
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, СОФИЯ 

Брой 1., 18.02.2021 г. 

 

 АМАТЬОРИ В ЛИТЕРАТУРАТА 
 

Скъпи читатели, 

64. ОУ „Цар Симеон Велики“ поставя началото на нова инициатива – 

списването на електронен вестник, в който млади таланти могат да 

покажат своята любов към родното слово.  

Всеки носи в себе си пламъка на родолюбието и е нужна малка искра, за 

да се разгори и да обхване подобните нам. 

Българският народ е оцелял векове наред благодарение на езика и 

вярата си. Наш дълг е да ги запазим, да ги обогатим и да ги предадем в 

най-чистия им вид на идните поколения. 

Всеки, който има вдъхновение, нека твори!  

Всеки, който желае да сподели, нека пише!  

Всеки, който се нуждае от изкуство, нека го изрази! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първият брой се посвещава 

на Васил Левски. 

Учениците от шести клас 

отдават почит към 

Апостола на свободата със 

своите творби, посветени 

на делото на великата 

личност на Дякона. 
 

 

 



 

Роди се, и поведе ни в борба! 

Чиста, свята бе душата му добра. 

А имаше една-единствена мечта – 

да види свободна своята страна! 

 

Бродеше във студ и пек, 

животът му не бе никак лек! 

Подтикваше народа да работи за делата, 

затова го наричат Апостол на свободата! 

 

Уважаван от мнозина, дори и врагове, 

в наши дни, герой за всяко дете! 

Обесен бе, но нивга не умря! 

Завинаги ще бъде жив във нашите сърца! 

 
 

Васил Левски 

Александър Петров от VI „б“ клас 
 

 



 

Какво е за мен Васил Левски? 
Есе 

 

За мен Васил Левски е най–достойният българин в 

цялата българска история. С право народът го е нарекъл 

“Апостола на свободата”. Той отдава целия си живот на 

една мисия – България да се освободи от робството. Нищо 

не е можело да го спре – нито студ, нито глад, нито 

премеждия. Той е вярвал в идеята „за чиста и свята 

република”, която да принадлежи на всички българи. 

Оставил е много завети: 

“Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само 

мене си.” 

“Народната работа стои над всичко.” 

“Всичко се състои в нашите задружни сили.” 

“Дела трябват, а не думи.” 

Днес, за съжаление, почти никой не ги спазва. Повечето 

хора са обсебени от материалните неща и трудно се 

решават да помогнат на някой в нужда. 

Надявам се все повече хора да започнат да си припомнят 

неговите завети. Да си помагат един на друг. И така един 

ден България да се превърне в чиста и свята република, за 

каквато е мечтаел Апостола. 

 

 

Михаил Ангелов от VI „а“ клас 
 



 

На Васил Левски 

Ти си нашата национална икона,  

най-светлият и чист герой. 

Нашата изстрадала Родина 

се прекланя пред образа твой. 

 

Теб всеки, Левски, те обича 

и много силно те цени, 

защото на Майка България 

най-достойният син си ти! 

 

 

 
 

Георги Шумелов от VI „а“ клас 
 

 



 

Борец за свобода 

 

Роди се той смелчага. 

В борба израсна сам. 

Гонеха го заптиета, 

Навсякъде -  и тук, и там. 

 

Но той не се предаде. 

За свободата на народа си се бори. 

На страх не се отдаде. 

Веднъж не спря, нито пък се умори. 

 

Написа слово за възход, 

И в писмо го нагласи : 

„Ако спечеля, печеля за цял народ - 

ако загубя, губя само себе си!“ 

 

Ала предаден бе и заловен, 

но духът му бе все тъй несломен. 

Обесиха го на славно бесило, 

но за народа остана светило. 
 

Дениза Чулева от VI „б“ клас 
 



 

Васил Левски 
 

Името му вечно в сърцата ни кънти – 

на българина, който духа ни възроди. 

Тежките робски окови да счупим, 

нашето отечество свято с кръвта си да купим. 

За свобода или смърт в борбата славна 

предаден под бесилото черно той падна. 

В спомените със своя подвиг саможертвен 

Васил Иванов Кунчев остава безсмертен. 

Ивайло Борисов от VI „а“ клас 
 

 



 

За теб, Апостоле! 
 

За теб, Апостоле, аз пиша, 

поклон пред твоите дела, 

признанието свое ще запиша 

за моите неродени деца! 

  

Да знаят те и винаги да помнят, 

че българин си славен ти, 

и Дякон всеки те нарича, 

защото велик водител си! 

  

Подвизите твои ще разказвам, 

гордост в думите ми ще звучи, 

при всяка трудност във живота, 

за пример ще ми служиш ти! 

  

Живота твой загуби, 

в свободно време да живея аз. 

Родолюбец верен бил си, 

щастлива българка съм аз! 
 

Карина Елс от VI „б“ клас 

 



 

На Апостола на свободата 

Васил Иванов Кунчев – 

борец за народна свобода, 

увиснал на бесилото там, 

в Софийските поля, 

с думи и дела:  

,,Ако спечеля, печеля за цял народ, 

ако загубя, губя само себе си”. 

 

Вдигнал народа  

в мъка и беда. 

Готвил го да тръгне 

в бой за свобода. 

 
 

Петър Петрунов от VI „а“ клас 
 

Дякона криели го дебри, 

пещери, скали. 

Пазили го хора,  

зверове, орли. 

 

На 18 февруари  

България завари 

във скърби потопени 

земните твари. 

А Апостола на свободата  

не дочака целта свята. 

В скръб потъна страната  

за своята жертва свята. 
 

 

 



 

Васил  Левски 

С мисли той за свобода 

влезе в таз  борба. 

Срещу турско иго той застана 

с чест  и воля най-голяма. 

       

18 февруари – тъжна дата, 

той застана окован в железата. 

Поклон отдаде му страната 

за делото на Апостола на свободата. 

 

Магдалена Цветанова от VI „б“ клас 
 

 



 

Васил Левски 
Стихотворение в акростих 

 

Васил Левски! 

Апостола на свободата! 

Синеок 

И смел. 

Лесно даде си живота, 

 

Левски вярваше във свободата. 

Ето, знайте всички! 

Във 

Сърцата ни го има 

Кунчев, Дякона, 

Искрата му ще грее до амина. 
 

Александра Димитрова от VI „а“ клас 

 

 



 

Васил Иванов Кунчев 

Роди се смел герой. 

С петима братя и сестри на брой. 

В битки би се той безброй 

срещу турците в двубой. 

Но направил лъвски скок, 

нашият герой светлоок! 

Засадите на турците отбягна, 

но в плен на заптиетата попадна! 

Свободата му отнеха, 

на бесило го проклеха. 

А той остана в нашите сърца 

със смелостта и тежката съдба. 

На 18 февруари отдаваме му почит, 

на делото му да направим нов прочит. 

За делото, за което той бе убит, 

паметник във центъра му е открит. 

 

Семира Мирчева от VI „б“ клас 

 



 

Васил Левски 
 

В робството 

Левски беден 

се родил, но  

вреден за 

властите бил. 

 

На своите тайни комитети         

от град на град –  

давал всякакви съвети, 

а турчинът умирал от яд. 

 

Вероника Йорданова от VI „а“ клас 

 

Неговите думи 

вдигнали на крак 

беден и заможен, 

старец и юнак. 

 

Ободрил народа 

в мъка и беда. 

Готвил го да тръгне  

в бой за свобода. 

 

 



 

Родолюбецът Левски 
 

Вовеки българин няма, 

който Левски да не знае 

като личност голяма! 

 

От дякон Игнатий 

до Апостола на свободата 

чак скок прескочи-лъвский.  

 

Негивия свят живот 

ще помним всички, защото  

не живеем вече под хомот. 

Симона Ангелова от VI „б“ клас 

 

За него кой не разказа? 

За него кой не си спомни  

как никога не се отказа? 

 

Дори да не е сред нас 

Апостола на свободата, 

ще помним неговия глас! 

 

И, Левски, как заради тебе 

над България се издига 

ясното и синьо небе! 

 



 

Апостола на свободата 

Един е Левски,  

знаменит герой,  

смело в битки влиза той.  

  

За народа наш  

умря за свобода,  

но остана жив в нашите сърца. 

за всички времена. 

 

Димитър Спасов от VI „а“ клас 

 



 

Левски – нашият герой 

Левски, нашият герой, 

ти роден си в славно време. 

Не намери ти покой 

В тежкото страдално бреме. 

 

Ти с живота си плати, 

за да сме сега добри, 

но за жалост тънем в нищета 

и сме роби на света. 

 

Ти велик герой си в нашите сърца. 

И се молим да дадеш на нас страстта 

за да браним нашата страна. 

 

Мейган Георгиева от VI „б“ клас 

 



 

Васил Левски –това, което не знаех за него 

Есе 

 

За Левски знам, че е един от най-великите български революционери. Чувал съм много за неговата дейност, 

за неговата саможертва за свободата на народа.  

          Това, което не знаех за него, е, че е бил много весел човек и много обичал да пее народни песни. 

          От джобното му тефтерче, като по чудо запазено и до днес, разбрах, че любимата му песен е "Все за 

теб мисля, мамо." Бил е не само добър изпълнител, но съчинявал текстове за песни. Всички се чудели откъде 

идвала тази любов към народното творчество. Яна, сестрата на Левски, отговаряла: "от нашата баба". 

           През есента на 1868 г. Васил Левски и Христо Ботев за пръв и последен път се срещнали. Те прекарали 

известно време в една запустяла воденица край Букурещ. Ето какво е казал Христо Ботев за Левски: 

"Приятелят ми Левски, с когото живея, е нечут характер. Когато ний се намираме в най-критично 

положение, той тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и 

камък се пукат, гладни от два или три дена, а той пее и се е весел. Вечер, дордето ще легнем – той пее, 

сутрин, щом си отвори очи, пак пее. Колкото и да се намираме в отчаяност, той ще те развесели и ще те 

накара да забравш сичките тъги и страдания. Приятно е човеку с подобни личности." 

          Научих, че след делова организиционна работа Левски разказвал случки от своя живот, шегувал се, а 

след това пеел "до умора". Захари Стоянов, авторът на "Записки по българските въстания", споделя: 

"Песента "Одавна ли си, момне ле калугерица" той изпя божествено". 

          Васил Левски е изпълнявал и други народни песни, но "Искам да те видя, мамо", „Одавна ли си, момне 

ле     калугерица" и " Мома бошнакиня" са били любимите му и заслужават по-голяма популярност. 

 

               Мартин Белев от VI „а“ клас 

 



 

Кой е Васил Левски за българите? 

Есе 

 

Васил Иванов Кунчев, още познат за нас като Васил Левски, е роден на 18.07.1873 г. в град 

Карлово. Той е идеолог и революционер. Образува революционни комитети и обикаля 

страната да разпространи идеята за освобождаване на България. Неговата голяма 

мечта е да види България чиста и свободна.  

Името и делото на Васил Левски са живи и до днес. Те вълнуват всички поколения 

българи. Неговият живот е извор на патриотизъм и символ на чисто родолюбие. Васил 

Левски за българите е безсмъртен герой, наречен от народа Апостола на свободата.   

Левски не е написал томове съчинения. Неговите записки са събрани в тефтерче, което е 

запазено и можем да видим и днес. Неговите идеи и принципи остават безсмъртни. 

Неговата сила и жертвоготовност  в името на родината успява да запали искрата на 

надеждата на българите за освобождение. Той успява да поведе целия народ. 

Той ни завещава идеала  за свята и чиста България. Мечтата за свободна България е 

вдъхновение и е в основата на всичките му дела. Неговото безсмъртно дело се превръща в 

символ за българите. Той е най-ярката личност в българската история, вдъхновение за 

много писатели и поети. Вдъхновение за всеки българин.  

 

Радина Николова от VI „а“ клас 

 



 

Под редакцията на Дияна Анастасова 

 

 

Васил Иванов Кунчев 


