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          Уважаеми учители, 

          Уважаеми ученици, 

          На първи ноември отдаваме своето признание на 

всички онези достойни хора – създатели и пазители на 

българската духовност, пробуждали народа чрез слово и 

оръжие, воювали за вярата, езика и свободата на 

България – които посяха спомена на славното минало в 

душите на своите сънародници и го превърнаха в идеал. 

           Нека бъдем достойни техни наследници и да 

продължим идеите им като бъдем добри хора и горди 

българи. А техните завети винаги ще ни напътстват в 

стремежа ни към светлина.  

           Пожелавам Ви здраве, силен дух, творчески 

успехи и постижения!           

                                                                       Ваня Огнянова   

Директор на ОУ „Васил Левски“-с. Церово 

          Училището ни в миналото и днес 

     През 1879 г. в малкото село Церово e създадено 

първото училище, което е първото и в околията. То се 

помещава в частна къща в „горнио край, в байчова 

бахча“. През 1880 г. е построена специална сграда за 

училище с една класна стая, стая за учители и помещение 

за дърва. Няколко години по-късно училището се 

разширява. 

    През 1924 г. сградата на старото училище е съборена и 
на негово място е построена нова с четири класни стаи, 

учителска стая, трапезария и зала за вечеринки. 

    През 1945 г. училището получава статут на 

прогимназия. А непрестанно растящият брой ученици  

 

 
налага изграждането на по-голяма постройка. Така през 

1963 г. започва строежът на нова сграда, която става факт 

през 1966 г. 

    От тук нататък училището бавно, но трайно увеличава 

броя на престижните награди, които възпитаниците му 

печелят. 

    И днес училището отваря врати за нас, неговите 

ученици. То е една съвременна образователна 

организация с уютна сграда и просторен двор. Погледът 

към планината, чистият въздух и естествената природа 
ни предоставят спокойна обстановка за учене и   

разнообрази занимания. 

    Под грижата на  високо квалифицираните учители ние 

се обучаваме, забавляваме и подготвяме за живота.
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    Училището ни предлага съвременни образователни 

средства: кабинети, снабдени с модерни дигитални 

устройства и компютри, училищна библиотека, спортна 

площадка и др. 

    Най-важното е, че всичи ние – ученици, учители и 

нашите родители изграждаме една сплотена училищна 

общност. И с гордост можем да кажем, че пазим 

заветитите на своя патрон и на родолюбивите церовци, 

построили сградата и предали на нас, техните потомци, 

любовта към знанието.  Помним историята си, учим се в 

настоящето и смело гледаме към бъдещето! 

                                                                                                                                                  

Ева Петкова и Цветомир Василев – VII кл.

 

                                               „Училище любимо наше…“
            

    Ние учим в ОУ „Васил Левски“ – с. Церово. Обичаме това училище не само защото е нашето училище, а и заради 

учителите и приятелите, които срещнахме в него. Тук г-жа Борисова ни подаде ръка в първи клас и ни научи да четем и 

пишем на родния си език. Сега и другите учители се мъчат да ни учат… 

    Понякога хич не ни се учи! Сърдим се на своите преподаватели, че са толкова взискателни и строги, но все пак 

знаем, че те се стремят да ни предадат това, което ни е потребно, и го правят, защото са загрижени за нас. 
    Сутрин отиваме с удоволствие на училище, защото тук, въпреки трудните уроци, ни очакват незабравими 

мигове. Със съучениците си прекарваме повече време заедно, отколкото вкъщи и заедно преживяваме щастието и успехите 

си; страха и разочарованието от неуспехите си, изграждаме доверието си един към друг. Често се спречкваме, сърдим се 

един на друг, но това е знак, че общуваме активно, защото без всички спорове нямаше да се познаваме истински.  

    Ние обичаме своето училище, защото то не е просто една сграда, то е част от нас! То е онази начална спирка по 

пътя, наречен живот, откъдето са тръгнали нашите родители, а сега по този път ще преследваме мечтите си и ние. 

 

                                                 Аделина, Дейвид, Емануела, Йордан, Симона, Радостина, Християн – VI кл. 

      

      Пробуждане в съвременността

   Първи ноември – ден, в който в съзнанието ни 
преминават имената на нашите славни книжовници, 

революционери, просветители, а в сърцата ни нахлува 

трепет на гордост и признание. Помним ги! И няма да ги 

забравим заради великите дела, извършени във време на 

изпитания и борба. Има ли техни наследници днес и кои 

са те? Какви са делата им и какво е тяхното значение ? 

   В навечерието на Деня на народните будители 

посетихме библиотеката – място, което съхранява 

историческата памет за великото ни  минало и неговите 

герои, а също това място е и ключът към съвременното 

знание и бекраен свят на информацията. Тук се 

срещнахме с един съвременен будител, чиято кауза и 
съдба е отдадена на това да следва делото на 

просветителите и патриотите, на духовните учители на  

нацията –  Христина Георгиева, библиотекар в НЧ 

„Христо Ботев - 1929“ – с. Церово. 

                                                                                                                                 

    Библиотекарите носят частица от огъня, който раздира 

мрака, носи светлината на знанието и движи света 

напред.  

    - От колко години Вие сте посветена на тази 

професия? 

    - Вече 39 години съм библиотекар. 

    - Трудно ли е да си будител днес? 

    - Отговорността на будителите никога не е била лесна. 

В миналото като че ли е имало повече хора будители и 

отношението към тях е било различно – били са ценени и 

уважавани. Става дума не само за изявените обществени 

дейци, а и за онези неизвестни хора, които са преписвали 

Пайсиевата история, без да са търсили облага от това. 

Точно тази отдаденост на служеното в името на 

просветата и напредъка, отличава в миналото будните 

личности и ги превръща в модел на достоен живот и в 

настоящето. Днес живеем в затруднено политическо, 

икономическо, финансово и всякакво друго положение. 

Днес егоизмът като че ли взима връх над всичко и 

поражда недоверие към околните. Днес хората се стремят 

да задоволяват повече физическите си потребности. 

Трудно е в днешно време да се пробудят духовните 

потребности! Но... и днес има хора, които носят 

будителския дух в себе си и не се отказват от своята 

мисия. Можем да ги намерим в читалищата, училищата, 

музеите. Това са хората на словото – поети, писатели. 
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Това са всички хора, които мислят не само за себи си, 

които притежават духовна сила, поддържаща моралните 

ценности, в които вярват, и които са спечелили 

уважението на другите. Те са ни необходими, защото 

времето няма да спре, а българският дух трябва да живее. 

    - Какви дейности осъществява читалището за 

пробуждане? Каква е неговата роля за поддържане на 

интереса към традиционните празници? 

    - Смятам, че читалището има основна роля за 

поддържане на интереса към традиционните празници. 

За тази цел читалището организира и провежда редица 

инициативи: тематични вечери, чествания на юбилеи и 

годишнини на известни личности, тържества по случаи 

национални и официални празници, възстановка на 

празници и обичаи от български фолклор. 

    - „Будни“ ли са децата в с. Церово? Дали модерният 

празник Хелоуин не ги „събужда“ повече, отколкото 

българските празници? 

    - Да. Будни са децата на Церово. Доста от тях с 

ентусиазъм се включват в читалищните мероприятия, 

участват в самодейните състави. Пеят, танцуват, 

рецитират, участват в театрални постановки. Обичат 

българското. И затова мисля, че Хелоуин не ги „събужда“ 

повече. Въпреки че се забавляват, те не влагат душа и 

сърце в това, както го правят на българските празници. 

    - Като човек отдаден на професията и „събуждащ“ 

местната общност какво ще посъветвате нас, 

малките будители? 

    - Моят съвет към вас е: четете и учете, защото знанието 

е сила, която ще ви води напред. Бъдете будни, търсещи 

и всеотдайни във всичко, което правите. Обичайте и 

съхранявайте българския дух. 

 

            Кристиян Величков и Цветомир Василев - VII кл.

Кои са най-значимите личности в българската история?

На този въпрос отговориха учениците в ОУ „Васил Левски“ – с. Церово 

 
    Резултатите от проучване, проведено сред учениците в 

ОУ „Васил Левски“- с. Церово, показват, че за 39% от тях 

най-значимата личност в българската история е Васил  

Левски. Неговата саможертва пред олтара на Свободата 

завинаги остава най-светлият урок по родолюбие. 

    В класацията Апостола е следван от Христо Ботев – 

един от най-светлите ни национални символи. Той е една 

от именитите фигури в българската революционна 

дейност, литература и публицистика.  

    Патриархът на българската литература, Иван Вазов, се 

нарежда на трета позиция. Този човек има необикновена 

заслуга към България. Той е сред основните причини ние 

да помним миналото си.  

    Делото на идеолога на Българрското възраждане - 

Паисий Хилендарски впечатлява 13% от анкетираните 

ученици. Със своята книжица „История 

славянобългарска“ той се стреми да събуди 

народностното съзнание на българите и да им внуши, че 

имат основания за високо национално самочувствие. 

    Останалите 12% от респондентите посочват като 

значими личности следните народни будители: 

пресветите братя първоучители Кирил и Методий, 

Захари Зограф, Неофит Рилски, Георги Бенковски, св. 

Климент Охридски, д-р Петър Берон и Софроний 

Врачански. 

    Безброй са имената на великите българи, чийто пример 

ни въодушевява и ни кара да се чувстваме горди, че сме 

българи – техни достойни наследници. 

 

                  Мария, Цветомир, Божидар, Лидия, 
Кристиян – VII кл.

           

Кръстословица „Народни будители“ 
При правилно решение на кръстословицата, в червената част от нея, ще получите фамилията на поет, роден в град Своге.

 

1.Град в Северна България, в който през  1856 г. е 

създадено първото българско читалище. 

2.  Фамилното име на български родолюбец, чиито 

стихове и песни стават същински химн на 

освободителната война 
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3. Български хайдутин и революционер, виден деец на 

националноосвободителното движение през 19. век. 

4. Корабът, с който Христо Ботев стъпва на 

Козлодуйския бряг. 

5.  Средновековен български книжовник; един от 

учениците на  

братята Кирил и Методий. 

6. Патрон на българското будителство. 

7. Създателят на Хвърковатата чета по време на 

Априлското въстание.  

8. Първият роман в българската литература.

                                          

 

       В конкурс на 

тема „Народни будители“ участие взеха учениците от ОУ „Васил Левски“, проявяващи интерес към изобразителното 

изкуство. Изложба с техни рисунки е подредена във фоайето на училището, а жури с председател Илиан Величков определи 

най-добрата от тях. Авторът ѝ е Мартин Божидаров от 3. клас. За проявената креативност е отличена и творбата на Рая 

Величкова.      

                            

За да държите този вестник в ръце, заслугата е на нас, седмокласниците в ОУ „Васил Левски“- с. Церово  и

 г-жа Соня Маринкова. 
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