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        Б Ъ Д И   В   Ч А С По стъпките на Левски -  екскурзия до Ловеч и Къкринското ханче 

   Около 1 километър преди 
да стигнем в град Ловеч, ние 
видяхме най-голямата статуя 
на Васил Левски в България. 
Разбира се, отидохме да я 
видим отблизо  и се 
снимахме пред нея. 
Разгледахме и Ловешката 
крепост, намираща се в непосредствена близост до паметника на 
Апостола на свободата.  Вътре в нея беше много интересно, особено 
входа, защото имаше макети 
на войници и тунел, през 
който влязохме в крепостта. 
Отгоре се откриваше гледка 

на целия град: къщите, моста на Кольо Фичето, музея на Васил 
Левски, църквата...  
   Решихме да разгледаме колкото може повече от 
забележителностите на града. Разхождайки се из стария квартал 
Вароша, първо посетихме музея на Васил Левски и  църквата “Св. 
Богородица”, в която е служил поп Кръстю. После отидохме да 
видим моста на Кольо Фичето – единственият покрит мост в 
България. Влязохме в многото магазинчета, изградени по моста, от които си купихме сувенири за спомен. 
Интересен беше един макет на града с най-важните забележителности. Впечатли ни и площадчето до моста с 
един много хубав фонтан. Там починахме, преди да потеглим за най-интересната част на нашата екскурзия - 
Къкринското ханче. 
   Наложи се да почакаме, защото имаше много автобуси с желаещи да го разгледат. Влизахме по класове и 
когато дойде нашият ред, с вълнение седнахме на старите пейки и 
изслушахме беседата за историята на това място. Видяхме стаите: една 
за спане и почивка, втора за складиране и трета за конете. Излязохме 
през задната врата, от която се е опитал да избяга Васил Левски и 
стигнахме до плета, причина за неговото залавяне. Видяхме дървото, 
което е свидетел на залавянето му и се снимахме до него и паметната 

плоча на Апостола. 
Така ние – учениците от Първо 
основно училище „Васил Левски“, 
научавайки повече за живота и 

делото на Апостола, 
отбелязахме  

180 годишнината от 
рождението на най-великия 

българин –  

Васил Левски! 

 
Първо основно училище „Васил Левски”, град Костинброд                        Брой 1, м.декември 2017 г. 

 Благотворителност преди Коледа 

 
    Учениците от IV до VII клас се включиха в благотво-
рителна акция на Червения кръст за изработване на 
коледни картички. Желаещите бяха толкова много, че 
инициативата се проведе в два дни.  

 
 
 
 

 
 
 

Заповядайте на 
традиционната годишна 

изложба, която ще се състои на 15 декември 
2017 г. от 12.30 ч. в обновената сграда на 

начален етап! 

 

  

   На 13 ноември 2017 г.  училището ни посетиха 
началникът на РУО София-регион г-жа Росица 
Иванова, зам.-министърът на образованието и 
науката г-жа Таня Михайлова, народният 
представител в 43-то НС на Р.България от Софийска 
област г-н Васил Цветков, кметът на Община 
Костинброд г-н Трайко Младенов заедно със зам.-
кметовете на Общината, както и кметове на кметства, 
общински съветници, представители на различни 
институции. Гостите разгледаха ремонтираното през 
лятото училище и се срещнаха с малките ученици. 

Будители 

               Ах, учител, 

               наш втори родител, 

               на будителите ръководител. 

               От будителя имаме нужда, 

               той просветата разбужда! 

               Да четеш и пишеш, да умееш 

               със себе си да се гордееш. 

               Следа след тебе да оставим, 

              от подигравки да се избавим, 

              че си необразован, 

              за знанието незаинтересован! 

Анелия Цветанова  6 клас – специална награда в 

училищния конкурс на тема  

„Трябват ли ни будители днес“ 

за Деня на будителите – четете на стр. 3 

 
 
 

Начало на учебния ден в училище 
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Учебният ден започва с националния химн и строените 

ученици. А после продължава със сутрешна гимнастика. 

 


