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112 години Основно Училище „Васил 

Априлов“ - Варна
Нашето училище отново чества своя патронен празник! Училище с богата традиция, с дълга история, училище на 
112 години! Училище със съвременен облик, динамично развиващо се, предлагащо възможности за модерно 
образование на учениците – това е днес Основно Училище „Васил Априлов“.

Днес ние празнуваме по един необичаен начин – няма концерт на живо, няма сценична треска, няма вълнение от 
участници и публика, но тези обстоятелства няма да помрачат нашето празнично настроение, защото всички ние 
вярваме, че скоро ще бъдем заедно.

Делникът и празникът ознаменуват живата връзка между поколенията и традицията, паметта е силата на личността, 
а учениците...те учат заради стремежа да бъдат знаещи, успяващи, те учат, за да имат своето право на избор, те учат, 
за да могат да постигнат себе си чрез знания и опит.

Васил Априлов е казал „Школата е обща, нека всички идват да се учат“. Днес, изправени пред необичайните 
предизвикателства на нашето време, ние няма да оставим в тишина постиженията на нашите ученици в сферата на 
изкуството и науката. Заедно, макар и разделени, ще честваме нашия патронен празник. Нека всички видят таланта 
на младите Априловчета!

Севдалина Жекова – Директор на ОУ „Васил Априлов“
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Делниците и празниците на ОУ „Васил 

Априлов“
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Делниците и празниците на ОУ „Васил 

Априлов“



NAME OR LOGO

Сборна група – „Химн на децата“

https://youtu.be/EWd4JZnPvLo

https://youtu.be/EWd4JZnPvLo


NAME OR LOGO

4 г клас

Дани Вачев и Дани Коен – Beat Box

https://youtu.be/KzqFdy1rrO0

https://youtu.be/KzqFdy1rrO0


NAME OR LOGO

В септемврийското утро моето училище широко разтваря вратите си и 

разлюлява сладкогласо звънче. Моята учителка ми подава ръката си за 

дълго пътуване. Моят чин ми прави място да седна, а учебната дъска е 

като екран на вълшебен телевизор, готов да ме поведе към непознати 

светове, където има безброй песни, мъдри приказки и пъстри картини, 

нерешени задачи и смели открития. Има ли нещо по-хубаво от моето 

училище?...
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3 б клас
 
 
 
 
 
 
 

  Моето училище 

 
 
 

Училище  мое  любимо 

колко мъничко си ти, 

а стотици ти деца събираш 
изпълнени с бъдещи мечти. 

 

Когато бях аз първокласник 
страхливо прагът ти прекрачих, 

а  днес училище прекрасно 

ми  липсваш толкова ужасно… 
 

Със  знания ти ни даряваш, 

на всички спокойствие даваш 
играем, пеем и учим 

и  знаем, че така ще сполучим. 

 
Името ти с гордост произнасям 

АПРИЛОВЕЦ  щастлив съм аз 

и нищо, че съм още трети клас 
за тебе пея вече аз. 
 

 

 

 

                         Йоанна Николова – 3б клас 
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3 а клас
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Сборна група – „Ученик да си“

https://youtu.be/A9p8Ey--QSM

https://youtu.be/A9p8Ey--QSM
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3 в клас
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Константина Близнакова

Благодарение на Васил Априлов имаме прекрасно
училище, в което се учим на нови знания.

Кристиан Иванов

Толкова е хубаво нашето училище!

Тук са се изучили и пораснали много поколения деца -
нашите баби, дядовци, родители и самите ние. Тук
срещнахме много добри учители и приятели.

Надявам се училището да посреща още дълги години
жадни за знания деца.

Никола Николов

Моето училище е най-доброто в целия град. Има стара история и е много 
красиво.
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Александра Балканска

Аз харесвам училището, защото
учителите, които преподават, са
много добри. Материалната база е 
хубава и обновена. Харесва ми, че
дворът е голям и има място за всички.

ХАРЕСВАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ!

Виктор Видев

През петте години в училището видях
как то става все по-добро и по-
приятно място, в което мога да науча
много нови и интересни неща. Нека да
се опитаме да изпълним желанието
на Васил Априлов: Да не спира
стремежът за знание, просвета, 
наука, към все по-голямо богатство и 
извисяване на духа!

Ния Накова

Благодарение на страхотните ни 
учители научавам все повече. В 
училище си намерих страхотни 
приятели и съм благодарна за 
това.
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Мелсида Йовкова

Аз харесвам моето училище, 
защото е кръстено на Васил
Априлов. Той е създал първото
възрожденско училище. Нашето
училище е най-старото във Варна.

Мелсида 

Йовкова

Мартин 

Николов

Мартин Николов

Училище любимо, отворило врати

за знания, за песни и весели игри.

Усмихнати и ведри припълва ни

с мечти, че на света доброто в 

човека най-краси.
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Добрин Костадинов

Аз харесвам училището, 
защото има много хубав
двор. И учителите са
много мили.

Катерина Христова

Аз харесвам училището, 
защото учителите ни
подкрепят през цялото
време. Там намерих
приятели, на които
мога да разчитам за
помощ.

Михаела Керчева

Обичам моето училище, защото там са моите 
приятели. Ние сме сплотени и задружни. Госпожите 
са добри и търпеливи. Учат ни на нови вълнуващи 
неща.

Аз обичам училището си!
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Деница Янева

Училището е страхотно. 
Учителите са мили, а 
децата съобразителни. Там
намираме много приятели
и с тях прекарваме
учебните дни.

Кристиян Александров

Аз обичам моето училище, в 
него играем с моите приятели, 
учим, пишем, четем. Също има 
много хубаво игрище. Обичам 
моето училище!
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Хоро „Ширто“

https://youtu.be/FoA-N8YN7zw

https://youtu.be/FoA-N8YN7zw
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ЯчианДжоу

В училище ми харесва, 
защото в него уча най-
различни неща и винаги има
някой, който да ми помага,
за да науча трудните
времена в българския език.

Ясен Митов
Аз обичам моето училище. 
В него откривам нови
светове, уча се да пиша, да
чета, да общувам, уча се да
пораствам!
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Цветина Калчева

Много съм щастлива, че имах късмета да
уча в това училище и дано всички ние да
запазим мили спомени след време от тези
невероятни години. Нашият клас винаги е 
бил сплотен. Винаги сме си помагали, а 
когато сме имали проблеми сме ги
решавали заедно.

Цветина 
Калчева

Кристиян Груев

Аз харесвам моето училище, защото в него 
намерих невероятни приятели. И защото 
учителите в него са много добри. Има голямо 
игрище за различни спортове.
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Ренета Василева

Училище любимо, при теб знания
получиха моята майка, кака ми,
сега и аз. Мъдрост и любов си дало
на всички нас!

Румен Иванов

Много се радвам да уча в училище
като ,,Васил Априлов”. Там намерих
много приятели. Харесвам неговата
история и най-много ми харесват
учителите. Обичам училището си!

Ренета 
Василева
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Давид Генев

Харесвам училището си, защото има
добри учители и ако учиш
достатъчно, можеш да си намериш
добра работа.

Дея Касперова
Харесвам училището, защото е 
голямо, красиво и дава позитивна
енергия.

Ния Накова

Благодарение на страхотните ни 
учители научавам все повече. В 
училище си намерих страхотни 
приятели и съм благодарна за това.

Преслав Бурназов

Аз харесвам моето училище. В него 
открих моите най-добри приятели. 
И  всичките ни учители са много 
добри и мили.
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7 б клас

Елеонора Параскевова –

стихотворение „Сутрешна 

закусвалня“ от Ивайло Балабанов

https://youtu.be/wXeNKkb7wWc

https://youtu.be/wXeNKkb7wWc
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6 д клас

https://youtu.be/cRe4gNetyIE

https://youtu.be/cRe4gNetyIE
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Песен поздрав на 2в клас

https://youtu.be/AJ6IQ9nxtjE

https://youtu.be/AJ6IQ9nxtjE
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Пролетен карнавал

https://youtu.be/5h81sD-Jqr8

https://youtu.be/5h81sD-Jqr8
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ХИМН НА УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

ИЗПЪЛНЯВАТ 5 Б КЛАС

https://youtu.be/l_R052fkjlQ

https://youtu.be/l_R052fkjlQ

