
 

ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ  
ПАМЕТЕН ЛИСТ, ИЗДАНИЕ НА  120  ОУ „Г.С.Раковски“ - София 

Вече 122 години Ра-

ковски е патрон на 

нашето училище, 

което е създадено 

едва 16 години след 

Oсвобождението на 

България. 

С гордост можем 

да кажем, че 120 

Основно училище 

пази принципите 

на човека знаме в 

революционната 

борба от зората на 

чистата и свята 

република. 

11.04.2016 г. 

Год.  ХХVIII     

Първата прокламация,  

която е разпространявана из поробеното ни отечество,  

е дело на Георги Раковски.  

Мили братя българи! 
Време дойде веке и ние да съкрушим тежкото иго на нашите мъчители неверни 

турци. 

Що е наш живот в това безчестно робство? По-добре, братя, една сладка мало-

минутна за свобода смърт, а не дълговечен робски живот! 

Що стоиме, българи? Закога чакаме? Ставайте, бра-тя, на оръжие, мало и го-

лямо, за нашата мила свобода и независимост! 

Трябва да покажем, че в нашите жили тече още старобългарска юнашка кръв и 

че мъчителите не са я съвсем изпили! 

Нека никой не мисли, че свобода се добива без кръв и скъпоценна жертва! Нека 

никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи! 

На 14 април 1821г. е роден Георги Сава Раковски, от-

дал живота си на България, благодарение на когото 

ние днес можем свободно да се наречем българи. Създа-

тел на редица организации, издател на вестници, 

учен, поет, революционер, хъш, Георги Раковски отда-

ва целия си живот на една кауза – освобождението на 

България. 

195 години от твоето рождение в нас възникват 

въпроси: Кой си ти? Познаваме ли делото ти? 

Какво е тревожило неспокойната ти душа? 

– Но ние знаем, че яркият пламък на смелото 

ти сърце озари поробеното отечество. След теб, 

като пътеводна светлина, тръгнаха най-

достойните синове и дъщери на България. 

- Ти беше учител по революция, родолюбие, сме-

лост, жертвоготовност, отдаденост на плеяда 

борци за свобода. От теб се учеха, бяха вдъхнове-

ни, следваха твоите идеи най- смелите ни рево-

люционери – Левски, Бенковски, Ботев и още 

много други, загинали за свободата на поробена-

та ни земя. 

- Завеща на бъдещите поколения своята любов 

към отечеството, свободата и всичко българско.  

– Ние, твоите наследници, с гордост и чест пре-

повтаряме твоето верую: 

„Любовта към отечество-

то превъзхожда всички 

световни добрини.“ 

„Нашата свобода от нас 

зависи!“ 

„Аз съм бил всякога бълга-

рин и ще бъда не само до 

гроба такъв, но още и пос-

ле смъртта ще оставя за-

вещание и прахът ми да 

не се смеси с друга народ-

ност.“ 

„Нека всеки запише дълбо-

ко в сърцето си: свобода 

или смърт!“ 

Редакционна колегия: 

Вера Ценкова—Главен 

редактор, компютърен 

дизайн и 

текстообработка 

Павлинка Борисова—

редактор и подбор на 

текста 

120 ОУ „Г.С.Раковски“ 

София, кв. „Лозенец“ 

пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7 

http://www.daskalo.com/ou120/ 

Литературен клуб 

https://press120ou.wordpress.com/ 

E-mail: 120ou.bel@gmail.com 

https://press120ou.files.wordpress.com/2013/03/rakowski1.png
http://www.daskalo.com/ou120/
https://press120ou.wordpress.com/


Георги Сава Раковски - един 

от най- заслужилите бълга-

ри за създаването на нова и 

свободна България.  

Народът окичи гроба ти с 

цвете, твоята майка стра-

далница изплака сълзите 

си, а Вазов те възпя във пес-

ните си. 

Мечтател безумен, образ 

невъзможен, 

на тъмна епоха син бодър, 

тревожен... 

Костите му намират покой в 

родината след неколкократно 

преместване. 10 000 души посрещат останките му при пристига-

нето им от Букурещ в София през 1885 г. С четири парахода са 

пренасяни от Русе до Лом, а после с влак – по пътя им към столи-

цата. Положени са в църквата „Св. Крал“, известна днес като 

„Св. Неделя“. 

57 години по-късно отново са преместени. Този път – в родния 

му град Котел – в специално направен за целта мавзолей.  

Там можете да видите как точно е изглеждал Георги Раковски 

– във възстановената чрез пластична реконс-

трукция на главата, по черепа му, направена 

с изключителна прецизност от екип на ант-

рополога проф. Йордан Йорданов. Не са много 

приликите с известните портрети. Но е 

важно и друго, изглеждал е според описанието 

на съвременника му Васил Стоянов така – 

„хубавец, имаше ръст висок, тяло здраво, 

жилесто и костнато, снага права, ход отме-

рен, с твърди и смели крачки“ … 

Това е Раковски. 

КЛАСИРАНИ на областния кръг на олимпиадата по 

български език и литература, проведен на 21.02.2016 г. 

МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА - Отличен 6 

ЙОАНА ПЕТРОВА ВАНКОВА - Отличен 5,75 

КАТЕРИНА ЦОНЕВА МИЛЕВА - Отличен 5,50 

МАРТА ТОМОВА ДРАГОВА - Мн. добър 5,25 

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ЯНАЧКОВА - Мн. добър 5,00 

КАТЕРИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА - Мн. добър 5,00 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИЧЕВ - Мн. добър 4,50 
 

 МАРИЯ ЙОАНА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА – класирала се 

на първо място на областния кръг на олимпиадата по 

астрономия. 
 

 ИВАНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА — финалист от 

първия випуск на “Детска лидерска академия”, 

реализирана от Академия “Президент” и с 

партньорството на Президентския клуб  - 13.02. 2016г  
 

Благодарим ви за поредния миг на гордост ! 

 

 За поредна година група учени-

ци  от  пети, шести и седми клас на 

120 ОУ се класира за областния кръг на 

олимпиадата по география и икономи-

ка. Гордеем се с шестокласника Георги 

Белев, който се класира на първо място 

сред учениците от  София със  183 точ-

ки  от 200 възможни. 

За трета поредна година учениците от 

120 ОУ, участвали в Софийския мате-

матически турнир, получиха награда—

купа за отлични резултати!   
I. Клас— ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КРУШИЧКИ – 

66т. 

II. Клас—СВЕТОСЛАВ БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ – 

69т. 

  НИКОЛА БОРИСОВ ДОСЕВ – 

63т. 

III. Клас—ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 

ГЕНОВ – 74т.  
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