
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОТ ВАЛЕРИЯ ПЕНЧЕВА



Велика била българската държава. Имала силни и
могъщи царе. Земите ѝ се простирали на
Балканския полуостров и достигнали до три
морета – Черно, Бяло и Адриатическо. Но дошло
време, когато държавата отслабнала и османците
я завладели. Дълги години страдал българският
народ и непрестанно правел опити да извоюва
свободата си. Но понеже не бил единен, тези
опити били безуспешни. Смелчаците, които
въставали срещу Османската империя, били зле
въоръжени. Бунтовете им били смазвани от
нейния водач – султана. Той стоварвал върху тях
цялата си жестокост. Българският народ имал
нужда от обединител, от герой, който да събере
българите от близо и далеч. 
Този герой бил Васил Левски.



Васил Иванов Кунчев се родил в град
Карлово, в семейството на Иван Кунчев и
Гина Караиванова. Имал двама братя и две
сестри. От ранна детска възраст момчето
помагало на болния си баща, който се
занимавал с бояджийство и търговия. Васил
обичал книгите и учението. Вуйчо му
Василий, който бил духовник, забелязал
това и го насочил към свещеническо
училище.



След няколко години, вече младеж, 

Васил станал монах и приел
монашеското име Игнатий. Даден му
бил духовен сан – дякон. 

В манастира младият дякон научил
много. Но сърцето му било изпълнено
с любов към родината и ненавист към
робството. Той искал в България един
ден всички хора да бъдат равни и
свободни. 



ЛЕВСКИ СКОК
Освен българите, от жестокостта на султана
страдали и сърбите, които живеели в съседните
земи. Младият дякон не можел да се примири
и тръгнал да се бори срещу неправдата. Една
нощ той оседлал коня си и заминал за Белград, 

най-големият сръбски град. Там се събрали
българските юнаци, повикани от техния водач
Георги Сава Раковски, за да се борят за
свобода. Организирали чети. Неведнъж, докато
юнаците се готвели за битка, Васил се
отличавал сред тях със своята смелост и сила. 
Един ден се случило нещо невиждано. Около
белградската крепост имало огромен ров. 
Всички се опитвали да го прескочат, но за
съжаление, безуспешно. 



Най-накрая предводителят им, Раковски, 

погледнал към Васил и рекъл: 

– Ами ти, дяконе? 

Вперил поглед в него и му кимнал – да опита. 
Всички затаили дъх. Дякона, който бил строен и
здрав, силен и ловък, се втурнал към рова, 
отскочил много преди да стигне до ръба, 
прелетял отгоре му като същински лъв… И го
прескочил! Другарите му онемели пред
видяното. Само Раковски успял да промълви: 

– Дяконе, ти скачаш като някой лев. Това е
левски скок! 
Така Васил станал Дякона Левски!

След като се върнал в България, Левски се
отказал от монашеството и поел по пътя на
борбата срещу поробителите. Както самият той
обичал да казва, „Дела трябват, а не думи!“ А
неговата борба за извоюване на свободата
накарала султана да го търси под дърво и камък.



Времето минавало, а Левски се прославял

все повече и повече. Примерът му

привличал и млади, и стари да се включат в

общото дело за свободата на България. 

Левски неуморно обикалял цялата страна. 

Повтарял, че свободата на родината ще се

извоюва с общите усилия на българите. 

„Всичко се състои в нашите задружни сили!“, 

казвал той на хората. Така, лека-полека, 

успял да запали искрата и надеждата за

освобождение. Той създал Вътрешна

революционна организация (ВРО). Бил член

и на Българския централен революционен

комитет (БРЦК).



Васил Левски бил
заловен в Ловеч. А
скоро след това и
обесен.



ИЗВЕСТНИ ФРАЗИ, КАЗАНИ ОТ АПОСТОЛА

• Дела трябват, а не думи!

• Не ща да съм турски и никакъв роб… Същото искам и за

милия си род.

• Време за помагане е сега – закъснелите не ще бъдат наши

приятели.

• Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си.

• Времето е в нас и ние сме във времето.





КАКВО НАУЧИХТЕ ОТ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

• Как се казват майката и бащата на Левски? 

• Как Дякона получава прозвището Левски? 

• За какво се бори Васил Левски?



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


