1 Попълни пропуснатите думи:

Истинските имена на Васил Левски са__________________________________________. Той е роден
на _____________________________ в град ______________________ . Майка му се е казва
_________, а баща му _____________. Васил се включва в Първата българска легия, сформирана
от _____________________________ в сръбската столица Белград. Там той получава прозвището
си ______________________ за проявената ловкост, храброст и издръжливост. Неговата мечта е
да види родината си __________________. Подготвял народа за всеобщо въстание, създавал
________________ в градове и села, привличал верни съидейници. За тази негова всеотдайност
народът го нарича ____________________ на българската свобода.

2. Реши цифрословицата, за да разбереш как са се казвали братята и сестрите на Васил Левски:
30, 14, 1 –

22, 17, 9, 18, 19, 15 –

13, 1, 17, 9, 30 –

16, 6, 19, 26, 17 –

3. Като използваш информацията от дадения по-долу текст, определи поредността на децата в
семейството на Гина и Иван Кунчеви. Запиши техните имена в празните полета, като започнеш от
най-големия.
Гина и Иван имали пет деца. Най-голямото дете е момиче и името ѝ започва с буквата,
съответстваща на отговора на израза 650 – (300+320). Другото момиче е най-малкото дете в
семейството. Васил е най-голям от момчетата. Третото дете в семейството също е момче
и неговото име започва с буква, изписваща се с две черти. Четвъртото дете е най-малкият
брат.
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4. Реши ребуса, за да узнаеш имената на помощниците на Васил Левски (използвай буквите, които
съответстват на запетайките в думите)
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6. За отмора 
януари 1869

Включва се в четата на
Панайот Хитов

1800

28 април 1867

Ражда се Васил Кунчев
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18 юли 1837
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Започва изграждането на
Вътрешната революционна
организация
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18 февруари 1873
Обесен в покрайнините
на София
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1-5 април 1862
Включва се в Първата
българска легия, получава
прозвището Левски

Приема монашеството,
става дякон Игнатий
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7 декември 1858

Заловен е в
Къкринското ханче

27 декември 1872

Сваля монашеското расо и
става учител във Войнягово

19 април 1864
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5. Подреди събитията върху времевата линия според годината, в която са се случили.
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