
Хелън Калоянова 

Генова от 7б клас  

 

 

 

 

 

Славиян Светос-

лавов Пепиев от 

7б клас  

Изабела      Яворова 

Захариева  

от 9а  клас 

 

 

 

 

Ивайло Красимиров       

Георгиев 

от  7б клас 

 Проведохме интервю 
с инж. Бисерка Каменова- 
Директор на СУ "Св. св. 
Кирил и Методий", град 
Видин. Зададохме й някол-
ко въпроса, свързани с 
мнението й за училищния 
вестник: 

 

- Харесвате ли идеята за 
вестник? 

-Да, това е много добра 
идея, която разбрах, че се 
е породила от домашно по 
български език и литерату-
ра, зададено  от госпожа 
Стоянова. 

 

- Мислите ли,че вестникът 
ще бъде полезен? 

- Много е полезен, защото 
тази година честваме 135 
години от създаването на 
нашето училище. Полезен 
ще бъде, за да осведоми 
всички граждани за дей-

ността в училището. 

 

- Интересен ли ще бъде за 

учителите и учениците? 

- Да, ще бъде интересен, а 

това зависи и от вас -екипа. 

 

-Как смятате, че ще разно-

образи ежедневието ни? 

- Всички ще бъдем осведо-

мени за предстоящите съ-

бития, защото вестникът 

ще ни помогне. 

 

 Така Бисерка Каменова 

отговори на нашите въпро-

си. Благодарим й за от-

дeленото  време и доверие. 

 

Интервю с инж. Бисерка Каменова 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

 

брой 1, месец октомври, 2019 год. 

Начало 1 

Новини 2-3 

Новини 4-6 

Гордост  7 

Развлекателна 8 

В този брой: 

инж. Бисерка Каменова 

Нашият екип: 



 Национална програма „Заедно в грижата 

за ученика“,  

  Модул 2 „Осигуряване на условия за екип-

на работа на учителите от началния етап с детски 

учители и с учители по учебни предмети от прогим-

назиалния етап“ 

 Национална програма „Заедно за всяко де-

те“. 

 Модул 1: „Подпомагане на екипите за обх-

ват“ 

 Модул 2: „Добри практики за взаимодейст-

вие с родителите на институциите от предучилищ-

ното и училищното образование“ 

 Национална програма „Ученически олимпи-

ади и състезания“ 

 Модул „Осигуряване на обучение за талант-

ливи ученици за участие в ученическите олимпиа-

ди“ 

 Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в система-

та на предучилищното и училищното образо-

вание“. 

 

 Дейност „Електронен дневник“ 

 Национална програма „Без свободен час“ 

 Национална програма „ИТ бизнесът препода-

ва“ 

 

 За новата учебна 2019/2020 година 

Средно училище „Св. св. Кирил и Мето-

дий“ има два нови музикални инстру-

мента: струнен музикален инструмент – 

цигулка, и духов музикален инструмент 

- гайда. 
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Спечелени проекти 

Нови инструменти 
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 В отбелязването на духов-

ния празник на Видин учениците 

от СУ "Св. св. Кирил и Методий" 

участваха в гвардейски корпус 

под ръководството на Стефан 

Петров- преподавател в учили-

щето. 

 Тържествената проверка се 

организира за трета поредна 

година с участието на военно 

формирование, гр. Враца. Тя 

премина под командването на 

капитан Павлин Симеонов. 

 Рапортът бе приет от под-

полковник Симеон Цеков. Нача-

лото на духовния празник на 

града бе поставено с концерта 

„Двама тенори и половина“ на 

Симфониета Видин.  

Сред официалните лица бяха 

заместник-кметът на Община 

Видин инж. Цветан Асенов, об-

ластният управител Албена Ге-

оргиева, заместник-областните 

управители Лъчезар Попиванов и Ан-

жело Методиев, секретарят на Общи-

ната Иванела Андреева, Негово Висо-

копреосвещенство Видински митропо-

лит Даниил и др.  

В знак на признателност пред памет-

ника на площад „Бдинци” бяха поло-

жени венци от името на Общината, 

Областната администрация и от 

Военното окръжие в града, след 

което небето над Видин бе озарено 

от празнична заря.  

 На 24 октомври 2019г. учениците от VII б клас—Хелън, Ивай-

ло, Славян, Моника и Александра, участваха в състезанието  

"Аз познавам Видин"  

с ръководител г-жа Данка Ценова, организирано от Община Видин. 

 Нашият отбор се представи достойно, като запозна учатници-

те с видинските  благодетели на града. Наградите на отбора бяха- 

голяма торта и икона.  
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Анжело Методиев, заместник 

областен управител на Област 

Видин. 

 Участниците облякоха те-

ниски с надпис “Днес още има 

робство “, които им бяха разда-

дени от доброволците от 

 Младежкия съвет по пре-

венция на зависимости и Общин-

ския съвет по наркотични вещес-

тва –Видин. 

 Шествието премина мълча-

ливо през площад “Бдинци”- до 

Драматичния театър. Там всички 

желаещи написаха своето пос-

лание върху бяло платно  в под-

крепа на жертвите на трафика 

на хора.  

 “Поход на свободата” е уни-

кално по рода си глобално съби-

тие, което се провежда ежегодно 

в повече от 450 града в над 50 

държави по цял свят. Тази годи-

на се включиха и 25 български 

града.  

 На 19.10. 2019 година Община 

Видин отново се включи в Похода 

за свобода в подкрепа на борбата 

с трафика на хора . 

 Инициативата се организира 

по повод Европейския ден за бор-

ба с трафика на хора –18 октомв-

ри.  Нейната цел е да събере 

граждани с активна обществена 

позиция, партньори и  съмишле-

ници и да обърне вниманието на 

огромните мащаби на търговията 

с човешки животи у нас. 

 На събитието присъства и 

Димитровден - празникът на Видин 

Поход на свободата 

Състезание “Аз познавам Видин” 



 

 Учениците от СУ "Св. св. 

Кирил и Методий", град Видин 

се включиха в поредното из-

дание на ежегодния пленер 

"Врачанска есен" - Враца, 

2019.  

 Достойно се представиха 

учениците Валентин Ивайлов, 

2-ро място, първа възрастова 

група 8-10 клас; диплом на 

господин В. Велков;  диплом 

за участие на Моника Яворо-

ва и Митко Семков.  

 Интервю със спечелилия 

наградата Валентин: 

- Какво представи на конкур-

са? 

- Всеки от нас представи по 

две творби, като аз спечелих с 

първата, която беше натюр-

морт. Бях нарисувал две пла-

нини, от които се стичаше во-

допад, и голям парапет на 

мост, който беше акцентът на 

картината.  

В.Ивайлов, М.Яворова и М.Семков 

 Детски хакатон "Аз и моят 

Scratch герой в защита на планетата" 

се проведе в Профилирана природо-

математическа гимназия "Екзарх Ан-

тим I" във Видин. 

 Участие взеха ученици от VI и 

VII клас на СУ "Свети свети Кирил и 

Методий"- Видин, СУ "Цар Симеон 

Велики", ОУ "Иван Вазов", ОУ "Любен 

Каравелов" и СУ "Свети свети Кирил и 

Методий"- град Брегово.  

 Проявата за децата се органи-

зира в рамките на "Европейска седми-

ца на програмирането" по проект на 

Училищното настоятелство на гимна-

зията  благодарение на подкрепата на 

Фондация "Работилница за граждански 

инициативи", SAP и TechSoup, в рам-

ките на инициативата "Запознайте се и 

програмирайте".  
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 На 14 октомври учениците от VII б клас, проведоха открит урок по Физическо възпитание и 

спорт  пред учители и Директори от областта. Учениците започнаха урока със загрявка,след което 

преминаха към щафета,скок дължина и игри за издръжливост, Класният ръководител на VII б клас, 

Венера Младенова, сподели с нас, че учениците са се справили страхотно, а гостите били доволни 

от представянето им. 

 

Пленер “Врачанска есен” 

“Аз и моят Scratch герой в защита на планетата”  

Открит урок по физическо възпитание и спорт в VIIб клас 
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 На 18 октомври се отбелязва Междуна-

родния ден за борба с трафика на хора. Учени-

ци от Ученическия съвет представиха пред съу-

чениците си презентация, с която ги запознаха с 

основните елементи на трафика – рискове и 

последици.  

 Много наши ученици взеха участие и в 

ПОХОДА НА СВОБОДАТА, чиято цел е да се 

повиши обществената осведоменост и да се 

развие гражданска нетърпимост.  

 Творбата "На лов преди 8000 години с машината на времето" на ученички-

те Диана Миткова и Алексис Щерева от 7А от СУ "Св. св. Кирил и Методий", 

град Видин спечели трета награда на международния конкурс "Карст под за-

щита - дар за поколенията" в категорията "Творба с природни материали".  
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 Концерт на солисти - Ненад Стошич - пиано, Матея 

Стошич - пиано и Дубравка Стошич - вокал от гр. Ниш, в 

залата на СУ "Св.св. Кирил и Методий" - Видин . Гостите 

бяха посрещнати с традиционната българска домашна 

питка. Учениците с интерес изслушаха изпълненията, а 

след концерта побързаха да се снимат с музикантите.   

18 октомври - Международен ден за борба с трафика на хора 

Концерт на Ненад, Матея и Дубравка Стошич - гр. Ниш, Сърбия 

“На лов преди 8000 години с машината на времето"  



 Наградиха победителите в Ди-

митровденското математическо състе-

зание във Видин 

 Златните медали и грамотите 

връчи на тържествена церемония в 

залата на Общинския съвет заместник

-кметът на Община Видин инж. Цветан 

Асенов. Той поздрави отличилите се 

ученици за вложения труд и старание. 

„Резултатите са повече от добри, про-

дължавайте в същия дух, надграждай-

те постигнатото - вие можете. В града 

ни растат умни, даровити и талантли-

ви ученици, това ме радва и из-

пълва с оптимизъм. Нека 

и занапред Димитровденското 

математическо състезание ни 

носи още много поводи за гор-

дост“, заяви инж. Асенов.  

 Гордостите на нашето учи-

лище са Божидар Александров от 

4б и Цветина Семкова от 5б клас. 

Поздравления за резултатите. 

 За втора година СУ "Св. св. 

Кирил и Методий" се включва в 

"Европейския ден на спорта в учи-

лище 2019".  През 2018г. училище-

то е избрано и наградено от Ми-

нистерството на младежта и спор-

та като едно от седемте училища 

в България, за най-активно учили-

ще,  включено в деня на спорта.        

 Днес родители, учители и 

ученици се включиха и отново – 

,,Да, доказахме, че освен да тан-

цуваме, пеем и рисуваме, и 

спортуваме!!!” 
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Общинския младежки съвет за превенция на зависимости са ученици на 

месеца и на годината.  

Психолозите Боряна Ангелова 

и Мартин Дилянов от Общинс-

кия съвет по наркотичните ве-

щества-Видин, проведоха пре-

венция сред ученици от 7 б 

клас в училище СУ “Св. св. 

Кирил и Методий” на тема 

“Тормоз, агресия, насилие”. В 

превенцията бяха прожектира-

ни филми , създадени от уче-

ници по време на обмяна на 

опит в Германия по актуалната 

проблематика - тормоз и наси-

лие. Част от доброволците в 

Награждаване от Димитровденско състезание 

“Тормоз, агресия, насилие” 

Европейски ден на спорта в СУ "Св. св. Кирил и Методий"  
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Картината на Валентин 

Ивайлов от X a клас, с която 

спечели I награда на конкурса 

“ВРАЧАНСКА ЕСЕН” 

КРАСОТА 

На 23 октомври се проведе XII 

Екоконкурс, избрани сме за 

екоучилище , а г-жа Ирена Николова  

и Нина Георгиева от IV а клас са 

наградени за активност. 

ЕКОКОНКУРС 

                                        

 НАЧАЛЕН ЕТАП 

Божидар Александров Белчов, IV
б 

клас, 

Отлично представяне на Димитровденското математическо състезание. 

 

 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Цветина Василева Семкова, V
б
 клас, 

Отлично представяне на Димитровденското математическо състезание. 

                                     

 

 

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Валентин Ивайлов Валентинов, Х
а
 клас, 

II място на пленер по изобразително изкуство “Врачанска есен”,  

2019 година. 

УЧЕНИК НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 



Можете да намерите вестника и в електронен вариант на сайта на училището. 

 

 

                         СТРАНИЦА 

           РАЗВЛЕКАТЕЛНА 

Телефон: +359 (0)94 606157; +359 (0)94 600621 
 E-mail: sou6_vd@abv.bg 
 Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

 Нашият екип организира игра за цялото училище. Ако обичаш да рисуваш и да 
твориш, нарисувай картина на тема “МОЕТО УЧИЛИЩЕ”.  

 Картините си може да предадете в 202 стая, гимназиален етап.  

 Всички рисунки ще бъдат включени в изложба, а най-хубавата от всеки етап ще 
бъде качвана в страницата на нашето училище.  

mailto:sou6_vd@abv.bg
http://sukm-vidin.com/

