
Ден за почит на предците ни 

будители– 

книжовници,светци,герои на 

славното минало. 

 В началото са светите братя 

Кирил и Методий-чиито имена с 

гордост отбелязваме като 

патрон на нашето училище.За 

всички нас тяхното 

Аз,Буки,Веди… е основата на 

нашето бъдеще– оцеляването ни 

като народ, възможност за 

културен напредък. В 

светлината на мрака от 

миналото ни,на възвисяванията и 

паденията,се нижат имена за 

чест и слава за българския род: 

Климент 

Охридски,Наум,Черноризец 

Храбър,Цар Симеон 

Велики.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И 

ПОЖЕЛАНИЕ ДА СЪХРАНИМ 

НАСЛЕДЕНОТО! 

1 ноември– Ден на народните будители 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 
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На 19 ноември петокласници и шестокласници 

от нашето училище се включиха в състезание 

под мотото „Спортът е по-добрият начин 

децата да пораснат“.То се проведе на закритата 

лекоатлетическа писта на стадион „Георги 

Бенковски“ във Видин. 

Инициативата е на Главна дирекция „Национална 

полиция“ – МВР и е част от дейностите за 

превенция на вредните навици сред 

подрастващите. На събитието присъстваха 

кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, 

заместник-кметът Борислава Борисова, 

директорът на Областната дирекция на МВР-

Видин старши комисар Петър Коцин, началникът 

на Регионално управление на образованието - 

Видин Веселка Асенова, изп. директор на Съюза 

на пивоварите в България- Ивана 

Радомирова,заместник-областният управител 

Анжело Методиев, учители, ученици, гости. Те 

премериха сили в няколко щафетни дисциплини.  

За доброто настроение на присъстващите се 

погрижи народният и мажоретният състав на 

нашето училище.В края на състезанието всички 

участници получиха медали,грамоти и награди.  

Благотворителен концерт “За Ками” Служители от местната 

администрация събраха средства в помощ на 

деветокласничката от СУ „Цар Симеон Велики“ Камелия Цолова. 

Идеята подкрепи и временно изпълняващият длъжността кмет 

на община Видин инж. Цветан Асенов. Момичето страда от 

тежко ставно заболяване и му предстои операция в австрийска 

клиника, за която са нужни 11 000 евро.По инициатива на ученици 

от девети клас на най-старата видинска гимназия в Спортната 

зала в града  за Ками на 8 ноември бе организиран 

благотворителен концерт със съдействието на Община Видин, 

Българския червен кръст и СК „Бъдин“ – самбо и джудо. В него 

участие взеха ученици от нашето училище, ГПЧЕ  „Йордан 

Радичков“, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", Фолклорна студиа 

„Северняци" и Клуб по спортни танци „Елит-Тим.“ 
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“Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” 

Благотворителен концерт “За Ками”  
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Комплексно занятие с показ на 

въоръжение и възстановка на 

мобилизация на Трети пехотен 

Бдински полк показаха във 

Видин. 

Инициативата се организира 

от Централното военно 

окръжие, Община Видин, 

Регионалното управление на 

образованието, отдел 

Държавен архив – Видин и 

Патриотичен клуб “Бдинци“. Тя 

се проведе на централния 

площад „Бдинци“ и е посветена 

на 135-годишнината от 

създаването и началото на 

бойния път на легендарния 

Трети пехотен Бдински полк. 

Над 250 ученици от девети и 

десети клас от цялата област 

дойдоха, за да наблюдават 

комплексното занятие, чиято 

цел е повишаване на военно-

патриотичното възпитание. 

Във възстановката, подготвена от 

Патриотичен клуб “Бдинци“, се 

влючиха възпитаници на СУ „Св.Св. 

Кирил и Методий“. Те пресъздадоха 

проведената през 1915 г. 

мобилизация на Трети пехотен 

Бдински полк за участието му в 

Първата световна война. Голям бе 

интересът и към представянето на 

част от модерното военно 

снаряжение, което се използва във 

въоръжените сили на Република 

България. 

Проявата завърши с 

представянето на изложба-албум, 

посветена на бойния път на 

Бдинци, организирана от Държавен 

архив - Видин. Присъстващите 

имаха възможност да се запознаят 

с легендарното минало на полка. 

Гости на събитието бяха 

временно изпълняващият 

длъжността кмет на Община 

Видин инж. Цветан Асенов, 

заместник областният управител 

Лъчезар Попиванов, началникът на 

Централно военно окръжие 

полковник Петков, началникът на 

отдел Държавен архив - Видин 

Светлана Кръстева, офицери, 

сержанти и войници. 

Повод за гордост! СУ "Св.св.Кирил и Методий"-Видин с награда за втора 

поредна година за едно от най-активните училища в Европейския ден на 

спорта/2019/.Наградите връчиха доц. Стоян Христов Андонов, заместник-

министър на младежта и спорта,и г-жа Николета Янева от "БГ Бъди 

активен". Благодарности на децата от ДГ "Славейче", г-жа Димитрова - 

директор на ДГ "Славейче", на педагогическия и непедагогическия персонал 

от СУ "Св. св. Кирил и Методий". Наградата е за всички ученици от СУ "Св. 

св. Кирил и Методий", родители, баби и дядовци, които се включиха в 

"Европейския ден на спорта в училище 2019". Адмирации за г-жа Венера 

Младенова и Александър Петров - учители по физическо възпитание и 

спорт!  
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Ha 25.11.2019 година беше проведено учредително събрание в 

БЧК Видин за създаване на нов клуб към БМЧК. Участваха 8 

ученици от СУ "Св. св Кирил и Методий" - град Видин, които 

попълниха декларации за членство в БМЧК Видин. Това са Ивана 

Начева, Митко Семков, Теодор Миленов, Валентин Ивайлов, 

Камелия Милчова, Николас Целов, Моника Захариева и Михаил 

Панков. Беше избрано име на клуба - "Артистите от шестото". 

Избрани бяха координатор - Митко Семков и зам.-координатор - 

Теодор Миленов.  

Трети пехотен Бдински полк 

БЧК-Видин 

Най-активно училище 



Психолози от Общинския съвет по 

наркотичните вещества-Видин и 

доброволци от Младежкия общински 

съвет за превенция на зависимости 

проведоха превенция сред ученици от 

ПГСС “Г.М. Димитров”-Дунавци на 

тема “Тютюнопушене, наргиле и 

електронни цигари”. Поздравления на 

Митко,Моника,Славиян,Валентин и 

Елеонора! 

 

Баскетболната среща между отборите на „СЕВЕРА” и „ЮГА” се проведе в Спортна зала „Фестивална” на 29 

ноември, от 17.00 часа. Уникалната инициатива, която е запазената марка на Видин в АНТИСПИН 

кампанията, се организира от Общината, Регионалното управление на образованието, Общинския съвет по 

наркотичните вещества, Общинският младежки съвет за превенция на зависимости и Баскетболен клуб 

”Видабаскет”.  

Събитието бе открито от заместник-кмета на Община Видин– Светослав Скорчев. По създадена вече 

традиция, на териториално разделение между училищата от Видин се сформират два отбора от най-

добрите ученици, които играят помежду си в демонстративната баскетболна среща. За състезателите са 

закупени атрактивни екипи от Общината, които ще останат като подарък за младите баскетболни 

звезди.  

Както винаги, по време на надпреварата се организират игри с публиката, като най-интересната е за 

точно попадение от централната линия с награда от 130 лв. Проведоха се  традиционните конкурси за най-

атрактивна „забивка” и за най-точна стрелба от линията за „трите” точки и др. Доброволци от Общинския 

младежки съвет за превенция на зависимости  раздаваха на всички присъстващи червената панделка - 

символ на съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. Световният ден за борба със СПИН се 

отбелязва на 1 декември. Мотото на АНТИСПИН кампанията за 2018 г. е "Узнай своя статус!". Тя е 

насочена приоритетно към младите хора, а стремежът на организаторите е да бъде популяризирана 

услугата за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. 

Танцовият състав на нашето училище представи пред публиката в Спортната зала два нови танца– 

параден и модерен. Съставът зареди публиката с добро настроение. 
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Младежки общински съвет 

“Мачът на звездите”  
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В отдел „Чуждоезикова читалня” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Видин се проведе 

заключителната среща по проекта по Националната програма „Иновации в действие“. 

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение 

на място на учители и ученици в избрано от тях училище-партньор от цялата страна. 

Проектът е съвместно дело на СУ"Св.св.Кирил и Методий" и Природо-математическа гимназия 

"Екзарх Антим I" и е с мотото „Минусът, с подходящи методи, може да се превърне в плюс”. 

Идеята на проекта за иновативно училище е, че с подходящите способи новите технологии, които 

навлизат в ежедневието ни, могат да са от полза за образованието. Целта на проекта е да 

направи по-интересен учебния процес и да предизвика децата да бъдат по-креативни. Дейностите 

включват освен работа с таблети и други устройства, развиване на умения за работа в екип, 

изготвяне на съвместни проекти и други. 

Организаторите споделиха, че са избрали библиотеката за място на тяхното събитие, заради 

ползата от четенето и подчертаха, че без книгите не бихме могли да работим с което и да е 

устройство. 
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"Иновации в действие" 

"Мениджър за един ден" 

"Мениджър за един ден“ в Общинския съвет по наркотичните вещества във Видин От 15 

кандидатури, 4-ма ученици са избрани да работят в сградата на Общината. За първа година 

ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“се включиха в инициативата . На работното място на 

психолога седна Валентин Валентинов от 10ти клас , а социолог беше Елеонора Костадинова от 

10ти клас.  

Учениците се срещнаха с временно изпълняващия длъжността кмет на Община Видин инж. 

Цветан Асенов, който ги поздрави за избора им 

да се включат в традиционната инициатива и 

пожела успех. Работният им ден започна от 

9:30часа сутринта. Психологът“ и „социологът“ 

посетиха видинското училище – ОУ „Любен 

Каравелов“, където се запознаха с професията 

на място.  

При четвъртокласниците говориха за пасивното 

тютюнопушене, а със седмокласниците за 

емоции и емоционална интелигентност. 

Изпълняващите длъжността "психолог" и 

"социолог" доказаха, че не случайно са се 

включили на тези длъжности и работиха с любов 

и всеотдайност. Учениците не пропуснаха да 

дадат интервю за Радио Видин и телевизия 

Видин, където споделиха щастието, което 

изпитваха на работното си място . В края на 

работния ден, учениците получават символични 

договори и сертификати за участие. „Мениджър 

за един ден“ се провежда за 18-ти път в 

страната, като организатор е „Джуниър 

Ачийвмънт“ България.  

Целта е млади хора да се потопят в реална 

работна среда - в компании, държавни 

институции и неправителствени организации.  



 

Страница 6   

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО 

КРЪГОВРАТ 

 Лист по лист животът си тече и никой не може да го спре. Започва със студа сковал нашите 

сърца, минава и през чая сгрял радостта.  

За дните студени сгряващи се с топъл шоколад, гледаш как снегът натрупал е пак .  

После идва ред на пролетта. Там,където разцъфтяват всичките цветя . Зелени поляни и треви, 

носещи само весели дни .  

Продължава с жегата голяма . С плажа, по бански , където сте двама . През късните летни 

нощи и миризмата на рози, през топлите летни дни отдадени на плажни игри . И най-накрая 

идва есента .  

Сезонът на златната коса . Където събират се цветовете на цялата дъга . Където е пълно с 

багрила .  

Лист по лист животът си тече . И зимата отново дойде .  

 

-Елеонора Руменова Xа клас. 

МОЯТ НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ 

"Моят най-добър приятел е животът! Той е пълен с радост и тъга, Добрини и злини. Той е пълен 

с мечти. Имащ много любими хора и игри! Животът е всичко хубаво!" 

-Георги Цветанов IIIб клас.  

ДОВЕРИЕ 

Доверието,какво ли е то?                                                 Каквото и да се случи,ще запомня едно- 

Защо за него толкова се боря?                                       Не всеки приема твоето добро. 

Падам,ставам и за какво?                                                Приятелите на пръсти се броят, 

Защо първа се опитвам да ги заговоря?                        Но колко са хората,които винаги зад теб стоят? 

 

Дали е за да намеря нов приятел,                                   -Хелън Генова VIIб клас. 

Или за пореден път да разоблича предател? 

Ще накарам ли някого да се усмихне, 

Или пак надеждата ми за реалност ще стихне? 

Изпуснатата палитра на художника 

Опаа.. Художникът бутна палитрата, на която бяха маслените бои. Взе я и видя красотата, 

появяваща се отдолу. Реши, че трябва да направи още нещо. Взе акварела и разсипа вода, 

направи небето. С пастела направи дърветата. Чудеше се какво още да направи. Взе четката и 

разбърка всичко. Реши, че трябва тази великолепна картина да си има име. Чудейки се, се сети, 

че трябва да направи водата в този свят, който правеше. Взе акрила и го постави. Но остана още 

нещо, името на творбата. Чудеше се, чудеше се и накрая избра идеалното име за картината 

си. Красиво е... Опаа..... Забравих да ви кажа името. Есен се казва!  

-Валентин Ивайлов Xа клас. 
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Картината на Митко Семков 

спечели I  награда в конкурса 

за АНТИСПИН постер.  

    I МЯСТО 

Избрани сме за Еко училище. Г-жа 

Ирена Николова и Нина Георгиева 

са избрани за “Еколози на 

годината”. 

ЕКОКОНКУРС 

                                        

 НАЧАЛЕН ЕТАП 

Камелия Цветанова Борисова, IVклас, 

Отличен успех,без неизвинени отсъствия. 

 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Антония Петрова Маринова, VII
б
 клас, 

Отличен успех,без неизвинени отсъствия. 

                                     

 

 

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Лорена Славейкова Димитрова, IХ
а
 клас, 

Отличен успех,без неизвинени отсъствия. 

УЧЕНИК НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 



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 

ТВОРЧЕСКА ИГРА! ТВОРЧЕСКА ИГРА! ТВОРЧЕСКА ИГРА!    

 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.  

КЪСМЕТ! КЪСМЕТ! КЪСМЕТ!    

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

