
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ! 

Нека в навечерието на светлия 

християнски празник Рождество 

Христово поговорим за изминаващата 

2019 година. Година на 

предизвикателства, година на много 

спечелени Национални програми на 

МОН, спечелен проект по Програма 

„Еразъм+“, участия в регионални, 

национални и международни 

състезания, конкурси и участия. 

Постигнати високи резултати на 

учениците в Националните външни 

оценявания.Високи отличия на нашите 

учители! Високи отличия на нашите 

ученици в областта на изкуствата, 

науката и спорта! За поредна година 

сме отличени като едно от петте в 

България училища в „Европейския ден 

на спорта в България“. 

Заедно рисуваме, пеем, танцуваме и 

спортуваме! 

Очакваме с нетърпение Новата година. През 

2020г. честваме 135 години от създаването на СУ 

„Св. св. Кирил и Методий“. Подготовката вече е 

стартирала за тази знаменита дата. Открита е 

благотворителната кауза за набиране на 

средства за паметник на Светите братя Кирил и 

Методий. От коледния концерт са набрани 

средства от продажба на билети и 

благотворителност – 526.80 лева. Сумата не е 

достатъчна, но ние сме убедени и сигурни, че ще 

ни подкрепи Община Видин в лицето на Кмета д-р 

Цветан Ценков за добрата ни кауза - изграждане 

на паметник на Светите братя. 

Изправени пред Коледното вълшебство, ние 

отброяваме поредната година от нашия живот, 

припомняме изгряла или отишла си мечта, 

възкресяваме надежда за нещо хубаво и светло. 

Нека запазим чистотата на мислите и 

щедростта на сърцата си! 

Нека огънят в огнището не загасва! 

Бъдете здрави и щастливи! 

Весела Коледа! Мирна и щастлива Нова 

година! 

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ 

НА ДИРЕКТОРА НА СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

инж. БИСЕРКА КАМЕНОВА 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

брой 3, месец декември, 2019 год. 



На 16.12.2019г. се проведе нашият традиционен 

Коледен благотворителен базар. В него се 

включиха ученици от цялото училище. 

Изработените коледни украси, коледни сладкиши и 

подаръци впечатлиха с оригиналност, 

многообразие и творчество. Събраната сума - 

522лв., се разпредели между 17 ученици в 

неравностойно положение. На първо място с най-

много събрани средства е IIб клас, на второ - IVб, а 

на трето - IVа и Vа клас. Добрите и щедри сърца на 

нашите ученици, подпомогнати от сръчните ръце 

на нашите родители превърнаха деня в специален, 

по коледно вълнуващ и стоплен от радостта да 

правиш ДОБРО. 
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Коледен базар - благотворителност за деца в нужда 

Коледна импресия, сътворена от ученици в профил 

“Изобразително изкуство” 

Коледните ни изложби на картини, създадени от ученици в 

профил “Изобразително изкуство”, се превърнаха в традиционно 

събитие в дните преди Коледа. Темите и идеите са коледни, 

повлияни от традиционни сюжети, носят коледна магия в себе си 

и зареждат с положително празнично настроение. Талантът на 

нашите ученици, насърчаван от професионализма на любимите 

преподаватели - Б. Вълканова, В. Велков и М. Георгиев, 

превръща творбите от изложбата в истинска коледна приказка, 

радваща окото и душата. 
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Коледният 

благотворителен 

концерт на нашето 

училище за пореден път 

изпълни залата на 

Симфониета Видин. 

Събитието,организира

но на 19.12.2019г. беше 

с благотворителна цел. 

На коледния концерт се 

продаваха тематични 

картини, нарисувани от 

наши ученици. 

Разпространяваха се и 

двата броя на 

училищния вестник 

"Творчество". Сумата  , 

събрана по време на 

събитието  ,е 526 лева. 

Всички пари, събрани по 

време на концерта,ще 

поставят началото на 

благотворителна кауза 

—изграждането на паметник 

на светите братя- Кирил и 

Методий. Гости на 

събитието бяха заместник-

кметът по хуманитарни 

дейности и социална 

политика Борислава 

Борисова и заместник- 

областният управител на 

област Видин Лъчезар 

Попиванов. В коледния 

концерт се включиха и 

Ансамбъл "Дунав". 

Публиката се наслади на 

техните народни песни и 

танци. За първи път 

Евтим Евгениев от XI 

клас излезе на сцената с 

един от новите 

инструменти в нашето 

училище-гайдата. В 

концерта за първи път 

взеха участие и най-

малките-

първокласниците. Те 

изпълниха модерен танц 

заедно с Дядо Коледа и 

Снежанка и очароваха 

публиката. Надяваме се 

да сме заредили всички 

присъстващи с празнично 

настроение.  
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Коледен концерт - тържество на звуци, багри и танци 

Коледа през очите на творци 

В дните преди Коледа взехме интервю от г-жа Мадлен Радулова– преподавател по хореография в 

нашето училище.  

 Госпожо Радулова, какво е Коледа за изкуството, което преподавате? 

 Коледа е темата, която мога да разработя и пресъздам на сцена. Идеята да споделя с децата 

нашите традиции, ме прави горда, че съм българка, привилигерована и много благодарна. 

 Как помага изкуството Ви за осъществяване духа на Коледа? 

 Изкуствата правят хората по-добри, давайки възможност за изказ и възприемане със сетивата. 

Танцът също. За мен това е удовлетворение, а Коледата– възможност за изява на доброто, 

щедростта и човечността.  

 С какво може да се каже, че преподаваното от Вас изкуство е специално?  

 Специалното в моето изкуство е това, че обединява трите изкуства в себе си– танцово, 

музикално и изобразително- сценография и костюми (кашончета) . 



Няма единна формула, която да ни прави по- щастливи. Въпреки, че всички се опитваме да бъдем позитивни, 

изпълнението на тази задача, оказва се е доста трудно. Когато сами преценим нивото си на щастие, можем да 

открием, че не сме съвсем доволни от резултата. Как обаче да сме щастливи на празника? Има ли нещо, което да 

очакваме с нетърпение и това да ни направи по- щастливи. Подаръците или празничната елха, любимите хора или 

вкусните гозби правят коледната атмосфера толкова специална за нас? Свидетели сме на това, как през 

последните години животът става все по- забързан и всеки гледа само своята лична изгода. Ако, обаче успеем да 

помогнем на околните, това също може да ни донесе вътрешен мир и повече спокойствие. Как младите хора 

разбират днешния празник и спазват ли традициите, предадени им от техните родители? На Коледа ни гостуват 

ученици от видинското средно училище по изкуствата "Св СВ Кирил и Методий"- млади хора с амбиция и творчески 

хъс, които създават училищния вестник "Творчество". Според Марина Маринова от 11 клас щастието е 

относително понятие за всеки един човек: 

"За различните хора щастието е различно нещо. Според мен най- хубавото на празниците е, че семейството е 

заедно. На коледа аз ще бъда с моето семейство."- каза Марина Маринова. 

Хелън Генова от 7 клас смята, че Коледа е и време за равносметка, за свършеното от всеки човек през годината. 

Според нея, това е и времето, когато трябва да сме по- добри и по- благородни: 

"За мен Коледа не е просто времето, в което отваряме подаръците си, а 

и времето в което отваряме сърцата си."  

Митко Семков от 11 клас е горд от представянето на неговото училище 

на коледния благотворителен концерт. За него Коледа е специално време в края на годината. Каква е магията на 

Рождеството, според Славян Пепиев от 7 клас, който изучава хореография: 

"Всички се събираме семейно и празнуваме заедно. Разменяме си скромни, малки подаръци, радваме се. Всички трябва 

да са заедно и заедно да подготвят трапезата." 

Моника Захариева изучава "изобразително изкуство" в училището по изкуствата "Св.Св. Кирил и Методий" във 

Видин, но в свободното си време обича да танцува. Валентин Валентинов също е художник и посещава извънредно 

школа по танци. 

"Ние ходим извънредно да танцуваме. За нас танцът е нещо, което по някакъв начин изразява същността на човека." 

Може ли изкуството да ни направи по- щастливи?- това обяснява Елена- Стефани Асенова от музикалната паралелка 

във видинското училище по изкуствата. Какво е за нея Коледа? 

"За мен Коледа е надежда. Коледа е времето, в което всеки един от нас вярва в своите мечти и мисли, че могат да 

стана реалност. Когато повярваме в себе си, точно тогава се случват и чудесата." 

Диана Миткова е в седми клас и много обича да рисува. На Коледа тя е също е със семейството и любимите си 

хора. Лорена Димитрова е в 9 клас и изучава пиано и пее в училището по изкуствата във Видин. Според нея 

класическата музика е вечна и тя ще продължи да се занимава професионално с нея. Каква, според нея трябва да бъде 

музиката на Коледа? 

"Музиката на Коледа трябва да е весела и трябва да ни докарва настроение. Има хубави и не толкова хубави коледни 

песни. Винаги има и хубави и лоши песни. Предпочитам да си остана класически музикант и да разчитам на 

акустичното пиано."- сподели Лорена Димитрова. 

На Коледа разговаряме и с Диана Стоянова, преподавател по български език и литература в училището по 

изкуствата във Видин. 

"Човек никога не може да избяга от една магия, от коледния дух, който по неведоми пътища ни казва да бъдем добри, 

да бъдем щедри. Искрено се надявам да съм успяла в часовете си по литература да събудя траен интерес у моите 

ученици към това какво представлява Коледа."- обясни Диана Стоянова. 

Учениците от видинското училище по изкуствата "Св. Св. Кирил и Методий" се включиха с огромен творчески 

ентусиазъм и желание в празничните инициативи, които заедно със своите преподаватели организираха. На 

Рождество Христово разговаряме и с директора на училището Бисерка Каменова- тя разказва за празничните 

прояви, свързани с Коледа. 

"Имаше организирана изложба, в училището от учениците, по изобразително изкуство, традиционен коледен базар с 

благотворителна цел. Помогнахме на ученици в неравностойно положение със социално слаби семейства." 

Дори да срещаме трудности в живота, винаги има нещо, за което да сме благодарни. Дали ще е това, че сме здрави, 

или че семейството ни е до нас и ни подкрепя, няма значение. Важното е да си припомним, че винаги празникът носи 

светлина. Учениците от СУ по изкуствата "Св СВ Кирил и Методий" поднесоха и своя коледен подарък към екипа на 

радио Видин- два броя на техния нов вестник, а най- святата коледна песен, специално за всички наши 

радиослушатели изпълни Елена- Стефани Асенова. 
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Коледа е- как да бъдем щастливи на празника 

С любезното съдействие за материала на Радио 

Видин 
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СУ "Свети Свети Кирил и Методий" 

Видин започна издаването на  училищен 

вестник "Творчество", който ще излиза веднъж 

месечно.  Първият брой излиза през октомври, а в 

момента се подготвя декемврийския брой, обясни 

директорът на училището Бисерка Каменова:  

"Идеята е изцяло на учениците, идеята дойде и 

от домашното, което г-жа Стоянова им възложи. 

Вестникът отразява живота на училището и 

всички изяви на учениците. Има и занимателна 

страница за любознателните. Имаме и "Ученик на 

месеца", това стартира преди една година, всеки 

месец снимките на изявените ученици ги слагаме 

във фоайето на училището, а сега и във 

вестника. Вестникът се публикува в сайта на 

училището и във Фейсбук страницата, и отделно 

на хартиен носител. Пожелавам им все така да 

работят. Ще имаме юбилеен брой другата 

година, когато ще честваме 135 години..." 

  

В момента изданието се списва от 

седмокласници и десетокласници. Валентин 

Валентинов е десетокласник, за него 

създаването на подобен вид произведения, освен 

че провокира мисленето и творчеството, го 

задължава и да пише правилно граматически: 

 

"С голямо желание се включихме във вестника, за 

нас е много интересно да правим тези статии, 

това ни помага и по български и по литература, в 

този брой написах едно произведение за есента и 

една статия за наркотичните вещества..." 

  

Елеонора Костадинова е в 10 клас и отдавна се 

занимава с творческо писане, пише стихове и има 

желание да издаде своя книга с поезия. След 

завършването на средното си образование смята 

да продължи да учи в специалност 

"Журналистика" : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Пишем за извънкласните дейности, за БЧК, за 

млад мениджър, за танцовите състави. Обичам 

да пиша и имам едно стихотворение  в този 

вестник - "Кръговрат". 

 

С желание в подготовката на училищния вестник 

се включва и седмокласникът Ивайло Георгиев: 

"На мен това много ми харесва, вестникът дава 

информация за това какво се случва в училище, 

харесва ми да пиша статии. Написах статия за 

спорта. В началото не е така лесно, но после 

свикваш и става и лесно, и интересно”. 

  

Активно участват в списването на училищния 

вестник и седмокласниците Хелън Генова и 

Славиян Пепиев: 

 "Аз и моите приятели започнахме още от 

началото на вестника- през месец октомври. Ние 

всички пишем заедно за вестника, пишем доста 

статии. Понякога ни е много трудно, понякога 

много лесно. Отнема ни часове. Във втория брой 

на вестника съм написала стихотворение. 

Спазваме граматическите правила... И аз съм от 

самото начало, сега написахме за 

благотворителния концерт за Ками..." 

 

Училищният вестник "Творчество" набира 

скорост, в него се публикуват разкази, есета, 

стихотворения ,рисунки и материали, 

представящи живота във видинското  училище по 

изкуствата. 

 

"Не е лесно да се издава вестник, защото първо 

трябва да се намерят подходящите текстове, 

госпожата да ги редактира, ние да ги 

форматираме, не е лесно, но учениците се 

справят наистина...Отворени сме към 

предложенията на децата, младите ни 

журналисти наистина имат голяма фантазия...", 

разказват  директорът на училището Бисерка 

Каменова и преподавателят по български език и 

литература старши учител Дияна Стоянова. 
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Училищен вестник представя живота в училище и открива нови таланти 

С любезното съдействие за материала на 

Радио Видин 



Коледни спортни постижения 

На 13.12.2019 г., се проведе Коледен турнир по лека атлетика. Тази година освен видинските училища 

имаше участие и на ученици от съседна Сърбия. 

Отборът на СУ „Св.св. Кирил и Методиий” бе в състав: 

1 Александра Ивова Пламенова- І б 

2 Светлана Ангелова Стоянова- І б 

3 Галина Христова Емилова- VІ б 

4 Цветина Василева Семкова-V б 

5 Ивана Иренева Иванова- V а 

6 Цветелина Ивайлова Йорданова - VІІ а 

7 Александра Ивайлова Гешева- VІІ б 

8 Ивана Ивова Йорданова- ІХ 

9 Стилиян Илиянов Золин- І б 

10 Стефан Малинов Тодоров- ІІІ б 

11 Калоян Крумов Павлов- VІ б 

12 Християн Филипов Генчев ІV б 

13 Мартин Ивов Рачев VІ б 

14 Калоян Кристиянов Бърсанов VІ б 

15 Любослав Ивов Живов V б 

16 Николай Аленов Михайлов V б 

17 Александър Аленов Михайлов V б 

18 Николай Неделков Красимиров VІ б 

19 Николай Калоянов Красимиров Х 

20 Пламен Герасимов Митков ІІІ б 

Всички ученици проявиха борбен дух и хъс за победа.Постигнаха много лични постижения в 

дисциплините 60 м. гл. бягане, ск.д. от място и със засилка и ск. височина. 

До медалите достигнаха: 

Стилиян Золин от І б клас с два златни медала на 60м.гл. бягане-10,99 и ск д. от място- 126, Пламен 

Митков- ІІІ б- златен медал на 60м-9,24.,Александра Ивова-І б- два сребърни медала на 60м-11,64 и ск. 

дължина от място- 146 см., Светлана Стоянова- І б- бронз на 60м. гл.б., Калоян Крумов-VІ б клас-бронз 

на ск височина- 135 см. 

Поздравления за достойното представяне и весели коледни празници . 

Признание за доблест и гражданска позиция 

 

В навечерието на Коледа - проява на доброто. 

Поздравявам Калоян Ванчев и Мариян Ковачев, 

ученици от II б клас с класен ръководител 

Златка Златанова Маринова, които върнаха 

намерените от тях пари и доказаха, че за 

проявление на честност и почтеност няма 

възраст. 

Браво! 

С право родителите ви могат да се гордеят с 

вашата постъпка! 

инж. Бисерка Каменова - директор на СУ "Св. 

св. Кирил и Методий", град Видин. 



 Интересни коледни факти 

  В България празникът започва на 24 декември – Бъдни вечер (Малка Коледа). Из цяла България тръгват коледарите. В 

коледуванията участват само момчетата. Малките коледари обикалят през деня на 24 декември, въоръжени с дрянови пръчки-

сурвачки и торбички, те тропат по вратите, влизат в къщите и пеят коледарски песни, стихове и благословии.  

 

 Германците създават първите изкуствени коледни елхи от оцветени гъши пера. 

 Всяка година повече от 3 милиарда коледни картички се изпращат само в САЩ. 

 Повечето от северни елени на Дядо Коледа имат мъжки имена от мъжки като Блитцен, Комет и Купидон. Въпреки това, 

мъжките елени сменят рогата си около Коледа, така че елените, които дърпат шейната на Дядо Коледа няма вероятност да 

са от мъжки пол. 

 През 350 сл. Хр. папа Юлий I, епископ на Рим, обявява 25 декември за официален празник, отбелязващ рождения ден на 

Христос. 

 Според световните рекорди на Гинес, най-високата коледна елха, която някога е била отсичана е 221-метровата дугласка 

ела, изложена през 1950 г. в търговски център Northgate в Сиатъл, Вашингтон. 

 Традиционните три цвята на Коледа са зелено, червено и златно. Зеленото отдавна е символ на живота и прераждането; 

червено символизира кръвта на Христос , а злато представлява светлината, както и богатството и кралските особи. 

 В много европейски страни са вярвали, че духовете на доброто и злото са активни по време на дванадесетте дни на 

Коледа. Тези духове в крайна сметка се превърнали в елфите на Дядо Коледа, особено под влияние на "The Night Before 

Christmas" (Нощта преди Коледа) на Клемент К. Мур (1779-1863) и илюстрациите от Томас Наст (1840-1902). 

 

Боливийците празнуват Misa del Gallo или "Среднощна литургия на петела" в навечерието на Коледа. Някои хора носят 

петли в полунощ на литургията, един жест, който символизира вярата - петелът е първото животно, с което се обявява 

раждането на Исус. 

 Британците носят корони от хартия, докато ядат коледна вечеря. 

 В Полша паяците или паяжините са често срещани коледни декорации за елхите, защото според легендата, паяк изплита 

одеяло за бебето Исус. 

В действителност, поляците смятат паяците за символ на добротата и благоденствието на Коледа. 

 В България православната църква признава 25 декември за Коледа през 1968 г. Датата е възстановена като официален 

празник през 1990 г. 

 

 Имел (бял имел от англ. mistletoe) идва от думата misteltan в англосаксонския, което означава "малка торна клонка", защото 

растението се разпространява чрез изпражненията на птиците. 

 Древните народи, като друидите, смятали имела за свещен, защото той остава зелен и носи плодове през зимата, когато 

всички други растения умират. Друидите окастряли растението със златни сърпове и никога не позволявали то да докосва 

земята. Те мислели, че имелът има силата да лекува безплодие и нервни заболявания и да отблъсква злото. 

 Така наречените евъргрийните или вечно зелените растения (от думата aefie староанглийски означава "винаги" и Gowan 

означава "да расте") са символ на вечния живот и прераждането още от древни времена. Езическите поклонения пред 

зелените клонки и дървета се християнизират в лицето на коледното дръвче. 

 Австрия е страната, където се ражда известната коледна песен „Тиха нощ, свята нощ", изпълнена за пръв път в църквата 

„Свети Никола" в Обендорф, близо до Залцбург, през 1818 г.  

 Дядо Коледа е персонаж, базиран на личността на истински човек – Свети Николай Мирликийски (известен също като 

Николаос Чудотворец, епископ Свети Никола от Смирна и Никола от Бари), живял през четвърти век. Роден в Патара (в 

днешна Турция), той е най-популярният небиблейски светец в света. Художниците го изобразяват по-често, отколкото всеки 

друг светец, освен Дева Мария. Той е покровител на децата, рибарите, погрешно обвинените, банковото дело, пиратството, 

ветроходството, търговците, затворниците, кралските особи, собствениците на заложни къщи, Ню Йорк и други градове. 

 На Коледа африканците от южните части на континента слагат на трапезата си дебели гъсеници, пържени в масло.  

 В навечерието на празника Дядо Коледа може и да се вози на шейна, теглена от осем северни елени, но през нощта той 

използва и други начини на транспорт.Той язди кенгуру в Австралия, гребе с кану в Хавай, язди кон в Холандия, пътува с 

магаре в Швейцария и се спуска от небето по златно въже в Чехия. 

 Намирането на истински паяк сутринта на Коледа се смята за късмет.  

 Според рекордите на Гинес най-високото отсечено коледно дърво е бор с височина 67 метра и е изложено през 1950 г. в 

Сиатъл, Вашингтон.  
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УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО 

Коледа, Коледа, Коледа  

И пак Коледата дойде! Радваме се всички. Ще топлим пак сърцата си до запалената 

камина, обвити в меко и топло одеяло, облечени в любимия си зимен пуловер с 

големите, пухкави, памучни, зимни, дълги до коленете чорапки. Ще гледаме втренчено в 

пламъка на запалената свещ с мирис на канела, който се надяваме никога да не 

загасне, заради красотата, която има. Пак ще изядем голяма купа с най-зимния плод, 

мандарината. Ще пием топъл шоколад с мляко, в който ще плуват кораби, тоест 

бисквитки. Ще украсим елхата и стените с коледни играчки, гирлянди и лампички, като 

не трябва да забравим и звездичката отгоре. Ще светим и отвън, и отвътре. Отвън заради 

лампичките, а отвътре, заради хармонията, радостта, сплотеността и настроението, 

което Коледа дава на нас.  

                                                                                              -Валентин Ивайлов Xа клас 

Коледна мечта 

Канеленият аромат на сладки  

И на клонките елхови 

 Печените ядки  

Гозбите на баба топли  

 

За тази Коледа мечтая  

За спомени незабравими  

За всички щастие желая  

За усмивките красиви 

 

 Да споделям Коледата аз  

Със семейството любимо  

Да настъпи чаканият час  

Подаръците да отворим най-щастливо 

 

 Най-големите символи на Коледа, 

Щастието,семейството и любовта,  

Всички заедно са у дома,  

Празници ще топлят моята душа! 

                                -Хелън Генова VIIб клас 

 Коледният дух 

Снежно ми е на душата,  

искам сняг да завали,  

да се спускам със шейната,  

с малчуганите добри.  

 

В тази снежна нощ  

Дядо Коледа ще дойде,  

и когато стане полунощ  

подаръци ще има още.  

 

Коледният дух ще дойде във сърцето  

на всяко мъничко дете, 

 радостта му ще е до небето,  

щастливи в този ден нека сме.  

                            -Славиян Пепиев VIIб клас 

Вълшебната Коледа 

В коледната нощ вълшебна, обсипана с радост 

по света, детето през прозореца погледна, дядо 

Коледа видя. 

 Усмихна се детето малко, старецът помаха му с 

ръка, помаха му детето сладко, то сбъдна своята 

мечта. 

 На сутринта събуди се детето, знаеше,че Коледа 

е днес, скочи бързо от леглото, към прозореца 

загледа с интерес. 

 

 

 Под елхата имаше подаръци, детето усмихна се 

широко, в очите му отразиха се пламъци, дядо 

Коледа летеше нависоко.  

В коледния ден вълшебен, обсипан с радост по 

света, детето запя сладка песен, сбъдна своята 

мечта.  

                                           - Хелън Генова VIIб клас 



брой 3, месец декември, 2019 год. 
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 НАЧАЛЕН ЕТАП 

Мариян Мартинов Ковачев, IIб клас, 

Калоян Мартинов Ванчев, IIб клас 

Отличен успех и проявена гражданска доблест. 

Пламен Герасимов Митков, IIIб клас 

Отличен успех и златен медал от областния коледен турнир по лека 

атлетика с международно участие. 

 

 

 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Хелън Калоянова Генова, VII
б
 клас, 

Отличен успех, без неизвинени отсъствия и активно 

участие в училищния живот - издаване на училищния 

вестник. 

                                     

 

 

 

 

 

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Елеонора Руменова Костадинова, Х
а
 клас, 

Отличен успех и активно участие в училищния 

живот - издаване на училищния вестник. 

УЧЕНИК НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 



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 “КОЛЕДА В 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/

