
 Седмокласничката от СУ „Св. св. Кирил и Методий“  Елена-

Стефани Асенова покори публиката с авторската си песен 

„Полет“. В XXII-то издание на традиционната изява, която се 

проведе в залата на Симфониетата в града, се включиха пет 

индивидуални изпълнители и две групи. Те представиха популярни 

български и чужди песни, посветени на любовта. Изпълненията 

на талантливите младежи бяха оценявани от седемчленно жури с 

председател Наталия Николова, музикален редактор в БНР-

Видин.  Елена-Стефани ще има възможността да запише 

авторската си песен в студиото на Радио Видин.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АНГЕЛСКИЯ ГЛАС И НЕВЕРОЯТНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ! ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ТВОРИШ,МЕЧТАЕШ И ПЕЕШ, 

"ПЕСЕН ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН" 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

брой 4, месец януари/февруари, 2020 год. 



Групата от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с ръковотидели г-жа Целова и  г-
ца Иванова се завърнаха от Анкара, Турция с изпълнена мисия и достойно 
представяне на училището. Заредени с много хубави емоции, много нови 

приятели и с много идеи за промяна!  

Периодът, в който посетиха страната , беше от 16.02.2020 до 22.02.2020 
година. Нашият екип интервюира учениците и техните ръководители, ето и 

какво ни отговориха: 

- Как бяхте посрещнати в Турция? 

- Група от двама учители и четирима ученици пътувахме по програма за мобилност в 

Турция, която бе първата по проект “Играчките на моята баба“ по Erasmust. Наши 
партньори по проекта са училища от Испания, Португалия, Италия, Румъния и Турция. 

Учениците и учителите от училището домакин в Анкара „Hasan Ali Yucel Ortaokulu” ни 
приветстваха изключително топло и сърдечно за „Добре дошли“! 

На приветстващата среща ни показаха своите национални танци, песни и музика чрез 
изпълнението на различните състави в училището. Почерпиха ни с традиционните за 
Турция детски лакомства, с чай и кафе, приготвени отново по традиционен само за тях 
начин. 

През цялата седмица на гостуването ни децата от турското училище се радваха много, 
поздравяваха ни по коридорите, общуваха с нашите ученици. 

Дейностите по проекта бяха много интересни и забавни и нашите ученици Андреана, 
Радостина, Дейвид и Радостин много активно участваха във всички игри. Всеки отбор сам 
боядиса своята лагерна количка, а после участва в състезанието с лагерни колички между 
всички отбори. 

Всяка от държавите партньори по проекта представи по една традиционна игра от 
миналото, когато е играна от техните родители и от родителите на родителите им. 

След кратко разучаване на правилата на новата за всички игра, всички ученици заедно се 
включваха и участваха в нея. Беше изключително весело, емиционално и забавно. Нашият 
отбор се отличаваше със своя спортен дух, участваше активно и търсеше челните 
позиции в състезателните игри. Отборът ни представи българската игра „Пускам, 
пускам кърпа“ и всички ученици играха и се забавляваха с нея.  

Най-голям интерес предизвика бордовата игра „Mangala“, която представи турската 
страна-домакин. Състезанието между отборите се проведе чрез елиминиране и Радостин 
от 8а клас- не само отиде на финала, но и спечели сребърния медал след оспорвана игра и 
само една точка разлика от момчето, ученик от турското училище. Взехме за спомен 
бордовата игра, която е много интересна и желанието от учениците ни е да я 
разпространят в училището. 

Домакините ни показаха и част от своите исторически забележителности. Посетихме 
мавзолея „Анъткабир“, замъка Анкара, музей „Рахми М. Коч“ и един от най-старите 
квартали в Анкара-Hamamonu. Пътувахме до техния термален курорт Казилчахамам, 
където има прекрасна планинска гледка и минерални извори. 

Турските домакини показаха своето гостоприемство и с предложените ни специалитети 
от турската кухня. Всички участници в проекта обядвахме и вечеряхме в избраните от 
тях ресторанти с традиционна за Турция атмосфера, с различна и специфична като 
приготвяне и поднасяне кухня. В неформалната атмосфера новите запознанства на 
нашите ученици прераснаха в трайни приятелства. На раздяла благодарихме за 
сърдечното посрещане от нашите домакини и си пожелахме „ До нови срещи“ при 
следващите дейности по проекта.- г-жа Целова. 
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Първа мобилност по проект "Еразъм+" 
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-Как представихте училището,града и страната ни? 

-  Пред събраните  в актовата зала на училището домакин представихме презентация 

за страната ни , нашата природа предизвика удивление сред аудиторията. Училището 

ни бе единственото , в което учениците се занимават с музика ,танци и рисуване. 

Гледайки филма за Видин, бе изявено желание  за посещение на забележителния ни 

град. Възхищение предизвика Баба Вида ,църквата „Свети Димитър“ и крайдунавския 

парк.. 

-Смятате ли, че се представихте достойно? 

-Смятаме, че се представихме повече от достойно,представяйки  изработените 

постери ,карта на страната, включваща партньорите държави ,изработените играчки 

кукли,бордови игри и традиционни рисунки на шевици. При проведеното състезание с 

лагерни колички нашите ученици бяха наградени с медали. Радостин Йорданов от 

осмия клас стана втори в състезанието в бордовата игра ,наречена „Турската 

традиционна Mangala“ и развя българското знаме в знак на победа. Всички деца активно 

се включиха в традиционните игри на страните-партньори- Испания ,Италия 

,Португалия, Румъния и Турция. Нашата игра „Пускам , пускам кърпа“ се хареса най-

много и голям брой ученици се включиха в нея ,учениците общуваха свободно с 

учениците от другите училища, бяха активни, завърнаха се с медали и отлични  

грамоти  заради достойното представяне.– сподели г-ца Иванова. 

-Какви занимания имахте, докато бяхте в Турция ,и успяхте ли да се 

сприятелите с деца от чуждите държави? 

Радостина: Имахме състезание с лагерни колички,които предният ден всеки отбор си 

боядиса .Всяка държава представяше играта,след това всички деца,които имаха 

интерес, играха съответната игра.Посетихме мавзолей,музей и замък. Разбира се,че 

успяхме да се запознаем с деца от други държави,които бяха много мили. 

Андреана: Играхме на турската игра “Mangala”,боядисвахме и се състезавахме с 

лагерни колички.Играхме игрите на всички държави от проекта.Да, с някои от децата 

успяхме да се сприятелим. 

Дейвид: Играехме игри , сприятелихме се с много деца ,беше много хубаво, децата са 

много дружелюбни,  изкарахме си тази една седмица невероятно. 

-Какво ви впечатли най-много по време на престоя ви в Турция? 

-Радостина: Впечатли ни това,че хората там са любезни и гостоприемни.Също така и 

градът много ни впечатли. 

Андреана: Че хората са много 

дружелюбни и 

гостоприемни.Харесва ми тяхната 

култура и самият град е много 

красив. 

Дейвид: Най - много ме впечатли 

хотелът, беше много хубав, 

закуската също, бяха много 

гостоприемни. 



"ЛЪВСКИ СКОК" 

Седем училища се включиха в 

състезанието "Лъвски скок". 

Нашият представител-Евтим 

Машов от 11 клас се класира на 4 

място с 2,47 см. 

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА 

На 18.02.2020 г., учениците от VIIб клас Асен, Ванеса В., 

Ванеса Ив.,Елена-Стефани, Ивайло, Мариса, Миглена и 

Славиян изнесоха музикално-поетичен рецитал, посветен 

на 147-та годишнина от обесването на Апостола на 

свободата Васил Левски. Публика бяха учениците от III и IV 

клас, а на 19.02., програмата беше представена пред 

прогимназиален и 

гимназиален етап. 

Презентация за 

живота и делото на 

Васил Левски бе 

изработена и 

показана от клуб 

„Млади 

възрожденци" с 



АНКЕТА "УЧИЛИЩНА УНИФОРМА" 

Във връзка с предстоящия патронен празник на училището и 

ежедневните участия на учениците в различни конкурси и 

изяви, училищният екип предложи да въведем отличителен 

знак - елементи на униформа за нашите ученици. В сайта на 

училището имаше анкета, която бе попълнена от родители и 

ученици. 

Попитахме Митко Семков- председател на ученическия съвет- 

какво смята за проведената анкета: 

Здравейте! Аз съм Митко Семков, председател на ученическия 

съвет и активен участник в училищния живот. По повод 

проведената анкета (въпросник) относно въвеждането на 

училищна униформа бих искал да благодаря за създадената 

инициатива и за решението за избор на единна такава. 

Смятам, че чрез носенето на училищна униформа се показва 

заинтересованост и уважение към нашето училище, знак за 

принадлежност и гордост. Самата анкета се състои от няколко 

въпроса, чрез които ръководството на училището ще прецени 

какво да бъде естеството на униформата, нейната цена, 

модел, детайли. Неизбежен  е задължителният характер  на 

униформата за всички ученици, което, от една страна, ще 

доведе до единност и липса на различие, което може да 

прекрати възможен тормоз заради дадено социално 

положение, но, от друга страна, при резултати в анкетата с 

повече гласове за по-скъпи униформи, ще има семейства, 

които ще срещнат трудности при нейното закупуване, особено 

ако семейството има повече от едно дете в училището. Но 

като погледна обективно на нещата, стойността за 

закупуването на училищна униформа не е непосилна за 

никого, а смятам, че като училище с традиции, единственото в 

областта, профилирано в изучаването на  изкуства , няма как 

да  липсва отличителен знак по време на шествия и празници. 

 Твърдо ЗА съм за въвеждането на училищна униформа! 



ГРУПА "СПОРТ" 

Занимание на група”Спорт”/1-2 клас/ по проект ”Заедно за по-добър 

живот”. 

Освен разнообразните упражнения и интересните подвижни игри 

днес, почетохме делото 

на Апостола. Проведохме 

„Лъвски скок”-състезание по 

скок на дължина. Победители 

станаха: 

Момичета: 

1. Александра Ивова-І „б” клас 

2. Ноемин Красимирова- І „б” 

клас 

3. Светлана Стоянова- І „б” 

клас 

Момчета: 

1. Мариян Ковачев- ІІ „б” клас 

ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ В КАБИНЕТА ПО 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Днес в СУ "Св. св. Кирил и Методий" 

беше монтират нов интерактивен 

дисплей. Устройството е част от 

оборудването, което училището ще 

получи от МОН по Проект 

„Образование за утрешния ден“, 

финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020“. 

От началото на календарната 

година в училище са сформирани 2 

клуба с общо 33 ученика/5-8 клас/ за 

допълнителни занимания по ключови 

дигитални умения – базови. 

Интерактивните дисплеи 

осигуряват иновативна среда за 

обучение и създават нови 

възможности за образованието. 

Веднага след монтирането Добрил и Михайл от VI клас тестваха 



"НЕ НА ТОРМОЗА, НО НЕ ЗА ДЕН!"  

Всяко дете е било свидетел на тормоз, било то в училище или 

извън него. Но за да променим светa отвън,трябва да 

променим светa отвътре. Нека променим светa заедно.  

Всяка година, последната сряда от месец февруари, се чества 

така нареченият “Ден на розовата фланелка” . За първи път 

този ден бил честван в Канада, когато двама ученици 

организирали протест, облечени с розови фланелки ,символ 

на това, че са против тормоза в училище . Както по света 

,така и в България, всяка година се появяват все повече 

последователи.Когато облечем розовата фланелка ,показваме 

нашата съпричастност към хората, които са тормозени, и 

показваме несъгласието си към тормоза в училище.  

Тази година на 26.02. учениците от  СУ ”СВ. св. Кирил и Методий “ 

показаха  колко е важно да живеем в спокойна среда, без 

насилие и тормоз, като повечето бяха облечени с розови 

фланелки. Нека спрем това заедно . Нека всяка година се 

включват все повече хора в тази кампания . Колкото повече 

розови фланелки има,толкова ще е по-спокойно времето , 

прекарано в училище. 

 Включи се в кампанията и ти, защото Аз и Ти сме по-силни 



11 ЯНУАРИ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ДУМАТА "БЛАГОДАРЯ" 

Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, 

приятели,съученици, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър. 

"Благодаря" е и една от най-хубавите думи в нашия речник, означава "дарявам благо, 

добрина, добро". 

Световният ден на думата „благодаря” е предложен през 1994 г. от родения в Илинойс 

– Ейдриън Сиукс 

Купърсмит.  

"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 

Групата по БЕЛ по проект „Подкрепа за успех” 

от Iб клас овладява четивна техника с буква 

„б” в думи, изречения и текст. 

Учениците от групата правят разнообразни 

писмени упражнения, с цел трайно 

запаметяване на буква „б”, четене и писане на 

думи с нея, правилната ѝ употреба в края на 

дума. Упражняват писане под диктовка и 

препис на текст с думи с буква „б”. 

Усъвършенстват звуков анализ на думи, 

съставяне на думи от дадени срички и 

правилен словоред на изречение. 



 Интересни факти за Свети Валентин 

  Денят на Свети Валентин започна с римляните. 

 Предаването на Валентинки е традиция на 600 години. 

 Днес всяка година се купуват милиони поздравителни 

картички. 

 Хората смятат розовото и червеното за цветовете на любовта. 

 Първоначално бонбонените сърца са били медицински 

таблетки. 

 Формата на сърцето не винаги е била романтичен символ. 

 Розите са цветята на любовта. 

 Денят на влюбените е популярен празник за сгодяване. 

 Шоколадовата кутия бонбони съществува от повече от 140 

години. 

 Много американци пропускат празнуването на Свети 

Валентин. 

 В деня на Свети Валентин всяка година се продават най-

малко 36 милиона кутии с форма на сърце с шоколадови 

бонбони.  

 Всяка година има достатъчно бонбонени сърца, които се 

простират от Валентин, Аризона до Рим, Италия и 

отново. Броят на произведените тези бонбонени сърца е 

приблизително 8 милиарда. 

 По света има около 50 милиона рози, подарени на Свети 

Валентин. 

 Купидон е син на Венера. Венера е богиня на красотата и 

любовта.  

 Най-малко 9 милиона души купуват на 

своите домашни любимци подарък на Деня 

на влюбените.  

 Свети Валентин и Денят на майката са най-

големите празници за подаряване на цветя.  

 Всяка година се разменят около 1 милиард 
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УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО 

НОСИЯ 

Носете България в сърцата и шевицата свята . 

Осигурете  вярата на вашите деца , нека  

Силно да  милеят за родината една  

И с гордост да носят българска носия , и нека  

Ярката светлина да сгрее българските им сърца . 

-Елеонора Руменова Xa клас  

УСМИВКИ 

Какво ще стане с теб, 

Ако усмихнеш се широко? 

Щастлив ще бъдеш днес, 

Радостта ти ще лети високо. 

 

Добротата в теб ще се роди, 

Усмивките ще подаряваш, 

Ще светнат твоите очи, 

В себе си искрено ти ще повярваш. 

 

Ще накараш друг да се усмихне, 

Ще му стоплиш ти душата, 

Доброто в него няма да утихне, 

Със усмивки пълни се земята. 

-Хелън Генова VIIб клас 

МРАЗЯ 

Мразя мислите си...  

Мразя ги вече...  

защо ти във тях стойш  

до късно вечер ?  

 

Защо без снимка твоя  

аз не мога да заспя ?  

И без молитвата...  

да те имам на сутринта.  

 

Защо не изчезнеш...  

от ума ми ?!  

Защо не си намериш дом 

във някой друг.  

 

Защо повтаряш се  

и се повтаряш.  

Не мога ли да съм вече,  
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 НАЧАЛЕН ЕТАП 

Божидар Александров Белчов, IV б клас  

Отличен успех за I-ви учебен срок и класиране за 

областния кръг на олимпиадите по няколко 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Ивайло Красимиров Георгиев VIIб клас, 

Отличен успех за I-ви учебен срок и класиране за 

областния кръг на олимпиадите по няколко 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Даниел Павлов Павлов , Ха клас, 

Отличен успех за I-ви учебен срок и класиране за 

областния кръг на олимпиадите по няколко 

предмета. 

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 “ИДВАЩАТА ПРОЛЕТ”.  

 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/

