
Уважаеми ученици на СУ „Свети свети 

Кирил и Методий“, град Видин! Уважаеми 

колеги, родители, приятели, бъдещи и 

бивши възпитаници на училището! 

Уважаеми съграждани! Преди 138 години 

Стоян Михайловски е написал стиховете, 

посветени на епохалното дело на 

Солунските братя, дало възможност за 

развитието на хилядолетната българска 

култура, просвета и знание. Бъдете 

преблагословени, о вий, Методий и Кирил, 

отци на българското знанье, творци на 

наший говор мил! Нека името ви да живее 

във всенародната любов, речта ви мощна 

нек се помни в Славянството во век веков! 

11 май – е най-светлият ден в историята 

на нашето училище. На 11 май 

Православната църква почита паметта на 

Светите братя равноапостоли Кирил и 

Методий, патрони на нашето училище, а 

ние, учители, служители и ученици, 

отбелязваме с гордост и удовлетворение 

135 години от създаването на нашето 

училище. Нека да не забравяме, че Кирил и 

Методий бяха тези, които начертаха пътя 

на българския народ за векове напред. В 

момент на върховни изпитания за нашия 

народ българското словото и писмеността 

ще бъдат опората, която ще ни съхрани 

през вековете. Ние трябва да се гордеем с 

делото на светите братя Кирил и Методий 

и всеки ден да вървим с гордо вдигнати 

глави, че училището ни носи имената им. В 

столетната си история училището ни се 

развива и променя и днес то разпалва не 

само огъня на знанието, но и любовта към 

духовните корени на българското, дава 

възможност на младите хора да общуват с 

прекрасния свят на изкуството. Водени от 

вдъхновението, изпълнени с жажда за 

красота и творчество, талантливите ни 

възпитаници - художници, певци, музиканти и 

танцьори - съхраняват традицията. Посрещаме 

нашия 135- годишен юбилей с гордост, че достойно 

следваме мъдростта, завещана ни от 

Първоучителите, че сме част от едно престижно 

учебно заведение, което в годините непрекъснато 

издига и утвърждава своя авторитет, за да 

пребъде! 135 години отговорност и всеотдайност 

към бъдещето! Скъпи колеги, за тези 135 години СУ 

„Св. св. Кирил и Методий“– град Видин се утвърди 

като водеща образователна институция в община 

Видин. Най-голямата заслугата имате вие – бивши 

и настоящи педагози, посветили живота си на 

мисията да давате знание, да възпитавате и да 

откривате нови хоризонти за бъдещите поколения. 

Продължавайте по пътя, който сте избрали, с 

високо вдигнати глави, с чувство на достойнство, 

защото всички вие сте духовни наследници на Кирил 

и Методий. Благодаря ви за всичко, което правите! 

Скъпи ученици, зная, че на вас ви липсва сцената, 

участията в различни изяви и вашите любими 

учители и приятели. Ръководството и учителската 

колегия имаха планове за много тържествени 

събития за честване на патронния ни празник - 135-

годишният юбилей е емблематичен и достоен за 

преклонение. Но сега сме изправени пред друго 

предизвикателство – може би съдба, но ние сме 

силни и ще се справим с него. Патронния ни празник 

отбелязваме виртуално и дистанционно. Вие се 

включихте с интерес и желание, за което ви 

благодаря от свое име и от името на цялата 

училищна общност. Скъпи родители, Благодаря ви, 

че вие откликнахте на нашия призив за съдействие 

и благодарение на вашата отговорност успешно 

работим с Вашите и нашите деца!!! Тази различна 

среда на обучение ражда промени, но и постижения. 

Честит 135 -годишен юбилей на всички бивши и 

настоящи учители, 

служители и ученици на 

 Приветствено слово от инж. Бисерка Каменова– Директор на 

нашето училище, по повод на 135-годишнината на училището. 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 
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 Поздравителни адреси 

Думи за поздрав, думи на любов, благодарност и подкрепа. Думи за 

признателност към вековната духовната институция СУ „Св. св. Кирил и 
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Уважаеми родители и съграждани, 

скъпи учители и ученици,   

  

Днес, 24 май, словото на Светите 

първоучители ни събира отново, 

дори и виртуално. Делото на 

Солунските братя Кирил и Методий 

е епохално за българската история 

и култура и е повод да се гордеем, че 

сме българи.   

  

24 май не е просто поредният 

официален празник – това е денят, в 

който всеки българин може да каже, 

че е горд потомък на нация, 

заемаща своето място в историята 

на Европа.   24 май  е символ на 

достойнство, традиция и 

духовност. Вечният  „Химн на св. св. 

Кирил и Методий” отново звучи и ни 

зове да бъдем заедно. Песента, 

която ни съпътства в майския ден, 

е нашият поклон пред 

безсмъртното дело на Учителите 

славянски.  Делото на Светите 

братя заема своето достойно 

място в европейската история и 

символизира нашия принос като 

сътворци на днешната цивилизация 

на Стария континент. Дава ни 

уникалния шанс да сме различни и  с 

книжовността, таз сила нова, 

съдбата си да променим.  Този ден 

събира в себе си минало и настояще, 

за да проправи пътя към нашето 

бъдеще, защото най-сигурната 

инвестиция на една държава е 

образованието, защото всичко - и 

велико, и обикновено - започва от 

ученическия чин, от Аз, Буки, Веди, 

от пространството на духа.  

 Уважаеми родители, учители и 

ученици, Нашето училище вече 135 

години разпространява мъдрост и 

знание! Убедена съм, че нашият 

град, който познава делото на 

именити и безименни учители и 

дарители, продължава да слуша 

словото и да вярва в неговата сила, 

защото по усърдието и грижата за 

него "ще ни познаят людете някога".  

  

И да не забравяме, че каквото е днес 

училището, такова ще е и 

бъдещето ни! То е дом на душите ни 

и на духовността на народа ни! Това 

е нашата отговорност! Честит 

празник на всички, които носят в 

сърцето си любов и признателност 

към буквите! Честит празник на 

всички вас, колеги, които в трудния 

делник продължавате да засявате 

слова в браздите на времето.  

  

Честит празник!  

  

Инж. Бисерка Каменова Директор на 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град 

Видин  
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Приветствено слово от инж. Бисерка Каменова

– Директор на нашето училище, по повод 24 

май– Денят на българската просвета и култура 



Признание за успехите на училището 

 



Признание за успехите на училището 

 



Изложбена зала 

 



“Букви и деца” 

 Славим с песни тез, които 

буквите ни дадоха! 

С краски ваем техний светъл лик!  
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Поздрави по случай 135-годишния юбилей на СУ „Св. 

св. Кирил и Методий” от бивши и настоящи учители:  

Юлия Петкова, бивш дългогодишен 

учител по БЕЛ: „Честит рожден ден, 

училище любимо! Дълголетно и 

незабравимо! С непреодолимо вълнение 

се изправям пред твоята 135-

годишнина! Историята ти е дълга, 

богата, събрала хиляди човешки съдби. 

За да те има днес, за да е запазен 

духът ти, всеки един от десетките 

директори, стотиците учители и 

служители е оставил частица от 

сърцето си, поемал е отговорности, 

преподавал е опита и знанията си. 

Миналото е гръбнакът на настоящето. 

Затова днес празнуваме 135-годишната 

мъдрост на нашето училище, като 

отдаваме дължимото на 

предшествениците си, минаваме с 

гордост през днешните 

предизвикателства и с надежда се 

отправяме към бъдещето. Честито да 

си, училище наше!”  

Красимира Младенова, дългогодишен 

учител по биология и заместник-

директор, започнал 

професионалната си кариера в 

училището и продължаващ я досега: 

„Началото – урок първи – месец 

септември на далечната 1983 година, 

когато като 20-годишна прекрачих 

прага на 6-то училище и с ръка върху 

дневник, тебешир и звънец положих 

клетва пред колегите си да бъда добър 

човек и добър учител и така до днес – 

36 години. Години на труд, радост, 

успехи, реформи, нови програми, 

наредби и правилници, но неизменно с 

един дух – на уважение, подкрепа, 

творчество и много работа в името на 

децата. На 135-годишния юбилей на 

училището от сърце ви благодаря, 

скъпи колеги, за подкрепата, за обичта, 

за приятелството. За мен вие сте 

второто ми семейството – многолико, 

емоционално, понякога шумно, но 

единно и в радост, и болка. На вас, 

скъпи ученици, също благодаря за това, 

че живея в невероятния ви свят, 

където днес не е като вчера, свят, в 

който не мога да си позволя да спра 

дори за миг, защото вие и времето го 

изисквате. Горда и радостна съм, че 

ставате добри и успели хора, че ме 

допускате в невероятния свят на 

изкуството чрез таланта си. Скоро ще 

кажа - урок последен за 36-годишна 

работа в СУ ”Св. св Кирил и Методий”, 

но съм уверена, че урокът ще 

продължат моите всеотдайни млади 

колеги, които ще водят битки за 

просперитета на училището ни – дом 

за наука и изкуство.”  

Стефан Петров, учител по 

география, бивш ученик и настоящ 

учител: „Като бивш ученик и сега като 

учител вярвам, че преминало през 

своята повече от век история, 

изпълнена с бурни и динамични 

обществени промени, нашето училище 

е съумяло да съхрани просветното дело 

на Светите братя. Нека да продължим 

да следваме неуморно великата мисия, 

завещана ни от предците – да 

образоваме нашите деца, бъдещето на 

България. Скъпи колеги, Бъдете горди 

от постигнатото през годините! Нека 

личният Ви пример все така да 

вдъхновява и насърчава нашите 

ученици! Скъпи ученици, Отстоявайте 

Материал:ВЕСТНИК “НИЕ” 
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Силата на знанието 
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Спортни успехи 
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Ученическо творчество 

Физика в музиката и музика във физиката  

Светът, който ни заобикаля ,винаги може да бъде обяснен чрез физиката и математиката. 

Така поне твърдят учените от тези области. Музиката обаче не винаги е толкова проста и 

лесна, колкото изглежда. Пълна е с физични закони, формули и термини. Физиката не е 

толкова страшна и сложна, както хората си мислят. Тя може да бъде изразена и по 

забавен, музикален начин. Обаче може ли всичко да бъде обяснено чрез тях? Може ли 

музиката, която оставя трайна емоция в човешката душа ,да бъде обяснена чрез 

физиката? Всяка нота има точно определена стойност на честота. Музиката не е просто 

смесица от звукове и мелодии. Всяка една вибрация от струните на музикален инструмент 

може да бъде измерена по физичен способ като сила на звука, тон, тембър, честота или 

амплитуда, но е абсолютно невъзможно да се изчисли емоцията, която предизвиква в 

човешката душа! Душата никога не може да бъде изчислена или обяснена по какъвто и да 

било то метод! Музиката има голямо значение в живота на хората. С помощта на музиката 

се предава настроение, чувство на тъга или радост. Ето защо определяме музиката като 

уникална и вълнуваща. Тя като че ли има сила да пренася човека в друго измерение, 

сякаш е една картина ,нарисувана със звуци. Физиката-науката, смятана за сложна и 

трудна, също вълнува. Също е пълна с купища емоции, размисли. Колкото и странно да 

звучи, в музиката винаги може да се открие не малко физика. Музика във физиката също е 

откриваема . 

Според природните закони противоположностите се привличат! 

За теб 

Като мускетар, 

шпага ще кръстосам . 

Като катерач, 

върхове ще изкача.  

 

Като рицар с броня  

смело ще се боря .  

Като космонавт, 

ще летя до някоя звезда .  

 

За тебе ,мила моя ,  

всичко ще направя.  

За тебе ,мила моя,  

сам ще се оставя.  

 

Предадох се вече  

пред твоето лице.  

Наизуст научих всички  

Твои мисли и редове. 

 

Защото мила моя, 

спечели ме ти .  

Няма смисъл да се боря  

пред твоите очи. 

-Елеонора Руменова Xа клас 

До теб 

Не мога да знам 

каква болка  

чувстваш ти .  

 

Не мога да видя  

светът през твоите очи .  

Не съм минавала 

по твойте стъпки .  

 

Не съм преживявала  

и твойте дни .  

Не съм и виждала  

твоите сълзи.  

Няма да те лъжа ,  

че разбирам те аз .  

Но знай ,че  

ще съм до теб,  

във всеки изминал час . 

-Елеонора Руменова 



Причина 

Има ли причина,за всичко това? 

Има ли причина, за случващото се в ума? 

Има ли причина, за усмивките широки? 

Има ли причина, за тайните дълбоки? 

 

Причината се крие някъде там, 

Причината, която искам да знам, 

Причината, която всичко променя, 

Причина, без която няма да успея. 

 

Опитай се и ти, причина намери, 

Причината отваря твоите врати, 

Причината около която земята се върти, 

За причината потайна  сърцето отвори.  

-Хелън Генова VIIб клас 

 

Палитрата на цветовете 

Червеното открива любовта, 

В която виждаш яснота, 

В която живее вечността, 

В която се запазва старостта. 

 

С жълтия цвят слънце изгрява, 

Топлота в сърцето дарява, 

Светлина с цвета настава, 

Пролетна песен тихичко запява. 

 

Цветът на безкрайното небе, 

На дълбокото море, 

На свободните мечти, 

На сините очи. 

 

Символ за живот, надежда, 

Тревата, листата подрежда, 

На детелината, пълна с късмет, 

Листата й са само чет. 

 

Палитрата на цветовете, подреди се сама, 

Дъгата в едно набързо събра, 

Светът е красив, защото е шарен, 

След дъжда  

тревата расте,  

след бурята  

слънцето изгрява,  

а след болката 

човека става.. 

Човек.  

-Елеонора Руменова Xa клас 

Виждаш усмивката  

на моето лице.  

Породена е тя  

от твоето сърце . 

Виждаш сълзите  

от мойте очи .  

Те са заради  

лошите ми дни .  

Виждаш светлината  

на утрешния ден.  

Аз виждам само 

разрухата край мен .  

Виждам само тъмнина .  

Виждам само страх .  

А пороят от вода  

изпълва моята душа.  

Капка след капка .  

Пълни се моето сърце .  

С отровата проклета .  

Която разрушава ме .  

Със всяка сълза,  

чупя се на две .  

След всяка тъмнина  

Загасва искрицата във мен .  

Губи се.  

Няма я.  

Някъде отиде тя .  

Излязла е вече  

от моята душа .  



 

2020/2021 ГОДИНА 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 

Телефон: +359 (0)94 606157; +359 (0)94 600621 
 E-mail: sou6_vd@abv.bg 

 Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

Мили приятели, присъединете се към голямото семейство на 

училището по изкуствата!  Станете част от нас! Под мъдрото 

ръководство на нашите учители да открием удоволствието и честта 

да сме част от Храма на науката и изкуството! Очакваме Ви! 

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

