
Директор на училището инженер Бисерка 

Каменова поздрави учениците по случай 

първия учебен ден - 15 септември. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.......Като директор на това училище, което 

тържествено, макар и онлайн, отбеляза своя 135-

годишен юбилей, заставам пред вас в този специален 

ден с любов и с вълнение. С любов, защото ми е 

ценно и скъпо както миналото, така и бъдещето на 

това вековно училище, и с вълнение, защото знам 

каква отговорност лежи на моите плещи, на 

плещите на моите колеги. 

 Скъпи родители, бъдете уверени, че в този втори 

дом  Вашите деца ще получат топлота, грижи и 

всеотдайност, ще растат здрави, знаещи и можещи, 

ще се оформят като пълноценни личности. Помнете 

обаче, че Вашето отношение към училището, 

Вашата помощ, Вашият пример са от 

изключително значение за възпитанието на децата 

Ви. Отнасяйте се с любов и уважение към 

учителите, тези, на които сте поверили най- 

ценното за всеки родител – детето си. 

 Скъпи колеги, на вас пожелавам неуморно да  пазите 

най- голямото богатство на нашето училище – нашите 

възпитаници, и с доказаните през годините 

отговорност и професионализъм да изграждате 

талантливи и успешни млади хора. Призванието на 

учителя е да съхрани ентусиазма, вечния стремеж към 

знанието и да го допълни с мъдрост и опит. Желая ви 

здраве, духовни сили и упоритост, за да преодолеем 

заедно трудностите и предизвикателствата на 

времето. Приемете моята благодарност към вас за 

всеотдайността, отговорността и себеотрицанието, с 

които работите....” 

Новата учебна година започна по необичаен начин.  В условия на световна 

пандемия училищата в Северозападна България  са се подготвили и 

стриктно прилагат препоръките 

на Община Видин. 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 
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Ден на Независимостта 

22 септември 

Община Видин отбеляза с тържествена церемония Деня на независимостта. 

Тържественото отбелязване на 112-та годишнина от обявяването на 

независимостта на България се състоя на централния площад „Бдинци“. Празникът 

започна с изпълнения на Градския духов оркестър. В тържествено слово кметът на 

Общината определи 22 септември като съдбоносна дата в нашата история – символ 

на българския държавен суверенитет. Кметът отбеляза, че делото на Съединението 

на Княжество България и Източна Румелия не би било истински завършено без 

признаването на страната ни за независима. „Затова днес си спомняме за нашите 

предци, готови на много жертви в името на Отечеството. Обявяването на 

Независимостта на България е пример за 

това колко е важна националната цел за един 

народ, за да може той да върви напред, да 

бъде горд със своята история и да носи 

своята слава“- каза кметът на общината. По 

традиция бе отдадена почит пред паметта на 

загиналите за свободата и независимостта 

на България. Бяха положени венци и цветя 

пред Паметника на Трети пехотен 

бдински полк. 
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Символът на уважение и почит 

.По случай 135- годишнината на нашето училище- “Св. св. Кирил и Методий“, се  

сдобихме с един необичаен и много красив паметник на културата във Видин. 

От  изсъхналата вековна топола до двора на училището скулпторът Марин  

Вардолов  извая фигурите на славянските първоучители  Кирил и Методий. 

Марин Вардолов е родом от Червен бряг. Той е художник  и скулптор, и 

сценограф. Той е изявен майстор-ваятел, който  работи с дърво и е създал 

прекрасни творби в България  и други европейски страни . По проекта за 

скулптурата  работи почти два месеца. Община Видин помогна на нашето 

училище  проектът да се превърне в реалност. Скулптурата  е символ на 

уважение и почит към нашите  първоучители. С гордост и достойнство ние, 

учениците и учителите 

от „Св. св. Кирил и 

Методий“, ще пазим 

паметта за делото 

им. 



Според народните представи от Димитровден започва зимата; 

народната поговорка гласи: “Георги лято носи, Димитър - зима”. 

Според легендите св. Димитър е покровител на зимата и студа, и е по-

голям брат на св. Георги. Той язди на червен кон, а от дългата му бяла 

брада се изсипват първите снежинки. “Дойде ли Димитровден, идва и 

снегът” - казват българите. Затова на този ден стопаните прибират 

ралата си на сухо под стрехите и подреждат дървата си за огрев. 

 

Нашите ученици участваха в празничната церемония и ритуал по 

издигане на знамената на Община Видин и Република България  на 

Димитровден, духовният празник на Видин. 

 

 

Ден Димитров дойде, 

хладно зе да става, 

лятото отходи, 

зима наближава. 

 

 Всички пременени 

празникът посрещат; 

момите засмени 

сватбите захващат. 

 

  Птиците последни 

на юг отлетяват, 

ратаите бедни 

мирно се главяват. 
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Димитровден 
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Отборът на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ получи Ключа на Видин. 

Възпитаниците на училището по 

изкуствата най-силно впечатлиха 

журито с представянето си на 

състезанието „Аз познавам Видин“, 

което се проведе по повод Духовния 

празник на нашия град.А темата бе 

„Фолклорът – извор на красота и 

вдъхновение“. Учениците представиха 

презентации и филми, изпълняваха 

фолклорна музика и песни, танцуваха 

народни танци, пресъздадоха 

традиционни за Видинския край 

обичаи, показаха автентични носии. 

 „Присъствахме на един урок по 

краезнание“, отбеляза председателят 

на журито Десислава Божидарова 

(вр.и.д. директор на Регионален 

исторически музей – Видин). Тя 

сподели, че това е направило 

определянето на победител 

изключително трудно, но все пак най-

добре с поставената задача са се 

справили възпитаниците на СУ „Св. 

св. Кирил и Методий“. 

По традиция победителят в 

състезанието съхранява Ключа на 

Видин в продължение на една година. Д

-р Ценков връчи символа на града на 

ръководителката на победилия отбор 

– преподавателката по музика Живка 

Сливенова. Той покани учениците да 

гостуват в неговия кабинет и да се 

запознаят с работата на кмета.  
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Повод за гордост 

 



ПУДООС 

 

С радост и гордост съобщаваме, че СУ "Св. св. Кирил и Методий", в 

навечерието на своя 135-годишен юбилей, спечели проект по ПУДООС 

"ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ". 

Неприветливият заден училищен двор скоро ще бъде обект на проектните 

На Димитровден, духовният празник на 

Видин, учителският колектив на СУ „Св. 

св. Кирил и Методий” облагороди 

непривлекателния до този момент двор на 

училището и го превърна в красив цветен 

екологичен кът, който ще бъде прекрасно 

място за отдих и „зелена класна стая”. 

 

 

Почистването, залесяването и 

зацветяването  на площта е по проект в 

рамките на Националната кампания на 

тема „Чиста околна среда – 2020” с 

наименование „Играем и учим сред 

природата = здраве, успехи и бъдеще“. 

За пореден път показахме, че заедно 

постигаме успехи и творим красота. 



„С очите си видях бедата“ 

 

 

Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ 

Първа награда 

Виктoр 

НиколаевДимитров  

                   Втора награда 

                 Ивана Иванова 

Каква картина нарисува? 

Апокалипсис. 

Защо нарисува точно тази картина? 

Така си представям края на света. 

Как се почувства след като разбра,че си 

на първо място в конкурса?  

Супер! 

Какво искаш да покажеш с тази 

картина?  

Да спрем да замърсяваме. 

Гордееш ли се със себе си? 

Да! 

Виктор Николаев VIIIа клас 

Каква картина нарисува? 

Нарисувах пожар в една стая. Също така и момиче 

с паднала греда  на краката, която  я спасяват 

пожарникари. 

Защо нарисува точно тази картина? 

Нарисувах тази картина, защото исках да изобразя 

героизма, който проявяват пожарникарите. 

Как се почувства след като разбра,че си на първо 

място в конкурса? 

Бях много развълнувана и щастлива. 

Какво искаш да покажеш с тази картина? 

Тази смелост, която ти трябва, за да спасиш 

човешки живот и да рискуваш своя. 

Гордееш ли се със себе си? 

Да, гордея се и искам все повече и повече да се 

надграждам в изобразителното изкуство. 

Ивана Иванова VIа клас 



Месец юни  

XII Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“ - Монтана 

Първа награда 

Елена-Стефани 

Силвиева Асенова VIIIа 

клас 

Миглена Красимирова 

VIIIа клас 

Марио Целов IVб клас 

Втора награда 

Цветомир Рафаеле 

Юриев  
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Награди от състезания и конкурси 
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Награди на ученици от СУ "Св.св. 

Кирил и Методий" - Видин от 

Национален онлайн конкурс 

"Изкуството като мечта и мечтите в 

изкуството", организиран от 

Югозападен университет "Неофит 

Рилски" - Благоевград 

 

Раздел "Музика": 

Народно пеене: 

І място - Елена-Стефани Силвиева 

Асенова (народно пеене) - СУ "Св. св. 

Кирил и Методий", гр. Видин; 

І място - Миглена Мирославова 

Красимирова (народно пеене) - СУ 

"Св. св. Кирил и Методий", гр. 

Видин; 

ІІ място - Група за автентичен 

фолклор ,,Дунавска дъга" - СУ "Св. 

св. Кирил и Методий", гр. Видин; 

 

Музикален инструмент:  

І място - Лорена Димитрова 

Славейкова  (пиано) - СУ "Св. св. 

Кирил и Методий", гр. Видин; 

І място - Александър Николаев 

Георгиев (акордеон) - СУ "Св. св. 

Кирил и Методий", гр. Видин. 

ІІІ място - Николас Мариянов Целов 

(китара) - СУ "Св. св. Кирил и 

Методий", гр. Видин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел "Хореография": 

І място - Състав за танци при СУ 

"Св. св. Кирил и Методий", гр. 

Видин. 

 

Раздел "Изобразително изкуство": 

І място - Моника Захариева - СУ "Св. 

св. Кирил и Методий", гр. Видин; 

І място - Зорница Пепова - СУ "Св. 

св. Кирил и Методий", гр. Видин; 

ІІ място - Митко Семков - СУ "Св. св. 

Кирил и Методий", гр. Видин; 

ІІІ място - Валентин Ивайлов - СУ 

"Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин 
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ИНТЕРВЮ С Г-Н НИКОЛАЙ ИЛИЕВ 

Какво е за вас музиката? Откога заема място в живота Ви като занимание? 

Музиката е основното ми занимание и до голяма степен незаменима част от моя живот. Занимавам се 

с музика и по-точно със свирене на тромпет от 14- годишна възраст 

Как се насочихте към работа в нашето училище? Бяхте ли чували за него преди това? 

Аз съм възпитаник на СУ“Св. св.Кирил и Методий“-гр. Видин, и бях в първия випуск на музикалната 

паралелка към училището. Моя позната, която започваше работа като учител при Вас, ми се обади в 

началото на септември, за да ми каже, че имате нужда от специалист, който да води духовия 

оркестър към училището. 

Да се работи с деца е трудно. Не е ли твърде амбициозна целта да се възроди духовия оркестър в 

училището? 

Всяка цел, с която никой не иска да се занимава или няма нужната компетенция,може да изглежда 

непосилна. Да, работата с хора и в частност с деца не е лесна, но не е непосилна. Изискват се малки 

последователни стъпки, търпение и достатъчно желание и от двете страни. Обучението е двупосочна 

дейност, колкото и да е гениален един учител, той само показва пътя, но не може да го извърви 

вместо учениците си. 

Във време на сериозни изпитания на силата и духа на човека как чрез музиката ще се постигне 

обединение на целите? 

Музиката е преди всичко колективно занимание. Като изключим хармоничните инструменти (пиано, 

китара, акордеон и други подобни) всички музиканти се нуждаят от взаимодействието с други такива 

и контакт с публиката, за да се получи желания резултат. Затова участието в какъвто и да е 

музикален състав помага не само за музикалните ни способности , но и за възпитанието на отборен 

дух и колективна отговорност. 

Разкажете ни за себе си. Какво дете бяхте, кой Ви „откри“ за музиката?Случаен ли е интересът към 

духовите инструменти? 

Аз „открих“ музиката, никой не го  е правил за мен. Когато една неделя сутрин видях концерт на 

Херберт фон Караян и Виенската филхармония, си казах: „Това е, с което искам да се занимавам“. 

Останалото са подробности. 

Знаем за работата Ви в Швейцария, разкажете нещо интересно от пребиваването си там. 

Там бях студент и там научих голяма част от това, което знам като изпълнител и 

преподавател…Официално заминах, за да уча френски език. Не след дълго научих, че в местната 

консерватория преподава виден тромпетист, бивш солист на Мюнхенската филхармония. Когато 

разбра, че аз съм беден студент от източна Европа ,отказа да взема пари от мен за частни уроци. И 

така продължихме около 6 месеца до приемния изпит. Няколко месеца, след като ме приеха в 

консерваторията, заради концерт на Swiss Brass Consort (състав от 10 инструменталиста, свирещи на 

медни духови инструменти) не можахме да си вземем урока по тромпет на определеното време. 

Обадих се на учителя си, за да уговорим кога да си вземем пропуснатия час. Отговорът, който 

получих, беше: „Аз съм 6 месеца напред с уроците“ 

Ще има ли духов оркестър в училището ни? С какви трудности се сблъсквате, можем ли да Ви 

помогнем с нещо? 

Ще има, но трябва време, постоянство и известна доза сериозност от учениците. Оркестър се прави с 

хора, които са готови да жертват от свободното си време всеки ден, за да се упражняват и да 

напредват. Без това няма как да се получи. Виждам прилична доза ентусиазъм, който ако не охладнее 

с времето ,може да доведе до доста прилични резултати. Вярвам, че ще се намерят достатъчно 
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                 От колко време сте учител по духови инструменти? 

Макар и да съм учил за такъв, като изключим работата ми към местен духов оркестър и 

малките му възпитаници по време на пребиваването ми в Швейцария, не съм се занимавал с 

преподаване след това, защото работех като изпълнител-оркестрант. 

Кога ще е първата изява на завърналия се оркестър? 

Знам, че всички много искат да ги видят, но едва дали ще можем да предложим нещо преди 

края на „карантината“, което по мои предвиждания ще е март-април. Затова най-вероятно е 

първата ни публична изява да е за празника на училището на 11 май 2021. 

Това ли беше детската ви мечта, която се е превърнала в реалност? 

Това е една от многото ми детски мечти, без съмнение. Мечтайте , деца, и преследвайте 

мечтите си. 

Харесва ли ви отношението към музиката на децата в нашето училище? 

Има интерес, има деца с таланти и умения, но мнозинството са малко несериозни и 

непоследователни, но има и няколко изключения, които наистина правят хубаво впечатление 

и с които е удоволствие да се работи. 

В колко училища сте работили досега ? 

Това е първото държавно училище, за което работя. В продължение на 2 години работих към 

частен образователен център в Петрич. 

 

                        

 



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

Ние, учениците от VIIIa клас, сме новият екип  от  СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, гр. Видин., който ще се постарае да Ви  

информира за всичко важно , значимо и интересно, случващо се 

при нас. 

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

 Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

Елена-Стефани Асенова 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП 

Асен Асенов 

Андрей Младенов 

Моника Иванова Владислав Славчев 

Диана Миткова Георги Георгиев 
Мариса Неделкова  

Беатрис Богомилова  Александър Георгиев Миглена Красимирова Росица Младенова  
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