
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!!! 

Този празник се чества с признателност не само към будителите 

от възрожденската епоха, но и към съвременните будители: 

учители, артисти, писатели, художници и още различни творци. 

Всяка една епоха е имала и ще има своите будители, водещи 

народа към просветление и самоосъзнаване.  

Днешните времена не са по-малко трудни за хората ,искащи да 

запазят българщината, езика и обичаите сред ширещите се 

чужди култури и порядки. 

 

 

 

 

 

 

 

Първи ноември е денят, в който България се покланя пред великия 

благослов на своите будители. 

Пред ония достойни нeйни синове, 

които изковаха от словото най-

мощното оръжие и превърнаха 

спомена от славното минало на 

Отечeството в идеал и съдба на 

цял един народ.   
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ПЪРВИ НОЕМВРИ 

Днешна България е тържество 

на този идеал, а народът ни е 

издигнал в култ тяхната 

жертвеност пред олтара на 

родината. И е създал един 

прекрасен празник - 1 

ноември - Ден на народните 

будители, за да светлее в 

националната памет жаравата 

от образи на творци и 

крепители на българската 

⬜Наречен е “Рибен буквар” 

заради изобразения на 

корицата делфин. 

       Първи ноември е денят, в който се 

почита светецът Иван Рилски, 

закрилник на българския народ. От 

1922 година денят е обявен за 

Национален празник в чест на 

народните будители.  
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Будителите 

Кои хора наричаме будители? 

 

Човек, който през целия си живот активно популяризира и 

извежда в приоритет знанието за 

националната история.  

 

Неделник от Софроний Врачански 

-ПЪРВАТА ПЕЧАТНА КНИГА НА НОВОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

 Св. Паисий Хилендарски-духовник и национален 

будител. През 1745г. 

отива в Хилендарския 

манастир. Две години 

събира материали и 

през 1762г. в Зографския манастир 

завършва “История славяноболгарская‘‘. 

Канонизиран е от църквата за светец. 



 

Първа награда бе присъдена на Лорена Славейкова - пиано. Младата 

видинчанка участва в онлайн конкурс "“Изкуството като мечта и 

мечтите в изкуството" - младежка сцена за млади таланти в сферата 

на изкуствата, организиран от Югозападния университет "“Неофит 

Рилски"- Благоевград.  

Лорена Славейкова учи в десети 

клас в нашето училище. Участва 

за първи път в подобен онлайн 

конкурс.  

В подготовката й помага 

учителката й по музика Ана 

Илиева - споделя младата 

пианистка: "Наградата беше 

изненада за мен... Чувствам се горда с тази награда. Изсвирих първа 

част от "Лунната соната” на Лудвиг ван Бетовен и "“Полонез" от 

Шопен. За мен не бяха трудни ...Подготвях се няколко дена 

интензивно...По принцип свиря около час и половина на ден, но за 

подготовката на конкурса - два часа. ..Харесвам най-много класиците 

и романтиците... Всичко, свързано с музиката, за мен е уникално, 

музиката е начин да изразяваш чувствата... Обмислям да продължа 
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Награди  от наши участия 
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Във връзка с организираната 

"Европейска седмица на 

професионалните умения" и ние 

от Средно училище "Св. св. 

Кирил и Методий" имаме честта 

да Ви запознаем с малка част от 

нашите изяви." Животът е 

кратък, а изкуството-вечно " са 

казали древните. Уважавайки и 

спазвайки традициите, нашето 

иновативно профилирано 

училище по изкуствата с 

гордост върви напред-при нас 

срещата с изкуствата наистина е 

незабравима и остава за цял 

живот!  
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"Срещата с изкуствата-среща за цял живот"  

 



„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

 

С нови велосипеди се сдобиха учениците от СУ " Св. св. 

Кирил и Методий" по НП 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА 

СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СРЕДА“,Модул: „Площадки за 

обучение по безопасност на 

движението по пътищата“ – 



Световен ден на възпоменание на жертвите на 

ПТП 

15 ноември 

 

   

 

 

 

 

 

 По традиция, с решение на Генералната асамблея на ООН от 

2005 година , всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва 

Световния ден на възпоменание на жертвите на 

ПТП.Статистиката е ужасяваща, всяка година в световен план 

жертвите и ранените при ПТП са милиони, в област Видин от 

началото на годината до края на месец септември при тежки ПТП 

са загинали 11 човека, ранените са 98.Ако през миналата година 

мотото на кампанията бе "Животът няма резервна част", то 

девизът през настоящата е 

:"ПОМНИМ"(тези,които са 

загинали,"ПОДКРЕПЯМЕ"(тези, 

които са пострадали), 

"ДЕЙСТВАМЕ"(за по-добра 

реакция при катастрофа). 

Бързото ,невнимателно и опасно шофиране също е пандемия,то 

струва човешки животи, разрушава човешки и детски съдби и 

мечти.Присъединяваме се към кампанията с апел:"Да запазим 

децата на пътя!Те са залог за нашето и вашето бъдеще!"  



На училище имаме пряк контакт с учителите и разбираме много по-

лесно, отколкото  вкъщи. Справям се добре, но не е същото като в 

училище.  - Ивана Иванова, VI клас  

За мен обучението от разстояние не представлява трудност, справям 

се добре. Не виждам разлика в темпото при дистанционното и 

присъственото обучение.  - Иван Еленков, VII клас  

Аз се справям добре засега. В някои часове е по-трудно заради интернет 

връзката, но да. Темпото ми е нормално или поне така мисля. Има 

ученици, които са по-бавни, но все пак се справят. - Лорена Славейкова, 

X клас  

Лично на мен не ми допада много онлайн обучението. Смятам, че така 

не можем да се обучаваме, гледайки екрани. Има разлика, когато 

учителят стои пред теб и ти обяснява на дъската, и да слушаш 

учителя как говори от лаптопа или компютъра. Надявам се по-скоро да 

се върнем в класните си стаи! - Моника Яворова, XI клас  

Според мен образованието трябва да е една от най-важните цели в 

живота на всеки човек. В моменти всички сме притиснати между 

четири стени и нормалният ни начин на живот е спрян. В такава 

обстановка човек ще разбере най-важното нещо за него. Ще има повече 

свободно време за наистина важните неща, а едно от тях е 

образованието . Всеки вече ще има свободно време, въпросът е как ще го 

използва. Едно прочитане на един урок, правене на презентация или 

писането на есе, ще отнеме 1час от нашето ежедневие . Ежедневие, в 

което човек вече има време за всичко, стига да го поиска. Сега трябва 

да обърнем внимание и да се вслушваме в учителите, защото те 

понякога могат да променят живота ни . Човек е голям толкова, 

колкото са големи мечтите му, а в днешния глобален свят може да 

стане всичко,което  поиска, стига да има амбициите, за да го 

постигне . Сега е времето, когато трябва да се стараем и да се учим, не 

само в училище или в онлайн обучението , а и да се учим по принцип от 

живота . Човек е голям толкова ,колкото са големи мечтите му, затова 
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Обучение на две скорости - всеки ученик има различно темпо. 

Какво е вашето  по време на обучението от разстояние?  
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Онлайн обучение .Какво представлява онлайн обучението за един 

дванадесетокласник? Учебният ден на гимназиален етап започва   

от 14 часа следобед и приключва някъде към 19.15ч.. Поради онлайн 

обучението не е възможно да се проведе нормално и напълно честно 

изпитване и реално е безсмислено да се опитват учителите да 

правят такива, защото винаги ще има някой, който да надхитри 

учителя, без той дори да разбере! Като ученик, когото го очаква 

матура през месец май, е повече от важно да работим по български 

език и литература и втория учебен предмет, който сме избрали. 

Доста е некомфортно това, че през седмица почти сменяме 

преподавателите по български език, заради здравословното 

състояние на учителите, но ние искрено се надяваме те да 

оздравявават бързо и да се възстановят напълно! Имаме комфорта 

на собствения дом, ако си го създадем, разбира се. Тоест е хубаво да 

си поддържаме чисто и подредено около нас, защото прекарваме не 

малко време пред телефона, лаптопа, таблета или компютъра си. 

Митко Семков XII клас   



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

 

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

 Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

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

