
За българите Левски е мерило за нравственост, национална съ-

вест и човешко достойнство. Дирята, която той оставя, е неза-

личима, а неговата гибел вече близо век и половина ни напомня, че 

подобна саможертва – истинска, 

неподражаема и осъзната, би 

могла да бъде пример за поколени-

ята в дни на равносметка и изпи-

тания.  

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 
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УЧИЛИЩНИ ИЗЯВИ В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

Рециталът, посветен на Апостола, е подготвен от екип учители и учениците: 

Елена - Стефани от VIIIa, Моника от XIa, Марина, Изабела и Митко от XII 

клас. Видеоклипът е заснет от единадесетокласника Теодор Миленов от СУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, град Видин  
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И НАЙ-МАЛКИТЕ СЛАВЯТ АПОСТОЛА  

Първокласниците от Ia клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин пос-

тавиха началото на седмицата на Апостола. В часовете за „Занимания по инте-

реси“, те изработиха своята първа книжка за Васил Левски и написаха под 

диктовка любими мисли на Апостола.  



И НАЙ-МАЛКИТЕ СЛАВЯТ АПОСТОЛА  

С много усърдие и признателност към личността и делото на 

Васил Левски учениците от Iб клас почетоха паметта му.  

АПОСТОЛЕ, НОСИМ ТЕ В СЪРЦАТА СИ! 



УСПЕХИТЕ НА МАЛКИТЕ ЛЪВЧЕТА 

Малките”лъвчета” от І”а” и І”б” клас 

се представиха отлично в проведено-

то на 11 февруари в училище вът-

решно първенство по скок дължина 

от място. 

Подкрепени от своите класни ръко-

водители -Анелия Илиева и Ирена 

Николова, те показаха воля, хъс и 

дух за високи спортни резултати. 

Победители станаха: момичета 

1.Никол Емилова 

2.Виктория Даниелова 

3.Моника Момчилова 

Момчета 

1.Кристиян Александров 

2.Кристиян Мирославов 

3.Даниел Любомиров 



ЩЕДРИ  ДАРЕНИЯ  

Г-жа Бисерка Каменова – директор на СУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“, град Видин, и г-н Стефан Петров - учител по география и 

икономика, приеха дарението на две природогеографски карти на 

Азия и на света, предоставени от Посолството на Република Ко-

рея в България и Датамап-Европа ООД в чест на 30-годишнината 

от дипломатическите отношения между Република Корея и Репуб-

лика България. Благодарим Ви за дарението, което ще подпомогне 

географското образование на учениците ни.  



Подарък-мундщуци-чрез съдействието на ръководителя на духовия ор-

кестър г-н Николай Илиев направи Elmar Eggerer.  

БЛАГОДАРИМ! 

Новите боксови круши радват учениците във физкултурния салон. 



СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ 

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ по допълнителна Покана за кандидатстване по 

КД2, Програма „Еразъм+“, 2020 г. 

„The Arts Ring“, „Пръстенът на изкуствата“  

Координатор: Испания  

Партньори: Турция, Гърция, Португалия, Италия и България  

Период на изпълнение: 01.03.2021г. – 28.02.2023г.  

Възраст на учениците, включени в проект „Пръстенът на изкуствата“ 

е от 3 до 19г.  



НП ,,ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ , МОДУЛ ,,КУЛТУРНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

На 16 февруари ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Видин, присъстваха на 

концерт „Музикални жанрове и форми“ по проект „Пътуване в света на музиката“, 

национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.  Концер-

тът се проведе в залата на Симфониета – Видин. Присъстваха ученици от седми 

клас. В  програмата бяха включени:  Моцарт – 40 симфония първа част, Пърсел – 

Рондо из сюитата „Абделазер“, Брамс – Вариации върху тема от Хайдн, Бах – Ме-

нует и Бадинера из Сюита №2, Моцарт – “Rondo alla turca”из соната за пиано №11. 

Диригент на концерта: Петър Димитров, лектор: Добромира Димчева, солист: Сте-

фания Бенева. 

,,Гласът на музикалните инструменти"  
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ТЪРСИМ НОВИ ПОПЪЛНЕНИЯ 

Обучение по:  

1. Флейта - V - XII клас 

2. Алто Саксофон - VII - XII клас 

3. Тенор Саксофон - IX - XII клас 

Ние върнахме загубения през годините БЛЯСЪК на тези инструменти.  

От Вас, УЧЕНИЦИ, от вашия ентусиазъм и постоянство зависи дали 

ще се чуе отново МЕДНИЯ им ГЛАС  

Г-н Николай Илиев - ръководител на духовия оркестър към СУ "Св. 

св. Кирил и Методий", град Видин  
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ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ В НОВИЯ КАБИНЕТ  

 

„Играя,уча и спортувам =готов за утрешния ден“.  

Учениците от 1-А клас от СУ "Св. св. Кирил и Методий", град Видин 

учеха и се забавляваха в обновената стая по НП „Осигуряване на съв-

ременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обу-

чение на учениците“. 
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УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО 

За да я има България 

България е държава с многовековна история. Това е доказано, все пак е основана през 681г. от Ас-

парух, син на хан Кубрат, и историята ѝ продължава и до днес. Преминала е през войни, робства, 

сменяла е множество царе, правителства и др., но мисля, че през последните години България е 

ударила едно от поредните дъна, защото България е велика, но само в учебниците по история. 

За да я има България, страната се нуждае от много неща. Едно от основните неща е, че България се 

нуждае от хора. Нуждае се от народ, който да е обединен, да се подкрепя, да бъде един за друг. Но, 

за жалост, в момента нещата са различни. Като че ли българинът е свикнал да е песимист, свикнал 

е със сивото ежедневие, станал е недоверчив  и се опитва да оцелява ден за ден. Всъщност, бълга-

ринът наистина се опитва да оцелява ден за ден, защото в страната няма достатъчно работни места 

и хората се принуждават да емигрират, да ровят по кофите за боклук или да ограбват/убиват други-

те. 

Майка ми и баща ми са пример за хора, емигрирали в друга държава. Родителите ми емигрирали в 

Италия през 1991-1992г., не съм сигурна за годината, но е след падането на режима на Тодор Жив-

ков. Търсели са по-добри условия за живот, без да имат познати в държавата, без да знаят езика, 

без дори да знаят какво точно ще правят там, но в търсенето  са минали през редица препятствия. 

Но дори и като емигранти, пак са постигнали нещо. Нещата вървели добре, но след завръщането 

им в България всичко се променило.  

Винаги, когато пътувам до София, си мисля, че София е като отделна държава. Там има неща, за 

които не може и да се мечтае във Видин. Боже, къде някой ще построи десетки молове или метро в 

град като Видин? Никога! Във Видин има повече изоставени къщи и руини ,отколкото хора. Без-

домните кучетата са повече от младежите, а след 18ч. няма да видите някого по улицата. Съдбата 

на хората тук е ясна - раждаш се, завършваш образованието си в една от “елитните” гимназии, след 

което заминаваш за някъде, в някой друг град или извън България, и с всяка година се връщаш все 

по-рядко и по-рядко. В някакъв момент спираш да се връщаш и забравяш, че този град съществува. 

Тук се раждат по 1-2 бебета на седмица, а хората умират в пъти повече. Имаше някаква статистика, 

в която смъртността във Видин беше сравнена със смъртността по време на Втората световна 

война. И да не забравяме, че закриха почти всички отделения на областната болница и хората са 

принудени да карат с часове, за да получат някаква медицинска помощ. 

Замърсяването на околната среда също е един от главните проблеми. Микрочастиците са в пъти 

повече над нормата, но това е с основание. Виждала съм как хора горят гуми с цел да се затоплят 

поне малко. Народът използва горива, примесени с вода, и карат автомобили, купени преди 25 го-

дини, от които не става абсолютно нищо, но все пак така е по-евтино.  

Страната се нуждае и от различен светоглед. Българите имат някакви остарели разбирания за све-

та, което мен изключително много ме дразни. Те не приемат щастието на другите, не приемат раз-

личните- като хомосексуалните, или хората, които се гримират, защото им харесва. Наблюдавах 

как хората плюят Кубрат Пулев, защото е загубил битката с Антъни Джошуа, но никой не си дава 

сметка, че никой българин няма да достигне висините, които Пулев е достигнал. Свикнали са да 

хулят всекиго, да го напсуват, да го набият и това е. 

България наистина се нуждае от много неща, за да я има. Анонсирах само някои, но се надявам, че 

родината ни ще я има още доста години и че нещата ще се оправят по един или друг начин. 

Лорена Д. Славейкова, X клас 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДИ 

Български език и литература                                                      

Цветислава-Мирел Мирославова Георгиева  

Vа                

Камелия Цветанова Борисова  Vб                                             

Божидар Александров Белчов  Vб                                                                                    

Карина Кристиянова Пепова Vа                                                                                                                  

Алекс Николаев Методиев  Vб                                                       

Ванеса Анева Младенова Vб                                                        

Риана Людмилова Георгиева Vа                                                 

Ивана Иренева Иванова  VIа                                                                                            

Лора Руменова Петкова  VIа                                                    

Ваня Илиянова Светославова VIIа                                            

Елена-Стефани Силвиева Асенова VIIIа                                     

Диана Стоянова Миткова  VIIIа                                                     

Класирани ученици за областните кръгове на проведените олимпиади 

Английски език 

Елена-Стефани Силвиева Асенов 

VIIIа 

Математика                                                                                      

Стефан Малинов Тодоров     IVб                                                 

Пламен Герасимов Митков   IVб  

География и икономика 

Нина Еленова  Георгиева  Vа                                         

Божидар Александров Белчов     Vб                                                                                                

Калоян Неделков Георгиев  Vб 

Камелия Цветанова Борисова  Vб 

Ивана Иренева Иванова  VIа  

Биология и ЗО 

Диана Стоянова Миткова  VIII 

 Философия                                               

Валентин Ивайлов Валентинов  XIа 

Моника Яворова Захариева XIа 

Елеонора Руменова Костадинова  

XIа 

Памела Игнатова Малинова  XIа 

 Знам и мога 

Емилиян Пламенов Емилов  IVб 

Пламен Герасимов Митков  IVб 

Ключът на музиката                                                                           

Виктор Миленов Димитров    IVб                                                      

Божидар Александров Белчов   Vб 

Карина Кристиянова Пепова  Vа 

Цветина Василева Семкова  VIб 

Димитър Пламенов Асенов  VIб 

Лорена Димитрова Славейкова    Xа 



Можете да намерите вестника и в електронен вариант 

на сайта на училището. 

Телефон: 089 856 8682 
 E-mail: sou6_vd@abv.bg 
 Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП 

Владислав Славчев, VIII клас Елена-Стефани Асенова, VIII клас 

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

