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Приветствие от инж. Бисерка Каменова - Директор на  

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Видин 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

 

  Скъпи колеги,  мили ученици, уважаеми родители и 

гости!  

 Отново е 15 септември,  ден, в който се прекланяме 

пред науката, просветата и изкуството, празник на творчество-

то, на откривателството, на духа и силата, на мъдростта и чо-

вешкото израстване. За мен е чест и радост да ви поздравя с 

този най-български празник.   

 Празничното откриване на 2021/2022 учебна година е 

особено вълнуващо – очаквано и желано от ученици, учители 

и родители.  Отново сме изправени пред опасността 

от коронавирус, но вярвам, че с общи усилия, труд и постоянство ще се справим с предизвикателствата, за 

да се поздравим за ползотворната и успешна учебна година, която ще бъде 137-та от летописа на СУ „Св. 

св. Кирил и Методий”.  

 Като директор апелирам към всички вас – ученици, учители и родители, да носите в сърцето си 

любимото училище, да се гордеете с неговото минало и да дадете своя личен принос за неговото бъдеще.  

Желая ви здраве, духовни сили и вдъхновение по пътя на науката и изкуството.    

 Скъпи родители, бъдете верни приятели на учителите на Вашите деца, за да изгради-

те заедно достойни личности.  

 Скъпи учители,с мъдрост, любов и търпение отстоявайте името на нашето училище, символ на 

изкуството, чийто надслов е „Заедно учим,рисуваме, пеем и танцуваме!”. Нека заедно продължим делото 

на предците си – да съхраняваме знанието, културата и традициите на народа ни, за да пребъдем във вре-

мето.  

 Мили деца от подготвителна група, мили първокласници, пожелавам ви да се чувствате щастливи , 

обградени с топлината на приятелствата и с любовта на учителите ви, за да растете знаещи и можещи.  

 Скъпи големи и още по-големи ученици, не се обезсърчавайте пред трудностите, бъдете съзида-

телни и трудолюбиви, за да изявите таланта си и да станете достойни строители на 137-годишната 

ни история.  

Нека учебната година бъде здрава, плодотворна и творческа ! На добър час!  
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Ден на Независимостта  

22 септември 

 Честит празник на всички 

българи! След Освобождението 

от 1878 г. и Съединението от 

1885 г., Независимостта на Бъл-

гария, обявена на 22.09.1908 го-

дина с царски Манифест в църк-

вата "Св.40 мъченици" във Ве-

лико Търново, превръща Бълга-

рия в единна, силна и независи-

ма държава, повод за национал-

на гордост, да пребъде! 

 Отбелязваме 113 години от обявяването на Независимостта на 

България 

 По този повод днес граждани поднесоха венец пред паметника на 

Бдинци на централния площад. На този ден преди 113 години княз 

Фердинанд се обръща към българския народ с прочутия Манифест в 

църквата „Свети Четиридесет мъченици“ във Велико Търново. Г-жа 

Б. Борисова призова видинчани да засвидетелстват своята призна-

телност към всички онези достойни българи, които дават своя при-

нос и жертват себе си в името на Отечеството. 
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Европейска седмица на мобилността 

16-22 септември 

                      

 Ученици от 3-6 класо-

ве се включиха в Европейс-

ката седмица на мобилност-

та, която тази година се 

провежда под мото-

то"Безопасно и здравослов-

но с устойчива мобил-

ност".Европейската седми-

ца на мобилността цели да 

подобри публичното здраве 

и качеството на живот като популяризира придвижването 

със средства, които не замърсяват околната среда и устой-

чивия градски транспорт.Кампанията започва на 16-и 

септември и свършва с Ден без автомобили на 22-ри сеп-

тември.  
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„Еразъм +“, проект „Играчките на моята баба“   
19 до 25 септември 2021 г. , гр. Иби, Испания 

    От 19 септември до 25 септември 2021 г. група от СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, град Видин посетиха гр. Иби, Испания по програма „Еразъм +“, проект 

„Играчките на моята баба“, като участваха в меж-
дународна мобилност. Групата участници вклю-
чваше: директора на училището, учител по ан-
глийски език, един ученик от седми клас и трима 
ученици от осми клас. Пътуването се осъществи с 
автобус (Видин - София, София - Видин) и само-
лет (София - Аликанте, Валенсия - София). Пъту-
ването беше безпроблемно. В град Иби, Испания 
ни настаниха в хотел ,,Hotel del Juguete’’, където 

престоят беше много интересен и всички стаи бяха с герои и кукли от приказ-
ките.  

     На 20 септември посетихме училището - домакин “San Juan I San Pablo”, 
където бяхме приветствани от директора на училището. Разгледахме различни-
те части на училището. Направи ми впечатление, че в него има обособени 
сгради с различно предназначение. Имахме възможност да наблюдаваме как 
учат децата там, какви са техните класни стаи, какъв е редът в училището. По 
време на престоя в училището бяхме посетени от майстори, които правят иг-
рачки (основното производство в региона), които ни разказаха за историята на 
играчките, различните материали и периоди на производството им. След учи-
лището посетихме кметството, където кметът на град Иби ни посрещна и 
представи различни презентации за икономиката и културата в региона. Той ни 
показа прожекции, свързани с фестивала на града. През втората половина на 
деня посетихме музеят на играчките в град Иби. 

    

      На 21 септември пътувахме до град 
Онил, където посетихме музеят на кук-
лите и фабрика за производство на кук-
ли. Учениците се запознаха с процеса 
на направата на всяка една част от кук-
лите. Последва посещение на втория по 
големина лабиринт в Европа, където 
учениците много се забавляваха, тър-
сейки изхода на лабиринта. 

Интервю с директора на СУ “Св. св. Кирил и Методий, град Видин -        

инж. Бисерка Каменова.   

- Моля споделете ползите от участието на нашето училище в про-

та"Играчките на моята баба".       
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„Еразъм +“, проект „Играчките на моята баба“   
19 до 25 септември 2021 г. , гр. Иби, Испания 

 
  На 22 септември имаше среща в училище, на която всички държави предста-
виха своята традиционна игра. Учениците от България представиха „Игра на държа-
ви“ пред своите съученици от Испания, Италия, Румъния и Португалия. През втора-
та половина на деня учителите от всички държави представиха части от уроци, кои-
то включват различни игри за преговаряне на лексика и граматика. В края на деня 
имаше среща между учителите, на която беше обсъдена следващата мобилност в 
Италия. 
   

 На 23 септември пътувахме до град Валенсия 
и посетихме Музея на оловните войници, както и 
Центъра на наука и култура. 

 

  На 24 септември ходихме до град Аликанте. 
Посетихме ,,Santa Barbara Castle’’ – средновековен 
замък с уникална гледка . След това отидохме в 
,,Museu de Fogueres’’. След което се разходихме из 
града. 
 

      С това посещение приключи пребиваването ни 
в Испания. На другия ден отпътувахме със самолет 
за България. Прибрахме се успешно в 18.30 часа 
във Видин. Пътуването беше много интересно за учениците, които намериха нови 
приятели, обогатиха общата си култура и упражниха английския си език. Осъщест-
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Споделете впечатлението си от мобилността в Испания.  

Какви са впечатленията ми от испанската култура? 

   

  Първото ми впечатление за испанците, че са много забавни, добри  и друже-

любни. Още втория ден искаха да се запознаят с нас и да ни разведат из Иби, гра-

дът, в който бяхме отседнали. Постоянно  ни питаха дали сме гладни или дали ни е 

студено. Бяха загрижени за нас. 

  Всеки магазин има търговски вид и повечето са маркови. Молът във Вален-

сия е открит, а не затворен както в повечето градове в България. Това се дължи на 

климата в Испания, там не вали сняг, не са ниски температурите и това позволява 

търговският център да бъде отворен. 

 По улиците няма отпадъци, а кошчетата са малко. А при нас има много кош-

чета, обаче много боклуци. Испанците не замърсяват и поддържат града чист, за 

разлика от нас- българите. Никъде не срещнахме бездомни кучета и котки, което 

ми направи впечатление. 

 Всички улици са асфалтирани, без дупки , дори няма къде да се спънеш. Ко-

гато пътуваш с автобус или с кола, не усещаш, че се движиш. В Иби нямаше голя-

мо движение по пътищата, но в Аликанте и Валенсия то беше натоварено, но не 

чак толкова много, както в София. Имаше много хора, които се придвижваха с 

електрически тротинетки, колелета и пеша.  

 Архитектурата е уникална. Не можеш да спреш да се взираш в сградите. 

Има най-различни  скулптури и паметници. Има много музеи и в тях пазят малка-

та си, но единствена история, дори не можахме да посетим всичките, защото са 

прекалено много, а ние имахме малко време. 

 В гр. Иби има голям брой заводи за най-различни неща. Изнасят продукция-

та си в над 100 държави. Въпреки че градът е малък, той е един от индустриалните 

центрове в околността. 

 Храната беше много странна за нас, особено първите дни. След това свик-

нахме и се оказа, че не е чак толкова зле. Пробвахме паеля с пиле и зеленчуци, 

калмари, салата с риба тон и домати, паста и други. Най- важните продукти за тях 

са портокалите, лимоните и оризът. Оризът, защото той е основната съставка на 

паелята. 

  Фестивалите са им малко лудички и необичайни за нас, но в същото време 

интересни. 

 Игрите, които играхме също бяха много интересни и искрено се забавлявах-

ме.  
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Споделете впечатлението си от мобилността в Испания.  

 

   Техните планини са скалисти и много красиви. Няма много растителност в 

сравнение с нашата. В Аликанте се разхождахме по дълга пешеходна ивица, бли-

зо до пристанището, което е огромно. Яхтите са прекрасни, лодките също, а кру-

изните кораби просто нямам думи за тях. От двете страни на пешеходната ивица 

са насадени палми, които те успокояват, докато се разхождаш. 

   Играчките са най-разнообразни. Конструкторите и влакчетата изключително 

много ми харесаха. Във всички градове или поне в повечето има музей на играч-

ки. 

    Задължително бих се върнала отново в Испания. Заредих се с положителна 

енергия, върнах се с повече приятели и със спомена за незабравими мигове, из-

пълнени със смях и безброй усмивки.  

 

Ивана Иванова от VIIа клас за мобилността  

в Испания 
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Проект “Играчките на моята баба”, мобилност Испания 

 Тръгнахме с автобуса от Видин без никакви проблеми, пътуването 

беше приятно и спокойно. На летището всичко беше нормално. Самолетът 

излетя успешно и пристигнахме вечерта в Аликанте. Там едно такси ни 

чакаше да ни закара в хотела, в който отседнахме ,а тези пет дни бяхме в 

гр.Иби. Настанихме се в хотел „Hotel del Juguete”. Дадоха ни за вечеря 

плик с храна, която беше много вкусна; също ни дадоха картите за стаите. 

Стаята беше много красива, като темата беше Marvel-супер герои. 

 На другия ден в 8 часа слязохме за закуска, след това се събрахме 

всички държави от проекта и тръгнахме към училището. Класните стаи 

бяха много подредени и по стените бяха за-

качени много рисунки. Имаше табли със 

снимки на учениците и на учителите. Най-

много ми хареса спортната зала и задния 

двор.  

 Бяхме свидетели на учебния процес. 

Като минахме по коридорите, децата от клас-

ните стаи ни поздравяваха. След обиколката 

на училището посетихме кметството. Там 

кметът ни показа три видеоклипа, два от ко-

ито ни запознаха с фестивалите в града. В 

един определен ден всички се събират и за-

почват да замерят с яйца и брашно кметство-

то. Кметът ни каза,че изобщо не харесва 

този фестивал. Другият е свързан с танци, 

хора ,облечени в костюми от различни страни, изнасят нащо като пред-

ставление, минавайки през целия град. Третият и последен клип, който ни 

представи, беше за индустрията в Иби. В клипа се споменаваше, че изна-

сят играчки за 100 държави. 

 След това обядвахме паеля, калмари, салата с риба тон и домати. 

След като се нахранихме ,посетихме музея на играчките, който много ми 

хареса. Запознахме се с учителите и някои от децата. На следващия ден 

посетихме още един музей на куклите, но този път в гр.Онил. Там много 

интригуващо ни разказаха за историята на производството на кукли. След 

това ни заведоха във фабрика за играчки. Предупредиха ни, че там е малко 

по-топло. Видяхме процеса на направата на всяка една част на куклите. 

След като бъдат направени ,се потапят във ванилова смес, за да имат прия-

тен мирис. Показаха ни как се слагата очите и косата на куклите. За спо-
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 Първоначално не разбрахме накъде на 

тръгнем, но за наша радост успяхме да стигнем 

до центъра на лабиринта и да се върнем обрат-

но. Вечерта испанските ученици искаха да се 

запознаем и да ни покажат центъра на града. 

Общувахме с тях на английски език, но когато  

не знаеха как да ни попитат нещо, го превежда-

ха от испански на английски.  

 В сряда всички държави представиха сво-

ите традиционни игри. Участвахме във всички 

игри и много се забавлявахме. Ние се предста-

вихме отлично. След като обядвахме, всеки учител от държава предста-

ви по една игра. Повечето бяха с граматически. Вечерта пак излязохме с 

испанците. 

 На следващия ден посетихме Валенсия. Сградите бяха много кра-

сиви. Посетихме Музея на Оловния войник. Музе-

ят е наследство от бабата и дядото на сегашния 

собственик. В него има много фигурки, от всички 

исторически периоди и цивилизации. След това 

имахме свободно време в мола.  

 В петък бяхме в Аликанте. Там посетихме 

замъка Санта Барбара. Гледката от него е уникал-

на.  

Никола Мариянов VIII клас 
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   „Останах с много положителни впечатления от престоя ни в Испа-

ния. Запознахме се с ученици от 5 държави: Испания, Италия, Румъ-

ния, Турция, Португалия. Посетихме много интересни места - музеи, 

най-големия лабиринт в Европа, завод за производство на играчки и 

др. Упражнявахме се в говоренето на английски език и научихме много 

неща за испанската култура.“  

 

Йоан Магеров VIII клас 

   „Ами лично според мен, като за първи път, беше интересно да участвам 

в проекта, всичко беше интересно. Пътуването, представянето на игрите. 

Хубавото на този проект е, че представихме традиционна за всяка държава 

игра, успяхме да се запознаем с ученици от други държави като общувах-

ме на английски с тях. В Испания всички места, които посетихме, бяха 

уникални. Ходихме в музеи за играчки, показаха ни как се правят кукли и 

т.н. Местата, които посетихме, бяха много хубави. Мисля, че проектът е 

много интересен и си заслужи да отидем и да видим друга държава.“ 

 

 

Мина Венциславова 

VIII клас 

 

Проект ‘Играчките на моята баба”, мобилност Испания 



11  

Врачанска есен в Национален пленер по графика и живопис  

 Инж. Бисерка Каменова 

връчи сертификати за достойно 

представяне на учениците от СУ 

"Св. св. Кирил и Методий", град 

Видин - Антония Илиева, Изабела 

Велкова и Диана Миткова в XVII 

издание на Врачанска есен в Наци-

онален пленер по графика и живо-

пис с ръководител г-жа Бисерка 

Вълканова. 

18 октомври-Европейски ден за борба с трафика на хора  

 18 октомври е Европейският ден за бор-

ба с трафика на хора. Обявен през 2007 г. по 

инициатива на тогавашния заместник-

председател на Европейската комисия, г-н 

Франко Фратини. Отбелязването на Европей-

ския ден за борба с трафика на хора цели по-

вишаване чувствителността на обществото 

към този феномен, водещ до сериозно нару-

шаване на основни човешки права и свободи. 

  Инициативата е насочена към подоб-

ряване на разбирането за проблемите, свърза-

ни с трафика и мерките, които трябва да се 

предприемат за неговото противодействие, 

към стимулиране на младите хора да бъдат 

по-информирани, към ангажиране на граж-

данското общество, властите, институциите в 

ограничаване на престъплението трафик на 

хора.  
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„Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“ 

   В рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата се про-

веде конкурс "Изкуството като мечта и мечтите в изкуството" - младежка 

сцена за млади таланти в сферата на изкуствата в гр. Брагоевград. Зара-

ди усложнената епидемична обстановка в страната конкурсът се проведе 

онлайн. В него участваха и нашите възпитаници от специализирани па-

ралелки по музика, изобразително изкуство и хореография.  

 

В раздел "Музика" на първо място журито класира:  

 

Елена-Стефани Асенова (поп и джаз пеене), с 

художествен ръководител Живка Сливенова. 

Репертоар: "Повей, ветре", музика: Йосиф 

Цанков; текст: Димитър Василев; "Hello"; 

Елена-Стефани Асенова (народно пеене), с 

художествен ръководител Живка Сливенова. 

Репертоар: ,,Нигде се болест не чува"; 

 ,,Снощи вечер на мегдана". 

 

 

Александър 

Георгиев, (акордеон), с художествен 

ръководител Мариян Атанасов. Реперто-

ар: ,,Влашки игри", "Indifferencе valse 

musette" - A. (Tony) Murena & Joseph Co-

lombo; 

 

 

 

 

Николас Целов (китара), с художест-

вен ръководител Кирил Василев. Репер-

тоар: Take five - Дейв Брубек, Астурии - 

Сеговия; 
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„Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“ 

На второ място журито класира: 

 

Миглена Красимирова, (народно пеене), СУ 

,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с худо-

жествен ръководител Живка Сливенова. Репер-

тоар: ,,Де се е чуло и видяло", ,,Провикна се 

Радин баща"      

 

 

 

 

 

Певческа група за автентичен фолклор ,,Дунавска дъга" с изпъл-

нители: Лорена Димитрова Сла-

вейкова, Ивана Ивова Йорданова, 

Красимира Мирославова Краси-

мирова, Биляна Бисерова Михай-

лова, Емануела Деянова Асенова, 

Елена-Стефани Силвиева Асено-

ва, Миглена Мирославова Краси-

мирова, Мариса Величкова Недел-

кова и Моника Мариянова Ивано-

ва с художествен ръководител 

Живка Сливенова.  Репертоар: ,,Три етърве" - жътварски припевки от 

Белоградчишко  и "Не фъргай се, не метай се"; 

 

 

Николай Цветков (акордеон), 

СУ,, Св. св. Кирил и Методий", гр. 

Видин, с художествен ръководител 

Мариян Атанасов. Репертоар: "На 

синия бял Дунав" - Йохан Щра-

ус , "Ръченица" - Любен Панайо-

тов. 
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„ИЗКУСТВОТО КАТО МЕЧТА И МЕЧТИТЕ В ИЗКУСТВОТО“ 

На трето място журито класира: 

 

 

Красимира Красимирова (народно пеене), с 

художествен ръководител Живка Сливенова. Ре-

пертоар: ,,Яно, Янке", ,,Ката пере на рекуту"; 

 

 

 

 

Мишо Мишов (китара). Репер-

тоар: "Папазлийска ръчени-

ца", Andantino - F. Carulli 

 

 

 

В раздел "Хореография", жури с председател проф. д.н. Анелия 

Янева удостои с две първи места възпитаниците на СУ "Св. св. Кирил 

и Методий", гр. Видин за изпълненията им "Five more hours" - хореог-

рафия: Мадлен Радулова "Северняшки танц" - хореография: Мадлен 

Радулова, музика подбрал Иван Николов.  
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 В раздел "Изобразително изкуство" жури с председател 

проф. д-р Емил Куков и членове: проф. Георги Драчев и доц. д-

р Диана Захариева отличи: 

 

 

На първо място Диана Стоянова 

Миткова - IX  клас, с преподава-

тел Бисерка Вълканова. 

  

 

 

 

 

На второ място журито отличи: 

 

 

 

Изабела Яворова Захариева - XI 

клас, с преподавател Бисерка Въл-

канова 

 

 

 

 

 

 

Изабела Пламенова Велкова - XI клас, с 

преподавател Бисерка Вълканова 

„ИЗКУСТВОТО КАТО МЕЧТА И МЕЧТИТЕ В ИЗКУСТВОТО“ 
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Видинският театър 

Община Видин и ДТ „Владимир Трендафилов“ организираха конкурс 

по повод отбелязването на 130 години от построяването на видинския 

драматичен театър. Компетентно жури разгледа получените творби и 

избра най-добрите във всяка от категориите. Авторите на отличените 

рисунки от нашето училище са: 

  

Категория V-VII клас: 

Ивана Иренева Иванова -13г. 

  

Диана Стоянова Миткова, 

Категория VIII-XI клас: 

 

Диана Стоянова Миткова -

15 

г. 
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Димитровден 

Според легендите све-

ти Димитър е брат-

близнак на свети Геор-

ги, с когото братски си 

поделили зимата и ля-

тото. Светецът носи 

зимата, а от брадата 

му падали първите 

снежинки. Покровител е на ковачите, техниците, инженерите, 

както и на градовете Видин, Сливен, Радомир, Болярово, Со-

лун. Дано светецът донесе здраве и благополучие на всички!  
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Редакционен екип 

 

Диана Стоянова 

Миткова IXа клас 

Елена-Стефани Асе-

нова  IXа клас 

Телефон: +359 (0)94 606157; +359 (0)94 600621 

 E-mail: sou6_vd@abv.bg  

Уеб сайт: http://sukm-vidin.com  

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


