
1 Ноември-Ден на народните будители 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

Брой  2,  месец  ноември  2021  год. 

 1 ноември - ден на народните будители Денят на 
народните будители е официален български празник, 
който се чества всяка година на 1 ноември. На него се 
почита паметта на българските просветни дейци и 
революционери. За първи път Денят на народните 
будители - 1 ноември, е отпразнуван в Пловдив през 1909 
година. А през 1922 година Народното събрание обявява 
този ден за празник на всички "заслужили българи", както 
са се изразявали тогава. В освободена от османско 

владичество България както интелигенцията, така и 
масовият човек съзнават подвига на възрожденските 
писатели и революционери, които създали атмосферата и 
довели българския дух до решимостта да поведе борба 
за държавен суверенитет.  



Красотата на старопрестолния Видин 

Диана  Миткова-

Лировото дърво 

Елена-Стефани Асенова 

,,Пейзаж" 

Риана Георгиева- ,,Храм" 

Цветислава-

Мирел 

Лъчезар Цветанов- Диана Миткова-,, 

Пътят към храма" 

Карина Кристиянова-

,,Храм Св.Димитър“ 
Циветислава-Мирел 

Мирославова-“Поглед към 

Диана Миткова-

,,Светлини" 



9 ноември 

                      

 Ето ги и заслужените дипломи за 

получените 7 първи, 5 втори и 2 трети 

места, в 14 Национален фестивал 

"Изкуството като мечта и мечтите в 

изкуството", проведен от ЮЗУ" 

Неофит Рилски"-Благоевград. 

Наградите са във всички категории-

музика, изобразително изкуство и 

хореография, групови и 

индивидуални. И кой казва, че само 

учениците получават дипломи за 

многобройните си награди, дипломи 

за постигнати високи творчески 

резултати в подготовката на ученици 

и заслужено признание получиха и 

техните преподаватели в 

профилираното обучение-г-жа 

Сливенова-народно пеене, г-жа 

Радулова-хореография, г-жа 

Вълканова-изобразително изкуство, 

както и Мариян Атанасов и Кирил 

Василев-преподаватели по акордеон и 

китара. Браво на всички участници- 

ученици и техните преподаватели-

който желае да постигне нещо- вярва 

и се стреми, който вярва и се стреми- 

постига-вие доказахте, че постигате 

награди и онлайн и можете чрез труд 

и талант да се докажете!  



Дипломи 

 



Дипломи 

 



“Златна есен“ 

"Златна есен"- красотата на есента, на 

нашето училище и на дейностите на 

учителите и учениците от СУ "Св. св. 

Кирил и Методий"- град Видин. 



Награда-Ана Илиева 

 

Награда от конкурса Vivapiano!  

Г-жа Ана Илиева: Получавам я със закъснение. По 

думите на артистичния директор на конкурса, 

изтъкнатата пианистка проф. д-р Даниела Дикова, 

наградата е за мен и ме е очаквала. Развълнувана 

съм, че работата ми е била забелязана и оценена. 

Благодаря на организаторите на този престижен 

конкурс, че дават възможност за изява и 

съревнование на даровити деца, така ги стимулират 

да стават все по-добри изпълнители! 



16 ноември международен ден на толерантността 

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН 

е приета Декларация за принципите на 

толерантността. Като член първи е залегнала 

дефиницията на това що е толерантност. 

Толерантност означава уважение, приемане и 

разбиране на богатото многообразие от култури в 

нашия свят, на всички форми на самоизява и 

способите за проява на човешката 

индивидуалност. За да има толерантност – трябва 

да има знания, откритост, общуване и свободата 

на мисълта, съвестта и убежденията. 



    

На 17 ноември в рамките на онлайн конференцията по 

повод Световния ден на Географските 

информационни системи, пред повече от 800 

участници, официално бяха обявени победителите в 

националния образователен конкурс “Дигитални 

истории от училището и университета”. В категория 

"Учители"- III място за: “Покритият карст около 

Белоградчик” на Стефан Петров - учител в СУ "Св. Св. 

Кирил и Методий", гр. Видин. Поздравяваме колегата 

Стефан Петров, който с наградата си в престижния 

конкурс доказа, че "който може, го може" и , че като 

преподавател в профилирана подготовка по география 

и икономика, отлично се справя с дигиталните 

технологии. Той е и бивш ученик на училището ни, в 

което работи сега-какво по-добро от добрата школа 

отрано.  

17 ноември-Награда-Стефан Петров 



„Да спечелим заедно: един 

месец без никотин!“ Всяка 

година третия четвъртък на 

месец ноември се 

отбелязва Международния 

ден без тютюнопушене. 

Тази година Министерство 

на здравеопазването 

определя за 18 ноември 2021 г. мото на кампанията да бъде: „Да 

спечелим заедно: един месец без никотин!“. По традиция на този 

ден се призовава всеки пушач да се опита да положи началото на 

отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, 

както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в 

обкръжението му като пасивни пушачи. В 

глобален мащаб, тютюнопушенето е една 

от доказаните водещи, но предотвратими 

причини за болестност и смъртност. 

Тютюнът е единствената законно продавана 

потребителска стока, която убива почти 

половината от тези, които я употребяват. В България, 34,5 % от 

населението на възраст над 20 г. са 

ежедневни пушачи (по предварителни 

данни от проведеното през 2020 г., а 

тютюнопушенето, като рисков фактор за 

здравето води до сърдечносъдови, ракови, 

белодробни, мозъчни и други тежки 

заболявания. Проблемът с 

тютюнопушенето сред подрастващите 

продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, 

18 ноември 

Международен ден без тютюнопушене 



21 ноември-“Ден за възпоменание на жертвите 

на пътно-транспортни произшествия”  

Със своя резолюция от 2005 г. Генералната асамблея на 

Организацията на обединените нации отрежда всяка 

трета неделя от месец ноември е да бъде отбелязвана 

като “Ден за възпоменание на жертвите на пътно-

транспортни произшествия”. Тази година мотото на 

организаторите е „Помним! Подкрепяме! Действаме!“. В 

памет на всички жертви на ПТП - да помним, да 

подкрепяме инициативите по безопасност на 

движението по пътищата и да действаме в името на по-

добрата етика на пътя и опазването на детския и 

Също така 21 ноември е ден на християнското 

семейство! Семейството е ценност, съумяла да 

съхрани народността и духовността ни през 

годините, затова го посвещаваме на близките си 

хора и най - вече на родителите си! На 21 

ноември, освен ден на християнското семейство, 

се празнува и големия празник Въведение 

Богородично. 



Редакционен екип 

 

Владислав  Славчев 

IX клас 

Асен Асенов  

IX клас 

Телефон:  0898568681, 0898568682  

е-mail: sou6_vd@abv.bg  

Уеб сайт: http://sukm-vidin.com  

Можете да намерите вестника и в електронен вариант на сайта на 

училището . 


