
3 МАРТ 
Честит празник, българи! 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

Поздравяваме Ви по случай Националния празник на Република България! 

   В клипа участват:        

Участници от 1а, 1б и 2а клас. 

3 б клас - Светлана Ангелова  

4б клас - Лора Павлова, Преслава Начкова, Кристин Огняно-

ва, Гергана Боянова, Грациела Огнянова 

5а клас - Станислава Цветанова и Станислава Ангелова  

5б клас - Никол Вилианова, Пламен Митков 

6а клас - Карина Кристиянова 

6б клас - Камелия Борисова,Диана Недялкова 

7а клас - Ивана Иванова, Стоян Александров, Красимир Красимиров 

7б клас - Димитър Асенов, Любослав Живов, Георги Петков, 

Цветина Семкова  

8 а клас - Галина Емилова, Йоан Магеров  

9а клас - Диана Миткова, Моника Иванова, Виктор Димит-

ров, Росица Радославова 

11а клас - Николас Целов, Камелия Милчова, Мишо Мишов, 

Изабела Яворова, Емили Йорданова 

12а - Моника Яворова  

 

 

Клипът е обработен от Емили Йорданова от 11а. 

Трети март! Трети март!      

Чакан празник, свята дата.  

Трети март! Трети март! 

Ден рожден на свободата.  Честит национален праз-

ник!  

 

 

 

Брой 3, месец март 2022 год.  



1 март  

Баба Марта 

8 МАРТ  

МАРТЕНИЧКИ БЕЛИ, БЕЛИ И 

ЧЕРВЕНИ  

Мартенички бели, 

 бели и червени, 

 де и как сте взели  

багрите червени?  

Пролет щом ви зърне 

 тука при децата, 

 бързо тя ще върне 

 птиците в гнездата. 

 Храсти разцъфтели,  

листите зелени. 

 Мартенички бели, 

 бели и червени. 

"Когато Бог създавал е жената,  

душата си откъснал за модел, 

 шест дни я ваял от дъгата,  

косите ù от звезден лъч изплел.  

Намислил си, че трябва да обича, 

 в сърцето капнал дозата любов,  

орисал я на цвете да прилича, 

 със ангелската хубост бил го-

тов"... 

 Честит празник на всички майки, 

 съпруги, любими и колежки! 

 На всички жени, чиято съдба 

 и призвание е да даряват и  

 съхраняват живота и 

 да създават красота! 



6 МАРТ 

6-ти март 2022 година. Това е последният ден 

преди Великденските пости, които продължа-

ват 7 седмици и завършват с Великден. 

Празникът е известен още и като Прошка, 

Поклади, Прощална неделя, Сирница, Масле-

ница. 

Прошка искат по-младите от по-старите с це-

луване на ръка и думите „Прости“ или 

„Прощавай“, а отговорът е „Простено да ти е“.  

10 МАРТ 

На 10.03.22г. се проведе среща на тема "Моето 

семейство се храни здравословно" по проект 

"Участвай и променяй - родителят активен пар-

тньор в учил. живот". Родители на ученици от 

II А клас предложиха здравословна закуска. 

Мероприятието предизвика много интерес  

сред деца и родители. Размениха се идеи  и ре-

цепти. Успех в здравословното хранене, деца! 



Проект „Еразъм +“, „Пръстенът на изкуствата“ - Португалия 

 

„Моля, разкажете за проекта „Пръстенът на изкуствата“ 

 

 

 

    

 

 

 

                                    

 

 

 

  Г-жа Памела Младенова                                                                                 

   „Училищната група Камило Кастело Бранко, 

като координатор на проект Еразъм+ „The Arts 

Ring“, работи с партньорски училища от Испа-

ния, Турция, Гърция, Италия и България. Проек-

тът включва шест мобилности, като по едно 

изкуство се изследва във всяка страна-партньор, 

като се създават контакти с местни институ-

ции и клубове, свързани с изкуствата. 

      В Португалия наблюдавахме цирковото из-

куство, което беше и кулминацията на мобил-

ността с участието на повече от 100 ученици.  

В мобилността се включиха инж. Бисерка Каме-

нова, г-жа Памела Младенова и шест ученици 

от VI и VII клас.  

      Проектът „The Arts Ring“ е един от петте 

национални проекта, Erasmus+ AK227, одобрен 

за годините 2021-2023, и включва ученици от 8 

до 14 години и студенти от професионални нап-

равления по графичен и аудиовизуален дизайн.  

Това е проект с три цели: развитие на комуника-

тивните и изразни умения на учениците, насър-

чаване на творческите изяви и мотивация за ра-

бота в екип.“ 



 

Моля, разкажете за мобилността си в Португалия 
 

„Важно е да се участва в ,,Еразъм +", защото 

това е обмяна на опит и кадри между държави-

те, в които можеш да научиш много за обучени-

ето, навиците и традициите на дадена държа-

ва. Също така, може да се посетят културни 

забележителности и исторически обекти, кои-

то сами по себе си са отличителна черта на 

държавата. Храната също е неизменна част от 

традициите. Всяка държава се отличава с тра-

диционна кухня. Португалците са много гостоп-

риемни, възпитани, учтиви и имат великолепна 

кухня. Португалия е идеална за разходки по река-

та. Можете да изживеете незабравимо прежи-

вяване с лодка по р. Дуро. В Португалия ще види-

те замъци, църкви, крепости, музеи, които ще 

оставят незабравим отпечатък  и спомен в сър-

цето ви. И като обобщение, Португалия е стра-

на, която си заслужава да се посети. Със ста-

ринната архитектура, красивите гледки и изгле-

ди, доброто отношение и място, в което да се 

чувстваш уютно, това е дестинация, която си 

заслужава.“ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ванеса Младенова  

VIб клас 

„Аз смятам, че колкото повече участва-

ме в такива проекти, толкова по-добре, 

защото можем да  представим нашето 

училище и държава пред  другите таки-

ва ,и също е разнообразие за нас учени-

ците.  Радвам се, че имах възможност-

та да участвам в мобилност  Португа-

лия и че всичко мина наред и в забавле-

ния. Винаги съм смятал, че трябва да се 

запознаваме с нови хора от различни 

държави и тези мобилности ни дават 

тази възможност,  затова мисля, че 

всички тези проекти трябва да се случ-

ват, за да можем да се представим на 

другите държави както подобава и да 

дадем възможност на всички да се изя-

вяват с помощта на този проект.“ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Васил Иванов VIа клас 



Моля, разкажете за мобилността си в Португалия 

„В Португалия си прекарах прекрасно. 

Ходихме по различни музеи, градове, 

видяхме и научихме нови неща и наме-

рихме нови приятели. В музеите има-

ше старинни вещи и картини. Посе-

тихме градовете Брага и Порто. Те 

са много красиви градове и пълни със 

забележителности.  На такива про-

екти ще е много хубаво да се запис-

ват хора, защото могат да се видят 

и научат нови неща.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайла Иванова VIб клас 

„Пристигнахме в Португалия късно вечер-

та. На сутринта отидохме в училището 

Камило Кастело Бранко, където ни пос-

рещнаха учители и ни разведоха из учили-

щето.  Стаите бяха просторни. Имаше 

плодове в кошници и децата си взимаха 

през целия ден. Събрахме се групите от 

всички държави. Следобед отидохме в град 

Брага, където разгледахме много забеле-

жителности на града. Видяхме една от 

най – известните цветни градини на Пор-

тугалия. На следващия ден посетихме му-

зей с керамични изделия, показаха ни как се 

изработват и сами изработихме. В друг 

музей с картини рисувахме по интересен 

начин. Вечерта гледахме цирк ,представен 

от учениците. На четвъртия ден с влак 

пристигнахме в град Порто, където се во-

зихме с лодка по реката. Посетихме колек-

ционерски музей. Заведоха ни на брега на 

Атлантическия океан. През целия престой 

в Португалия навсякъде, където ни водиха 

беше ,много чисто, никъде нямаше боклуци 

по улиците.“ 

Любослав Живов VIIб  



 

Моля, разкажете за мобилността си в Португалия 

„Пътуването в Португалия беше 

много вълнуващо. За първи път пъ-

тувам извън България и всичко ми се 

струваше ново и интересно. Имах 

възможността да разгледам порту-

галско училище и да видя как учат 

децата там. По време на престоя 

ни се включихме в репетиции за цир-

ково представление, научихме се да 

жонглираме и да работим с глина, 

наблюдавахме театър на сенките. 

Посетихме много интересни места 

в градовете Брага и Порто с краси-

ви катедрали и гледки към Атлан-

тическия океан. Пътуването ще ос-

тави незабравими спомени в мен.“  

Божидар Толийски  

VIIб клас 

Смятам, че тези проекти трябва 

да продължават.Това е добра въз-

можност да намериш нови прия-

тели. Да научиш нещо ново и по-

лезно! Ще е супер, ако повече хора 

участват в такива проекти. Те 

ще могат да научат нещо но-

во,полезно и важно. Ще имат въз-

можност да се запознаят с хора 

от други държави също! Инте-

ресно е! Аз лично си прекарах уни-

кално,незабравимо,удивително! 

Хората, записани на проектите 

,ще имат възможността да се 

запознаят с чужди езици,култури 

и хора. 

Любослав  Иванов  VIIа клас 
 



Проект „Еразъм +“, „Играчките на моята баба“- Румъния 

 

„Моля, разкажете за проекта „Играчките на моята баба“- Румъния“ 

 

    

 

 

                                                                                              

 

 

                      

 

                                                                                                

          „Европейският проект „Играчките на моята 

баба“, осъществен по програма „Еразъм+“, през сед-

мицата 7-11 март, обхваща дейности, извършвани в 

контекста на неформалното обучение, в които уче-

ници и учители от Румъния и партньорските страни 

Турция, Испания, Португалия и България, развиваха 

междукултурни, социални и езикови компетентнос-

ти. 

          Чрез своите преживявания участниците отк-

риха историята, местната култура на Буковина и 

румънските духовни ценности. Също споделиха с еки-

па на проекта от Румъния част от своята културна 

вселена, представяйки част от местните си тради-

ции в духа на хармония, доверие и сътрудничество.  

          В допълнение към провеждането на междуна-

родния конкурс за кукли, креватчета и приспивни пес-

ни, организиране на традиционен обяд и участие в 

курс по традиционен танц в танцово студио 

„Буковина“, преживяването на „Еразъм“  продължи 

с увлекателен културен маршрут, координиран от д-

р Нистор Богдан по география, който включваше по-

сещението на средновековна крепост в Сучава, ма-

настира „Воронет“, участие в работилница по тра-

диционни занаяти в училищния център за приобщава-

що образование „Св. Андрей“ от Гура Хуморулуй, 

участие в традиционния спектакъл с подкрепата на 

фолклорен ансамбъл „Гура Изворулуй“ към СОУ 

„Ватра Молдовитей“, участие във фолклорна прог-

рама в зала „Йозеф Шмит“ на университет 

„Стефан Чел Маре Сучава“ и посещение на „Музей 

на яйцето“. 

          Учениците и учителите от нашето училище 

останаха с отлични впечатления от организацията и 

дейностите, в които взехме участие. Дните минаха 

неусетно в игри и забавления, създадоха се нови прия-

телства. Ще запазим невероятни спомени от прес-

тоя си в Сучава.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г– жа Илияна Толийска 



Моля, разкажете за мобилността си в Румъния. 

   „На 06.03.2022г. – неделя, тръгнахме от Видин в 12:45ч. 

Пътуването беше спокойно. От гарата в гр.Сучава в Румъ-

ния хванахме автобус. Настанихме се около 4:30ч. в хотел 

,,Hotel Continental Suceava’’. Стаята, в която бяхме ,беше 

много хубава. 

На 07.03.2022г.-понеделник, от 8:00ч. слязохме на закуска 

в ресторанта на хотела . След това се събрахме всички 

участници по проекта Еразъм +  и се качихме в автобуса 

заедно с испанците и тръгнахме към училището.  

Имахме възможност да видим техните методи на обуче-

ние. Направихме нови приятелства с децата от другите 

страни. За обяд ни заведоха в заведението ,,Taco Loco’’,. След като се върнахме в 

училището ,представихме презентация ,вързана с България, нашите обичаи, града, 

училището. След това се прибрахме в хотела да си починем. За вечеря излязохме на-

вън и ядохме пица. 

На 08.03.2022г.- вторник, закуската отново беше от 8:00ч. След закуска отидох-

ме в музей, където ни показаха как да правим различни видове мартеници и гривни. 

Имаше изложба на много красиви картини и на различни музикални инструменти. 

След като приключихме с правенето на мартеници ,отидохме на традиционен обяд 

в училището, там също танцувахме характерни танци за страната. 

На 09.03.2022г.-сряда, отидохме в различно от обичайното ни училище, където 

ни показаха различни кукли и ни дадоха да си направим наши кукли, които ни позво-

лиха да задържим . След това отидохме да гледаме традиционни румънски танци и 

накрая отново вечеряхме в ,,Taco Loco’’ 

На 10.03.2022-четвъртък, трябваше да представим детска приспивна песен. 

След което имахме свободно време и ни заведоха до мол ,,lulius mall’’ . И на този ден 

беше прощалнота вечеря, на която имаше DJ и  всяка държава можеше да пуска 

различна музика. 

На 11.03.2022г.-петък, беше церемонията по награждаване. След нея автобус ни 

закара до ЖП гарата. В 12:30ч.  хванахме влак до Букурещ, от Букурещ хванахме 

влака до Крайова. Накрая ни взе автобус и ни закара до Видин . Пристигнахме във 

Видин около 2:00ч. 

Лично на мен пътуването ми хареса страшно 

много, с удоволствие 

бих пътувала отново.“ 

 

 

   

 

 

 

  

Мария Витанова   

 VIIIа клас 



   

Моля, разкажете за мобилността си в Румъния. 

     „В Румъния по проекта "“Играчките на 

моята баба" си прекарах страхотно. Ходих-

ме по манастири, музеи и много други най- 

различни места. Запознахме се с много други 

деца и учители. В музея на яйцето видяхме 

едно от яйцата, които са само пет такива в 

света. Също така посетихме и крепостта 

„Сучава“, откъдето гледката беше стра-

хотна. Ще бъде добре и други деца да се за-

пишат на тези проекти, защото ще си наме-

рят нови приятели и ще научат много други 

неща.“ 

Симоне Илиянов  

VIб клас 

      „Проектът „Еразъм+“  е полезен, 

защото ,отивайки там ,се запознава-

ме с много ученици и учители от раз-

личните държави. Създаваме нови 

приятелства и незабравими моменти. 

Представят се традициите и обичаи-

те на различните държави и научава-

ме много нови неща. Ходим на много 

забележителности и се забавляваме. 

На проекта в Румъния се запознах с 

много хора и си прекарах прекрасно. 

Не съжалявам, че отидох.“ 

 

 

 

 

 

Антония Илиева  

VIIIа клас 

     „Според  мен е хубаво да се 

участва по проекта Еразъм +, за-

щото може да си намериш много 

нови приятели. Можеш да  разгле-

даш града, в който си отишъл. То-

зи проект се води нещо като почив-

ка, но не точно. Там можеш да се 

занимаваш с много неща. Напри-

мер ние, които бяхме в Румъния, се 

опитвахме да правим мартеници.  

И можеш да пробваш много нови 

храни.“ 

 

 

Божи-

дар 

Алек-

сандров  

VIб клас 



Моля, разкажете за мобилността си в Румъния. 

   „Тръгнахме от Видин на 06.03.2022г.-неделя. Пътувахме спо-

койно, без произшествия. Пътуването беше многозабавно и инте-

ресно.  До хотела в гр. Сучева отидохме с автобус и се нас-

танихме без проблеми в 4:30 сутринта. В нашата стая беше 

много хубаво.  Хотелът се казваше  ,, Hotel Continental 

Suceavа“ . 

 На 07.03.2022г. в  8 часа на другия ден слязохме за закуска. 

След това се събрахме всички участници в проекта  Еразъм 

+ пред входа на хотела и ние с испанците тръгнахме заедно с 

един автобус към училището. То беше на 10 мин от хотела.. 

Направи ми впечатление, че в него имаше обособени сгради с 

различно предназначение. А дворът и игрищата бяха много 

яки. Непосредствено близо до сградата на училището се на-

мираха други училища за по-големи деца.  Имахме възмож-

ност да наблюдаваме как се учат децата там, какви са тех-

ните класни стаи, какъв е редът в училището. Запознахме се с наши връстници от Румъния. На-

обяд ходихме в едно заведение „Taco Loco, Restauran“ там обядвахме първо супа, после месо със 

зелева салата и накрая палачинка за десерт.  Когато се върнахме в училището ,ние представях-

ме нашите програми.  Запознахме се с учителите и с някои от децата станахме приятели. Сле-

добед се върнахме  в хотела и си починахме, вечерта излязохме да вечеряме пица. 

На 08.03.2022г. станахме и отидохме да закусваме към 8. Посетихме един музей, в който се из-

работваше мартеници и играчки. Много заинтригуващо ни разказваха как ги изработват и след 

това ние почнахме  да правим сами. Беше много интересно и забавно да изработваш гривни.  Бя-

ха изложени много картини и различни  музикални инструменти.  След като приключихме 

,отидохме отново в училището и там обядвахме. Ядохме традиционна храна и те ни представя-

ха някои техни обичаи, танци и храни.    

На 09.03.2022г. Видяхме процеса на направата на всяка една част от куклите. Ние също правих-

ме и беше много готино.  За спомен ни дадоха нашите направени играчки. Много забавни и инте-

ресни са румънците. Общувахме с тях на английски, но когато не знаеха как да ни попитат не-

що ,го превеждаха от румънски на български. 

  В 10.03.2022г. беше време всички държави да пред-

ставят своята традиционна игра. Участвахме във 

всичките и се забавлявахме много. Показахме видео 

и снимки на изработката. След като обядвахме 

всеки учител от всяка държава представи по една 

игра.  Вечерта пак излязохме цялата група и вече-

ряхме заедно, разменихме си контактите и сега 

имам много приятели от всичките страни, които 

участваха в проекта. Посетихме мола и там беше 

много готино, пътувахме с градският транспорт и 

ние всички се забавлявахме. 

   На 11.03.2022г. ни раздадоха грамоти и така ние 

към 11 слязохме на рецепцията за тръгване и така 

нашето посещение приключи  в Румъния. Прибрахме 

се успешно в 2 сутринта във Видин. Никога няма да 

забравя това страхотно пътуване до Румъния!“ 

 

 

   

 

 

 

 

Ивана Йорданова  

XI клас 



Моля, разкажете за мобилността си в Румъния. 

        „На 06.03.2022г. – неделя тръгнахме 

от Видин, докато пътувахме за Румъния 

,играехме различни игри . Когато пристиг-

нахме в гр.Сучава, се настанихме в хотел 

,,Hotel Continental Suceava’’.  

       В престоя си там имахме възможност 

да посетим румънско училище и да видим 

техните методи на обучение,  а ние им пред-

ставихме презентация, свързана с България , 

нашите обичаи, града и училището. Напра-

вихме нови приятелства с децата от други-

те страни.  Отидохме в музей, в който пра-

вихме различни видове гривни. В друго учили-

ще  ни показаха различни кукли и ни дадоха 

да си направим сами, като останаха за нас.  

Гледахме традиционни румънски танци,  

представихме детска приспивна песен, заве-

доха ни в мол „lulius mall’’.  И на 11.03.2022г.-

петък,  беше церемонията по награждава-

не, след което отпътувахме за Видин. 

     Пътуването беше много хубаво и забавно, 

ако можех бих го повторил отново!“ 

   

 

 

 

 

  

 

 

Радостин Ивов  

Xа клас 

„Проектът „Еразъм +“ е полезен, 

защото ,отивайки там, се запозна-

ваме с много ученици и учители от 

различните държави. Създаваме 

нови приятелства и незабравими 

моменти. Представят се традици-

ите и обичаите на различните дър-

жави и научаваме много нови неща. 

Ходим на много забележителности 

и се забавляваме. На проекта в Ру-

мъния се запознах с много хора и не 

съжалявам, че отидох.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славена Николаева 

 VIIIа клас 



ПОВОД ЗА ГОРДОСТ! 

Възпитаниците на училището по изкуст-

вата „Св. св. Кирил и Методий“, град Ви-

дин, успешно се представят и на нацио-

нални олимпиади по предмети с хумани-

тарна насоченост. Елеонора Руменова 

Костадинова, ученичка от 12а клас, се 

представи отлично на XXXIV Олимпиада 

по философия, като се класира на 15 мяс-

то от 850 ученици във втора възрaстова 

група от цялата страна. 

Работата на нашата ученичка е проверена 

от Национална комисия и е оценена с 83,5 

брой точки. 

Елеонора Костадинова изучава профил 

„Музика“ и активно се включва в изявите 

по хореография, пише стихове и сътруд-

ничи на училищния вестник.  

Гордеем се с таланта на Ели! 

18 МАРТ-СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО 

Днес, 18 март, честваме Световния ден на рециклирането. В „Час на 

класа“ учениците от 2.а клас гледаха "Кино без отпадъци". В часовете 

за занимания по интереси си направиха игри с помощта на пластмасо-

ви капачки, изработиха от кашони отделни кошчета за различните от-

падъци. 

 

 



Поради епидемичната обстановка, тази година домакин на състезание-

то във Видин, е СУ „Св.св. Кирил и Методий“. В него участваха класи-

раните на областен кръг учени-

ци:  

- от „СУ Св.св. Кирил и Мето-

дий“:  Михаела  Илиева (4 клас), 

Божидар Белчов и Васил Иванов 

(6 клас), Димитър Асенов (7 

клас). 

от ППМГ „Екзарх Антим I“ :  

Йоана Янкулова, Александър Лозанов (5 клас) и Михаела Василева (6 

клас). 

- от ОУ „Иван Вазов“ -  Елиа Дамянова (5 клас). 

Традиционно националният етап на състезанието „Ключът на музика-

та“ се провежда в град Пловдив. Всяка година откриването започва с 

официална церемония в залата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 

Тази година беше осъществена видеоконферентна връзка. Състезание-

то откри ректорът на Академията – проф. д-р Тони Шекерджиева-

Новак и д-р Елена Търничкова – главен експерт в МОН. 

 

 

 

  

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО „КЛЮЧЪТ НА 
МУЗИКАТА“ ВЪВ ВИДИН, 19.03.2022Г. 



 

 

 

Клуб "Екология" 

 Група по интереси от клуб 

"Екология" в гимназиален етап 

отбелязаха днес с интерес Между-

народния ден на водата като изс-

ледваха водите на река Дунав за 

замърсявания, заедно със своя 

преподавател по химия и опазване 

на околната среда - г-жа Евдокия 

Ангелова. Младите "учени" се от-

несоха много сериозно и с отго-

ворност към проучването и с удо-

волствие се разходиха след учебните занятия до красивата градска гра-

дина, където приложиха на практика наученото в заниманията по инте-

реси и в работата на клуба. 

 

“Дишане-здраве” 

За периода 21-24 март 2022г. СУ "Св. св. Кирил и Методий", град Видин е домакин на СУ 

"Екзарх Антим I"- Казанлък, СУ "Антим I"- Златоград и ПГСС "Г. М. Димитров" - Дунавци по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ - 2022 ГОДИНА, МОДУЛ 1 

„МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ 

МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“. 



Ползите от бинарния урок „Дишане - здраве“ 

Урокът е за постигане на конкретни умения относно пра-

вилното дишане и неговото практическо приложе-

ние.Доброто дишане е здравословното дишане – то поддър-

жа и подобрява общото физическо състояние, умственото и 

емоционалното здраве.А най – важното условие за добрия 

глас е съвършено здраве, което е зависимо от чисти мисли, 

добри чувства и почтени постъпки. Само този, който има 

съвършенна хармония между духа, душата и тялото си мо-

же да постигне добри резултати в развитието си като пе-

вец.Пеенето съобщава на тялото "правилните" вибрации, 

които повишават нашата жизненост. 

Целта на урока беше да се направи връзка 

между теоретичните знания и практическото 

им приложение. По този начин знанията да се 

направят по -достъпни и по-насочени към чо-

вешката практика и ежедневие, да се развива 

потребност от здравословен начин на живот. и 

да се утвърди съответно здравно поведение. 

С художниците решихме да покажем на гости-

те от бинарния урок изработени табла с рецик-

лирани материали, които сами направихме. Те 

показват устройството на дихателната система 

по един интересен и иновативен начин. така 

ние свързахме дишането с магията на изкуство-

то.  

Милена Милкова 

Старши учител по биология и здравно образова-

Бисерка Вълканова 

Старши учител по изобразително изкуство 

Живка Сливенова 

Старши учител по музика и народно пеене  



 Откриване на  

бинарния урок  

„Дишане—здраве“ 

Музикален  

поздрав 

Представяне на урока 

Анатомични рисунки,  

брошури и постери 



Редакционен екип 

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 . 

Елена-Стефани Асе-

нова  IXа клас 

Диана Миткова 

IXа клас 

Никола Бисеров  

IXа клас 

Беатрис Богомилова  

IXа клас 

Мариса Недялкова 

IXа клас Росица Младенова  

 IXа клас 


