
Училището празнува! 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

Патронен празник, 11 май 2022 

Слово на инженер Бисерка Каменова - директор на СУ,,Св. Св. Кирил и Методий“ 

 

  Скъпи  гости, учители и ученици, уважаеми съграждани! 

        На 11 май българският народ почита Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. 

Този ден се утвърждава през Възраждането като важен ден от празничната система на българите – 

Ден за почит на светите братя Кирил и Методий – създатели и разпространители на първата славянс-

ка азбука – глаголицата. Те са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията 

на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните. Обявени са за съ-

покровители на Европа  от папа Йоан Павел II.  

С гордост СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, вече 137 години отбелязва този ден като 

патронен празник, защото е храм на знанието, просветата,  културата и творчеството!  

За мен е чест и дълг да отбележа успехите на училищната общност, която ръководя. Заедно преодолях-

ме опасната коронавирусна пандемична обстановка, участвахме в международни проекти, печелихме 

конкурси в областта на науката и изкуството, превърнахме училището в привлекателна, красива и цвет-

на територия, очакваме реализирането на спечеления проект на Община Видин по процедура 

„Енергийна ефективност в сгради“ за близо 2,4 милиона лева. Изказвам своето сърдечно БЛАГОДАРЯ 

на всички учители и служители, ученици и родители, дали своя безценен принос за утвърждаването на 

нашето училище и за неговото успешно развитие. 

Честит празник на всички, които носят в сърцето си любов и признателност към буквите, просветата и 

културата! 

Честит празник на духа! Нека с достойнство носим името на нашите патрони Светите братя Кирил и 

Методий и нека се множат постиженията ни!    

Брой 4, месец май, 2022 год.    



Училището празнува! 



Празнично шествие  

6 май 



24 май 

Честит 24 май - Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на българската аз-

бука, просвета и култура и на славянс-

ката книжовност!  



Повод за гордост! 

Интервю с Елена-Стефани Асенова 

-Какво е чувството да те наградят с почетната 

награда и стипендия ,, Изследователи на знание-

тооението"?  

“Първоначално не можах да повярвам, че получа-

вам тази награда, затова не можах и да се за-

радвам напълно. Винаги участвам в различни 

конкурси и не очаквам да бъда наградена. Из-

куството ме лекува, независимо под каква форма 

е. Точно по тази причина бях шокирана да бъда наградена с почетната награда 

"Талантливи деца- Изследователи на знанието", но съм толкова щастлива. Хубаво е 

човек да бъде възнаграден за плодовете на своя труд. “ 

-Мотивира ли те тази награда да си поставяш по-високи цели?  

“Да, със сигурност. Този успех е една крачка напред към сбъдването на моите 

мечти, като ме мотивира, че пътят, по който вървя, е моят път. “ 

-С какво ще насърчиш младите хора да постигат успехи?  

„Изкуството е моето призвание и смисъл на живота. Нека всеки открие това, което 

ще го крепи независимо от болките на израстването ни като личности. А наградите 

са само една малка част от емоциите и спомените, които ще останат завинаги.“ 



13 май  

Изпращане на Випуск 2022.  
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Защо е полезно пътуването по проекта „Еразъм+“ ?  

Португалия 

Участието в програма "Еразъм +" дава много възможности, как-

то на учениците, така и на учителите да развиват своите профе-

сионални и личностни качества.  Участниците имат възмож-

ността да приложат знанията и уменията си, а също така да раз-

ширят светогледа си и да придобият повече увереност, да се 

запознаят с позитивни малди хора, да пътуват и да се забавля-

ват. Програмата ни дава шанса да стигнем до нови знания, забе-

лежителности, хора и преживявания.  

Г-жа Илияна Толийска 

„Този проект е полезен за всички нас, защото ни дава зна-

ния и умения. Опознаваш нови държави. Запознаваш се с 

много нови хора от цял свят и обогатяваш своя ум. Препо-

ръчвам го на всички Вас!“  

Дияна Костадинова VI б клас 

„Това е един много интересен проект. Проектът е полезен 

,защото в него се научават нови и интересни неща. Запознава-

те се с нови хора и традиции. 

Аз, Дияна, Стефан, Пламен, г-ж Илияна Толийска и г-ж Мари-

яна Доройнова бяхме в Португалия в градовете Порто и Лоуза-

да. В град Порто посетихме една пивоварна, една гара с много 

красива мозайка,возихме се на едно корабче и беше много кра-

сиво. В гр. Лоузада посетихме две училища и една фабрика. 

Това ми беше първият проект ,на който съм била и беше много 

интересно и забавно. 

Заповядайте в проекта "Еразам+"“  

Виктория Пламенова V а клас 



Дейности по програма „Еразъм+“ проект „Играчките на 

моята баба“ в Португалия 

В периода от 24 април до 30 април СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, гр. Видин посети Португалия по проект 

„Играчките на моята баба“, съфинансиран по програма“ 

Еразъм+“. В международната мобилност участваха двама 

учители и четирима ученици от V и VI клас, които станаха част от заключител-

ните дейности по проекта. 

Целта на тази мобилност беше подобряване на езиковите умения на участници-

те чрез общуване посредством игри. Страната-домакин представи свои тради-

ционни игри, в които се включиха ученици от всички партньорски училища от 

Турция, Испания, Италия, Румъния и България, като учениците от България и 

Румъния също успяха да покажат две от своите игри и да научат своите съуче-

ници как се играят. Състезанията, които се проведоха в два дни имаха за цел да 

държат учениците далеч от различни смарт технологии и да насърчат здравия 

спортен дух. Спортните дейности бяха излъчвани на живо в платформата eTwin-

ning за да станат достъпни за по-широката публика. 

Участниците също така успяха да се насладят на някои природни, културни и 

художествени забележителности от тази част на страната, като забележителните 

гледки от р.Дуоро и историческият център на гр.Порто.  

По време на визитата успяхме да посетим две от общо шестнайсетте училища, 

включени в клъстера, с който работим. Също така бяхме приети от зам.- кмета 

на гр. Лоузада, отговарящ за сферата на образованието и спорта, който ни пред-

стави част от петдесетте проекта, които развива общината в същите сфери. 

Програма „Еразъм +“ дава много възможности за развитие. Учениците успяха 

да упражнят своите знания и умения, да станат по-уверени, да се запознаят с 

позитивни млади хора, както и да пътуват и да се забавляват.  

 

ПРОЕКТ „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“ В  

ГР. ПОРТО И ГР. ЛОУЗАДА, ПОРТУГАЛИЯ  



ПРОЕКТ „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“ В  

ГР. ПОРТО И ГР. ЛОУЗАДА, ПОРТУГАЛИЯ  

”Полезно е да пътуваш, защото опознаваш културата и традици-

ите на други народи. Развиваме комуникативни способности и 

взаимоотношения с хора от други държави .Разширяваме езико-

вата си култура. Подобряваме работата си в екип. Придобиваме 

представа за игрите на други държави.“ 

Стефан Тодоров  V б клас 

„Защото видяхме нова култура.Запознахме 

се с нови хора от други държави.“ 

Пламен Митков V б клас 

24.04.2022г. до 30.04.2022г.  
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Защо е полезно пътуването по проекта „Еразъм+“ ?  

Гърция 

„Полезно е да участваме в Еразъм+, защото не само научава-

ме много за съответната държава,но и учениците практикуват 

чужд език. Хубавото е, че създават и нови приятелства. За 

учителите специално това е полезно, защото наблюдаваме 

методите на обучение, средствата и т.н и по този начин тру-

паме опит в сферата на образованието. И не по-малко важно 

е, че понякога е страхотно човек да попътува, било то дори и 

за няколко дни.“  

  Г - жа Памела Младенова 

„Според мен е добре да се участва,защото намираш нови 

приятели и научаваш нещо ново. В Гърция ходихме в му-

зеи и в скална гробница, бяхме в различни градове, раз-

хождахме се по красиви улици, качихме се на връх Олимп, 

което беше невероятно преживяване. Най-много ми хареса 

гледката, която се крие в Гърция, преживяването ми там 

ще си остане за мен голям спомен. Хубаво е да се участва, 

защото научаваш много различни неща ка-

то:култура,език,бит и започваш нови приятелства.“ - Вик-

тория Петрова VI б клас 

„Престоят ни в Гърция беше вълшебно приключение, в кое-

то опознахме традиционните танци на държавите. Подоб-

рихме речника си на английски език и научихме думи на 

чужди езици. Докоснахме се до изкуството на древните гър-

ци и усетихме присъствието на олимпийските богове. Забав-

лявахме се и творихме. Най-важното нещо от проектите на 

„Еразъм+“ е общуването между учениците и съм много бла-

годарна, че имах възможността да се сприятеля с много деца 

на моята възраст, с които станахме добри приятели. Заредих 

се с положителна енергия и вдъхновение. “ - Ивана Ивано-

ва VII а клас 



THE ARTS RING, ПРЪСТЕНЪТ НА ИЗКУСТВАТА, ЕРАЗЪМ+ , 
МОБИЛНОСТ В АЛЕКСАНДРИЯ, ГЪРЦИЯ.  

„ В Гърция посетихме морето, голям фонтан, кораб 

и ме впечатли една голяма статуя. Хареса ми и бих 

пътувала отново“  

Катрин  Гаврилова II а клас 

Пътуването по проекта "Еразъм +" е полезно,защото ни дава 

възможност да посетим други държави и да се запознаем с 

техните култури. Дава ни знания, които може да приложим и 

при нас. Създава приятелства и спомени, които остават в на-

шия живот. Посетих места, в които се запознах с различен 

занаят. Върнах се с много положителни емоции.  

Алекс Николаев VI б клас 



„Проектът "Еразъм +" ни дава възможност да наблюда-

ваме и обменяме полезни практики с учители от други 

страни. Докато правим това, завързваме запознанства с 

партньори от други страни, които могат да бъдат полез-

ни при бъдещи проекти. На мен специално контактите с 

записващия екип от Италия също беше полезен, защото 

обменения с тях опит ми даде някои идеи как да подоб-

рим качеството на записите на нашите концерти за в бъ-

деще. Имах възможност също така да наблюдавам какви 

материали и техники се използват от други учители и в 

други области (други изкуства - кино, калиграфия итн), 

което мога да споделям с колегите в училище.“  

Г-н Николай Илиев  

Мобилност в Мадрид, Испания за периода 2-7 май 2022г. по проект 
„Окото на свидетеля“  

 Национален конкурс "Бог е любов"2022-наградени 

ученици  

1. Сийка Горанова Луканова-ученичка от 8а клас - I място 

2. Диана Стоянова Миткова-ученичка от 9а клас - III място 



Vida Art Festival 21 май 



Панорама на средното образование -16 май 2022  

Спортен успех за талантливата  

Никол Николова от IIб клас  

На 14.05.2022 г. спортен клуб 

„Кракра“ – гр. Перник органи-

зира и проведе турнир по джудо 

за деца по програма на Мини-

стерство на младежта и спорта 

„Децата и спортният клуб“. 

Сред участвалите 326 деца от 

22 клуба в турнира „Аз обичам 

джудо“, Никол от СУ "Св св. 

Кирил и Методий" преодоля 

всички съперници в категория 

24 кг. и зае първото място, за 

което бе отличена с грамота и 

медал. Поздравления, Никол! 

Гордеем се с теб! Продължавай 

и занапред да покоряваш така 

спортните върхове!  



Училищни изяви 

Кратка обиколка на новия вход на СУ "Св. св. Кирил и Методий", представен от директора 

инж. Бисерка Каменова, Виктор от IX клас и Ивана от VII клас. Специални благодарности 

на г-жа Вълканова, г-н Георгиев и учениците от профил "Изобразително изкуство".  

В събота, 16.04.2022 г., във второто издание на детския турнир по лека атлетика "Дортикум", орга-

низирано от Спортен клуб "Радуканови", Даниел бе отличен с медал за ІІ място в дисциплината скок 

дължина от място, а на бягане 60 метра се класира на ІV място. Поздравления, Диди! Продължавай 

все така нагоре по стълбицата на успеха!  



На 23.05.2022г. директорът на училище "Св.св. Кирил и Методий", 
инж. Бисерка Каменова, връчи награди на ученици и учители. 

Наградите са от конкурси и състезания в областта на изкуствата.   

албум: Ана Илиева  



 

Vida Art Festival 21 май 



 

. 

Наградени преподаватели за постигнати високи резултати в музикалното и в художественото образова-

ние на талантливи ученици: 

1. Мариян Атанасов 

2. Живка Сливенова 

3. Ана Илиева 

4. Кирил Василев 

5. Бисерка Вълканова 

II. Наградени ученици в различни категории: 

1. Елена - Стефани Асенова-1 място в раздел "Поп и джаз пеене". 

2. Камелия Милчова-1 място в раздел "Поп и джаз пеене". 

3. Лорена Славейкова-1 място в раздел "Класическа музика"-пиано. 

4. Николай Цветков-1 място в раздел "Класическа музика"-акордеон. 

5. Марио Целов-1 място в раздел "Фолклорно пеене, фолклорни групи"-народно пеене. 

6. Мишо Мишов-2 място в раздел "Класическа музика"-китара 

7. Никол Вилиянова-2 място в раздел "Фолклорно пеене, фолклорни групи, народно пеене". 

8. Фолклорна група за автентичен фолклор "Славейче"-2 място 

9. Валентин Ивайлов-ученик от XII клас- I място за живопис 

10. Изабела Захариева-ученичка от XI клас-II място за живопис 

11. Диана Миткова-ученичка от IX клас-II място за живопис 

"ЖЕНСКО ЦАРСТВО" ОТ СТ. Л. КОСТОВ – ПОСТАНОВКА НА 
ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ"-

"Изкуството като мечта и мечтите в изкуството"-



"Дни на отворени врати" за бъдещи първокласници и ученици се 
проведе в СУ "Св. св. Кирил и Методий", град Видин.  

Професионална ориентация за VII клас - Дигиталните технологии в музи-

ката. Музикалните професии в ХХI век.  



 Спортен празник - „Здрав дух в здраво тяло“ - 21 април 

Ден без асансьори 2022 г.—27 април   



Детска атлетика и Видин Рън-22. 

На 13.05.2022г. сутринта надеждата на Видинската атлетика Пламен Митков- V“б“ клас се 

класира на 3 място в турнира от веригата „А1 атлетика за младежи“, а в следобедните часове в 

Крайдунавския парк се проведоха спортни активности по детска атлетика в които взеха учас-

тие следните ни ученици: Деян Младенов и Даниел Любомиров от 2 б клас, Александра Иво-

ва, Светлана Ангелова и Радина Попова от 3 б клас, Михаела от 4 б клас и бъдещите ни 

първокласнички Стефания Любомирова и Виктория Александрова. 

В неделния ден малките учениците участваха в пробягването на 1330 метра, а колегата Стефан 

Петров подкрепи по 6 км. трасе Валентин и Валери от 11 клас. 

Учениците от клуб „Сръчко“, с ръководител Кристина 
Димитрова, изработиха великденска украса.  



Пет големи шарени яйца са разположени в зелените площи на 

ул. „Търговска“ и площад „Бдинци“. Те са изрисувани от 

ученици от  7 и 9 клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“  

Учениците от ГЦОУД – 1. б клас, оцветиха и изработиха картички и 
изделия по случай днешния светъл празник - Великден.  



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 . 

Диана Миткова  

IXа клас 

Елена-Стефани Асенова  

 IXа клас 

Никола Бисеров  

IXа клас 


