
Училището празнува! 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

Уважаеми гости, скъпи колеги, ученици и родители, честит първи учебен ден! 

 

В този тържествен момент за мен е чест да ви поздравя с началото на новата учебна 

година, която е 138- та година от историята на СУ „Св. св. Кирил и Методий". Вярвам, 

че ще бъде по-успешна от изминалата, по-здрава и белязана с още по-големи професи-

онални постижения. 

С радост и гордост ще отбележа постиженията на училищния колектив, за които всич-

ки ние имаме принос — красивия парк и новооткрития официален вход на училището, 

предстоящото саниране на сградата по проект на Община Видин на стойност 2,4 мил. 

лева. Благодарение на проект по процедура „Енергийна ефективност в сгради” учили-

щето по изкуствата ще се превърне в модерна високоефективна страда, първата във 

Видин с енергиен клас „А+”  

Гордеем се с постиженията на нашите ученици в общински, областни и национални нива на олимпиади и 

спортни състезания, национални конкурси по музика, хореография и изобразително изкуство, на които 

завоюваха много престижни награди. Скъпи ученици, гордея се с вас, с вашия талант, отговорност и упо-

ритост, но искам да изразя своята огромна благодарност към хората, които с професионализъм, всеотдай-

ност и любов ви водят по пътя на успеха — моите колеги. 

С удоволствие ви представям облеклото на педагогическия колектив, предназначено за тьржества и праз-

нични изяви, вярвайки, че добрият пример на учителите ще бъде последван и от учениците, за да бъдем 

още по-единни и сплотени в името на нашето училище по изкуствата. 

Скъпи учители, бъдете силни, вдъхновени и търпеливи по най-трудния път — да изграждате достойни 

личности. 

Мили ученици, бъдете здрави, любознателни и вярващи в силата на науката и изкуството. 

Уважаеми родители, доверете се на училището и подайте ръка на учителите в името на успеха на вашите 

и нашите деца. 

С много радост се обръщам към най-малките и най-големите нови членове на нашето училищно семейст-

во. Мили първокласници от 1.а и 1.б клас, добре дошли. Скъпи родители, благодарим Ви, че избрахте 

нашето училище — това е огромна чест и отговорност за ръководството и учителите, Уверявам Ви, че 

децата Ви ще растат здрави и окрилени от своите преподаватели. 

Обръщам се към всички нови колеги, млади и амбициозни млади хора,избрали благородната професия на 

учителя. Добре дошли сред нас, бъдете достойни за призванието „учител“, посветете се на мисията да 

обучавате и възпитавате бъдещето. 

 

 

Брой 1, месец септември/октомври 2022г. 



И още снимки от празничния ден! 



Впечатления и преживявания на участниците във военното обучение  

Велико Търново ’22  

Времето, което прекарахме в Националния военен универ-

ситет "Васил Левски", беше изпълнено с много усмивки, 

умора, дисциплина и решителност. Всеки ден беше предиз-

викателство за нас, но точно това ни научи да бъдем отго-

ворни, постоянни и търпеливи. След дълъг и уморителен 

ден винаги бяхме щастливи, защото знаехме, че сме дали 

всичко от себе си. Никога няма да забравя военното обуче-

ние, защото спомените, които създадох там, са като никои 

други. Благодаря на нашия инструктор, който освен че ни 

помагаше, бе и наш приятел.   

- Елена-Стефани Асенова, 10 клас 

Военното ни обучение беше в Национален военен универси-

тет "Васил Левски", град Велико Търново. Нещата, които на-

учих там, са да бъда по- издръжлива и търпелива. Дните бяха 

много изтощителни, но и забавни. Запознахме се с другите 

ученици и завързахме приятелства. Никога няма да забравя 

това приключение. - Диана Миткова, 10 клас  



Впечатления и преживявания на участниците във военното 

обучение  

Велико Търново ’22  

През периода в който бяхме на военно обочение в во-

енен университет "Васил Левски,, научих много неща 

срещнах се с много нови и приятни хора . Там ни уче-

ха на много неща за видовете укрития , позициите на 

военните , оръжия и на това как да оцеляваме в при-

родата . Там ми хареса дисциплината стриктния и 

спазваш се от всички график и всеотдайността на 

всеки учащ се или работещ там . Това място е стра-

хотно и при първа възможност на подобен проект бих 

отишла отново ! -  Росица Младенова 10 клас 

На мен посещението в Търново ми хареса, беше ми 

трудно да свикна с режима на военните, но ми бе-

ше забавно, особено когато трябваше да стреляме с 

въздушни пушки. Но най-забавно беше това, че бях 

приятелите ми на едно обучение и бих отишла пак. 

- Мина Венциславова 9 клас  

Впечатленията ми от Велико Търново бя-

ха много, но ще кажа нещата които най-

много ми харесаха. Много ми хареса, 

дисциплината на войниците и тяхното 

желание да носят униформите с българс-

кото знаме! Хареса ми режимът на става-

не и сутрешната физзарядка. - Петър Ма-

ринов 10 клас  



Впечатления и преживявания на участниците във 

военното обучение  

Велико Търново ’22  

На военното ми хареса строяването, храната, подготов-

ката и военните камиони. - Мартин Асенов 10 клас 

Казвам се Александра Ивова и съм ученичка 

в ІV“б“ клас. 

През юли месец бях във Велико Търново на 

военно обучение по спечелен от училището 

проект. 

Там ни запознаха с въоръжението на Българ-

ската армия, как да оказваме помощ на пост-

радал, как да се ориентираме в природата. 

Добихме знания за направата на биваци, пре-

чистване на вода в полеви условия, научихме 

се как да се маскираме. Играхме много игри, 

които най-много ми харесаха. Най- вълнуващото преживяване беше транспорти-

рането ни с бойна машина и стрелбата с автомат.  

От престоят ни във военният университет разбрах, че службата на курсантите е 

много отговорна и трудна и за да се успее във всичко е нужно на първо място 

строга дисциплина и човек да е отговорен, и съзнателно да си изпълнява всички 

задължения. 



  

6 септември– Съединение на България 

22 СЕПТЕМВРИ– НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕСТИТ 6 септември! 137 

години от Съединението на 

България! ЧЕСТИТ ПРАЗ-

НИК, БЪЛГАРИ! 

На 22-и септември България чества едно от най-значимите събития от 

новата си история. На тази дата през 1908 г. българската държава обявява 

своята независимост. Това става 30 години след Руско-турската война от 

1877-78 г., която приключва с подписания на 3 март 1878 г. Сан-

стефански мирен договор. Така България отново се появява на картата на 

Европа след петвековно османско владичество. 

Княз Фердинанд, с прочутия си Манифест към българския народ, обявя-

ва Независимостта на България на 22 септември 1908 година в църквата 

„Св. 40 мъченици“ в старата столица на България – Велико Търново. 
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ДИМИТРОВДЕН-26 ОКТОМВРИ 

1 НОЕМВРИ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ 

Любимата игра на хиляди българи "Стани бо-

гат" влезе в СУ "Св. св. Кирил и Методий ". 

Предаването беше на тема „Денят на народните 

будители“. Водещ беше Ивана Йорданова, а 

участник Лорена Славейкова. Беше забавно, 

интересно и много полезно. Честит ден на на-

родните будители!  



Спортен полуден  

30 септември  



Моят Видин 

Градът, в който съм родена. Градът, който наричам свой дом - Видин. 

Видин- градът с над двехилядолетна история,разположен на красивата река Дунав. Ем-

блемата на старопрестолния ни град е Баба Вида, единствената напълно запазена сред-

новековна крепост в България. Крепостта пази спомени от далечни времена, оцеляла и 

опазила съкровени тайни за Видинското царство, което пада последно под Османска 

власт. Зад строежа на приказката Баба Вида се крие интересна легенда, която разказва 

за богат болярин, който имал три дъщери - Вида, Кула и Гъмза. Той омъжил Кула и 

Гъмза, но решил да остави крепостта на Вида. След неуспешните бракове на сестрите 

си, Вида заживяла сама в крепостта. Другото име на крепостта е "Девствената кре-

пост". Наричана е така, защото Баба Вида никога не е била превземана. А зад стените 

на крепостта се намират Конака( превърнат в музей, разказва историята на видинския 

край от дълбока древност до Освобождението), Кръстатата казарма (наречена така за-

ради нестандартната си Х-образна архитектура, етнографски музей с изключително бо-

гата експозиция от носии и изобилие от данни за живота и бита на местното население 

до XIX век) и вторият най-голям православен храм в България – “Свети Димитър". 

В моя роден град съжителстват три религии. На няколко улици във Видин могат да се 

видят църква, синагога и джамия. Единствената в света джамия с обърнато сърце на 

купола, вместо полумесец, още е паметник на културата от национално значение. Хра-

мът е построен през 1801-1802 г. от видинския владетел Осман Пазвантоглу. Бил е част 

от голям комплекс от джамия, медресе (духовно училище) и библиотека. За стилизира-

ното сърце на върха на минарето има много легенди. Една от тях разказва за любовта 

между Пазвантоглу и българка, която не успяла да стане официална заради религиозни 

различия. Липсата на полумесец е било знак за населението, че владетелят приема 

всички за равни. Църквата с германски точен часовник или вторият най-голям правос-

лавен храм в България – “Свети Димитър", който е и най-големият храм в града. Ви-

динската синагога, която била построена през 1894 г. на мястото на предишен храм, 

разрушен по времето на руско-турската Освободителна война (1877-1878). Видинската 

синагога е втората по големина след храма в София.Съжителството на трите различни 

религии е признак за толерантност и уважение. Хората се познавали, били приятели, 

разделяли се единствено пред вратите на храмовете. И до ден- днешен е така. Затова 

Видин се нарича "Малкият Йерусалим". Да си различен е нещо, което хората приемат. 

 



В града ни се намира първият български театър - Драматичен театър „Владимир Тренда-

филов“. Той е сърцето на Видин, което никога не трябва да спира да тупти. Спектаклите, 

които винаги ни карат да се замисляме, че не всичко, което виждаме, всъщност е истина-

та. Показват ни гледните точки на различните персонажи и проблеми, на които обикно-

вено не обръщаме внимание. Актьорите успяват да ни въодушевят. Успяват да ни нака-

рат да почувстваме техните роли.  

В града ни се намира първият български театър - Драматичен театър „Владимир Тренда-

филов“. Той е сърцето на Видин, което никога не трябва да спира да тупти. Спектаклите, 

които винаги ни карат да се замисляме, че не всичко, което виждаме, всъщност е истина-

та. Показват ни гледните точки на различните персонажи и проблеми, на които обикно-

вено не обръщаме внимание. Актьорите успяват да ни въодушевят. Успяват да ни нака-

рат да почувстваме техните роли.  

Крайдунавският ни парк, чието спокойствие и зеленина го прави любимо място за уеди-

нение. Моето любимо място за излизане с приятели. Нашият красив, цветен парк, в кой-

то съм създала спомени, които ще останат за цял живот. Едно място, чиято атмосфера е 

толкова вълшебна, бих казала, приказно място. Когато видя крайдунавската ни градина, 

на душата ми става леко. Разхождайки се, гледайки Дунава, мога да си почина от всичко. 

Мога да се усмихна, леко, но истински. А пък реката - романтична гледка, особено кога-

то слънцето залязва. Гледаш и не можеш да се нагледаш. Такова място се намира в на-

шия Видин. Приказно място. 

Видин - град на динамичните хора и весели песни. В града ни има читалища, които и до 

днес учат и млади, и стари на българския ни фолклор, специфичен за нашата част на 

България. Ансамбълът за народни песни и танци изнася концерти, припомняйки на хора-

та, че искрицата на българското е още жива. Аз съм обвързана с народната песен, с бъл-

гарското. Моита майка и баща работят в ансамбъла за народни песни и танци. Те са едни 

от хората, които ще оставят след себе си следите на фолклора на Северозападна Бълга-

рия. Хората като тях са тук, в нашето градче. Аз ще продължа огъня на българското, на 

народната песен чрез песните си. 

При нас се чува и духова музика, стремяща се да забавлява хората. Тя идва от Градския 

духов оркестър, поставил началото си през 1962 година от група бивши военни музикан-

ти. 

Изкуството е много важно за Видин. Художествената галерия " Никола Петров" - място, 

на което не може да се нагледаш. Влизаш, поемаш дъх и губиш представа за времето. 

Картините сякаш успяват да влязат в теб. Гледаш и гледаш, времето си тече, но си толко-

ва въвлечен в картините, че сякаш ставаш част от тях. 

 



Паметниците, чиито истории трогват сърцето. Това са паметници на хора, дали 

живота си за благото на другите, паметници, чиито истории и до днес не са ясни.. 

" Плувеца", за който се говори, че е бил учител по физкултура, спасил удавящо се 

дете, но на негово място се удавил той. Паметникът на скърбящия воин - човек, 

който убил братята си по време на сръбско- българската война. Паметникът на 

Вълчо Вълчев, загубил живота си в една студена декемврийска нощ, докато спа-

сява младеж от нападение, и още много други паметници, чието значение е по-

дълбоко от това, което можем да си представим. 

Мостът "Нова Европа", също известен и като Дунав мост 2, пътен и железопътен 

мост над река Дунав, който свързва градовете Видин в България и Калафат в Ру-

мъния. 

Видин е богат и със старите си сгради. Една част от тях са в регистрите на исто-

рическото ни наследство, други не са обявени официално, но са от изключително 

значение за запазването на историята на Видин- не само като архитектурата, но и 

като живата градска история. Някои от тези сгради са оставени да се разрушават- 

като Туристическата спалня, Сградата на Петракиеви /в центъра на Видин, която 

се срути преди няколко години/ и Военният клуб на офицерите и сержантите от 

резерва. 

Хората на Видин са гостоприемни, честни, весели и много талантливи. Градът ни 

е родил хора с дарове от Бога и те не са малко. 

И въпреки всичко това…  

Какво прави Видин толкова по-различен от другите градове? Истината е, че освен 

богатата ни история, динамичните ни хора, веселите народни песни, талантливи-

те и дружелюбни хора, Видин не е по-различен от другите градове. Но Ви-

дин....Видин е моят дом. И това е достатъчно, за да го нарека Моят Видин. 

Елена-Стефани Асенова, 10 клас 



Мобилност Севиля, Испания 

,,Пръстенът на изкуствата‘‘ 

За периода 18-21.10.22 шест ученици от 8 и 10 клас, заедно с ръководителите 

г-жа Памела Младенова и инж. Бисерка Каменова, се включиха в мобилност в 

Севиля, Испания.  Темата беше фламенко танци, учениците изучаваха стъпки 

и се запознаха с традициите и културата на Испания. Престоят в Севиля и 

дейностите в средното училище „Алберт Айнщайн“ бяха страхотни, ученици-

те се насладиха на богата културна визита и създадоха нови приятелства. 

В град Севиля (Испания) ми хареса града и неговите 

забележителности. Като забележителност най-много 

ми хареса площад Испания “ Plaza De Espana” и за-

мъка “Алказар” Също така ми направиха впечатле-

ние хората и тяхното отношение и това ,че учениците 

в училището бяха приятелски настроени и много раз-

лични.—Миглена Красимирова, 10 клас 



Впечатленията на участващите в мобилността ученици 

На мен най-много ми харесаха севилските тан-

ци. Те бяха съчетани с характерни музикални 

инструменти. Беше невероятно и незабравимо. 

Направи ми огромно впечатление и катедралата 

в Севиля.  

Петя Матеева, Vlll клас  

Пътешествието до Испания остави в мен един незаб-

равим спомен за топлота, гостоприемни хора, краси-

ви танци, песни и архитектура, щастливи усмивки. 

Това, което ми направи най-силно впечатление, беше 

танцът фламенко, с акомпанимента на китара и ха-

рактерните песни. Испания е място, което заслужава 

да се посети.  

 Елена-Стефани Асенова, 10 клас 

Впечатленията ми от Севиля, Испания са поло-

жителни. Беше ми интересно да видя чуждата 

култура. Испанците са доста приветливи и гос-

топриемни, много държат на реда и дисципли-

ната. Имат прекрасна и внуштелна архитектура, 

като някои сгради бяха в бароков и готически 

стил. Завързах приятелства и си изкарах  

страхотно.—Диана Миткова, 10 клас 



Впечатленията на участващите в мобилността ученици 

Най-много ми харесаха историческите дестина-

ции. Църквите и галериите. Историята на конк-

вистадорите беше много интересна. Дисципли-

ната в училището много ми хареса и ми беше 

забавно. Учениците бяха разпределени в две 

сгради - на начален етап и гимназиален етап. 

Домакинката ни развеждаше на много места и 

всичките ми харесаха. Беше много хубаво.  

Стоян Димитров, 8 клас  

В Испания ни беше много приятно. намерих много 

приятели, упражних английския си и се забавлявах.  

Димитър Асенов 8 клас 



Редакционен екип 

Телефон: +359 898568681; +359 0898568682 

 E-mail: sou6_vd@abv.bg  

Уеб сайт: http://sukm-vidin.com  

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

Драганка Йосифова, 8 клас Цветина Семкова, 8 клас 

Елена-Стефани Асенова, 10 

клас 

Диана Миткова, 10 клас 


