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Уважаеми родители,
Уважаеми колеги,
Скъпи ученици,

Днес е патронният празник на
нашето училище.
Празниците са съществували и
радвали човека още от древни времена. Те са ни нужни, за да продължим
да живеем емоционално, да приемаме
света с радост, като не забравяме, че
сме част от една общност, от едно общество.
Необичайната ситуация, в която се намираме ни убеди, че свободата и живото общуване са важни ценности и в ежедневието, и в
обучението.
Днес на преден план са поставени наистина важните хора,
сред които са и учителите.
Затова, вместо да тъгуваме за несъстоялите се празници и пропуснати мигове в класните стаи, нека да запазим усмивките си. Да се
поздравим за безкористната подкрепа, която оказваме с мисъл, ум и
сърце на учениците си.
Нашите първокласници ще могат да четат, да различават доброто от злото, да обичат и да прощават, въпреки че овладяват тези
умения пред мониторите.
Нашите абитуриенти ще останат в сърцата ни и ние ще се гордеем с успехите им, макар и да не успяхме да им го кажем на живо.
Уважаеми родители,
Вие най-силно почувствахте трудностите от затварянето на
училището и най-бързо се включихте в подкрепа на учителите.
Благодарим Ви, че повярвахте, че сътвореното от тях е важно
и ако трябва, ще го сътворят отново.
Макар мнозина да твърдят, че след всичко, което преживяхме,
светът вече няма да е същият, ние заедно успяхме да съхраним найнепреходното – вярата в училището. Докато е жива тази вяра, в класните ни стаи винаги ще има деца и те ще продължат да сричат и да
проумяват българската азбука. Тук ще прекрачват първото, най-важно
стъпало към света – ще откриват умна и любима книга, полезен урок,
ще се научат, че с мъдростта на миналото се побеждават трудностите
в настоящето.
Бъдете здрави и нека заедно да продължим да окриляме нашето умно, достойно и съзидателно бъдещо поколение.
Честит празник!

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД КОЗЛОДУЙ
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Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността – таз сила нова –
съдбините си ти поднови!
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Уважаеми учители,
скъпи ученици,

На прага сме на патронния празник на Нашето Училище, на деня, в който
почитаме Светите равноапостоли и славянобългарски просветители
Кирил и Методий.
Тази година празникът ще е по-различен, училищният двор ще бъде опустял и тих. Няма да зазвучи всеучилищният химн „Върви, народе възродени”. Учителите, учениците няма да влязат в училищните стаи.
Тих не значи ням, не значи безмълвен, опустял не значи обезлюден!
Ние сме тук!
Нека изпеем в сърцата си химна така сякаш звучи за първи път и го чуем в душите си!
И просто продължим - да вървим напред просветени, просветлени!
Светът не е затворил!
Бъдещето не ни е отказано!
Да подновим заедно съдбата си към светли Бъднини!

С почит,
Анатолий Арабов –
Председател на Съвета на настоятелите на
Училищното настоятелство към СУ „Св.св.Кирил и Методий”

Изповед
Няма умора за сърцата, що копнеят,
и буйната кръв не ще намери мира.
Няма пречка за тез, които се борят да успеят,
в тях винаги ще се намери нова сила.
Препускаме смело през годините заветни,
времето сякаш лети,
и макар уроците да не бяха никак лесни,
човек винаги е устремен към висини.
И в миг ето ме на финала,
пред мен открива се светът
и спирам аз с душа от мъка натежала,
не знаейки как напред да продължа.

Ами ако в този живот коварен
мечтите ми превърнат се в прах,
ами ако няма място за мен в този свят безкраен
и полетът ми е възпрян от страх?
От мен всичко сигурно, познато си отива,
очите ми се наводняват от сълзи,
дали от мене слънцето се скрива,
или тепърва живота ми ще озари..
В този миг съдбовен,
когато на прага объркана стоя,

чувам зад гърба си познат глас грижовен
и обръщам плахо назад глава.

И оттам ме галят усмивки,
с гордост ме гледат очи
на учители вярващи,
че силата ми над страха ще победи.

Те прокуждат целия ми страх,
пробуждат в мен надежда,
че щом прекрача училищния праг,
животът към щастие и успех ще ме отвежда.

И облива ме благодарност безкрайна
към тези души сърцати,
че отгледаха ято птички
с крила силни, на краски богати,
че посочиха му път през нови пътеки непознати.

Като птичка смутена на прага стоя,
а те задружно протягат за сбогом ръце,
не се страхуват, защото знаят, че са ме научили да
летя,
че е време да ме пуснат напред да продължа.
Благодаря!
Бетина Владимирова – 12А клас
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П о сл е д е н зв ън е ц !

Скъпи мои момичета и момчета, настъпи така дълго чаканият от вас ден! Мечтата ви се сбъдна, но защо виждам сълзи в очите ви? Уроците не свършват с
Трябва да знаете, че в живота,
последния звънец!
за щастие, има прекрасни неща, които могат да ви се
случват многократно - да се влюбвате, да посещавате
любими места, да слушате любими песни, да откривате нови занимания. Има обаче неща неповторими,
които трябва да изживеете ярко, пълноценно, незабравимо! Те идват веднъж, и никога повече! После можете само да си спомняте за тях, но не и да ги
преживете отново. Можете да гледате на филм, но не
и да играете отново в него. Можете да им се радвате
на снимки. но не и да позирате отново за тях. Именно
такова събитие е вашият училищен живот.
Мили мои, вие сте умни, мотивирани, креативни и си мислите, че можете да променяте света. Но
предстоят и трудни моменти, в които ще губите вашата
увереност, ще се разочаровате от себе си и другите, ще
се ядосвате на важни и на не толкова важни неща. Ще
хабите житейски сили и енергия за постигане на мечти
и бърза реализация. Но за да имате живот, изпълнен
със случване, трябва да запазите човешкото у вас.
Трябва да действате без страх от грешките си, да преодолявате провалите си. Понякога житейските обстоятелства ще са извън вашия контрол, но вие излизайте
от всяка трудна ситуация с високо вдигната глава и наймалко изхабени житейски сили. Всичко има край, затова не се хабете, когато това не е необходимо.
Превърнете трудностите в победи, а мечтите –

3

Скъпи учители,
Ето че настъпи трудният момент, в който
трябва да напуснем топлото и защитено гнездо на
училището, за да полетим напред към кръгозора,
светлината и неизвестността. Този полет ще бъде труден, изморителен, но и пълен с приключения и предизвикателства, които да запалят в сърцата ни
искрата, да възпламенят живителния огън, тръпката
за живот. Естествено, раздялата ще е болезнена, но и
сладка. Болезнена – заради носталгията по любимите
хора, а сладка – поради прекрасните спомени, които
завинаги ще се съхранят в съзнанието ни.
Благодарим Ви за подкрепата през всичките
тези години, за помощта да преплуваме успешно бурното море на знанието, за разбирането… Научихте ни
да бъдем отговорни, толерантни, независими, уверени, мислещи… Повярвахте в нас и ни вдъхнахте
кураж да преследваме докрай целите си. Разбира се,
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в реалност! Успехът се крие в самите вас. Не спирайте
да търсите, не преставайте да вярвате! Всеки от вас ще
достигне своя връх. Не е важно да е най-високият,
важно е той да е жадуваният, желаният! Не прекъсвайте мечтите си насред път, иначе няма да разберете дали те ще се сбъднат.
Вие носите огън в душите си! Останете такива,
каквито сте!
С обич,
ваш класен ръководител
г-жа Грета Владимирова
За да оставиш следа
Щом не можеш да бъдеш на хълм бор висок
ти бъди дребен храст, но бъди
най-прекрасният храст край пенлив водоскок
и на бора недей се сърди.
Щом не можеш да бъдеш и храст,
ти трева покрай пътя стани мълчешката;
вместо щука бъди малък клен,
но това да е кленът-мечта на реката.
Няма как да сме все капитани,
моряци да станем, пак нужни сме значи.
Има труд за титани и труд за слабаци.
Просто всеки си има задачи.
Щом не си пътят царски, пътека стани,
щом не си слънце, бъди пък звезда.
Просто своята собствена цел постигни
и така ще оставиш следа!
Дъглас Мълок
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понякога изпадахме в конфликтни ситуации, но те
единствено заздравиха връзките в нашето голямо семейство.
Бъдещи абитуриенти, на Вас пожелаваме да
бъдете любознателни, авантюристи, изследователи,
търсачи на истината и справедливостта. Най-вече –
бъдете смели. Не се отказвайте от мечтите си, заради
страха от неуспех. Борете се, докажете, че сте достойни хора, които желаят да променят света към подобро. Успех!!!
Последни думи за сбогом… Пътят е страшен,
но славен. Като вече изградени личности, притежаваме нужния опит да изкачим своите върхове в
търсене на разковничето на щастието.
Благодарим отново за търпението, доброто отношение, помощта… Няма и не можем да ги забравим!
Вяра Христова 12.А клас
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За раздяла неусетно времето дойде,
Днес попътен вятър ще ви понесе,
Радостните ни моменти са към своя край,
Ала има време пак до 24 май.
Вече вий не сте деца,
Ето го пред вас разкрит света.
Ще се лутате из този пъстър панаир,
Ако искате дори по цялата му шир.
Спомените от училището съхранете,
Тъжните моменти забравете.
И някога, когато пак се съберете,
Един за всички, всички за един бъдете.

Утре ще поемете по своя път,
Смели, търсещи и безпогрешни.
Пречките в живота ви не ще ви спрат и
Един ден ще станете успешни.
Хубавите ни моменти ще останат вечни!
Таня Паунова
Класен ръководител на 12.Б клас

Да си учител в днешно време не е само професия, то е и нещо повече. Всъщност учителите са
нашите супергерои. Хората, които ни правят
съпричастни към най-голямото богатство на Земята – знанието. Хората, които ни помагат да се
изградим като личности. Да си супергерой
обаче не е лесно. Бъдещето на света е в твоите
ръце в образа на невинни усмивки, които чакат
с нетърпение да се докоснат до знанието и да
се усъвършенстват. Именно те някой ден ще
ръководят бъдещето, затова мисията е толкова
отговорна. Както всеки човек, така и нашите
герои преминават през какви ли не трудности,
но излязат ли пред бялата дъска, всичко се забравя. Активират своята суперсила и се борят с
незнанието.
Скъпи учители,
За тези дванадесет години с Вас ние споделихме и хубави, и лоши мигове. Вие бяхте до
нас в добро и в зло, споделяхте нашите мечти и
ни помагахте да ги реализирме. С Ваша помощ
ние влизаме в живота като хора, които са готови
да завоюват върхове. За целия този труд, който
сте положили, най-малкото, което можем да на-

правим, е да Ви кажем „Благодаря!“. Продължавайте така смело да вярвате, вдъхновявате и
мотивирате невинните усмивки!
Българският език и математиката вървят ръка за
ръка. Освен че е математик, класната ни е изключително грамотна. От нея научихме много
фразеологизми, затова ѝ посвещаваме стихотворение, написано в акростих.
танците не отрича,
А математиката много обича.
На учениците си прилича,
ято „пиленца-гълъбчета“ ги нарича.

Прошка за картите не дава,
Ала дойде ли с дневника, паника всява.
УНСС, ТУ- задачи на дъската.
Но на нас друго ни е в главата –
„о, има време“ – казват трима.
веселие и танци до зори да има,
А баловете може да са догодина.

12.Б клас
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Скъпи абитуриенти,
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Кръговратът на училищното ежедневние придоби необичаен обрат и ни лиши от най-вълнуващите празници, сред които е изпращането на абитуриентите.
Ако сте тъжни, че училищният живот ще се повтори в своя кръг с други хора и в друго време,
което няма да е вашето, не забравяйте, че сигурно тъкмо сега някоя радостна новина пътува към вас.
Запазете енергията, вълненията и силите си за всички важни събития, които ви предстоят.
Останете умни, будни, уверени, не се отказвайте от мечтите си, запазете усмивките си!
Вие оставате в историята на училището като единствения випуск, който не си е тръгнал. Не се
съмнявайте, че ще останете в сърцата на учителите си.
Ние ще продължим да ви наблюдаваме. Ще се радваме, какъвто и път да изберете.
Ще се гордеем с успехите ви.
Ще запазим вярата си, че няма да се пречупите пред трудностите и ще останете достойни и
целеустремени!
На добър час!

Мария Костова
Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй
Мили деца,
Знайте,че няма пряк път към мястото, където
искате да отидете!
Затова дерзайте, вярвайте в себе си и никога
не позволявайте на нещо да пречи на това, което
знаете и умеете!
Предстои ви да продължите по пътя на знанието, затова стъпвайте сигурно с високо вдигната
глава, бъдете целеустремени и упорити!
Успешен старт в училището, наречено
„Живот”!
Марияна Иванова
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Скъпи абитуриенти,
Животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти – емоционални,
силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни.
Мили ученици,
Бъдещи студенти, лекари, строители,
откриватели…
Следвайте пътя, който сте избрали с
ВЯРА, защото тя е най-мощната сила на света!
Това, което си построил с дългогодишна работа може да бъде разрушено за
една нощ, въпреки това продължавайте да
строите и давайте на света.
Дерзайте, мили мои ученици!
Бъдете упорити, не се отказвайте пред
трудностите дори и когато се наложи да отстъпите крачка назад, дори и когато разберете, че не сте първите откриватели! Светът се
крепи на младостта. Вие сте нашето бъдеще,
нашата надежда, нашата вяра.
ДОКАЖЕТЕ ГО!
На добър час абитуриенти!
„Младостта е изкуство. Младостта се
усмихва без причина. Това е една от най-големите ѝ прелести.“ - Оскар Уайлд

Скъпи, ученици!
За времето, което споделихме, успяхме да
създадем много спомени.
Съхранете най-важните уроци и събития от
тях. Колкото и випуски да преминават в моята кариера на учител, аз също ще помня и пазя най-съкровените от тях. Тези, на вашите лудории, възходи и
победи!
От сърце ви пожелавам здраве, късмет и успехи на матурите и кандидатстудентските изпити.
Останете все същите любопитни, добри и
сърцати момичета и момчета.
Нека няма непреодолими прегради пред вас
и вашите мечти!
С обич:
Ваш класен ръководител и учител
Мария Братова
Стела Вешкова
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Честито завършване, мили момичета и момчета! Пожелавам ви здраве, късмет и успех! Вярвайте в
себе си и сбъднете мечтите си!
На добър час!
М. Гетова

Скъпи дванадесетокласници,
Изтърколи се времето, определено ни да бъдем заедно...
Пътят извървяхме стъпка по стъпка - от първия до последния урок. Учехме се взаимно: аз учех вас, а
вие – мен.
И както всяко дълго пътуване, така и нашето започна с малка крачка напред. Вие направихте първата
крачка, сега ви остава да извървите дългия път....
Знам, че сте подготвени за него, но въпреки това ви напомням, да не забравите да си вземете найнеобходимите неща:
Трудолюбието, любопитството, уважението, смелостта, търпението, приятелството, толерантността,
обичта и разбира се усмивката!
Трупайте знания и опит, учете се, защото да се учиш е все едно да плуваш срещу течението: щом
спреш, отнася те назад!
Вярвайте, защото вярата е сила, надежда и очакване!
Мечтайте, защото човек е такъв, каквито са мечтите му!
Хвърляйте хляб зад себе си, за да намирате пред себе си!
Обичайте родителете си –те никога няма да ви предадът, каквото и да сте направили!
И ако някой ден имате нужда от приятел ,с когото да споделите болка или радост, то ние вашите учители винаги ще бъдем насреща.
Детелина Иванова
Ваш учител по история
Дерзайте, мили мои ученици!
Бъдете упорити, не се отказвайте пред трудностите дори и когато се наложи да отстъпиш крачка назад,
дори и когато разбереш, че не си първият откривател! Или както е казал поетът:
За да останеш,за да си потребен,
за да те има и след теб дори
ти всяка вещ и образ покрай тебе,
открий отново и пресътвори.
/Веселин Ханчев?/
Животът има нужда от вас. Светът се крепи на младостта. Вие сте нашето продължение, нашата надежда, нашата вяра.
На добър час ,абитуриенти!
Обичам ви!
Стефка А настасова
учител по руски език

Класните ръководители на 11. клас – Детелина Иванова и Нина Костова
Поздравяват
Таня Тодорова и Грета Владимирова,
които изправени пред трудностите и предизвикателствата на днешното време, успяха с гордост и самочувствие да осъществят мисията на човека-учител. Уважение, непрестанната грижа и внимание,
професионализъм, мъдро търпение, вдъхновени от своите ученици, за пореден път те извървяха своя
път - мисия. Път с много труд, всеотдайност и вяра, вдъхновен от голямата любов към знанието. Този
път се извървя с обич и неспокоен дух, който щедро раздаваха на всички.
Продължавайте да носите в сърцата си огъня на професията и да дарявате децата с образованост, с български дух и с много любов!

6

НАШИТЕ УСПЕХИ!

Тони Огнянов Белитов – VIIIБ клас
отлични изяви в Коледно математическо състезание, класиран за национален кръг на олимпиадата по физика и астрономия, високи
резултати и класиран за националния кръг на
състезанието „Стъпала на знанието“

Стефани Стоянова – VIIД клас
високи резултати и класирана за националния
кръг на състезанието „Стъпала на знанието“,
участник в областния кръг на олимпиадата по
физика и астрономия, отлично представяне на
училищния кръг и класиране за Регионален кръг
на състезанието Spelling bee, достигнала областен кръг на олимпиадите по химия и
по математика
Илена Чукова – VIIГ клас
отлично представяне на училищен кръг и класиране за Регионален кръг на състезанието
Spelling bee
Калоян Милен Драганов – VБ клас
класиран в Областния кръг на Олимпиадата по
История и цивилизация

Мира Стефанова Великова – ХБ клас
отлични изяви в Коледно математическо състезание, активно участие и отлично представяне в
състезания и олимпиадата по АЕ
Теодора Иванова - VБ клас
2-рo място в национален конкурс "Моята любима руска книга"

Ученици, с отлични изяви в Коледно математическо състезание:
1 място Борислав Цветелинов Тодоров – 9 клас
Вяра Светлинова Симеонова – 9 клас
2 място - Виктория Владиславова Пепелярска – 9
клас
3 място - Станислава Цветанова Стефанова – 9
клас
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Ученици с високи резултати и класирани за националния кръг на състезанието „Стъпала на
знанието“:
Виктория Мирова – VВ клас
Илейн Манасиева – VIIА клас
Дарина Николова – VIIВ клас

Бр о й 2, м ай ‘20 20

Ученици, класирани за Областен кръг на
олипиадата по АЕ:
Никола Нанов – ХIА клас
Невена Цолова – ХIБ клас
Борислав Илийчев - IХБ клас

Ученици от начален етап с високи постижения:
Борис Антонов Матеев- IIIГ клас
бронзов медал от есенен кръг на състезание
„Математика без граници“; сребърен медал от
зимен кръг на състезание „Математика без граници“; максимален брой точки от състезания
„Аз природата и света“; „Аз и числата“; „Аз и
знанието“; „Аз общувам с Европа“

Дарина Борисова Попниколова - IIIГ клас
сребърен медал от зимен кръг на състезание
„Математика без граници“; максимален брой
точки от състезания „Аз природата и света“; „Аз
рисувам“; „Аз общувам с Европа“
Александър Миленов Тодоров - IIIГ клас
бронзов медал от зимен кръг на състезание
„Математика без граници“; максимален брой
точки от състезания „Аз природата и света“;
„Аз общувам с Европа“

Ученици от 4 клас с максимален брой точки от
състезания на Съюза на началните учители:
Андреа Антонова Ценова
Марко Ивайлов Цибров
Преслав Димитров Николов
Тереза Теодосиева Нинова
Цветослава Красимирова

Ученици, с постигнати високи резултати в
спорта и изяви, утвърждаващи доброто име на
училището:

Ирина Тодорова Железарска - ХБ клас
Републиканска шампионка по джудо за девойки
старша възраст и вицерепубликанска шампионка за жени от Държавните лични шампионати през 2020 г.

Виктор Кирилов Цонов- от VIIА клас
сребърен медалист от републиканското първенство по джудо за юноши младша възраст

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД КОЗЛОДУЙ

В е ст н и 4е

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД КОЗЛОДУЙ

В е ст н и 4е

П р оек т OS OS

Бр о й 2, м ай ‘20 20

На 05.10.2019г. в гр.София се проведе Ден
на отвореното училище. Проектът OSOS-Отворени
училища за отворено общество на тема „Опазване на околната среда“ беше представен от
екип от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.КозлодуйГергана от 11б клас, Лъчезара от 12а клас и Виктория от 11а клас с ръководител Ирена Огнянова
- старши учител по химия и ООС.
Участниците бяха отличени с грамота за
практически принос по приложение на иновативни практики и проектно-базирано обучение,

отворено обучение в училище.
В конкурса участваха 19 училища от
гр.София и страната. Водещи научни експерти и
преподаватели от СУ “ Кл.Охридски“ и БАН бяха
членове на журито. Представянето е част от Европейски проект - Gr. номер 741572 на Европейската
програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания
и иновации, със съдействието на Фондация
„Наука без граници“.
Поздравления за екипа на нашето училище и ръководителя – г-жа Огнянова.

ърговище посреща ученици от 22 области на
страната за участие в XVIII – то Националното състезание по природни науки и екология.
Състезанието се състои в изработване,
представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата,
физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Целта на състезанието е да се шанс на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от
изследвания в областта на природните науки и
екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи
помежду си.
Същинската част от състезанието се проведе
в събота - 23.11.19г. и неделя – 24.11.19г.
В двете възрастови групи - 5-7 клас и 8-12
клас, в два кръга по график бяха представени 52
проекта, подготвени от 95 ученици под ръководството на техните учители.
В първия кръг участниците представиха
разработения от тях цялостен проект на постерна
сесия (изложба), а във втория кръг проектите бяха
представени и защитени публично. Представянето (презентацията) е в рамките на 10 минути.

Н а ц ион а лн о съ стез а н ие п о пр и р одн и н а ук и

Т
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От област Враца в състезанието се включиха два отбора. Двата отбора са от Средно училище
„Св.св.Кирил и Методий“ гр. Козлодуй с ръководител Ирена Огнянова – страши учител по химия и
ООС.
Отборът в състав Диана Маркова и Галина Иванова от 11“б“ клас представи проект на тема
“Нездравословното хранене” и се класира на 5 място.
Отборът в състав Ралица Иванова и Грета Николова от 11“б“ клас защити проект на тема ”Антибиотици” и се класира на 7 място.
Поздравяваме нашите участници и тяхната ръководителка за отличното представяне, както на
училището, така и в Националното състезание по природни науки!

Приобщаващо образование
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Училището ни е с много опит в приобщаващото
образование. В него от 2002 година се обучават
ученици със специални образователни потребности. Над 40 деца със СОП са прекрачили училищния праг. Те са подпомагани и обучавани от
пълен екип специалисти – двама ресурсни учители, логопед, училищен психолог, педагогически
съветник и общообразователните учители. Грижите на целия екип специални педагози, на учителите и помощния персонал осигуряват
безопасност и спокойно ежедневие на децата със
специални образователни потребности. Родителите също са активни партньори в обучението на
децата със СОП, те участват като гости в часове,

присъстват на ежемесечните срещи на екипите, където се обсъжда напредъка и динамиката в обучението на децата.
За организиране на индивидуалните и групови занятия с учениците се използват оборудвани кабинети за ресурсно и логопедично
подпомагане, кабинетите на училищния психолог и педагогическия съветник.
В традиция се превръщат и празниците, организирани за децата със СОП. През настоящата учебна година с много настроение и
подаръци премина коледния празник, в
който участваха съученици на децата със специални потребности и
танц, състав за танци и
група талантливи певци
от начален и прогимназиален етап.
В началото на март се
проведен празник, посветен на Баба Марта с
подкрепата на учители и
ученици от начален
етап. Извънредното положение и затварянето
на училището отмени
организиран за майките празник за 8 март.
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В условията на COVID – 19 нашето училище трябваше да
приеме новото предизвикателство – дистанционно обучение
със средствата на информационните и комуникационните
технологии. С това предизвикателство се справяме и ние, специалистите, които предоставят
подкрепа за личностно разви-

тие на децата
със специални
образователни
потребности.
Н а п ъ л н о
възможно е да
се подпомагат
децата в дистанционно обучение. За семействата това означава повече

ангажименти на родителите, които съдействат на
специалистите, това е неизбежно и изключително
полезно. Положителното
на сегашната ситуация е
че ще подобри комуникацията между хората ангажирани с процеса на
образование и приобщаване.
С удовлетворение и с
нетърпение очакваме отваряне на училищните
врати и срещата със децата със специални потребности.

Нашите нови приятели

През тази учебна година учениците от ІІІ Г
клас намериха нови приятели. Това са учениците от ІІ Б клас с класен ръководител г-жа Цветанка Монова от ОУ „Цанко Церковски“ град
Мизия.
Децата си размениха гостувания в двете училища, при които, освен че разгледаха класни
стаи, кабинети, нашия училищен музей, празнуваха заедно деня на народните будители, рожден ден,
пяха много песни, разказваха
интересни случки и се забавляваха, размениха
си мартенички и пролетни поздрави и пожелания за здраве и успехи.
Дядо Коледа ги зарадва с малки подаръчета, а майките при всяка среща- с вкусни лакомства.
Е, не успяха заедно да спортуват, свидетелствата си за завършен клас няма да се получат на
кораба „Радецки“, планираната обща екскурзия и пикник няма да се проведат през тази учебна година, но нали идва следващата.
Всеки път при раздяла децата си казваха вместо „Довиждане“, „До нови срещи“ и ги очакват
с нетърпение, през следващата учебна година- пораснали и с нови впечатления.
М. Валентинова - кл. ръководител на ІІІ Г клас
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КИМ обича спорта

Старта на 2020 година ни даде повод да вярваме,
че и в областта на спорта, КиМ ще затвърди позицията си на училище с традиции, успехи и много
активност в дейностите по интереси.
През месец януари спечелихме безапелационно
купата на шампиони в седемнадесетото издание
на турнира по футбол „Деца играят футбол с емблемата на Славия”.
Традиционното състезание "Лъвски скок"
се радва и тази година на голяма популярност. В
него взеха участие над 680 ученици от първи до
дванадесети клас, а най-добрите резултати бяха
отличени по випуски с грамоти от Директора на
училището ни.
На 01.03.2020 г., в чест на Националния
празник на страната ни, СУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, съвместно и по инициатива на фен клуба
"Червена Чета Радецки” гр.Козлодуй и шахматен
клуб "Радецки”, организирахме шахматен турнир
за деца от 1 до 7 клас.
За ученическите спортни игри излъчихме
десет представителни отбори. Седем от тях спечелиха първи места в общинските кръгове, а три
формации се класират директно за следващите
етапи, поради липса на конкуренция. Така нашето
училище е единственото, което ще представя Община Козлодуй на УСИ през тази учебна година.
Създалата се ситуация в условия на дистанционно обучение не ни попречи да отбележим 100. учебен ден. И тази година МО по ФВС
подложи на изпитание силата и волята на децата,
като организира състезания за всички випуски.
Предизвикателството се проведе под мото: ,,Предизвикай себе си -бъди активен у дома”. 317 ученици от 4 до 12 клас се състезаваха за
максимален брой коремни преси, като мини11
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мума, който трябваше да постигнат, беше 100 бр.,
максимален брой лицеви опори и теста сяданеставане.
Твърдението, че спорта и всички дейности
са замрели опровергахме, като предприехме разнообразни спортни дейности в дните на Великденските празници.
По това време трябваше да се проведе за
втора година ,,24 часа спорт”, а патрон на събитието щеше да бъде големия български гимнастик Йордан Йовчев.
Получихме обратна връзка, че 154 ученици от първи до дванадесети клас са се
включили в програмата и то по време на ваканцията. Този факт е показателен и ни прави горди,
че децата ни спортуват и обичат физическата активност.
В седмицата 21-24.04 посветихме онлайн
часове по шахмат в памет на своя колега и учител,
доайена на този спорт в КиМ- Йордан Балкански.
Освен урок за шахматната игра, те съдържаха
кратка история на традиционния турнир ,,Йордан
Балкански”. За да се доближим максимално до
идеята за състезателен елемент, предвидихме и
логически загадки. Всички класове от 4 до 12
имаха възможността да се запознаят с материалите, а единайсетте ученици дали верни отговори
на всичките задачи бяха отличени с грамоти.
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С послание за повече физическа активност и здраве всеки ден, се включихме в инициатива с
глобален характер, част от кампанията NowWeMOVE в България - ,, Ден без асансьори“. Заради ситуацията на извънредно положение, в която се намираме – сдружение БГ Бъди активен взе решение
да не отменя отбелязването на деня и то да бъде осъществено онлайн в интернет на 29-30.04. Учителите по ФВС отправихме поредното изпитание към учениците да се занимават с подобен вид дейности. Предизвикателството се наричаше ,,Ям стълби за закуска’’, а в него участие взеха над 200 души.
Те експериментираха смело и за пореден път ни зарадваха с атрактивни и мотивиращи идеи, снимки
и видеа.
По време на дистанционното обучение освен, че тренираха активно, учениците имаха възможност се запознаят с успехите на родния ни спорт и българските спортисти. Да изготвят собствени програми за сутрешна физзарядка и здравословно, балансирано меню за своите семейства. Запознаха
се със спортове, които не се изучават в училище, забавни игри на открито от нашето детство и демонстрираха висока спортна култура.
По повод патронния празник на училището ни се обръщаме с благодарност към всички родители, които подкрепят физическото възпитание и спорт като неразделна част от хармоничното израстване на децата.
Поздравяваме абитуриентите, чиито принос през годините за утвърждаване доброто име на
училището ни в областта на спорта е безспорен.
Честит празник и на всички колеги!
Бъдете здрави, силни духом и горди с успехите на нашите възпитаници и училище.
Обичайте работата си и никога не спирайте да вярвате, че това което правим е истински ценно
за децата!
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НП „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения
на учениците чрез създаване на индивидуално
портфолио ” през настоящата учебна година от
нашето училище участват учениците от първи
клас с класни ръководители М. Копачева, Цв. Каменова и Елка Мирчева, учениците от II а клас с
класен ръководител Цв.Атанасова и учениците от
III г клас с класен ръководител М.Валентинова.
Мотивирането на учителите да прилагат
методи на проследяване и оценяване напредъка
на учениците може да се постигне чрез създаване
на портфолио на всеки ученик. Портфолиото е индивидуална папка с учебни материали и колекция
от задания, доказващи усилията, прогреса и постиженията на ученика. Особено съществена е ролята му в начален етап, където учениците не
повтарят класа и оценяването е с качествени
оценки. Портфолиото обогатява традиционната

В
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система за оценяване и усъвършенства редица
умения на ученика да подреждане и организира
на собствената си работа, като част от компетенциите на съвременния човек. То е и средство, посредством което се приобщават
родителите към проблемите в развитието на учениците, при това по
начин невъзможен при други типове оценяване.
Към настоящия момент,
всяко дете от участващите в проекта
класове, има създадено ученическо
портфолио, което е представителна
колекция от събрани и подредени
материали, документиращи работата на ученика както в учебния час,
така и в извънучебно време. То дава
богата информация за интересите,
заложбите на ученика и за индиви-

дуалните му способности. Показва най-добрите
постижения на обучавания, които го карат да се
чувства горд.
В Модул 2 „Осигуряване на условия за
екипна работа на учителите от началния етап с
детски учители и с учители по учебни предмети
от прогимназиалния етап" участват два учителски
екипа и четири класа.
Екипната работа на учителите от различните образователни етапи, насочена към преодоляване на проблемите на приемствеността между
етапите на основното образование и влияе върху
личният напредък на ученика в образователния
процес.
Преходите от начален етап в прогимназиалния етап на основното образование съвпадат с
кризисни периоди в личностното развитие на ученика, изразени в редица психически и физиологични промени. Различията в изискванията на
учителите, макар и обективно обусловени от различнията на комплексния характер на обучението
в началния етап и предметно-ориентираното обучение в прогимназиалния, допълнително оказват негативно влияние върху развитието на
ученика.
Оптимизирането на псхолого-педагогическите
взаимодействия в класната стая в
голяма степен изисква целенасочени усилия за отчитане принципа на приемственост между
образователните етапи.
През настоящата учебна година в този модул на проекта работят следните екипи - екип по
Български език и литература – Бистра Бугова-Цепенишева – 4.в
клас и Марияна Иванова – 5.б
клас и екип по математика – Ваня
Петрова – 5.а клас и Стела Вешкова - 4 клас.
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По Български език и литература бяха проведени часове, в които учителите от съответния етап
са „гостуващи” в класа на другия преподавател. Наблюдавани бяха уроци по български език и по литература по следните теми: „Видове думи според
речниковото им значение и звуков състав” ; „Фолклорна легенда” в 5 клас и „Български народни гатанки” и „Употребявам правилно сегашно, минало
и бъдеще време на глагола” в 4 клас.
Проведен бе съвместен урок с двата класа, в който
учениците от 5 клас четат приказки на учениците от
4 клас. Учителят на 5 клас провери, предварително
зададени на учениците от 4 клас, домашни работи.
Учениците си размениха свои писма, с които се запознаха. Петокласниците разказаха на своите
приятели четвъртокласниците как се учи в 5 клас.
Съвместните дейности между учениците доведоха до подобрена
мотивация за изучаване на БЕЛ.
Вторият екип в състав: Ваня Петров, учител по математика
в 5 клас и Стела Вешкова, преподавател в начален етап са озаглавили проекта си „Заедно в света на математиката“, в рамките на
който целогодишно реализират съвместни дейности по математика с 5.а клас и 4.б клас.
Дейностите са доста разнообразни - от обмен на педагогическа
практики по теми, които се оказват доста трудни за четвъртокласниците в пети клас, до съвместни математически игри и проектни
работи.
Целта е да се осъществи приемственост в нелекия преход
между начален и прогимназиален етапите и този преход да бъде
плавен, за да се избегне стреса при децата от 4 клас.
До момента са осъществени част от дейностите:
•
Представен е урок в 4.б клас на тема „Събиране и изваждане на многоцифрени числа“
На децата от 4 клас са изяснени критериите за оценяване при пресмятане на числови изрази, като е
оценена тяхна домашна работа.
•
Представени са уроци в 5.а клас на тема „Практически задачи с обикновени дроби“ и „Решаване на текстови задачи от движение“
Проведени са извънкласни дейности съвместно с двете паралелки:
•
Математическите игри „Симетрични числа“ и „Огледални числа“
•
Работа по проектите „Страната на числата“ и „Моят мечтан град“
„Ще сме много радостни, ако успеем да повишим познанията на учениците за работа в следните
области на математическа компетентност – Числа, Геометрични фигури и тела, Измерване, Моделиране“ – сподели Ваня Петрова, а Марияна Иванова допълни: „Това са едни интересни и ползотворни
за учениците, а и за учителите, проекти!“
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Началото на проект „Образование за утрешния ден“ се поставя през м.октомври 2019г.
Основната му цел е въвеждането, поддържането,
както и насърчаване придобиването на по-голяма
цифрова компетентност, интегрирането на образователните технологии, както и мотивация за
тяхното използване. С проекта се цели отварянето
на образованието към дигиталните технологии
чрез внедряването на нови решения, които да
позволят на учителите да използват по-точни и
ефективни подходи към всеки отделен ученик, да
се повиши мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, дори и
извън класната стая.
Проектът има седем дейности. До момента СУ “Св. св. Кирил и Методий“ участва в две
от тях - Дейност 2 и Дейност 6.
Дейност 2: Изграждане на модерна защитена образователна среда, базирана на съвременни
съоръжения
/оборудване
за
онагледяване/ представяне на учебния материал
чрез ИКТ. По тази дейност училището ни получи и
бе монтирано оборудване за интерактивно фронтално обучение –интерактивен дисплей с допълнителен компютърен модул. Техниката е
инсталирана в учебен кабинет с изградена гарантирана комуникационна свързаност, позволяваща
достъп до облачната платформа и пълноценно използване на наличните образователни ресурси,
при гарантиране на сигурността на комуникациите и информационния обмен.

Дейност 6: Повишаване на дигиталната
компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови
дигитални умения). Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за
повишаване на дигиталната компетентност на
учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
За изпълнение на дейността в училището
ни бяха сформирани три клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални
умения – базови и за напреднали, в които се
включиха ученици от I до VIII клас.
Това са клубовете „Аз и моят компютър“ с
ученици от 2 клас и ръководител Мая Николова,
„Дигитален свят“ с ученици от 2 и 3 клас и ръководител Светла Мондашка и „ Мултимедиен свят“
с ученици от V- VIII клас с ръководител Таня Гергова.
Всеки от клубовете има своя програма,
която следва дори и в условията на пандемията
на COVID-19, чрез дистанционно провеждане на
заниманията. Предвидени са и представителни
изяви, които ще бъдат във виртуален вид.
Чрез попълването на анкетни карти ще се
проследи развитието на учениците. Всеки ученик,
успешно завършил заниманията по интереси,
следва да получи удостоверение за преминато
обучение, подписано от директора на училището.

ОБОГАТЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БАЗА
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Със средства от бюджета на училището и съфинансиране от МОН през настоящата учебна година СУ
“Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй реализира проект, чрез който обогатява своята материална
база, като изгражда интерактивен STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) център с виртуална
лаборатория.
Цели на проекта са дигитализация на учебния процес с фокус върху обучението в STEМ дисциплините,
осигуряване на възможности да се тества и усети на практика контролирана експериментална грешка,
от която да се извадят изводи в напълно безопасна виртуална среда, подобряване на материалнотехническата база за провеждане на различни извънкласни дейности в STEM направлението и др.
Проектът включва няколко фази на реализация: технологично изграждане, обучение на преподавателите и съвместни дейности с ИТ секторни дружества, които да спомогнат за ефективното интегриране на новите технологии и модели на работа.
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По проекта са създадени три STEM кабинета, който ще споделят и една обща мобилна виртуална учебна STEM станция
zSpace. За целта е закупено и предстои
монтиране на следното оборудване и
софтуер: станция за виртуална реалност
zSpace AIO с прилежащ към нея софтуер,
софтуерен пакет с учебни приложения по
различни дисциплини, така станцията се
превръща в мултидисциплинарна (биология, химия, физика) виртуална лаборатория, три броя интерактивен дисплей 65” с вграден компютърен модул за изграждане на
фронталното обучително пространство и три броя софтуер mozaBook Classroom – използва се в комбинация с интерактивни дисплей при първичното представяне на теоретичния учебен материал в
електронен и мултимедиен формат пред класа.
Образователните инструменти, които са в състояние да съчетаят тези сензорни модалности, са обещаващи по отношение на това да представят STEM съдържанието по един реалистичен и завладяващ
начин на учениците. Допълнително предимство е и предпочитанието на самите ученици към все понови и интересни технологии, вместо досегашните стандартни методи на обучение, особено за разбирането на по-сложни биологични, физични и химични концепции, чието изучаване е
трудноизпълнимо в стандартната класна стая.
Проект „Изграждане на интерактивен STEM център с виртуална лаборатория” е в съзвучие с очертаната от страна на училището институционална стратегия за развитие, в която акцент е поставен върху
важността на подобряване на учебната инфраструктура в посока внедряване на модерни интерактивни технологии.
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Прием учебна 2020-2021 година
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