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Заедно можем всичко!

Дипломиране на Випуск 2020

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

На 25.06.2020 г. СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй
Дипломиране на Випуск 2020 тържествено изпрати зрелостниците си от випуск 2020.
стр. 1-2
44 пораснали момичета и момчета получиха дипломите си за средно
образование от госпожа Мария Костова - директор на училището.
Випуск 2020 завършва със среден успех много добър 4,97. Средният
НП “Бизнесът преподава”
успех на випуска на ДЗИ е по-висок от средния национален резултат
стр. 3
по български език и литература, английски език, география и икономика, философия и биология и здравно образование.
Шест зрелостници са постигнали отлични оценки и на двата
държавни зрелостни изпита.
Събития
Всички дванадесетокласници с успех отличен 5,50 бяха наградени с
стр. 4-5
грамота и книга. Грамоти получиха и ученици с високи постижения в
областта на спорта и допринесли за утвърждаване на доброто име
на училището, както и такива, участвали активно в училищния живот.
Нашите успехи
В емоционално слово отличникът на випуск 2020 - Бетина Владимистр. 6
рова благодари на учителите за търпението и всеотдайността, с която
са подкрепяли и вдъхновяват учениците си и на родителите - за
безусловната обич, с която са дарявали децата си.
Интервю
Тя призова съучениците си да вярват в своята уникалност и способстр. 7-8
ности.
Ръководството и педагогическата колегия на СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй поздравява зрелостниците и техните родителите
Училищно творчество
с успешното завършване на учебната година. Бъдете здрави, целеустремени и винаги се стремете към знанието!
стр. 9-11
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Н П “Би зн е сът п р е п о д ав а”

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

12.06.2020г., в СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй се проведе семинар по НП "ИТ бизнесът преподава"
- модул 1 "Семинари в училищата от представители на технологични фирми".
Темата на семинара беше "3D принтиране".
Участие взеха 12 ученици от 8 и 11 клас.
Презентация по темата и демонстрация
на принтирането направиха представители на фирма "Vali computers" гр. Велико
Търново.
Учениците проявиха интерес към темата.
Зададоха много въпроси.
Заинтересуваха ги различните технологии на принтиране, използваните материали,
прототипирането
и
приложенията, които могат да имат
принтираните елементи в индустрията, в
науката, в медицината и други области на
живота.
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Второкласниците от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр Козлодуй отбелязаха 9 май Ден на Европа запознаха се с химна на Европейският съюз, знамето и мотото- „ Единство в многообразието“. Нарисуваха Българското и Европейското знаме. Учителите им бяха подготвили презентации, с които
подробно ги запознаха със символите и интересни факти за Европейския съюз.

По повод патронния празник на училището ни,11 май, учениците от I б клас, с класен ръководител
Цецка Каменова, показаха почитта си към делото на светите братя Кирил и Методий, като подредиха изложба със свои рисунки в сградата на общинска администрация в града ни.
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По повод патронния празник на училището ни, учениците от 5, 6 и 8 клас с ръководител Катерина Маринова, представят своите рисунки на тема "Моето училище", както и прекрасни произведения, създадени по време на дистанционното обучение.

По повод Патронния празник на училището, учениците от ЦДО 1 сборна група участваха в конкурс за
краснопис на тема "С почит към кирилицата".
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СУ “Св.св.Кирил и Методий“ гр.Козлодуй традиционно се включва в многоезичния конкурс „Химичните технологии около нас“, организиран от Химико-технологичен и металургичен университет
гр. София.
На 21 май 2020г. се състоя онлайн представянето на презентациите на участниците в тазгодишния
конкурс. От номинираните участници от цялата страна, комисията класира нашите ученици:
Гергана Атанасова и Светослав Терзийски от 11б клас - 2-ро място за презентация на български език
на тема: „Горските пожари“
на 1-во място за презентация на френски език Лили Маринова и Виктория Пенкова от 11а клас на
тема „Comment sauver l'environnement – les méthodes et les installations modernes“.
След гласуване на присъстващите на онлайн презентирането, бе дадена и специалната награда на
публиката на:
Лили Маринова и Виктория Пенкова, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

Н

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

ад 230 рисунки и компютърни визии на тема „Чиста енергия за чисто бъдеще“ участваха в ученическия конкурс, организиран от Българския атомен форум (БУЛАТОМ). Темата бе посветена на
безвъглеродните източници на електроенергия – възобновяемите производства и атомната енергия.
Целта на инициативата бе да предложи на учениците занимание, което да разнообрази знанията им,
докато са у дома по време на карантината.
Съревнованието се проведе в три възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 10 клас.
Във втора възрастова група с най-голям брой точки бяха класирани ученичките Виктория Иванова от
5б клас, с ръководител Катерина
Маринова и Стефани Ценова от
7д клас с ръководител Татяна Тошева.
Всички наградени ученици ще
получат таблети за рисуване.
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Представяме ви едно интервю с Катерина Маринова - млад учител по изобразително изкуство в нашето училище.
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конкурса “Дом на Енергитика – моят дом”.
Наследяват ли се заложбите в семейството?
– Трудно е да отговоря на този въпрос. Нямам
роднини, които да се занимават професионално
с изкуство, но може би някои от тях имат заложби.
Как се справяте – вие и децата, в онлайн обучението?
– По – трудно се работи онлайн по изобразително
изкуство, а и не само, защото я няма живата
връзка. Но смятам, че с общи усилия се справихме
отлично. Децата много се постараха. Аз от своя
страна използвах различни източници на информация, интересни презентации, видео и дори се
научих да правя анимации.
Заедно с учениците ми успях да реализирам виртуална изложба по случай патронния празник на
училището на тема “Моето училище”
Разкажете малко за работата извън училище?
– Въпреки ситуацията смятам че годината беше
успешна за мен.
Участвах в пленер и изложба в Ботевград, където
се запознах с много интересни художници от различни краища на България.
Реализирах две самостоятелни изложби и участвах в национален конкурс в гр. Севлиево.
През 2017 станах член на група Млади български
художници, а тази година ме приеха в Съюза на
българските художници.
Остава ли време да рисувате?
– Много е трудно, но когато човек има желание,
намира и начин.
Имате ли любим жанр?
- Предпочитам да рисувам градски пейзажи и
портрети.
Благодарим Ви за интервюто!

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

Здравейте, разкажете ми малко за себе си?
– Казвам се Катерина Маринова и съм на 25 години. Средното си образование получих тук, в
училище “Св. св. Кирил и Методий”, а след това
завърших висше образование в Националната Художествена Академия – специалност “Живопис”
и втора специалност “Педагогика на художественото образование”.
В момента работя като учител по изобразително
изкуство в СУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Как реши да се занимаваш с изкуство?
– В 11 клас бях решила да следвам “Право” в Софийския университет. Мои приятелки посещаваха
уроци по рисуване в Лом с преподавател Кирил
Апостолов и ме поканиха. Отидох от любопитство,
не съм имала намерение да се занимавам професионално с изкуство, но в последствие промених
мнението си. Много съм благодарна на моя учител, защото ме насочи в правилната посока и наистина обичам това, което правя.
Как и защо избра да си учител?
– Стана случайно. Работата ми с деца започна по
време на практика в НХА – подготвяхме уроци за
ученици от прогимназиален етап и ми хареса.
След това се записах в “Лятна академия за деца и
ученици” като учител.
С колко големи ученици работиш?
– Преподавам изобразително на ученици от 5, 6
и 8 клас.
Днешните деца обичат ли да рисуват?
– Всяко дете има различни интереси – някои обичат да пеят, други да рисуват и т.н. За да харесваш
изкуството не е нужно да умееш да рисуваш. В часовете ни има доста история на изкуството, което
поднесено подходящо, смятам, че е доста интересно за децата.
Има много ученици, които обичат да рисуват. Тази
година имах в часове по интереси клуб по изобразително изкуство и много деца го посещаваха.
Имаш ли някакви успехи с учениците, на които
преподаваш?
- Макар да бяха отменени доста конкурси за рисунка, имаме награди – Виктория Иванова от 5б
клас спечели първо място, с награда таблет за рисуване от конкурса на БУЛАТОМ – “Чиста енергия
за чиста природа”, Деян Големанов 6а – 1во място
и Божана Стойчева 6г – поощрителна награда в
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Представяме ви .... Геолина Стефанова ...?! Тя е ... Прашец от пиния, Четири листенца щастие, Слънце
в клоните на трепетликата, Соната... В си бемол ... и още - учителка, поетеса, жена и майка... както
много други. Започнала да тормози белия лист още в ученическите си години, за да се съберат думите
в куп книги с поезия и една книга-игра. В нашето училище е учител в ЦДО - начален етап.
Мрачно, гарваново небе.
Следобедът седлае си коня.
Сбирам капки дъждовни.
Нанизвам ги две по две.
Мокри птици грабливи часовете се гонят.
С много фина коприна,
с пух от лебеди бял
бална рокля уши ми
госпожа Късна есен.
Мразя бяло, но нищо черен имам си шал.
Спира малко дъха ми
корсетът ми тесен.
Подари ми минута,
скършен есенен лист
в цветовете на огъня мека, топла и лека.
Ще ти върна усмивка,
акварелен сюрприз
от художник заминал
далеко, далеко.
*****
ПОСЛЕДНО ТАКСИ

Нощно такси.
Часът е към 2 и вали.
Като котки изритани
мокри улици
съскат във мрака.
Загръщам се в шлифера,
някак отвътре боли
нещо скъсано.
Нищо вече не искам.
Не чакам.
Нощно жълто такси.
И шофьорът не бърза.
Защо ли?!
Може би и у тях
Самотата го дебне. Не спи.
Нервно стискат волана му
пръстите сгърчени, голи,
а дъждът се усилва,
9

не спира...
И в Ада вали.
Късна среща със Дявола.
Хайде, побързай, човече!
Отегчена до смърт
искам бързо да стигна до там.
Чаши с тежко червено,
елегантно във смокинг облечен
той ме чака отдавна
и готова съм да му се дам.
*****
ГРАВИРАНО В БЯЛО ПЕРО

Дъщери на Луната,
бели чапли са нощите.
Фини мъгли под
крилата си крият.
С човки бродират небето
и пощят се.
Сребърен прах ронят бяла магия.
Боси, по ризи,
с косите разплетени
там сред тревите
поляга копнежът ни.
Кръгла е нашата майчица свети ни.
Дим ароматен люлее ни
в мрежата.
Стъпвайте леко,
росата горчива е,
силна тревата, висока и остра.
Дремят в камъша звездите ленивите.
Тракат на Времето старите кости.
*****
НЕ МЕ СЪБУЖДАЙ

Животът - сън на сребърна русалка.
Не ме събуждай - нека продължи.
Да диша в мен магия още малко,
преди като мираж да се стопи.
Преди да дойдат луди ветровете,
които заличават блян и път.
Преди душата - залиняло цвете
да прецъфти в претръпналата плът.

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

ЕСЕНЕН ВАЛС
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Има ли любов, значи всичко е възможно кутийката с последното останало ѝ от любимата
Чувало ли си, мило дете, за страната Айсиклоудия?! Сигурна съм, че не си. Защото тя е скрита
от човешки очи далече и високо в царството на
Вълшебните облаци, върху голям тюркоазеносин,
снежен облак. Да, хладничко е в тази страна. Улиците и къщите там са от сняг и лед - студени, но
много красиви. С дантели от скреж по прозорчетата и лампи - ледени висулки в блестящи, нежни
цветове.... Щастливо и спокойно си живееха жителите на Айсиклоудия. Имаха Ледена кралица хладна и прекрасна като статуетка от фин порцелан, но с добро и справедливо сърце. Главните ѝ
помощници в поддържането на реда бяха Сивите
вълци, синове на мъглата. Имаше си и любим бял
гарван - Гражибел. Снежната птица всяка сутрин
ѝ донасяше и оставяше на възглавницата най-красивото ледено цвете от далечните Аметистови
планини.... Но една сутрин кралицата се събуди и
на възглавницата ѝ нямаше цвете. Нямаше го и
Гражибел. Какво ли се беше случило?!
- Къде, си, Гражибел? - с тревога в сърцето се питаше Кралицата.
Облече се набързо и с бързи стъпки стигна до ротондата в закритата кралска градина, любимото
място на нейния гарван. Но и там го нямаше.
В това време до нея с наведена глава се приближи Големият сив вълк, водач на пазителите ѝ.
- Кралице, имам лоши новини за Вас. Преди
малко получихме вест от Аметистовите планини.
Вашият гарван е бил изяден от голяма снежна
котка, докато е откъсвал леденото Ви цвете. Няма
да се върне вече. Съжалявам.
Пребледня кралицата, хлад повя от стиснатите ѝ
в юмручета пръсти, после мъката я превзе и тя се
отпусна на една от скамейките в малката
църквичка и сълзите ѝ закапаха.
- Недейте! Вие сте Ледената кралица - каза сивият
вълк - а ледените кралици не плачат. Защото
сълзите им са от лед и се чупят. Ще се нараните
повече, ако продължавате да плачете. А и имам
една мъничка утеха за Вас. Преди известно време
Гражибел ми остави това перце - и сивият вълк
поднесе на кралицата си сребърна кутийка, на
дъното на която белееше нежно гарваново пухче.
- Той бе умна птица и е знаел, че нещо лошо може
да му се случи и колко ще страдате Вие. Знаеше
колко го обичате. Затова ми предаде кутийката с
перцето си да го пазя. „То е вълшебно“, ми каза
Гражибел. На дъното на кутийката има листче.
Там е написал какво трябва да направите.
Сломената кралица пое в напуканите си длани

птица и внимателно извади финото листче. Разгърна го и зачете.
А там пишеше:
Любима Ледена Кралице,
щом четете тези мои слова, значи мен вече ме
няма в небето на нашата Айсиклоудия. Не се натъжавайте и не страдайте, прекрасна моя, защото
никой не е изгубен на този свят завинаги, докато
някой някъде го обича и помни... А и аз съм се погрижил тъгата бързо да напусне голямото Ви
сърце и онази прелестна усмивка да не угасва.
Мислите, че едно малко перце не може да ме замени?! Грешите - в това перце е животът, то е
вълшебно. Ето какво ще помоля да направите - в
най-кичестия храст със зелени рози на Вашата закрита градина има гнездо от кристални нишки. В
него живее моя приятелка, малката рубинена
чинка. Занесете перцето ми при нея и го оставете
там. Тя знае какво да направи. След 22 дни и една
нощ идете отново до розовия храст. Обещавам
Ви, щастието отново ще се върне при Вас. И не забравяйте колко много-безкрайно-безсмъртно Ви
обичам! Ще Ви пазя и наглеждам и занапред,
макар да не ме виждате.
Вашият бял, нескопосан гарванчо :-)
Гражибел
Тъжната кралица почувства как плахо кълнче надежда пониква в сърцето ѝ и бързо започва да
расте, а сълзите ѝ пресъхват. /Знаете, солени са
сълзите, дори ледените, а със сол не се поливат
зелените стръкчета, били те и от надежда./
Нежно стисна малката кутийка с финото пухче и
забърза към големия розов храст и неговата
малка чинка. Там наистина имаше блестящо
гнездо от тънки нишки, а на една неразтворена
още зелена розова пъпка се люлееше мъничка
червена птичка.
- Знам защо сте тук, Кралице моя. - проговори почтително птичката - Знам и, че сега нашият Гражибел се рее над нас в Небето на отлетелите птици
и ни се радва. Обещавам Ви, че след 22 дни и 1
нощ и аз ще Ви зарадвам. Дайте ми перцето на
Гарванчо.
Чинката пое внимателно малкото бяло пухче и го
зарови под тънка зелена клонка в гнездото.
- Очаквам Ви на двадесет и третия ден да си приберете обратно щастието - изчурулика милата
птичка. - Повярвайте, любовта не умира, тя е
вечна. Дори и тук, в нашето ледено Кралство. А
сега идете да поспите и не тъгувайте.
Следва на 11 страница

10

В е ст н и 4е

Бавно се изтъркаляха тези 22 дни. 2,... 10,... 15,... 20,.... 22.

Бр о й 3 , юн и ‘20 20

Едва дочакала утрото след последната нощ Ледената кралица почти тичайки стигна до храста с рубинената чинка. И о, чудо! Какво мило чудо!!!... В кристалното гнездо чинката тихичко си пееше някаква нейна песничка, а по зелените клонки, събаряйки големите капки роса, кихайки и
превъртайки се смешно подскачаше весело най-сладкото на света бяло гарванче толкова прилично
на нейния Гражибел и все пак различно и по своему чаровно-прекрасно.
- Гражибел, вълшебен и грижовен мой, Гражибел - прошепна си кралицата и няколко ледени
сълзици капнаха и се строшиха в краката ѝ, разпръсквайки снежни искрици. - Ти си помислил за
всичко. Благодаря ти за този безценен подарък! Прекрасно е това мъниче, точно твое копие. Обещавам ти, че ще го отгледам и пазя с най-искрената си и дълбока любов. И в никакви Аметистови
планини няма да го пусна и изпращам. Още повече, че преди дни през кралството мина един междуоблачен пътешественик и ми донесе вълшебно цвете. То никога не повяхва, мени цветовете си
според настроението на който го докосне и стопля и радва и най-тъжните души. Ардениче. Сега радостта се завръща и с това сладко пухче. Така ще го нарека – А р д е н и ч е. Защото и най-студената
душа има нужда от топлина и нежност.
И Кралицата протегна ръка, а гарванчето, накокошинено и рошаво бързо се настани в шепата й и
притвори доволно очета.
- Благодаря и на теб, мила чинке - за този безценен подарък, който получих с твоята помощ. От
днес ти ще бъдеш със специалния статут на първа придворна птица-грижовница. Винаги, когато ти
е самотно или тъжно, можеш да долиташ в моите покои и да си пеем. А и Ардениче много ще ти се
радва.
И тук идва краят на тази наша приказка, мило дете.
Най-обичам щастливите краища на вълшебните историйки. А ти?!

Бисери от матурите
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В творбата се очертава двубой между тримата герои.
****
Яворов в това стихотворение описва
българския народ като заточен на един
кораб.
****
Яворов е един от най-изтЪканите творци
на българската литература.
****
Ако се задълбочим по-дълбоко в определени творби, може да открием дълбок и
тежък аспект.
****
Без родина човек живее само по повърхността на света.
****
Човек, изгубил родината си, се превръща
в предадено животно.
****
Героят е качен на коня на Крум. Той вижда
шосе, след туй трева и започва да задава
много въпроси.
****
Стихотворението е написано в рима, което
нерядко се наблюдава при поетите.

