
“Прияте лю ,  п од а й  рък а ”

ВЕСТНИ4Е

Заедно можем всичко!

Издание на клуб “Училищен вестник” 
Брой 1  / януари 2020 година

Коледа е най-красивият християнски празник - символ на на-
деждата, на раждането, на новото начало.

Коледа е времето на добрите пожелания, на срещите със
стари приятели, на веселия звън на камбаните и песните край ел-
хата.

Коледа е време на подаръците.
Времето, когато даряваш обич и получаваш обич!
Коледа е време за чудеса!
Скъпи учители, ученици и служители на СУ “Св. св. Кирил и

Методий” гр. Козлодуй, нека коледния дух донесе много топлина в
дома ви, да умножи успехите ви, да ви помогне да намерите фор-
мулата на успеха и така да получите всичко за което сте мечтали -
здраве, любов и късмет!

Щастлива Коледа и успешна нова 2020 година!
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На 21.11.2019 г. в НЧХП „ Христо Ботев“ се проведе благотворителен кон-
церт под надслов ,,Приятелю, подай ръка” в подкрепа на Дома за сираци

в с. Нови хан.
Идеята за благотворителната кампания бе на представителите на 7б. клас в
Ученическия парламент, горещо подкрепена от всички и реализирана с енту-
сиазъм.
Благотворителната кауза бе прегърната и от приятелите и партньорите ни, а
Читалището отвори вратите си за участниците и гостите на концерта.
Една незабравима вечер ни подариха: Вокална група от 5б. клас, с ръководи-
тел Бояна Анчова, група „ Робинзон“, с ръководител Людмила Алексиева, балет
„Хаос“, танцова формация S. O. O. N. от 7бклас, с ръководител Бистра Григо-

рова, група за спортни танци с ръководител Веселин
Ковачев, прекрасните малки певици Виктория Добрева
и Виктория Валентинова, джудистите от клуб „Олим-
пия“, с ръководител Мария Братова.
Георги Няголов, ученик от 7. клас прочете написано от
него писмо до отец Иван, чрез което изрази своето
възхищение от дейността му.
Благодарение на талантливите певци и танцьори, на
неизтощимата енергия на главния организатор и коор-
динатор на събитието - Александър Караджов, благо-
творителната ни кауза събра 1800 лева за децата на
отец Иван.
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Скъпи, Отец Иван!
Пише ти едно момче от Козлодуй. Казвам се Георги и съм
в 7. клас. 
Всички казват, че детството е най-щастливото време от жи-
вота на човека и че децата са бъдещето на човечеството.
Но когато прочетох историята на Дома, който си създал,
историите на децата в него и видях тъжните очи на тези
деца, започнах да си мисля, че за много хора тези думи
нямат никакъв смисъл.
Радвам се, че те има, радвам се, че връщаш усмивките на
децата, че им даваш обич и топлина.
Ти си добър човек! Дано има още много като теб! Дано доб-
рите хора стават все повече!
Аз ще се стремя да бъда един от тях.
Огромно благодаря, че те има! 
Огромно благодаря, че си такъв човек!
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Н а 2 0 .
ноември,
по повод
3 0 - г о -

дишнината от приемането на
Конвенцията за правата на де-
тето от Общото събрание на
ООН, Ученическият парламент
на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ бе домакин
на среща на ученическите парламенти в об-
щ и н а
К о з л о -
дуй.
В с р е -
щ а т а
в з е х а
у ч а с т и е
предста-
вителите
на СУ
“ Х р и с т о
Б о т е в “ ,
К о з л о -
дуй, ПГЯЕ „Игор Курчатов“, Козлодуй, СУ

„ С в . с в .
Кирил и
М е т о -
д и й “ ,
Б у т а н ,
ОУ „ Хри-
с т о
Ботев“, с.
Гложене

и СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй.
Официални гости на форума бяха Николинка
Тодорова, Председател на Общинския съвет
в Козлодуй, кметовете на с. Хърлец – Огне-
мир Симов и на с. Бутан – Кирилка Асенова,
съветниците Ангел Лалюв и Валентин 
Паньовски, директорът на СУ „ Св. св  Кирил
и Методий“, с. Бутан – Жана Димитрова.
Срещата бе открита от ръководителите на

ОДМП: Виолета Маркова, Елиан Монов, Зла-
тина Иванова и Пепи Иванов.
Презентация за историята на отношението
към децата в различните исторически епохи

и на идеята за
права на децата
представи  Бо-
ряна Ефремова от
12б клас, предста-
вител на нашия
парламент, пре-
зентацията за
дейността на пар-
ламента през
2018/2019 г. пред-
ставиха Никола
Иванов от 11а и

Тамара Драгомирова от 10а клас.
Децата от всички училища разказаха за дей-

ностите, инициирани и организирани от
ученическите съвети.
Поздрав към участниците във форума
поднесе танцова формация S. O. O. N. от
6. клас, с ръководител Бистра Григорова.
Пожелания за успешна работа отправи
към участниците и г-жа Николинка Тодо-
рова, заедно с подарък „Алманах на
българщината“ от кмета на Общината.
Представителите на нашия парламент от-
правиха покана за сътрудничество към
Младежкия общински парламент, към
всички участници във форума и към Об-

щината, които да реализират доброволчески
дейности за поддържане и обновяване на ме-
стата за отдих и спорт в Козлодуй, на първо
м я с т о
парк „Ди-
г а т а “ ,
детските
и спорт-
ните пло-
щадки.
Срещата
завърши
в нефор-
м а л н а
о б с т а -
новка. За
участни-
ците и гостите бе подготвена почерпка от Об-
щината и училището домакин.

Г одишна  с р еща  на  ОДМП
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СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй
кандидатства за участие в Национална Про-
грама  „Иновации в действие“ и беше одоб-
рено за включване в Модул 2: „Мобилност за
популяризи-
ране и мултип-
лициране на
добри инова-
ции на учи-
лища, които не
са в Списъка
на иноватив-
ните учи-
лища“.
Мобилността бе проведена в периода 27-
29.11.2019г. Група  от 4  учители,  препода-
ващи  в прогимназиален и гимназиален  етап
и 4 ученици – 2 от 5 клас и 2 от 8 клас посети
СУ „Петко Рачов Славейков“  гр. Видин.
Целта бе разширяване на впечатленията от
работата на иновативното училище, наблюде-
ния и обмяна на опит при реализирането на
иновативните елементи в обучението.
Иновацията, прилагана  от видинското учи-
лище е озаглавена „Повишаване на  функцио-
налната грамотност на учениците, чрез
гледане на филми със субтитри“ и бе пред-
ставена на първата среща между екипите на
двете училища.
Бяха наблюдавани  три открити урока: по анг-
лийски език в 8 клас, по български език в 5
клас и по човек и природа в 5клас. В трите
урока бяха споделени и демонстрирани пре-
дизвикателствата и постиженията   пред
учители и ученици в реална среда. Демон-
стрирана бе  иновативната практика, прила-
гана в СУ „Петко Рачов Славейков“  гр.
Видин, а именно в  началото на всеки час
пред учениците се представя от 3-5 минутен
филм със субтитри. Филмът е свързан тема-
тично или  по друг начин с урока.  В  рамките
на определено от учителя  време,  веднага
след като са изгледали  филма, учениците по-

пълват тест с няколко въпроса върху него.
Целта е да се разбере  дали учениците са
чели с разбиране текста  в субтитрите на
филма. 

В атмосфера на сърдечност, откритост
и добронамереност протече и срещата
между  учителите от иновативния
екип  на СУ „Петко Рачов Славейков“
гр. Видин  и козлодуйските им колеги.
На нея присъства и експерта от РУО
гр.Видин, който осъществяваше мони-
торинг по програмата. Обсъдени бяха
наблюдаваните уроци, начина на  по-
добряване на   функционалната гра-

мотност на учениците и отчитането  и, както
и продължението на  иновацията   в СУ „Петко
Рачов Славейков“ . От своя страна козлодуй-
ската група представи пред домакините дей-
н о с т т а
на учи-
лището,
както и
с в о я
д о б р а
п р а к -
т и к а ,
п р и л а -
гана от
г-жа Грета Владимирова-учител по БЕЛ в гим-
назиален етап, за проектния подход в рабо-
тата  по литература, междупредметните

връзки и мотивирането на учениците за че-
тене. Г-жа Владимирова представи и про-
дукти на своите ученици. Видинските учители
проявиха голям интерес към представените
материали на учениците от СУ “Св. св. Кирил
и Методий“ гр. Козлодуй    и изявиха желание
да посетят училището.
Като резултат от осъществената мобилност
бяха изготвени съвместни продукти от за по-
пуляризиране на иновацията – презентации,
видеофилм.

Иновации  в  д ей ствие



На  Ко л ед а  с е  с л у чв ат  ч уд е с а !
На 12.12.2019 г. в Актова зала на СУ "Св. св.
Кирил и Методий" гр. Козлодуй се проведе
Коледен благотворителен концерт. Коледните
песни, народните танци, балет и сурвакари
повдигнаха настроението и развълнуваха

гости учители и родители. Бурни аплодис-
менти приветстваха изпълнителите.

Преди празника, във фоайето на залата, в
благотворителна изложба бяха представени
красивите играчки, картички и сурвачки от Ко-
ледните работилнички на класовете.
По традиция след концерта в стола на учили-
щето бе подредена благотворителна кули-
нарна изложба с домашни вкусотии.
Коледният празник бе осъществен благода-
рение на всички ученици, учители и роди-
тели, на всички наши приятели и партньори
от:
*Пенсионерски клуб "Здравец"
*Балет "Хаос" с художествен ръководител
г-жа Даниела Иванова
*НЧХП "Христо Ботев - 1879"
*Танцова школа " Цветков"
*Група "Щуротреска" с художествен ръково-
дител г-жа Галя Цветанова

*Клуб " Спортни танци" с художествен ръко-
водител г- н Веселин Ковачев
*Прекрасните солистки от нашето училище
Сирма Стоянова и Виктория Иванова
*Децата от 1.б и 5.б клас и малките артисти
от 2. и 3. клас ръководители: Боянка Анчова,
Цветанка Каменова, Анелия Добрева и Цве-

телина Димитрова
*Децата от чуждоезиковите групи с френски,
немски, английски и корейски език.
Събраните от Коледните благотворителни
инициативи средстава в размер на 1600 лева
ще бъдат предоставени на деца в неравно-
стойно положение и възрастни хора.
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На  Ко л ед а  с е  с л у чв ат  ч уд е с а !
И тази година ученици от 5.а, 5.б и 11.б клас на нашето училище посетиха децата от дома в
с. Бърдарски геран. За пореден път в навечерието на празника, нашите ученици помогнаха
на децата да усетят магията на Коледа. Всяко дете от дома, освен така желания подарък,
получи и истински приятел. Срещата мина в много игри и забавления.

Ученици от 7.г клас с ръководители Таня Руменова и Андриан Иванов посетиха Дома за хора
с увреждане в село Гложене. Учениците поздравиха възрастните хора с кратка програма по
случай предстоящата Коледа. Kоледни стихотворения за поздрав към учениците рецитираха
възрастните хора. За всеки от дома учениците бяха подготвили подарък, а родителите им
зарадваха хората с вкусни баници, сладкиши и плодове.
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- Госпожо Костова, какво е мнението Ви за благотворителната кампания тази година?
- Благотворителността е ценност, която обединява нашата училищна общност от
много години.
Тази година ученическият парламент започна подготовката за кампанията по-рано, даде
нови идеи за хора и инситтуции, които да подпомогнем.
Подкрепата на всички партньори, които парламентът покани да се присъединят към
кампанията и отзивчивостта и таланта на нашите учители и ученици позволи да пре-
живем два незабравими празника – на 21 ноември и на 12 декември.
- Какво Ви направи особено впечатление?
- Впечатлена съм от участието на бившите ни ученици, които не пропуснаха да се вклю-
чат в кампанията, макар и да не са сред нас. 
Бих искала да благодаря на Гергана Принова, която активно подкрепи кампанията.
Впечатляваща беше готовността на всички наши партньори да бъдат заедно с нас в
тази кауза -  Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев“, танцова формация
Цветков, Дом на енергетика, ОДК, пенсионерски клуб „Здравец“, много родители.
- Според Вас парламентът реализира ли главната си цел – да направи по-различна Ко-
леда?
- Всяка идея може да се осъществи успешно, ако около нея се обединят съмишленици и
има ясна цел.
Коледата в нашето училище винаги е различна, защото ние подкрепяме хора, които по-
знаваме и които всяка година ни очакват с обич и с нетърпение.
Тази година помогнахме на още повече хора и се надявам да сме създали нови приятел-
ства.
Ученическият парламент беше вдъхновител и двигател в реализирането на новите идеи.
Надявам се, че сте удовлетворени от резултатите.
- Важно ли е да правим добро?
- Добрите ни дела променят нас, те са по-важни за нас, отколкото за тези, към които са
насочени.
Ние не можем да решим проблемите на децата и на възрастните в нужда. Можем само
да им засвидетелстваме обич и подкрепа.
За всеки млад човек е важно да бъде чувствителен към света, който го заобикаля и да
има кауза. Само така ще съхраним надеждата си за по-добро бъдеще.
Пожелавам на ученическия парламент активност и добро сътрудничество във всички ини-
циативи.

Интервю
След края на благотворителната кампания в училище, ученикът Александър Караджов,
представител на Ученическия парламент, взе интервю от директора на училището ни
- госпожа Мария Костова.

Малките  у ч еници  п о  г о л еми  въпр о си

Нашите репортери Стефи, Деница и Елена се срещнаха с ученици от 2. и 3. клас и им за-
дадоха наколко въпроса.

Как се разбират птиците и животните 
помежду си?
На друг език
Чуруликат

Чрез мозъчни вълни
На животински език

Какво е амбиция?
Задължение

Доволен човек
Смел си и правиш всичко

Нещо, което искаш
Да се стремиш да постигнеш нещо                      
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Малките  у ч еници  п о  г о л еми  въпр о си
Ако Земята се върти, защо не падаме?
Има земно привличане, което ни държи

Земното ядро ни привлича
Защото хората се държат на краката си

Защото се върти бавно

Какво са мечтите и колко струват?
Нещо, което всеки има - безценни са

Ще останем без щастие, ако ги споделим
Нещо, което ще се случи в бъдеще

Стари спомени, които се възраждат
Мечтата е нещо хубаво

Какво представлява мъглата?
Паднали облаци

Прозрачна
Пушек

Капките от дъжда
Издигаща се пара

Тъмни облаци, издигащи се нагоре

Какво са сънищата?
Мечти, които се сбъдват

Кошмари
Нещо, което е реално

Неразгадана за човека мистерия
Забавляваме се докато спим

Гледаме филм със затворени очи
Сънищата са нашето въображение

Възрастния човек е:
Смел и упорит човек

С много натрупан опит
Приятел
Родител

По-голям и трябва да го уважаваме
Знае повече

Изживял е повече
Знае всичко 

Постигнал е много
Най-мъдрият

Минал е през всичко
Първия човек, който сме видели

Първолаче се прибира от
училище и възмутено заявява:
- Повече няма да стъпя в това

училище!
-  Защо?

Защото не мога да чета, не мога
да пиша, а да говоря не ми дават

Училищната лекарка казва на
класа:

- Ученици, запомнете, че
дълбокото дишане унищожава

микробите.
- Така ли? А как да ги накарам да

дишат дълбоко? – учудва се Иванчо.

Връща се дете от училище и пита баща
си:

- Татко, ти бил ли си войник?
- Да.

- И войниците от нищо не се страхуват,
нали?
- Да.

- Тогава може да погледнеш бележника ми.

Отива Иванчо в аптеката и започва:
- Памук, анкерпласт, бинт, риванол, йод,

мехлем за рани...
- Какво се е случило, нарани ли се някой у

вас? - пита аптекарката.
- Все още не, но тате отиде на родител-

ска среща.

Всяка  пр и ли ка  с  д ей ствителни  ли ца  и  събития  е

с л уч ай на

Вав понеделник сам на испид по балгарзки език, пужелаите ми оспех?


