
През Възраждането 11 май се утвърждава като 
важен ден от празничната система на българите - Ден 
за почит на светите братя Кирил и Методий. Първо-
учителите са признати за светци още в края на IX век, 
а сведения за отбелязване на празника им на 11 май 
има още през XII век.

Денят 11 май не е случайно избран от Найден 
Геров — това е общият църковен празник на двамата 
светии. Празникът започва редовно да се отбелязва в 
Шумен и Лом, а от 1860 г. и в Скопие. От 1863 г. 11 
май се установява като църковен празник на светите 
равноапостоли Кирил и Методий. В София празникът 
е организиран от учителя Сава Филаретов.

Всеруският Синод по повод празнуването 1000-го-
дишнината на Моравската мисия на Кирил и Методий 
взема следното решение: „За спомен на хилядолетието, 
откакто първоначално бе осветен нашият бащин език 
чрез Евангелието и Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от тази 1863г. 11 май като цър-
ковен празник на преподобните Кирил и Методий!“ След това празникът се чества във всички православни 
славяноезични страни.

През 1856 г. Йоаким Груев предлага денят на Кирил и Методий да бъде отбелязван като празник на 
българските ученици.

Скъпи читатели, 
Празнуваме отново Деня на славянската писме-

ност и култура – 24-май. Дата, която свързваме 
с думите  „светъл“ и „изконен”, защото именно 
такъв е българският език и защото всеки чувства  
патриотизма в себе си, когато чуе думите “Върви, 
народе възродени”. Днес празнуват добрите  учители 
на България – и ние ги познaваме! Редакционният екип 
на в.„Пулс“ честити празника на всички съвременни 
просветители и будители. 

Съхранявайки по страниците на вестника българ-
ското слово, ние се опитваме да покажем неговите 
безкрайни възможности на вас, нашите читатели-
те. С всеки брой се стремим  да въздействаме и да 
създаваме истински стойностни материали на роден 
език - символ на българщината днес. 

Нашият екип вярва, че грамотността все още 
е жива, затова радвайте се на празника истински! 
А ние ви пожелаваме да предавате и използвате с 
гордост нашето слово. Нека този ден бъде денят, в 
който ще се обърнете към учителите си с възхище-
ние иv уважение, без да мислите за оценките, които 
са ви писали! Пожелаваме ви да сте защитници на 
българския език, но също така и иноваторите му! 
Пожелаваме ви един истински празник на духа!
Честит Ден на славянската писменост и култура!

От редакционната колегия

Думите, които всеки българин знае от
момента на пристъпването на
училищния праг за първи път.
Думи, които често пъти изговаряме
наизуст, без дори да се замислим за
смисъла и гордостта, които носят.
24 май не е просто поредният
официален празник - това е денят, в 
който всеки българин може да изрече,
високо и ясно, че е горд потомък на
нация, заемаща основно място в
историята на Европа.
24 май е символ на достойнство,
традиция и духовност.
Достойнство, защото на този ден
честваме азбуката, която сме дали на
света, даваща самочувствие,
образованост и културна независимост
на “вси славяни”.
Традиция - най-дълго отбелязваният
празник в историята ни - повече от 200 години.
Духовност - празник не на политици и военни, а на 
културата и науката. На хората, градящи 
устоите на нацията, на хората, даващи ни идентич-
ност, и на тези, които възпитават поколенията след 
нас - учителите и народните будители.

www.vestnikpuls.hit.bg www.soukim.com Брой 19, май 2017

Честит празник!

Аз, Буки,
Веди, Глаголати

11 май - Ден на светите 
братя Кирил и Методий 
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Уповавайки се върху вечните нравствени устои на моята праотеческа вяра в името на пър-
воучителите, създателите на славянското писмо и четмо –   Св. Константин Кирил Философ  и 

брат му  Св. Методий,  пред лицето на моите преподаватели и близки, които вземам за свиде-
тели и гаранти,  

се заклевам,
че по силата на цялостно придобитите от мен педагогически знания и умения ще върша през 

моя живот напълно и правилно всичко, което е по повелите на педагогическата деонтология.
Тържествено се заклевам

 да уча и възпитавам всички свои ученици и възпитаници равностойно и без лицемерие, 
винаги и само според научните истини и знания, като развивам творческите им сили и индиви-

дуални способности.
Кълна се

да помагам и на ония от тях, които се нуждаят от особени грижи и внимание, заради боле-
стите, недъзите и страданията им.

Чрез педагогическото си майсторство, обич и жертвоготовност да ги обучавам и помагам 
всячески, така че да се развиват и укрепват като пълноценни и здрави личности, с богат ум и 

разум, облагородени чувства и добродетелна воля.
Кълна се

да бъда като възрожденските даскали -  всеотдаен ратник на полето на просветата, обра-
зованието, науката и културата. Като тях да нося в сърцето си мечтата за бъдното благо на 

моя род и Родина, която да предам на своите възпитаници.
Навсякъде, непрекъснато, при всички условия да провеждам процесите на обучение и възпи-

тание  с непоколебимото любородно съзнание за голямата поета днес от мен отговорност пред 
бъдещите поколения и със своето чувство за свещенослужение.

Из “Клетвата на педагога”

Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” Велинград
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Учебната година стартира успешно! 
В резултат на засиления интерес към нашето 

училище бяха сформирани три паралелки в първи 
клас и три с прием след седми клас - със засилено 
изучаване на чужд език.

Благодарение на про-
грамата Еразъм+  старти-
раха два нови двугодишни 
международни проекта: 
“Open your arms for who 
need them“ с партньори 

Турция, Португалия, Италия и Румъния и „Energy 
- Efficiency - Empowerment ”, по който работим 
съвместно с Германия и Испания. Изпълнението на 
тези проекти ще повиши комуникативните умения 
на учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ по 
немски и английски език и ще утвърди самочувст-
вието им като пълноценни граждани на Европа.  

Включихме  с е  в 
Националната седми-
ца на четенето, като на 
10.10.2017г. в учили-
щето ни отвори врати 
Работилница за творче-
ско писане - събитие, в 
което партнирахме на 
РУО-гр.Пазарджик.

Станахме част от училищната партньорска мрежа 
по целия свят на специална церемония по връчване 

първите DSD дипломи в 11 клас. Лично, г-н Каснер 
-  координатор на Консултантски отдел за обучение 
в чужбина, поздрави немскоговорящите ни ученици 
и връчи почетен знак на директора на училището 
г-жа Ани Василева. Това не би било възможно и без 
всеотдайния труд и професионализъм на учителите по 
немски език Василка Дамянова и Илияна  Мичева.

Наши ученици: Величка Чорбова и Виктор 
Бурдин от XIб клас участваха в областния кръг на 
националното многоезично състезание и се класи-
раха за националния кръг в Габрово. Поздравления 
за постигнатите резултати!

Почетни грамоти за участие и успехи в На-
ционално състезание по физика’2016 г. получиха 
Васил Похлупков-7а, Благой Кавръков-11а, Коста-
дин Кърпачев-11а и Георги Анастасов-12а. Нашите 
възпитаници достойно защитиха името на училището 
ни, като премериха знания с още много други свои 
връстници от цяла България.

Традиция стана организирането на  благотвори-
телна акция за подпомагане на юношите от Дома за 
настаняване на деца, лишени от родителска грижа. 
Инициативата е изцяло на учениците - от решени-
ето на ученическия съвет до транспортирането на 
събраните вещи.

 Ученици от VI и VII клас участваха за първа 
година в състезанието „Стъпала на знанието. Българ-
ски език и литература“, организирано от сдружение 
„Десет книги“. Всички участници се представиха 
достойно и бяха наградени с грамоти.

В Деня на ученическото самоуправление ролята 
на директор, заместник-директор, психолог и учите-
ли по различни предмети заеха учениците, избрани 
сред най-добрите.

За да отбележим присъединяването ни към гло-
балната общност на “Oracle Academy” - софтуерна 
компания номер едно в света, в училище бе открита 
плоча с поредната нова титла към визитката на СУ 
„Св.св. Кирил и Методий”.

Успехите на нашите уче-
ници продължават да ни 
радват. След проведените 
общински кръгове на олим-
пиадите по: български език 
и литература, математика, 
английски език и немски 
език, история и цивилиза-
ция, география и икономика, 
биология, физика, химия и 
опазване на околната среда, 
за областни кръгове се кла-
сираха най-добрите. Ученич-
ките Уафа Хамун, 8а клас, 
Анелия Костова, 5б клас и 
Михаела Нанова, 5б клас се представиха повече от 
достойно на областната олимпиада по БЕЛ, а Кон-
стантин Толис за втори път се класира за национален 
кръг на олимпиадата по английски език.

За поредна година отбелязахме и международния 
ден на числото Пи. По повод празника, нашите 
ученици организираха състезание за най-много 
запомнени цифри на числото пи след десетичната 
запетая. Допълнително настроение внесе и подре-
дената изложба на торти и сладкиши, украсени с 
математическото число. Денят бе част от събитията, 
посветени на годината на математиката.  

Задоволство и гордост предизвика представянето 
на  Радка Гарданска и Стойчо Стрелчов от 12 клас 
в състезанието по география с формат на държавен 
зрелостен изпит. Благодарение на отличния си ре-
зултат  те бяха приети за студенти в Югозападен 
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Наши ученици ще учат и в чужбина след ус-
пешно полагане на изпитите TOEFL, CAMBRIDGE 
и IELTS: Венцислава Бормалийска, Елена Баева, 
Ваня Средкова, Виктория Белухова и Александра 
Масларова.

Училището участва в организирането и провеж-
дането на фестивала „Пусть всегда будет солнце“ 
през м. април в нашия град. Мероприятието има 

Летописът от тази година
за цел да популяризира руската поезия, песен и 
танц, а ние с радост подкрепихме младите таланти 
на България, които  проявяват интерес към руския 
език и култура.

Още за нас: сертификати с международно при-
знание за владеене на немски език от Goethe-Instituts 
и на английски език от University of Cambridge 
получиха наши ученици от 11 и 12 клас.

И защото обичаме езиците, и защото сме граж-
дани на света - нашият ученик Александър Прегьов 
участва в Националния конкурс “Чудо” за създаване 
на авторски художествен текст на немски език. Той 
бe oтличен с награда и публикация на творбата си 
в немски сборник.

Участвахме и в Националното състезание по ин-
формационни технологии, информатика и визуални 
изкуства „Аз мога - тук и сега”. Божидар Гивечев, 

Борис Даскалов и Михаил Мишев от 10б клас пред-
ставиха училището ни в направление „Видеоклип“ 
и направление „Фотография“. Мотивирани, можещи 
и талантливи, момчетата успяха да завовюват прес-
тижно място в Топ 10 и да докажат, че  постоянство 
и амбиция младите хора могат да открият щастието 
тук в България, тук- в нашето училище. 

По случай патронния празник на училището 
11 май организирахме нетрадиционно шествие 
до площад „Николай Гяуров”, където се проведе 
“Парад на приказните герои”. Ученици и учители 

подготвихме  богата програма от песни, танци и 
сценки. Пред радостните погледи на родители и 
гости бяха показани и знания, и много талант, за 
да почувстваме всички щастието и гордостта, че 
сме наследници на светите братя Кирил и Методий. 

Особено внимание бе обърнато и на знаковите ус-
пехи на нашето училище. Наградени бяха ученици 
- първенци в областни и национални олимпиади и 
конкурси. Впечатляващият  музикален спектакъл 
предложи много смях и забавления на всички, взели 
участие и уважили тържеството ни.
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„Ние всички сме еднакви, само езика на прави различни.
Затова сме тук, защото желаем да преодолеем тази бариера.

ТОВА Е ЕВРОПА“
Няколко години вече в СУ”Св.св. Кирил и Методий” – Велинград, се изучава интен-

зивно немски език. В срещи, изяви, изпити за международни сертификати младежите 
добиват увереност и себеуважение заради онова, което са постигнали, както и ясна 
представа за перспективите и целите, които те сами вече очертават за бъдещето си. 

И ако нещо може да се нарече истински успех, това е шансът, който получихме 
след като спечелихме проекта „Energy  Efficiency  Empowerment“, финансиран от 
европейската програма „Еразъм+” за сътрудничество, иновации и обмен на до-
бри практики. Координатор 
по проекта е  Silverberg 
- Gymnasium в Бедбург, 
Германия, а училища парт-
ньори са гимназия IES 
Joaquin Rodrigo в Мадрид, 
Испания и разбира се СУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, 
Велинград. Този проект ни 
даде възможност да отво-
рим вратите пред своите 
познания, да ги разширим 
и приложим в определени 
практически насоки, за да 
усетим истинския смисъл 
и значение на онова,  което се получава в училище.

Наскоро група ученици от девети и десети клас на училището ни участваха 
в една от изявите  на тази програма в Германия. Рамо до рамо с връстници  от 
Испания и страната домакин те изследваха определени проблеми на енергийна-
та ефективност, запознаха се с нейните хоризонти и посетиха изследователски 
центрове и забележителности, мини и електроцентрали. Само по себе си това е 
значим принос към тяхното личностно развитие и израстване. Но нека включим 
още няколко наистина ценностни придобивки. Младежите се учеха да общуват 
пълноценно с връстниците си от другите две страни, развиваха уменията си да 
говорят на немски и английски език в реална социална среда. И вярвайте ни, 
показаха какво можем да постигнем чрез нашата образователна система.

И ако добавим и факта, че бързо и лесно се сприятеляваха със своите партньо-
ри  и с интерес и разбираемо любопитство се доближиха до непознатите до сега 
национални култури на две от европейските страни, ще разберем защо проектът 
е наистина полезен и вълнуващ. 

Нещо повече, ние успяхме да покажем таланта на българите, широтата на 
нашето изкуство и интелигентността на младите хора, както и тяхната щедра, об-
щителна душа. И бяхме оценени високо неведнъж. Искахме да поставим България 
заслужено до други европейски страни и го направихме. 

И още един извод: младежите усетиха, че нашето място недвусмислено е в 
Европа, че сме част не от периферията, а от нейната душа. 

Така интелект, личностно развитие и емоции са онова, с което се обогатихме и 
превърнахме в реални резултати в процеса на осъществяването на един наистина 
забележително полезен проект.

Василка Дамянова, гл. учител по немски език

Човешкият живот е единство и хармония, стремеж към бъдещо развитие и общ успех. 
Поставяме си цели, опитваме се да ги осъществим и търсим начини да бъдем духовно 
богати. Така, следвайки подобно житейско кредо, и ние - ученици и учители от СУ“Св.
св. Кирил и Методий“, Велинград си поставихме цел - да стъпим на руска земя. 

Благодарение на добрите взаимоотношения между  руско училище от гр. Москва и 
нашето, се проведе едноседмично посещение за обмяна на опит, в което участие взеха  
ученици от девети, десети и единадесети клас. Заедно с нас бяха г-жа Ани Василева 
(дирекор на училището), г-жа Мария Вълкова (зам. -директор), Тома Чонков (учител 
по физкултура) и Христо Стоев (учител по български език и литература).

Руската душа е любвеобилна и ние бяхме топло посрещнати  и приети от всички! 
Ден след ден пред нас се разкриваха чудесата на космополитна Москва, разбира се 
не без напътствията на руските деца и техните учители. Посетихме  Кремъл, видяхме 
сградата, в която е кабинетът на Владимир Путин, бяхме и на Червения площад, а впе-

чатленията ни от Оружейната 
палата са прекрасни - там 
са събрани всички тоалети 
на царете и цариците през 
вековете, техните каляски 
и  златни украшения. За съ-
жаление не ни позволиха 
да заснемем тези красоти! 
Посетихме и музея на Оте-
чествената война, останахме 
безмълвни пред величието и 
героизма на руските войници! 
А московското метро е най-
уникалното в света, такива 
красиви станции има, не ни 
се искаше да излезем  в града 

- долу се намирахме в друго измерение! Москвариумът и той ни трогна, световният 
океан и неговите обитатели са събрани в едно, толкова красота на едно място, че не 
ти се иска да спре да обяснява екскурзоводът!

Ще завършим пътеписа с впечатленията ни от училището, в което бяхме! С толкова 
много положителни емоции си тръгнахме оттам - затова непременно ще се върнем - още 
следващата година! Децата на Русия са талантливи и сериозни! Не мога да отрека, че и 
нашите представиха училището добре! Учениците ни се справиха блестящо! На трети 
март имаше подготвен концерт, специално за нас. Когато Биляна Шехтова и Антоанета 
Кейбашиева започнаха да рецитират руски стихотворения, залата притихна и всички 
се просълзиха. А какви талантливи актьори си имаме! Те представиха сценка на руски 
език, която разсмя всички и придаде радостно настроение сред публиката! 

Радвам се за това, което ни се случи! Химнът на страната ни звуча  в Русия и 
всички бяха на крака! Българо-руската дружба във Велинград ще продължи! Нашето 
училище ще прослави пак страната и града си, защото  ще се подпише нов договор за 
сътрудничество и традицията да се почитаме с братята славяни ще остане жива! 

Филип Филипов, учител по руски език

Европа и ние Поставихме България до 
другите европейски страни

На руска земя

Ние, учителите и уче-
ниците в СУ „Св.св. Кирил 
и Методий“, не просто го-
ворим за демокрация и но-
ваторство. Ние прилагаме 
тези принципи в ежеднев-
ната си работа. Работим 
заедно, защото знаем, че 
представляваме двете стра-
ни на един и същи процес; 
ние знаем, че не може да 
има учители без ученици, 
също както и не може да 
има ученици без учители. 
Нашата връзка е съдбовна. 
Ето защо ние работим така, 
че да покажем на децата 
практическото приложение 

на наученото - квинте-
сенцията на познанието. 
Каква е нашата тайна? 
Отговорът е много прост 
– предлагаме на нашите 
ученици възможности да 
пътуват, да се срещат със 
свои връстници от много 
европейски страни. Няма 
по-добър и по-приятен 
начин едновременно да 
научаваш нови неща и 
да проверяваш нивото на 
познанията си. А как се 
постига това? Поредни-
ят отговор е – работим 
по европейски програми. 
Започнахме през 2012г. 
с участие по европейска 
програма Коменски – има-
хме два действащи про-
екта: “B.O.S.S. – Business 
opportunities for students 
at school” – двустранно 
партньорство с ученици от 
Дания и “Different colours 
– the same meanings” – 
проект с многонационално 
партньорство с ученици 
от Великобритания, Сло-
вения, Полша, Унгария, 
Италия, Турция и Бълга-
рия. Последва участие по 
друга европейска програ-
ма –  Еразъм+, от 2014г. 
участваме в проекти по 
КД2 – Партньорство меж-
ду училища за обмен на 
добри практики. Проектът 
бе с име “Strong body – 
healthy life” и отново бе с 
многонационално участие 
с представители от Тур-
ция, Полша, България и 
Румъния. Бяхме домакини 
на две събития – проект-
на среща и краткосрочна 
мобилност за ученици и 
учители с цел обмен на 
добри практики и обуче-
ние. Посрещнахме над 70 
колеги и тийнейджъри от 
три европейски страни, 
като успяхме да създадем  
много нови приятелства, а 
също така да бъдем отлич-
но подготвени домакини, 
оставящи прекрасни спо-
мени у гостите си.

Наши ученици посе-
тиха град Яши, Румъния 

и успяха да се представят 
по най-добрия начин  - с 
езиковата си подготовка по 
английски език, но също 
и с уменията си – отлич-
ни спортисти, отдадени 
на здравословен начин на 
живот, прекрасни танцьо-
ри, мажоретки, химици, 
биолози, плувци, скиори, 
футболисти и волейболи-
сти. Естествено, това не 
остана незабелязано от 
колегите, родителите и 
местната общност.

    Това начинание бе 
поощрено и продължено 
по подобаващ начин – с 

участие в нови два проек-
та по програма Еразъм+. 
Единият – тристранен, с 
участие на партньори от 
Германия и Испания и с 
втори работен език немски, 
и друг, също многостранен, 
с партньори от Италия, 
Румъния и Турция. Нови-
ят проект по КД2 е с име 
„Open your arms for who 
need them”. Основна тема 
на този проект е осъзна-
ването на проблемите на 
децата-бежанци и изграж-
дането на активна жизнена 
позиция по ключови об-
щоевропейски проблеми. 
Вече имаме две осъщест-
вени мобилности по този 
проект. Първата бе до град 
Самсун в североизточна 
Турция, където се състоя 
транснационална среща с 
основна тема  децата-бе-
жанци, както и дейностите, 
които ще бъдат предприети 
за нормалното и ефектив-
но протичане на проекта. 
Крайната цел е не просто 
да се предизвика съпри-
частност, а да се оформи 
цялостен нов мироглед  - 
една активна гражданска 
позиция, която да води 
към нов поглед върху ев-
ропейското и световно бъ-
деще. Първите стъпки по 
осъществяването на този 
проект бяха плахи от стра-
на на учителите – трудно 
е дори да си представим, 
че бежанците могат да 
предизвикат други емо-
ции, освен раздразнение 
и гняв, но учениците бяха 
тези, които посочиха нова-
та посока – на лоялността, 
съпричастността и споде-
лянето. Удивена съм от 
емоционалната зрялост на 
учениците от 8а,9а, 9б,10а 
и 10б класове и съм им из-
ключително благодарна за 
предложената нова гледна 
точка – тази на загриже-
ността и съчувствието. 
Тридесет ученици бяха 
посочени от класните си 
ръководители като хора, 
на чиято воля за промяна 

и новаторство може да се 
разчита; ученици, които 
ще имат решимостта и 
желанието да правят пре-
зентации по проблемни 
теми, да изразяват соб-
ствено мнение, да отделят 
от свободното си време за 
рисуване, пеене и благот-
ворителност. Специална 
благодарност дължа на 
Йоан Каръков, Кристиана 
Христозова, Невина Каца-
рова и Катерина Димова от 
10а клас – те направиха по 
две и повече презентации 
по теми и идеи, почерпе-
ни от проекта и уастваха 

в заснемането на филм, 
представящ личното им 
мнение за децата-бежа-
нци. Същото направиха 
Василена Белева, Кристина 
Попова, Стефани Евти-
мова, Христине Стоилова 
и Цветина Вачева от 9б 
клас. Радина Граматикова, 
Елена Кузманова и Еле-
на Папазова от 9а клас 
направиха въздействащи 
презентации за миграцията 
като цяло, изразиха лич-
ното си мнение и участ-
ваха при изработването 
на  листовки, свързани 
с темата за бежанците. 
Адекватна беше и реакци-
ята на учениците Михаил 
Мишев, Борис Даскалов, 
Александър Прегьов, Ми-
шел Маврикова и Божидар 
Гивечев, които проявиха 
невероятна дееспособност, 
инициативност и доброна-
мереност. Благодарност и 
за Иван Узунов и Борис 
Софовичин от 8а клас, 
които направиха чудесни 
презентации за страната, 
града и училището ни. 
Те, заедно с Радина Гра-
матикова, Йоан Каръков 
и Стефани Евтимова бяха 
в първата група пътуващи 
ученици. Посетихме ру-
мънския град Хунедоара, 
където те се представиха 
блестящо в предвидените 
дейности и уъркшопове 
и бяха най- харесвани от 
всички участващи тийней-
джъри.

Предстои ни пътуване 
до Ортона, Италия. Тече 
усилена подготовка. Избра-
ните ученици са сериозни, 
мотивирани, талантливии 
работят с желание и отда-
деност. Така работи целият 
екип – харизматичната г-жа 
Светла Борисова, сериозна-
та г-жа Надежда Деянова 
и отговорната училищна 
координаторка г-жа Рила 
Попова.

Да си пожелаем успехи 
и ползотворна дейност!

Рила Попова, старши 
учител по английски език                                                                                                             


