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В СУ „Св.св. Кирил и Методий“ Велинград през 
2016 – 2017 учебна година се реализира богата и 
разнообразна извънкласна дейност по проект „Твоят 

час“, която създава благоприятна културна среда, прави 
училището желана територия за учениците, запълва 
свободното им време с полезни дейности, предпазва ги  
от рискове, дава възможност за ранна превенция срещу 
негативните прояви и послания, които се излъчват 
непрекъснато и непредпазливо от много посоки.

Създадоха се клубове за народни танци ,,Весело 
хорце” с учениците от 1в клас с ръководители Ани 
Лозанова и Илияна Стойнова. Те танцуват с голямо 
удоволствие ръченица.

Създаде се и клуб “Пей и танцувай с усмивка“ -  с 
ученици от 2в клас с ръководител Соня Гушевилова. 
Второкласниците с настроение танцуват и пеят попу-
лярни български и руски песни танцуват и участват в 
разнообразни концерти, тържества и флашмоб.

Впечатляващо бе участието на клуб „Пей и тан-
цувай с усмивка“ на Фестивал на руската поезия, 
песен и танц „Пусть всегда будет солнце“. На сцената 
демонстрираха танцовите си умения  и истински се 
забавляваха. Създадоха приятна атмосфера и спечелиха 
овациите на гостите на тържеството.

С публичните изяви  учениците демонстрираха  
таланта си, музикалните и танцови умения, поведение 
на сцена и пред публика.

Интересен и вълнуващ е животът в СУ„ Св. св. 
Кирил и Методий “ – начален етап. Децата го посеща-
ват с желание, защото всеки ден ги очакват различни 
предизвикателства. Те са умни и талантливи. Учат, 
играейки и играят, учейки. Участват в състезания и 
печелят награди. Не се страхуват, защото са уверени 
в знанията си.

За първи път през тази учебна година нашите 
ученици от випуск III клас участваха  в състезанията 
на СБНУ. Първите рисуваха с удоволствие и увлякоха 
след себе си нови участници за следващите 4 кръга. 
Третокласници постигнаха изключителни резултати. 
Заслужени поздравления за получилите максимален 
брой точки: Парисиана Николова, Рая Мантарова, 
Евелина Фъркатова, Ивана Хрискова, Йордан Василев 
и Моника Андреева. Наша гордост е Евелина Фърка-
това от IIIв клас, която се класира за националното 
финално състезание.

Учениците от IV клас активно участваха в Нацио-
налната олимпиада „Знам и мога“. Добрата им подго-
товка бе гаранция за успешното представяне.

Гордост за училището ни е Пагане Петрова от 4а 
клас, която спечели първо място в математическия 
турнир „Иван Салабашев“.

Утвърденият стил за личностно развитие на всяко 
дете са гаранция за постигане на резултати в учебно-
възпитателния процес.

За трета поредна година Министерството на образо-
ванието и науката организира Национална седмица на 
четенето 10-14.Х.2016г. Инициативата е част от плана 

за действие 
към Наци-
о н а л н а т а 
с т р ат е г и я 
за насърча-
ване и по-
в и ш а в а н е 
на грамот-
ността.
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чален етап се включиха с удоволствие в разнообразни 
мероприятия. Въпреки че все още не могат да четат, 
първокласниците донесоха любимите си книжки, оц-
ветиха илюстрации от познати приказки. Червената 
шапчица им подари книгоразделители с анимационни 
герои.

Учениците от втори и трети клас четоха на открито 
в парка, разказваха за Иван Вазов, Дора Габе, Ангел 
Каралийчев. Заедно - малки и големи изпитаха удо-
волствието от общуването с хубавата книга.

Тази година се навършиха 130 г. от рождението на 
Ран Босилек и 90 г. от написването на „Патиланско цар-
ство”. Как-
ва по-добра 
причина да 
се включат 
учениците 
от 2а  и  3а 
клас в На-
ционалната 
к а м п а н и я 
на четенето 
„Читателска 
щафета 5: Патилански приключения“. През месец 
ноември учениците от 3а клас получиха „Пътуващо 
сандъче” №3. То е част от тази читателската щафета 
. Третокласниците посрещнаха сандъчето с възторг 
и вълнение. В продължение на два месеца четоха и 
обсъждаха книжките, след което предадоха  щафетата 
на други читатели. 

Всеки от детството си взел е нещичко из пътя да 
му свети. Може съкровената си цел, може би обичани 
куплети. Може само приказка една, но и тя за цял 
живот му стига.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград беше 
сред петте училища в България, избрано от лидера на 
пазара Lidl за реализиране на първия по рода си проект 
на Lidl България, съчетаващ в себе си образователния 

и кулинарен фокус, насочен към малките ученици. 
Учениците от 3а, 4б и 4в клас участваха в  приказно 
пътешествие в света на кулинарните изкушения на 
„Манджицу“ и  станаха войни на здравословното 
хранене във физкултурния салон на училището, кой-
то бе преобразен в голяма и цветна кухня, в която 
децата едновременно учиха, готвиха и се забавлява-

ха. В кулинарната игра те получиха много знания за 
балансираното хранене, научиха любопитни факти за 
продуктите, които слагат на трапезата. Работата на 
учениците по проекта беше едно своеобразно продъл-
жение по посока на популяризиране и утвърждаване на 
здравословния начин на живот, както сред самите тях  
и техните родители, така и сред останалите ученици в 
училището. Реализирането на проекта ги изправи пред 
доста предизвикателства, които посрещнаха с огромно 
задоволство. Изработиха пирамиди за здравословно 
хранене. Изработиха табло „Как се храним у дома?”, 
на което всеки ден отбелязваха дали е здравословно 
храненето вкъщи. Участниците в проекта  съчиниха 
чудесни есета и стихотворения и изготвиха алманах 
„Пословици и поговорки за здравето“ и лапбук на 
тема: „Моето послание за здраве“.

С невероятен спектакъл “Здравословно ний умеем 
във Велинград да живеем” и кулинарно шоу  учениците 
официализираха закриването на проекта “Кулинарно 
междучасие”. Палавниците работиха ентусиазирано 
в ресторант “Кухнята на баба”; “Рибен ресторант” и 
“Вегетариански ресторант”. Твориха и в “Академия за 
здравословно хранене”, където съставяха менюта. Мно-
го усилия и фантазия вложиха в ателието “Дизайнери 
на стил и добри обноски”. Този ден ще бъде запомнен 
от всички, защото беше наситен с емоции, специални 
танци на “нинджите”, атрактивен флашмоп на мажо-
ретките. Препълнената зала от гости и родители щедро 
аплодираше сътворените кулинарни вкусотии.      

Проектът, който реализирахме, бе част от предиз-
викателствата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, което 
за пореден път доказва, че тук ученикът е в центъра 
на дейността на едно модерно обучение.

За девета поредна година Джуниър Ачийвмънт 
България е домакин на световната седмица на предпри-
емачеството. По традиция нашето училище се включи 
с разнообразни предприемачески дейности.

В начален етап  участваха учениците от 4-ти клас 
с инициативи, групирани в три секции. Своите бизнес 

идеи те демонстри-
раха в създаване 
на аксесоари. Вло-
жиха кулинарните 
си умения и нови 
технологии при 
приготвянето на 
сандвичи, слад-
киши и плодови 
салати. С много 
усет и въображе-

ние сътвориха апликации и рисунки с природни мате-
риали. От готовите изделия направиха изложба-базар. 
Събраните средства се използваха за организирането 
на екскурзия с учебна цел.

Учим, знаем, 
можем

Книгите са най-
верните ни приятели

Кулинарно междучасие 
“Манджицу” 

Предприемачите не се 
раждат - те се създават

Танцът е магия

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Казвам се Йордан Василев и съм ученик в трети 

клас. Този ден ще запомня за цял живот! Мечтаех 
просто да се докосна до Вас!!! Това не е  традиционна 
среща с президент, Вие сбъднахте една моя мечта - 
да се срещна с ПИЛОТА, с ГЕНЕРАЛА Румен Радев! 
Възрастта не е лимит за мечтите!

Желанието да мечтая за неща, които копнея да осъ-
ществя, се увеличава с всяка измината минута! Само 
след 13 дни аз ще празнувам първия си юбилей!!! 
СТАВАМ НА 10 години!!! Срещата ми с Вас е моят  
подарък на съдбата!                                                                                       

ГОСПОДИН  ПРЕЗИДЕНТ,
Моята мечта винаги е била ЛЕТЕНЕТО – КАТО 

ПТИЦА – безгрижно, сливащо се с небето, докосваща 
слънцето!  САМО ВИЕ  може да ме разберете: КАК 
ИСКАМ ДА ЛЕТЯ!!!     

Да се понеса над пошлото и да се извися високо 
над злините… Искам да летя над дребнавите житей-
ски проблеми и да се слея с облаците… Искам да 
видя  МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ отвисоко!!! Да 
видя слънцето отблизо… Искам да стана пилот и да 
летя! Като Вас!

Моето училище е АКАДЕМИЯ ЗА МЕЧТАТЕЛИ!!! 
Тук всеки ден пътешествам в света на мечтите! И знаете 
ли какво си представям там? Училище в БАЛОН, което 
се нарича: ВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ! А как искам да 
имаме УЧИЛИЩЕ В САМОЛЕТ!!! 

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Вие сте пример за мен, че няма НЕВЪЗМОЖНИ 

НЕЩА! Вие  сте пример  за  ПОЛЕТА КЪМ СЛУЧ-
ВАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ, ЗА ТУРБОЛЕН-
ЦИИТЕ, ЗА ЖИВОТА ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА ГОРЕ 
В НЕБЕТО!!!

В знак на мъжка съпричастност, ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, 
Ви подарявам този самолет, изработен с мечтите на 
един бъдещ ПИЛОТ!!! За мен е чест!!!

Сбъдната мечта
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Скъпи
дванадесетокласници, 

наши абитуриенти,
  Днес е един особено 

вълнуващ ден за мен като 
ръководител,  като учител, 
като човек - раздялата с 
един великолепен, силен, 
умен и талантлив випуск.

Няма нищо по-тежко 
от това да се разделиш с 
хората, които си обичал, 
уважавал и на които си 
вярвал и уповавал. Вие сте 
един емблематичен випуск 
от момичета и момчета, 
които убедиха себе си, че е по-добре сами да направят 
нещо за развитието си, отколкото да очакват някой 
наготово да се погрижи за тях. Да бъдеш силен, умен, 
целеустремен е истински празник. Как човек се разделя 
с онова, което  прави празник на душата му? Аз не 
знам. Знам само, че богатството, което е натрупано, 
трябва да се пази като зениците на очите ни и да се 
уголемява. Искам  да Ви кажа: ние всички Ви обичаме 
и уважаваме. Е, не винаги сте били ангели, грешали 
сте, кръшкали сте понякога, опитвали сте да търсите 
по-лекия път. Но със сигурност не това е голямата 
истина за вашия випуск.

Момичета и момчета, дали осъзнавате колко 
креативни, благородни, човечни, влюбени в живота 
и неговите истински ценности сте вие. Не Ви беше 
лесно. Но кажете си така:

Ние успяхме да направим това , което искахме и в 
много от случаите дори повече. И когато прекрачите 
прага на училището, в което узряхте като ценни хора, а 
днес го прекрачвате отвътре навън, кажете „Благодаря“ 
с уважение и признание към учители, приятели, към 
самото училище и неговата битка да Ви създаде.

Идвайте тук – винаги ще сте добре дошли. Ид-
вайте, за да ни помагате да се развиваме, след като 
сте погледнали и видели света с други очи и от своя 
гледна точка. Останете наши приятели и гледайте на 
това като на свой човешки дълг.

Нека днешните ми приветствени думи бъдат по-
следния ни урок.

Бъдете винаги, неизменно интелигентни хора. За-
служете признание в живота си. Всеки може да бъде 
нищо, но ако можете да осветите хоризонтите на своя 
живот и родината, в която живеете, ако можете да 
създавате, да творите с вдъхновение и любов, защо 
не го направите. Ако можете да бъдете голям човек, 
защо да се оставите да бъдете никой.

Борете се за себе си!
Борете се с кураж и дух!
Борете се, за да получавате и давате любов, и нека 

пътят Ви бъде озарен от усмивки.
Борете се да бъдете ценни и уважавани хора, а Вие 

да цените и уважавате себе си.
 Довиждане момичета и момчета, на добър път в 

живота!
 Няма да има по-голямо удовлетворение и по-

горди хора от нас, ако новините от вас и за вас са 
наистина добри. 

   Бъдете силни, бъдете смели, бъдете дръзновени 
творци на своя живот!

С уважение: Ани Василева, директор на
СУ “Св.св. Кирил и Методий“,  Велинград

Настъпи дългоочакваният момент на нашето за-
вършване и сме щастливи да го споделим с Вас! С 
усмивка на лице си спомняме първите ни стъпки в 

нашето мило училище, първия път, в който минахме 
под училищното знаме, давайки обет да бъдем дос-
тойни и съвестни възпитаници на СУ „Св. Св.Кирил 
и Методий”.

Ето, че училищните ни 
години минаха като един 
миг, за който цял живот ще 
си спомняме с гордост и 
вълнение. Днес е последни-
ят път, в който ще целунем 
училищното знаме, изпъл-
нили достойно нашия дълг, 
както към училището, така 
и към учителите и най-вече 
към самите нас.

ПОКЛОН! Дълбок по-
клон към цялото ръковод-
ство на СУ „Св. Св.Кирил 
и Методий”  и към скъ-
пите ни учители. Искаме 
да изразим нашата при-
знателност към Вас и да 
Ви кажем едно огромно 
„БЛАГОДАРЯ!”. Благода-
рим за Вашето търпение, 
разбиране и за искрената обич, с която ни водехте 
напред по пътя към знанието и успеха. Благодарение 
на Вашите напътствия от днес нататък ние смело 
поемаме по собствения си житейски път, запазвай-

ки Вашата нестихваща вяра в сърцата ни завинаги! 
Благодарим, че ни подадохте ръка и вярвахте в нас, 
дори когато самите ние не вярвахме в себе си. Вие 
сте неразделна част не само от нашето образование, 
но и от нашето възпитание и изграждането ни като 
личности. Днес ние гордо прекрачваме прага на на-
шето училище за последен път, не като плахите деца, 

Последният урок

Тръгваме не като един випуск, 
а като сплотено семейство

които дойдохме, а като смели, зрели хора, възпитани 
на уважение и борбеност именно от Вас! 

Сърдечни благодарности към Вас, мили родители 
и близки! Благодарение на 
Вашите упоритост и тър-
пение, незаменимата обич 
и доверие, ние получихме 
най-ценния урок в живо-
та - научихме се как да 
запазим човешкото в себе 
си, научихме се да бъдем 
хора! Щастието има много 
нюанси, но Вие ни пода-
рихте не просто смисъл 
за утре, Вие ни дарихте с 
бъдеще!

Навярно знаете, че все-
ки ученик от най-ранна 
възраст си представя мо-

мента на своето завършване. И колкото по-бързо 
приближаваше този момент за нас, толкова по-малко 
искахме краят на нашата приказка в това училище да 
настъпва. А неразделна част от нашата приказка са 

именно нашите съученици!
Скъпи приятели, вие внесохте пъстрота, динамика 

и емоция в нашия училищен живот. Всички заедно 
съумяхме да прогледнем над неразбирателствата, да 

преодолеем различията в 
характерите си и да от-
крием доброто във всеки 
един от нас. Ние си тръг-
ваме оттук не просто като 
един випуск, не като един 
клас, а като едно сплотено 
СЕМЕЙСТВО!

Времето и думите ни-
кога няма да бъдат доста-
тъчни да опишем бурята от 
емоции, която преживява-
ме в този момент. Но дори 
и да не искаме, времето не 
спира и не чака! Животът е 
низ от промени, предизви-
кателства и приключения. 
Единственото нещо, което 
можем да направим, е да 
увековечим в съзнанието 
си този момент, написвай-

ки края на нашата приказка, който винаги ще изпълва 
сърцата ни както с радост, така и с носталгия!

Ние си тръгваме сигурни, че сме оставили своя 
отпечатък както в историята на това вековно училище, 
така и в сърцата на Вас, скъпи учители!

Днес ние не ви казваме сбогом, а доскоро!
ВИПУСК 2017

Поздравителен адрес
До зрелостниците от Випуск 2017

на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” Велинград
Скъпи зрелостници,
С удоволствие се обръщам към Вас в един от най-

вълнуващите мигове в живота на всеки млад човек, 
когато след дванадесет години усърдие, след мигове на 
радост, изпитания на волята, на ума, на характера, ще 
чуете последния учебен звънец. Този ден е ваш, защото 
мигът на зрелостта е най-чаканият, свързан с много 
вълнения – раздяла с детството, с любимите учители, 
с любимия клас, осъзнаване на бъдещите отговорности, 
предчуствието, че предстои по-сериозното навлизане в 
познанието, защото то е безбрежно. Съхранете този 
ден завинаги в сърцето си, за да ви напомня за чудния 
свят на безгрижното детство.

Скъпи абитуриенти, бъдете себе си пред предиз-
викателствата на живота. Превърнете трудностите 
в победи, а мечтите – в реалност! И не забравяйте 
– успехът се крие в самите вас!

Дългия път на вашето съзряване сте изминали не 
сами, а винаги подкрепяни, напътствани, вдъхновявани 
от своите учители. Макар да виждате усмивките по 
лицата им, бъдете сигурни, че с вас си тръгва и частица 
от тях. Спомняйте си ги с уважение и не забравяйте 
хубавите години в училище. Уроците за вас не свършват 
в последния учебен ден. От днес пред вас стои голямата 
книга на живота, която всеки ще допише сам.

На добър час и успехи в живота!
С най-добри пожелания: д-р Костадин Коев, 

Кмет на Община Велинград 
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Европейският ден на спорта в училище е една вдъхновяваща паневропейска 
инициатива, в която се включихме с цел да насърчим физическата активност на 
нашите ученици и да повишим усещането за „принадлежност към училището“ на 
всеки участник. Залагайки най-вече на забавлението, със събитието се ангажираха 
над 70 ученици, които играха, бяха активни и доказаха, че младите хора в Бъл-
гария и по-конкретно във Велинград са ангажирани и отговорни по проблемите 
на здравето. 

СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” участва в този интернационален проект с три 
вида спорт: баскетбол, волейбол и футбол. Учениците от 6, 7 и 8 клас разиграха 
„коженото кълбо“ на терена, а останалите представители на  9, 10 и 11 клас бяха 
изключително точни и  отбелязваха кошове в баскетболната игра. Волейболът 
също е страст на нашите спортисти - ученици и учители, ето защо записахме 
в този ден не един гейма и показахме на всички, че сме един голям екип, едно 
голямо семейство.

Участието ни в тази инициатива, част от кампанията Now We MOVE, е начало 
на една добра практика, която с радост бихме повторили отново!

В нашето училище винаги сме се гордели със своите шампиони. Това са уче-
ници, които всяко училище би желало да има, всеки спортен клуб би мечтал да 
притежава. Един от най-запомнящите се върхови моменти, който завинаги ще остане 
в историята на училището ни, е достойното представяне на отбора по баскетбол 

за юноши с треньор учи-
телят по ФСВ г-жа Мария 
Караджова.

Помолихме г-жа Кара-
джова да разкаже повече 
за победите на момичетата 
ни: „Отборът по баскетбол 
работи за втора година в 
този състав. Тренировки-
те започнахме в края  на 
месец октомври миналата 
година. Работихме сериоз-
но и постигнахме повече 
от  добри резултати - във 
възрастовите групи 8-10 

клас и 11-12 клас спечелихме първите места на училищните игри. На областното 
първенство в град Пазарджик отново се наредихме сред  призьорите, което ни 
осигури участие в зоналното първенство. Там  нашите девойки заеха трето място 
след силните отбори на град Асеновград и град Смолян. Ще продължим да работим 
по същия начин и имаме за цел да бъдем първи и през следващата година.”

Яна Шуманова, Гина Салапатийска, Катя Даскалова, Велка Коцева, Мария Ле-
кова, Гергана Паскова, Мария Прътева, Иванина Палигорова, Валентина Михайлова 
и  Уафа  Хамун  заслужено могат да се чувстват истински шампиони, защитили 
името на СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград.

Силните момичета от 
баскетболното игрище...

Отбелязахме Европейския 
ден на спорта

Прави гимнастика, 
храни се правилно, спи 
достатъчно… 

Чували сме това много 
пъти и от много хора - 
нашият лекар, родителите,  
може би дори от нашите 
деца. Но просто нямаме 
време да живеем по книга. 
Дори  нямаме време да 
следим последните тен-

Историята на спорта в 
нашето училище е нераз-

делна част от историята 
на спорта в града ни. 
Традиционно и през тази 
учебна година се вклю-
чихме в организирани-
те общински и областни 
състезания по волейбол и 
баскетбол, тенис на маса 
и футбол. И тъй като све-
тът обича успелите, ние 
печелихме.

Спечелихме в общин-
ския етап на ученическите 
игри по волейбол, чийто 
домакин бе залата към 
градския стадион във Ве-
линград. Отличихме се 
при юношите и девойките, 
които завоюваха всички 
първи места, изправяйки 
се срещу не по-малко сил-
ни училищни отбори. 

Обичаме да спортуваме

Не по-малки спортни 
успехи постигнаха и фут-
болните таланти на СУ 
„Св.св. Кирил и Мето-
дий”. Под ръководството 
и зоркия поглед на своя 
треньор- г-н Стефан Кара-
манов момчетата се пред-
ставиха достойно и защи-
тиха спортната си слава 
на проведеното общинско 
първенство през месец 

февруари в нашия град.
Н а й - и н т е р е с н а  бе 

надпреварата при мом-
четата (5-7 клас), където 
се включиха 8 училища 
от община Велинград. 

В игрите по тенис на 
маса - юноши 8-10 клас 

отборът на 
С У ” С в . с в . 
К и р и л  и 
М е т од и й ” , 
В е л и н г р а д 
в  с ъ с т а в : 
м ом ч е т а  -  
Енчо Том-
чев, Георги 
Ф и л и п о в , 
Георги Гон-
чев и Асен 
Фендрин и 
момичета - 
Яница Пан-
дева,  Гери 
П а с к о в а , 
Мери Алило-
ва и Дарина Чаушова  спе-
челиха едно първо и едно 
трето място в отборното 
класиране. Тези резулта-

ти ни осигуриха участие 
и на областните игри в 
гр.Пазарджик, където за-
служено станахме ШАМ-
ПИОНИ и показахме,че 
сме №1.  

Преодолявайки всички 
съперници, отборът на 
момчетата ни се класира и 
на  Зонален кръг, който се 
проведе в град Пловдив. 
Там тенисистите ни иг-
раха повече от достойнно 
срещу доказани школи в 
този спорт, като показаха 

характер, спортен дух и 
спортсментсво, което ни 
кара да бъдем горди с 
техните постижения!

Момчетата ни постигнаха 
две победи - 3:1 срещу 

СУ „Христо Смир-
ненски“ с.Света 
Петка и 4:1 срещу 
ОУ „Иван Вазов“ 
с.Пашови, и за-
вършиха наравно 
1:1 с ОУ „Христо 

Ботев“. По този начин те 
спечелиха своята група, 
а на ½ финала победиха 
отбора на  ОУ „Неофит 
Рилски“ с резултат 4:0.

При юношите млад-

ша възраст (8-10 клас), 
отборът ни се класира  

на второ място, а в стар-
шата възраст (11-12 клас) 
спечелихме 3–то  място 
в крайното класиране. 
Както винаги футболи-
стите ни се раздаваха на 
терена докрай и играеха 
от сърце.

Благодарим ви, момче-
та  за успешното предста-
вяне и ви пожелаваме още 
много победи в предсто-
ящите мачове!

Футболни успехи

денции за здравословен 
начин на живот,  а какво 
остава пък  и да ги след-

ваме. При всички случаи 
обаче физическата актив-
ност ще ни помогне да се 
почувстваме добре.

Вярвайки в тази жи-
тейска философия и по 
случай Световната седми-
ца на предприемачеството 

в СУ „Св.св. Кирил и 
Методий” бе организи-
рано обучение-флашмоб  
за учениците от начален 
етап. Мотото „Светът оби-
ча успелите” събра малки 
и големи.

Идеята на събитието 
бе движение и здраво-
словен начин на живот. 
Под ритъма на известни 
хитове децата от първи 
до четвърти клас танцу-
ваха и следваха стъпките 
на момичетата от танцова 
група с ръководител Свет-
ла Борисова. Флашмобът 
завърши с българско хоро. 
По време на обучението 
усмивката не слизаше от 
лицата на малчуганите и те 
се забавляваха искрено.

 Успяхме да намерим 
баланса между ученето, 
почивката и движението!

 За пореден път пока-
захме и доказахме на себе 
си, че искаме и можем!

Светът обича успелите

През тази учебна година извънкласната дейност в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
бе наситена с интересни спортни събития. Чрез разнообразните спортни занимания 
организирахме двигателната активност на малките ученици. С много ентусиазъм те 
участваха в есенния флашмоб „Ритъм, танц, магия и още нещо“, съвместно с клуб 
“Танцувай с мен“, с ръководител г-жа Светла Борисова.  Забавляваха се под звуците на 
известни хитове и в коледния флашмоб. В очакване на празника, по традиция грейна 
Коледната елха, а децата  с щастливи лица изпълняваха стъпките на хип-хопа. 

 Дългоочакван бе и зим-
ният празник „Бързи, смели, 
точни“. Въпреки студеното 
време, всички бяха весели, 
готови за зимни подвизи. 
Сърфираха с шейните, хвър-
ляха снежни топки в цел и 
направиха снежни фигури. 
А безгрижните зимни игри 
претвориха в своите рисун-
ки.  В Седмицата на бащата, 
учениците от 3а клас напи-
саха вълнуващи послания до 

най-важните мъже в живота им -  татковците и отправиха предизвикателство към 
тях за футболен турнир „Бащи срещу синове“.

През месец февруари организирахме спортно занимание „С татко сме голям 
тандем, заедно играем, готвим и ядем“.  В играта нашите малки футболисти показаха 
истински отборен дух, добра дисциплина, координация и концентрация. Каузата 
бе деца и родители да спортуват и се забавляват заедно. Момичетата участваха 
в забавна щафета с татковците, а момчетата се впуснаха в оспорвана футболна 
надпревара с бащите. Мажоретките, обхванати от футболната мания, също подкре-
пяха своите любимци и повдигаха градуса на настроението. В спортното събитие 
се включи  кметът на Велинград д-р Костадин Коев. И по традиция празникът 
завърши с красиво българско хоро. 

Спортът е здраве, а здравето - живот


