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Иновативно Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, Велинград

Да бъдеш учител - това 
не е професия, това е приз-
вание. Да даваш частица от 
душата си, уч ейки бъдещи-
те поколения на ценностите 
в живота. 

Учителят е човекът, от 
който се учат и малки, и 
големи. Учителят - това е 
единствената професия, коя-
то създава всички останали. 
Но да бъдеш учител наисти-
на е трудна и отговорна про-
фесия, особено в 21-ви век. 
Задавам си въпроса: Какъв 
трябва да бъде съвременни-
ят учител? Трябва ли той да 
се приобщи към съвремието 
или съвремието трябва да се 
приобщи към него?

Учителят днес - той с 

достойнство трябва да носи 
тази отговорност, да вдъхва 
уважение и да учи на духов-
ни ценности…  Тежка ми-
сия, като се има предвид в 
колко объркано и динамично 
време живеем. Време, в 
което материалните бла-
га засенчват стойностните 
човешки идеали и духов-
ни ценности. Именно това 
време, в което са размити 
границите на моралното и 
неморалното, културното 
и некултурното, истината 
и лъжата, то поставя пред 
учителя редица трудности 
и предизвикателства, като 
например: Как да мотивира 
своите ученици да проявят 
интерес към науката? Как да 
съумее да съчетае новостите 
на образователната система, 
да бъде в крак с техноло-
гиите и възможностите за 
тяхното правилно ползване. 
Нужно е първо огромно 
търпение, прибягване до 
по-нови, иновативни методи 
на обучение, като изнасяне 
на урока на по-интересно и 
различно от скучната класна 
стая място. 

Учителят в днешно време 
е ограничаван от строгостта 
на обществения стереотип, 

от самата система и обще-
ството. За мен уважаваният 
учител е свободомислещият. 
Този, който успява да отсее 
ценното от маловажното и 
да го преподаде на своите 
ученици с голям ентусиазъм 
и искреност. Този, който не 
се бои да изразява себе си 
и своите възгледи. 

За да се вмести в съв-
ремието, учителят не тряб-
ва да се бои да изразява 
и своята индивидуалност. 
Представете си само колко 
интересно би било учителят 
да бъде с цветни кичури в 
косите, скъсани дънки и 
пиърсинг. За да се приобщи 
към новото време учителят 
трябва да се промени - да 

прекрачи границите на от-
миналото време и да създа-
де изцяло нов облик.

За да бъде успешно де-
лото на учителя, е нужна 
не само промяна у него, но 
и у нас - учениците! Ние, 
които имаме много пове-
че от нужните ни права и 
се държим неподобаващо, 
подигравателно и осъди-
телно към хората, които 
са посветили живота си на 
това да ни научат как да 
бъдем честни и добри, как 
да се учим и да успеем в 
живота… Това трябва да се 
промени… Ученици! Ува-
жавайте и обичайте своите 
преподаватели! Оценявайте 
техния труд, техните жертви 
и тяхното старание да ви 
направят ХОРА! 

Защото да бъдеш учител 
е нужно да бъдеш и прия-
тел, и рамо, на което да се 
облегне всеки твой ученик, 
и семейство, и обич, и под-
крепа, и закрила, но в също-
то време трябва да бъдеш 
търпелив и неподатлив… 
Да бъдеш учител в днешно 
време е наистина трудно, но 
не и недостижимо! 

Антоанета Кейбашиева, 
11 в клас

Представям си учили-
щето на бъдещето като мяс-
то на нови образователни 
технологии, където учени-
ците не се делят на успели 
или неуспели, а се насър-
чава тяхното аналитично 
мислене и самостоятелно 
достигане до информация-
та и новите знания. Учите-
лят ще преподава учебното 
съдържание по наистина 
неповторим начин. До по-

знанието ще се достига 
чрез опити и анализи. Ще 
има възможност за гъвкави 
алтернативни форми на 
обучение. Визуализацията 
и интерактивността ще ни 
водят напред.

Основно правило ще 
бъде уважението към всич-
ки, толерантността към 
различията и зачитане мне-
нието на другия. 

Властната роля на учи-
теля ще заменим с тази на 
учител довереник, който 
разбира и разпознава нуж-
дите на учениците, помага 
им да намерят мястото си и 
да се почувстват приети. В 
бъдеще учителят ще подпо-
мага личностното развитие 
на учениците си и ще се 
отнася към всички деца с 
еднакво високи очаквания. 
Часовете ще са вълнуващи, 
весели и забавни.

Ще се заимстват методи 
от по-напреднали държави, 
където образователните  
институции и проекти ра-
ботят безотказно. В клас-
ните стаи няма да има 
чинове, а работни станции 
за дигитално обучение, ко-
ито напълно ще променят  
начина, по който нещата се 
изучават, откриват и създа-
ват. Няма да има учебници 
и за да  не се унищожават 
дървета, децата няма да пи-

шат на тетрадки от хартия, 
а в специални електронни 
устройства. Представям си 
напълно променен модел 
на класна стая - с инте-
рактивни дъски, интерак-
тивни маси и дисплеи, ко-
ито са интересни, помагат 
на учителя и ангажират 
учениците. Представям си 
всичко това, като обучение 
извън традиционната клас-
на стая, благодарение на 3D 

технологиите, добавената 
реалност, холограмите и 
виртуалните разходки.

Учениците трябва също 
да се научат да мислят 
креативно, да решават про-
блеми и взимат решения, 
да работят в екип. Про-
пуснатите шансове за всяко 
дете в училище днес - са 
пропуснати възможности за 
развитието на икономиката 
и човешкия капитал утре. 
Инвестициите в промяна на 
образованието ще доведат 
до по-малко разходи за ком-
пенсиране на загубите от 
неравенствата. Училището 
на бъдещето ще предложи 
на всички равни шансове 
за развитие и среда, къде-
то да могат да реализират 
интересите си и да полу-
чат подкрепа, уважение и 
възможност да разгърнат 
потенциала си. 

От нас зависи да не 
чакаме дълго за това. Това, 
което днес не е възможно 
в час, утре ще бъде реал-
ност!

Дали всичко това ще се 
случи - вярвам, да! Вярвам 
и в това, че децата трябва 
да учат! Трябва да знаят и 
могат и тогава всичко, за 
което си помечтахме, ще 
бъде ДНЕС!

Василена Белева,
10 б клас

Всеки човек трябва да 
знае и да може, да бъде 
грамотен, дори и в онези 
тъмни години от бъл-
гарската история, когато 
просветата е била само 
плам и едно блещукащо 
огънче в манастирските 
килии! И ето - прочи-
там статии, разглеждам 
фотоси и интересът ми 
към развитието, етапите 
и методите, прилагани в 
училището някога, става 
все по-голям. Осъзнавам, 
че обучението „тогава” 
би намерило добро при-
ложение и днес. Какво е 
обаче училището в ми-
налото без личността на 
учителя и благородната 
роля, която той приема 
за своя съдба. Тогава учи-
телят е бил безспорният 
авторитет, способен да 
изгради емоционална и 
интелектуална връзка с 
децата. Нашата история 
познава много такива 
личности, а една от тях 
е достолепният даскал 
Ботъо Петков. Той, който 
учи на духовно съзидание 

българина възрожденец. 
Той - учителят и превода-
чът, народният будител. 
Захванал се веднъж с 
това дело, човек не може 
да спре, защото в тази 
професия винаги има на-
къде да се развиваш, да 
научиш и учиш повече от 
вчера или днес. 

Учителят е пример, 
но някъде прочетох, че 
учителят е също и роди-
тел! В миналото връзката 
„учител-родител-ученик” 
е била от голямо значе-
ние. В часовете е царяла 
безупречна дисциплина, 
а всичко казано за обу-
чението и възпитанието 

било приемано от всички 
страни. Призванието на 
водещата фигура- учителя 
била да посее светлината 
на знанието в душите и 
умовете на своите уче-
ници. Родителите също 
се учели на търпение и 
уважение. Сетих се за по-
говорката: „Всеки да си 
знае мястото!” и приемам 
подобна тежест на хората 
в обществото.

Има много методи на 
обучение от миналото, ко-
ито могат да се приложат 
и днес. Съвременното ни 
общество има нуждата 
от духовни ориентири, 
доказали се във времето и 
непреходни. Нямаме необ-
ходимост обаче от уроци, 
които смятам за остарели, 
които е по-добре да забра-
вим и да покрием с прах. 
Не приемам някогашните 
методи за наказание, като 
удрянето с пръчка по ръ-
цете. Погали душата с 
благо слово, а не с гняв.

Поглеждам... и виж-
д а м  м о и т е  у ч и т е л и . 
Преподават интересно, 

развлекателно, но и по-
лезно. Времето не може 
да се спре, а и защо ли. 
Станали сме интерактив-
ни и иновативни. Пред 
училището в миналото, 
предпочитам училището 
сега, защото еволюцията 
в света няма как да бъде 
спряна и не трябва.

 Вече  зная  откъде 
тръгва българското об-
р а зо ва н и е .  М и н а л ото 
е важно, защото няма 
настояще и бъдеще без 
здрави основи от книги, 
знание и учител, който 
да съгражда!

Полина Ангелова, 
11 а клас

Радина Граматикова- 10а клас

Теодора Таслакова- 10б клас

Елена Кузманова- 10а клас

Училището и учителят - една тема, три гледни точки
ВЧЕРА ДНЕС УТРЕ
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15 септември - започ-
на новата учебна година 
за вече Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Мето-
дий”, Велинград. Приба-
вихме още една титла към визитката на училището 
ни и понеже сме дръзки и амбициозни скоро се 
наредихме сред удостоените само тридесет училища 
в България - посланици на Европейския парламент. 
Горди сме от постигнатото и продължаваме разви-
тието си градивно, защото това е пътят и начинът 
да сме полезни и забележими.

Всяка година осъществяваме множество дейности 
по различни международни идеи. Учебната 2017-2018 
г. не прави изключение и заслужено спечелихме 
нов проект. Учениците ни участват в обучение по 
програма „Нашите пари“,  финансирано от Viza за 
България. Това е шанс за поемане на отговорност и 
финансово ограмотяване на младите, а за учителите, 
които реализират дейността - удовлетвореност, че 
са полезни. 

Стартира и  работата по проект на програма Ера-
зъм+, КД1- „Иновационни подходи при обучението по 
английски език“. През м.октомври четирима препода-
ватели заминаха за Малта и участваха в методичен 
курс „Spice up your teaching ideas” („Подправете 
идеите си за преподаване”), а по-късно още двама 
колеги посетиха островната държава, като част от 
обучение с интерактивната технология CLIL.  Водени 
от желанието да бъдат част не само от процеса на 
преподаване, а и от процеса на усвояване на знанията, 
нашите учители признаха, че си струва понякога да 
се превърнем в ученици. Усещането е освежаващо!

И тази година отбелязахме Националната седмица 
на четенето, защото вярваме: Четенето е ключ към ус-
пеха! Малки и големи, родители - всички се включиха 
в тазгодишния маратон на четенето. Въплъщавайки 
се в ролята на Малкия принц,  шестокласничките 
Доротея Николова, Елена Овчарова и Никол Грозева 
представиха незабравимата детска книга на Антоан 
дьо Сент-Екзюпери пред учениците от втори клас. 
Още много и различни дейности бяха организирани 
за учениците в начален етап, където да четеш е при-
ятно, но по-приятно е, когато четем заедно. 

Една сбъдната мечта повече записа единадесе-
токласничката Антоанета Кейбашиева, която участва 
в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България- 
“Мениджър за един ден”. Тони кандидатства и бе 
одобрена за позицията „учител” в малкото градче 
Граф Игнатиево. Предоставената възможност разкри 
и щастието, и отговорността от това да бъдеш учител 
на любознателните деца на България. 

 Немският език е труден, но отваря много врати! 
През м.ноември 2017г. поредният випуск на нашето 
училище получи своите езикови дипломи. Официални 
гости на церемонията бяха представители на Консул-

тантския отдел по немски език към посолството на 
Германия и г-жа Ели Тричкова от Министерството 
на образованието. Вълнението на всички единаде-
сетокласници бе голямо, но и споделено от учители 
и родители.

 По същото време национално отличие за сво-
ето участие в конкурса „Аз и детското полицейско 
управление” получи и Атанас Муртин от VIIб клас. 
Традиция е в Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий” да се грижим децата да познават правилата за 

движение по пътищата, така че поредното признание 
не ни изненада, а радостта бе голяма. В Националния 
дворец на децата в столицата Наско бе награден за 
своята рисунка сред общо 83 участници от цялата 
страна. Поздрави отправи лично главният секретар 
на МВР главен комисар Младен Маринов и ръковод-

Летописът от тази година
ството на ОДМВР – град Пазарджик.

Продължават да ни радват и успехите на нашите 
ученици в извънучилищните  дейности. Тази година 
поводът за гордост дължим на Цветина Вачева от Xб 
клас, Венелин Каленов от VIIIб клас и Калина Благова 
от XIIб клас. Те участваха в литературния конкурс 
„Европа в България“, организиран от Министерството 
на образованието и науката и се представиха блестя-
що, класирайки се на първо и второ място в област 
Пазарджик, всеки в своята възрастова група.

 Наши ученици: Александра Влахова, Лидия На-
нова, Елена Папазова, Кристина Попова и Цветина 

Вачева от Ха и Хб клас взеха участие в проведената 
в гр. Благоевград Национална викторина на английски 
език “Образование на бъдещето”, организирана от 
Фондация “Дарби” и Консултантска къща за обра-
зование в чужбина „Дарби”. Отборът зае почетното 
второ място след оспорвано съревнование с ученици 
от езиковите гимназии в региона.

В рамките на инициативата Ден на ученическото 
самоуправление на 22.12.2017г. дванадесетокласници 
влязоха в ролята на педагози и доказаха, че оценя-
ват високо тази професия. Те организираха учебния 
процес,  решаваха проблеми, свързани с  учебно-
възпитателните и административни дейности, което 
позволи да видят живота в училище от друг ъгъл 
и да почувстват колко важно и отговорно е всяко 
излизане пред дъската.

Деветокласничката Уафа Хамун спечели пър-
ва награда на  органи-
зираното от фондация 
„Корпус за образование 
и развитие – КОРПлюс“  
Национално състезание 
по творческо писане на 
английски език. Журито 
бе впечатлено от таланта 
и лингвистичните позна-
ния, от начина на мисле-
не, споделени в есето 
„Момичето, което си 
играеше със сянката“.

Васил Янакиев от XI 
клас също демонстрира 
високото ниво на чуж-
доезикова подготовка, 

която предлага училището ни. На проведеното в Аме-
риканския университет състезание AUBG MultiTalent 
Quest той достигна до финалния кръг и нямаше 
предизвикателство, което да го изненада. 

Светът обича можещите, а нашите ученици са 
такива! 

 В духа на съвременното европейско образование 
и като част от дейностите ни по проект “Училище 
посланик на Европейския Парламент” посрещнахме 

евродепутата Андрей Новаков. Повод бе организи-
раният от младшите посланици на Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Методий” форум, на който бяха 
коментирани проблемите на деня - Европа-България-
Велинград и промяната. Един впечатляващ ден от 
различните делници на нас успешните!

Още за нас: с увереност и ентусиазъм през м.март 
учениците от 10б клас с интензивно изучаване на 
немски език се явиха на изпит за придобиване на 
DSD-диплома. Всички успешно представиха себе 

си, учителите си и учи-
лището ни. Това изпита-
ние е не само поредната 
постигната цел, а и на-
чалото на едно бъдеще, 

изпълнено с много повече труд и поводи за гордост 
на всички нас.

Дейността по програма  Еразъм+  ни позволи 
да посрещнем гости от Италия, Румъния и Турция. 
Домакини бяхме и на приятелите ни от Русия, а тра-
диционното българско гостоприемство и желанието 
да живеем като граждани на света позволиха да реа-
лизираме три мобилности с ученици до италианския 
град Ортона, Мадрид (Испания) и Москва (Русия).

По покана на учителите по български език и лите-
ратура в училище посрещнахме група представители 
на Лингвистичния  клуб към Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендарски”. Организираната работна 

среща бе уважена от много университетски преподава-
тели, базови учители от гр.Пловдив, студенти и много 
ученици. Представени бяха ученически проучвания по 
темата: „Училището и учителят- вчера, днес и утре”, 
както и добри педагогически практики.

На гости при нас: през изминалите месеци ни по-
сетиха не само родители, които искаха да се докоснат 
до света на своите деца, но и известни личности, 
постигнали големи успехи в различни области. На 

11.05.2018г. училището ни отвори врати за своята 
ученичка и понастоящем изпълнителен директор 
на “Лидл България”- госпожа Милена Драгийска-
Денчева. Интересът към гостенката и темите, които 
се разискваха, бе голям. Не липсваха спомените, 
предизвикателствата от днешния ден и пожеланията, 
дори от приятели в чужбина. Събитието се превърна 
в своеобразна среща на поколения учители и ученици. 
Посещението е част от издавания „Говорящ вестник”, 
чийто втори брой вече е факт.

Отбелязахме патронния празник на училището 
с благотворителна вечер на Театралното изкуство. 
На сцената излязоха ученици от третите класове, 
които представиха приказката „Снежанка и седемте 
джуджета” на английски език и танцуваха под рит-
мите на родопската народна песен „Руфинка болна 
легнала”. Като истински актьори, но на немски език, 

се представиха и изгряващите таланти от нашето 
училище, участвали в театралния фестивал „ Завесата 
се  вдига” и учениците от пиесата „Радини вълнения” 
по романа „Под игото” на Иван Вазов.

Реализирана бе и премиера на детската книжка „...
От една детска душа...” с автор Парисиана Николова, 
ученичка от 4а клас. Откровенията на десетгодишната 
поетеса са чисти, непринудени и са подарък за всички 
нейни приятели. Събитията се превърнаха в своеобразно 
ревю на таланта, трудолюбието и успеха. Празникът на 
училището е личен празник на всеки от нас, но ние 
заедно се потопихме в необятната палитра от дарби на 
малки и големи, музика, танц и слово. 

Страницата подготви Илияна Гагова,
старши учител по БЕЛ
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Нашето заключител-
но пътуване по програма 
Еразъм+ вече е част от 
историята. Но нашите спо-
мени са живи и вълнуващи. 
Девет ученици и трима 
учители от Иновативно 
СУ „Св.св.Кирил и Мето-
дий“ посетиха един малък 
италиански град – Ортона, 
като мобилност по проект 
с име „Отворете ръце за 
тези, които имат нужда“. 
Те желаят да споделят пъст-
рите си впечатления след 
пътуването:

„Пътуване до Италия. 
Звучеше просто като още 
една туристическа дести-
нация до момента, в който 
стъпихме на земя, в която 
всеки сантиметър е напоен 
с история, зад всеки ъгъл 
се разкрива невероятна 
красота, всяко докосване 
до миналото и настоящето 
оставя дълбоки и незабра-
вими следи в собственото 
ти съзнание. Първото впе-
чатление от град Ортона – 
крайморски град с красив 
пейзаж и удивителни хора 
– е само началото на това, 
което ще последва през 
следващите 5 дни. 5 дни, в 
които аз се влюбих в Ита-
лия завинаги. Посещението 
ни в Неапол беше дълбоко 
впечатляващо. Но моята 
най-голяма любов  стана 
Венеция. Най-специалното 
място на света, един град 
с велика история, с неве-
роятни канали и гондоли. 
Италианците оставиха в 
мен изключително топли 
спомени. Създадох незабра-
вими  приятелства с хора, 
които са гостоприемни,  
добри и излъчващи пози-
тивизъм. Впечатлен съм 
от тяхното отношение към 
емигрантите, от начина, 
по който обсъдихме заед-
но отговорностите, които 
имаме към тези хора, както 
и въпроси, свързани с бла-
городството. Освен всичко 
това, италианците са хора, 
които умеят да се радват на 
живота.“ – Йоан Каръков, 
XIа клас.

„Беше една невероятна 
седмица, изпълнена със за-
бавления, радост и работа. 
Италия е страхотна страна 
с отличен жизнен стандарт. 
В училището имахме среща 

Светът се променя и 
обновява. Всеки, който 
иска да не изостава от 
тези промени, трябва да 

побърза да променя своето 
мислене, своите знания и 
да усъвършенства своя-
та ценностна ориентация. 
Преподавателите на Инова-
тивно СУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ представят свои-
те виждания за европейско 
развитие на училището, 
което години наред работи 
по европейски програми и 
проекти. Проектът „Energy- 
Efficiency- Empowerment“, 
финансиран от европейска-
та програма  „Еразъм+“ за 
сътрудничество, иновации 
и обмен на добри практи-
ки, е разработен съвместно 
с училища партньори от 
Бедбург (Германия) и Мад-
рид (Испания).

Да намериш приятели 
– съмишленици от раз-
лични краища на нашия 
континент, да си подадете 
ръка не просто за общу-
ване и развлечения, а за 
нещо дълбоко смислено и 
истински важно за живота 
, за общото  бъдеще на 
нашите страни и на Земята 
– така може да се обобщи 
смисълът на проекта, в 
който участваме вече втора 
година: “Три страни – едно 
голямо семейство“. Една от 
основните цели е създаване 
на отношение към еколо-
гичните проблеми и по-
специално възобновяемите 
източници на енергия.

В проекта участват уче-
ници със засилено изуча-
ване на немски език. За 
всеки един от тях това 
е едно уникално прежи-
вяване, предоставило им 

възможността да се запоз-
наят с различни култури, 
да създадат много нови 
приятелства с ученици 

от Германия и Испания и 
да съберат спомени, към 
които да се връщат с ус-
мивка след години. Но 
това пътуване им носи и 
друго предимство -  шан-
са на място да подобрят 
знанията си по немски и 
английски език.

Първата мобилност на 
учениците бе в Бедбург, 
Германия. Те използваха 
пълноценно времето си и 
съчетаха развлеченията с 
полезни занимания, в кои-
то показаха креативността 
си. Участваха в различ-
ни уъркшопове, посетиха 
изследователския център 
„Jülich“,  редица забеле-
жителности и интересни 
обекти като отворена мина 
и електроцентрала, където 
се запознаха и с процеса 
на създаване на електро-
енергия.

Третата мобилност от 
проекта  се проведе в Мад-
рид. Седмицата, прекара-
на в испанската столица, 
беше изпълнена с инте-
ресни дейности, свързани 
с енергийната ефектив-
ност. Учениците правеха 
експерименти, изследва-
ния, тествания и оценки 
с различни алтернативни 
източници на енергия. По 
време на мобилността уче-
ниците обмениха опит по 
отношение на енергийната 
ефективност, срещнаха се 
с различни предизвика-
телства и дори споделиха 
мечтите си за бъдещо еко-
логично училище.

Ученици от Испания, 

Германия и България пре-
карваха заедно времето 
си в забавления, обменяха 
познания и научаваха нови 
факти за културите и цен-
ностите си. Създадените 
приятелства са обогатява-
щи и добри, затова раздя-
лата не беше лека.

Цветина Вачева, уче-
ничка в проекта, споделя 
своите преживяния: „Про-
ектът, в който участвам, 
е една уникална възмож-
ност за нас учениците. 
Чрез участията си в мо-
билностите упражняваме 
своите езикови умения, за-
познаваме се с нови хора, 
срещаме нови култури, 
откриваме нови гледни 
точки и виждания за зао-
бикалящия свят. И не на 
последно място – обсъж-
даме важни теми, свързани 
с енергетиката, обменяме 
знания и опит, като по този 
начин поставяме основите 
на едно по–добро бъдеще. 
Оценявам изключително 
много тази възможност, 
защото много от моите 
връстници не са имали 
шанса да вземат участие 
в подобни проекти, а и от 
моите родители знам, че 
това е било само далечна 
мечта в миналото.”

Г-н Саша Золбах, кмет 
на град Бедбург, беше гост 
на пресконференцията и 
наистина бе очарован от 
учениците: „Всичко беше 
толкова невероятно, бла-
годарение на отлично под-
готвените, талантливи и 
креативни ученици! Бла-
годаря ви за неповторимия 
момент, който изживях за-
едно с вас! Поздравления,  
България!“

Г-н Ангел Гивечев из-
разява мнението си относ-
но проекта: „Аз, като роди-
тел, смятам, че Програма 
"Еразъм +" предоставя чу-
десна възможност  на мла-
дото поколение българи 
да се докоснат до бизнес 
атмосферата, културата и 
социалните отношения в 
другите европейски държа-
ви. Седемдневният прес-
той на децата в германски 
семейства им помогна да 
усъвършенстват немския 
език, да осъществят нови 
контакти с връстниците 
си от други европейски 
държави, да натрупат жи-
тейски опит и познания за 
една различна от България 
страна. До този момент 
синът ми беше просто фен 
на германския футбол, а 
след това пътуване остана 
изключително впечатлен 
от архитектурата, инфра-
структурата, социалните и 
бизнес отношения в тази 
изключително уредена 
страна. Убеден съм, че 
това Еразъм изживяване 
ще остави у него незабра-
вими спомени.“

Учениците са изклю-
чително развълнувани и 
удовлетворени от възмож-
ността да бъдат част от 
това преживяване. Вярват, 
че отново ще се върнат на 
тези места, които са посе-
тили и пак ще прегърнат 
приятелите си.

Василка Дамянова,
главен учител немски език

Три страни - едно 
голямо семейство

Отворете ръце за тези, 
които имат нужда

с африкански бежанци, с 
които разговаряхме за тех-
ните истории, емоциите им 
и за причините да напус-
нат собствените си страни. 

Беше ми трудно да гледам 
сълзите в очите им… Труд-
но е да вземеш решение да 
заживееш в непозната стра-
на, далеч от семейство и 
приятели. Посетихме много 
музеи, лично кметът на 
Ортона ни приветства, а 
и домакините ни разходи-
ха по Адриатическо море. 
Последният ден от нашия 
престой беше във Венеция. 
Цял ден скитахме по удиви-
телните улички и видяхме 
безброй забележителности, 
като най-много ми хареса 
катедралата Сан Марко и 
площада със същото име, 
Канале Гранде и гондоли-
те.“ – Александър Прегьов, 
XIб клас.

„Тази седмица беше 
едно страхотно преживя-
ване за всички нас. Едно-
временно работихме много 
и се забавлявахме. Участва-
хме в съвместни уъркшопо-
ве с учениците от другите 
страни – Румъния, Турция 
и Италия. Срещнахме се 
с нови хора и завързахме 
нови приятелства. Про-
грамата беше изпълнена с 
интересни дейности. Мое-
то приемно семейство бе 
много мило. Поканиха ме 
да им гостувам отново и аз 
ще го направя!“ – Божидар 
Гивечев, XIб клас.

„Това беше едно от най-
вълнуващите събития в 
живота ми досега. Преди 
това пътешествие не знаех 
нищо за другите страни, 
за техния начин на живот 
и културата им. Това ед-
носедмично преживяване 
промени гледната ми точка 
завинаги – чувствам, че 

съм станала по-отворена 
към живота и проблемите 
на другите хора, по-толе-
рантна и готова да науча 

повече за различните хора 
и за техния начин на жи-
вот. Живях при приемно 
семейство – съвършено 
непознати, но бях дълбоко 
впечатлена от тяхното гос-
топриемство и радушния 
прием.Едновременно с това 
научих много нови неща за 
самата себе си! Проектната 
дейност беше чудесна и аз 
съм горда, че бях избрана 
да бъда част от този проект 
по програма Еразъм+.“ – 
Елена Папазова, Xа клас.

„Очарована съм от прес-
тоя си в Италия. Страната е 
наистина красива. Храната 
– много вкусна. Впечатлена 
съм от богатата им култура. 
Хората са наистина мили, 
гостоприемни и дружелюб-
ни. Те ценят собствената си 
история и традициите си. 
Срещнах много нови хора 
и завързах нови приятел-
ства.“ – Венера Кадинова, 
IXа клас.

„Пътуването до Ита-
лия е от най-хубавите пре-
живявания в живота ми. 
Първоначално бях малко 
притеснена, но накрая бях 
развълнувана и щастлива. 
Чувствах се като част от 
моето приемно семейство 
– толкова мили и грижов-
ни бяха те… Много ми 
хареса, че всеки говореше 
за собствената си страна, 
а така се научават нови и 
интересни неща. Ще запа-
зя прекрасни спомени от 
пътуванията до Неапол и 
до Венеция – великолепни 
градове с незабравими за-
бележителности.“ – Ивана 
Цвеева, VIIIа клас.

Рила Попова,
учител по английски език

Иновативно СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ през 
годините показа, че  е една 
от водещите гимназии в 
област Пазарджик. Това е 
така, защото в гимназията 
се работи усилено -  на-
шите ученици  са меда-
листи в науката и спорта, 
гордеем се с тях! Друга 
важна причина за  успеха 
и популярността на нашето 
школо е и динамичната 
работа по проекти. Всяка 
година  посещаваме раз-
лични училища в Европа! 
През настоящата учебна 
година учениците  ни по-
сетиха Италия, Испания, 
Германия. За нас е гордост 
да споменем, че сътрудни-

чеството ни се разраства 
- предстои ни пътуване до 
Москва, а през следващата 
учебна година  ще посетим 
Санкт Петербург и  Рига. 

Освен че пътуваме, мо-
жем и да бъдем любезни 
домакини. От 09.04.2018 
до 13.04.2018г. на гости 
ни бяха партньорите  от 
Москва –  ученици, роди-
тели и учители от руска 
московска гимназия. За 
втора поредна година те 
са очаровани от града ни, 
от забележителностите на 
Старинния Пловдив, па-
метника „Альоша“, от град 
Батак и подвига на руските 
събратя и нашите борци 
за свобода, от пещерата 

„Снежанка“ и красотата 
на Родопите. Обещаха си 
да се върнат следващата 
година, очакват ни през 
май на московска земя, за 
да отпразнуваме заедно 
Деня на победата и да по-
дпишем новите договорни 
отношения! Какво по-ху-
баво от това да дружиш 
с братя славяни, които с 
голяма обич и внимание се 
отнасят към връстниците 
си в България? Петокла-
сниците от Москва,  в знак 
на уважение, пяха с високо 
вдигната глава „Хубава  си, 
моя горо“ и „Моя страна, 
моя България“ Голям рес-
пект и дълбок поклон за 
подготовката  и хубава-

та българска реч на тези 
деца! 

Радваме се, че откри-
хме и парньори от Рига. 
Латвийците посетиха Ве-
линград за седмица -  от 
16 до 22 април. Учителите 
от Рига работиха с нашите 
ученици от Xа и XIа клас. 
Гимназистите  представиха 
дейности от мобилности  
в Германия и Испания – 
екологичен проект, свързан 
със соларните системи. 
Проведоха забавни еко-
логични игри, направиха 
и анкета сред учениците 
за това дали всеки съби-
ра разделно отпадъците.  
Проведе се работна среща 
за набелязване на основ-

ни дейности, които ще се 
проведат през следващата 
учебна година. 

 Иновативно СУ  „Св. 
св. Кирил и Методий“ е 
училище с традиции, ко-
ито остават живи в поко-
ленията занапред. Всяко 
училище може да бъде 
сравнено с организъм. За 
да живее, трябва да се 
храни! С какво - с  успехи! 
Какви – дълготрайни, ос-
тавящи диря за в бъдеще! 
Успехите ги имаме – и в 
науката, и с спорта, и в 
международните отноше-
ния! Живи сме, можем, 
затова творим!

Филип Филипов,
учител по руски език

Иновативно СУ “Св. св. Кирил и Методий” 
увеличава приемствеността си и сътрудничеството 
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В днешния динамичен и 
бързо развиващ се свят по-
важно от всякога е децата да 
са икономически грамотни, 
да имат знания и умения за 
предстоящите си финансови 
решения в живота. 

Учениците от начален 
етап отбелязаха Светов-
ната седмица на предпри-
емачеството с разнообраз-
ни практически дейности, 
които да покажат връзката 
и значението на образова-
нието с бъдещата трудова 
дейност на малчугани-
те. Специални гости бяха 
родителите със собствен 
бизнес и предприемачески 
интерес, които разказаха 
за опита си и качествата, 
които трябва да притежа-
ват инициативните хора в 
България. 

Акцент бе поставен и 
върху запознаване с про-
фесиите в реална среда. 
Децата посетиха работ-
ното място на полицая, 
пожарникаря, автомонтьо-
ра, лесничея и на място 
видяха как се разрешават 
проблемни ситуации все-
ки ден, дори всеки час. 
По подходящ за възрас-

Направи добро и 
предай нататък

тта на учениците начин 
бяха обяснени понятия с 
практическа насоченост 
- какво е работа в екип, 
организираност, комуни-
кация и лидерство. На 
практика към учебния 

процес бяха привлечени 
работещи хора, които чрез 
личния пример успяха да 
стимулират желанието на 
малките предприемачи в 
бъдеще активно да участ-
ват в стопанския живот 
като финансово грамотни 
и готови за работа. 

Доброто бе сторено, а 
ние го предаваме на вас!

И през тази учебна 
година състезанията и 
проектите продължават 
да са наша цел. Участието 
ни в поредния, организи-
ран от Министерството на 
здравеопазването, наци-
онален ученически кон-
курс на тема: „Посланици 
на здравето”, ни донесе 
достойното шесто място 
сред тридесет утвърдени 
проекта за цялата страна 
във възрастовата група 
1-4 клас. 

Нашият проект със за-
качливо име  „Еко – Био 
– Веге – Кулинарно реге”   
има за цел да се продължи 
целенасочената дейност в 
училище за здравословно 
хранене и спорт, като пред-
поставка за добро здраве. 
Реализирането на тази 
ученическа инициатива 
протече в две фази. Ор-
ганизираха се специфични 
и разнообразни дейности, 
в които наши партньори 
бяха родителската общ-
ност и специалисти от 
областта на медицината. 

Проведоха се любопитни 
и интересни обучителни 
мероприятия и различни 
публични изяви, чрез ко-
ито казахме своето „Да” 
на здравословния начин на 
живот на младите хора. 

Пред родители и учи-
тели учениците от 1а клас 
промотираха създадената 
от тях готварска книга със 
здравословни вкусотийки, 
дискутираха по проблема 
за разнообразното хранене 
и това от какво се нуждае 
човешкото тяло, за да се 
чувства добре. Пяха, тан-
цуваха и така предадоха 
своя здравословен дух на 
по-големите от 2в клас. 
Те от своя страна пока-
заха, че обичат спорта и 
опазването на околната 
среда. Организираните от 
тях състезателни игри на 
открито се проведоха  на 
местността „Гергевана“ и 
параклисът „Свети Нико-
ла“. В рамките на проекта 
по време на мероприятие-
то второкласници научиха 
повече за редовното спор-

туване и  формирането на 
екологична култура сред 
подрастващите.

Като истински посла-
ници на здравето знаем, че 
личният пример е важен!  
Ентусиазмът, с който за-
почнахме, ни вдъхнови, 
ето защо организирахме 
и тържество на здраво-
словното хранене. Всяко 
дете обича да играе, а 
когато играта е забавна 
и носи настроение - сме 
повече от доволни. Под 
формата на драматизация 
първокласниците от 1б 
клас представиха полезни 
за развитието на малки 
и големи плодове и зе-
ленчуци. С помощта на 
менторите си от пети клас 
откриха „здравословното 
съкровище” и участваха в 
състезание, като доказаха 
че физическата активност 
е не само важна, но и не-
обходима. Вече знаем, че 
за да сме здрави- трябва 
да не си вредим. 

Нека мислим за себе 
си, за да помагаме и на 
другите! Гостувахме на 
децата от детска гради-
на „Радост”, пред които 
представихме „3-те ключа 
на здравето” и отправихме 
своите послания за здра-
вословно хранене.

Старши посланици на 
здравето: 

М. Гергева,
Й. Янчовичина  

Посланици на 
здравето

Книгите са най-тихите 
и най-верните приятели. Те 
са най-достъпните и мъдри 
съветници, както и най-тър-
пеливите учители. Книгите 
ни правят грамотни, дават 

възможност на всеки да се 
развива като личност, да 
се учи през целия живот,  
да участва пълноценно в 
обществото и да постига 
успехи. 

През тази учебна година 
учениците от първи до чет-
върти клас и техните учите-
ли инициираха мероприятия 
и практически занятия, кои-
то имаха за цел повишаване 
мотивацията на учениците 
да четат, както и привличане 
на  родителската общност 
към проблема за повишава-
не на грамотността.

Началото бе поставено 
с отбелязване Седмицата на 
духа в чест на българските 
народни будители и тяхната 
дейност.  Знаем, че духът е 
състояние, но и себеуваже-
ние, ето защо, прегръщайки 
идеята да бъдат младши 
посланици на четенето, уче-
ниците от начален етап  със-
тавиха „Харта на добрия чи-
тател”. Заредени с желание 
и любопитни, дадохме старт 
на ежегодно провеждания 
„Маратон на четенето”, в 
който на открито, по интере-
си и в свободното си време 
разгърнахме страниците на 
любимите си книжки. 

Със самочувствието на 
по-големи и добри четци де-
цата от IVб клас „посадиха” 
и „отгледаха” необикновено 
Четящо дърво. Всяко негово 
листенце препоръчва на по- 
малките книга за прочит и 
дарява всички с вълшебни 

послания. Няма нищо по-
хубаво от това книгите да 
обединяват хората, а когато 
става въпрос за отношение 
към децата и това те да 
са грамотни- мисията на 

всеки учител е повече от 
благородна.

Поредният успех дойде 
от отворилата врати „Рабо-
тилница за творческо писа-
не”. Непринудено и в уютна 
среда учениците представи-
ха творчеството и значимите 
факти от живота на любим 
автор, като техни ментори 
бяха родители и близки. 
Създадоха се много презен-
тации, лапбук и разкази. За 
нов живот се събуди детски-
ят талант и така внимание 
и аплодисменти получиха 
съвременните писатели и 
поети на Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Методий”, 
Велинград.  

Колкото повече четяхме, 
толкова повече растеше и 
желанието ни за досег с 
хубавата книга! От малки 
„знайковци” се превърнахме 
в знещи и успешни ученици, 
защото който много чете, 
много и знае! Логично в 
съвременото дигитално еже-
дневие сами си поставихме 
въпроса „Ще изяде ли миш-
ката книжката?”. Последва 
дискусия, в края на която 
единодушно се обединихме 
около мнението, че книжна 
или електронна - щом е 
книга, все е на хубаво!   

И хубаво, и приятно ни 
е всеки път, когато четем. 
Така ставаме по-грамотни, 
по-комуникативни и с уме-
ния - знак за  интелектуал-
ното и духовно развитие на 
човека, който и да е той.

Децата, които 
четат - успяват!

Нека добротата започне 
от нас! 

Може да сме малки, но 
всеки ден се учим на добро! 
Всеки ден си подаваме ръка 
за подкрепа и подаряваме на 
този до нас топлина, разби-
ране и обич. 

Всичко, от което се нуж-
даем е любов и доброта. Те 
ни дават сила и смисъл, за-
щото, ако сърцето ти е пълно 
с щастие, имаш причина да 
живееш. Ние вярваме, че 
никое добро дело не е не-
значително и безсмислено. Всяка проява на добрина прави света малко по-добър. 
Затова искаме да споделим нашите истински истории от изминалата година, които 
ни трогнаха, но и ни направиха хора с големи сърца.

Сред учениците от начален етап все по-голяма популярност набират добрите дела, 
като подпомагането на нуждаещите се около нас. Посетихме Център за обществена 
подкрепа и Център за деца лишени от родителски права. Дарихме децата там с 
внимание, прегръдка и топли думи. Имаха нужда от ръкавички и шалчета- ние им 
ги занесохме. Поиграхме си! Показахме им какво знаем и можем от училище, но 
и те ни научиха на нещо- да приемем другия, различния от нас.  

Желаем да видим света променен, но самите трябва да бъдем промяна! Много 
хора събират пластмасови капачки, малко обаче осъзнават как и колко може да 
помогне това. Една от мисиите на Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий” е 
участието в различни дарителски кампании. Нашите доброволчески отряди взеха 
участие в инициативата "Капачки за бъдеще" на Фондация "Лазар Радков", която 
има за цел подпомагане на недоносените бебета в България. Включихме се с логис-
тична подкрепа- събиране, извозване и предаване на капачките, за да гарантираме 
рециклирането на пластмасата. Със средствата предстои да бъде закупен кувьоз за 
болницата в гр. Чирпан. Вярваме, че подобни малки стъпки могат да променят света 
и да го превърнат в едно по-приятно място за живеене. Когато всеки от нас започне 
да полага ежедневни усилия за това, то добротворчеството наистина се случва. 

Да, но то също се и предава. Вдъхновени от идеята за толерантност и вза-
имопомощ малки и по-големи ученици от начален етап поставихме началото на 
поредната си инициатива- да съберем пари за болно дете от Велинград. Вярваме, 
че доброто съществува в сърцата на хората и смятаме да го докажем чрез тази 
благотворителна кампания.

Доброто е в нас, само трябва да бъде изразено!
Малките лястовички на Доброто 

Лястовичките на Добротата

11 май - патронният празник 
на Иновативно СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ бе повод за поставяне 
на началото на една нова иновативна 
дейност: създаването на „Галерия 
от думи - Книголандия“ - светът на 
словотворчеството. В препълнената 
от гости зала бе реализирано пър-
вото „Ревю на книга“ със заглавие 
„От една детска душа...“ - автор 
Парисиана Николова от IVА клас. 
Вълнуващо и емоционално тя разка-
за за съдържанието на книжката – 21 
стихотворения  и 2 есета, с които 
е награждавана. Впечатляващо е, че към повечето творби 
Парисиана е направила и тематични рисунки. Атмосферата 
бе с един особен дух на споделеност, за което допринесоха 
с артистичното представяне на творбите нейните съученици. 
Музикалното изпълнение на Теодора Райнова на любимата 
песен на Парисиана „Чаша кафе“ и финалът на ревюто с 
изпълнението на Калоян Прегьов на саксофон, допринесоха 
за емоционалния комфорт на всички.

Парисиана Николова - още един талант от „Работил-
ницата“ на Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“,  
Велинград получи заслужено признание! Гордеем се с 
теб, Парисиана Николова!

Лиляна Шаламанова, зам.директор администра-
тивно стопанска дейност, начален етап

Ревю на книга
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Преди вълнуващото изпращане на випуск 2018 
екипът на вестника зададе няколко въпроса на за-
вършващи ученици, свързани с ученическите години, 
преживяванията в училище, възможностите за бъдеща 
реализация и това, което ще помнят...

1. Как се чувстваш, разделяйки се с всичките си 
съученици и учители след толкова години?

2. Кое ще ти липсва най-много от училището?
3. С какво ще запомниш класа си?
4. Ще се връщаш ли понякога в училище?

Мария Симеонова, 12а клас
1. Щастлива съм, защото това завършване бележи 

началото на един нов етап в развитието ни като лич-
ности. Хубаво е, че можем да започнем нещо ново, 
да продължим живота си и да намерим своя път, за 
да се превърнем в хора в пълния смисъл на думата. 
Но същевременно съм и много тъжна, защото това е 
и краят  на нашето детство. Ще се разделим с всич-
ки приятели, учители, съученици и ще се гмурнем в 
непознатото.

2. Ще ми липсва най-много безгрижието на учи-
лищния живот. Оттук започва истинският живот. Ще 
се случат много неща, ще настъпят много промени, за 
съжаление ще се сблъскваме с проблемите на живота. 
Ще се наложи да пораснем, да помъдреем, да се научим 
да се справяме сами. Сигурна съм, че моментите в 
училище ще останат като красиви спомени в съзнанието 
ни и ще се връщаме към тях с лека носталгия.

3. Ще запомня класа си най-вече с хората в него. 
В тяхно лице успях да намеря много добри приятели. 
Заедно ние от деца се превърнахме в млади мъже и 
жени. В съзнанието ми ще останат всички прекрасни 
моменти, които сме преживели заедно, всички глупа-
ви неща, които сме вършили, всички спомени, които 
създадохме.

4. Ще се връщам в училище. То е част от моя жи-
вот, от моята история, от моето съществуване. Дължа 
му много. Тук израснахме като личности, превърнахме 
се в добри хора, изградихме ценностната си система, 
научихме се на важните неща в живота. Благодарна 
съм на училището за всичко това.

Величка Чорбова, 12 б клас 
1. Хората казват, че оценяваш нещо едва когато го 

изгубиш! Няма как да не се съглася, защото, макар 
че все още прекарваме значителна част от времето си 
заедно, моментът на раздяла наближава и това се усе-
ща. Сякаш станахме по-сплотени и задружни. Често се 
връщаме към съвместни изживявания с лека носталгия 
и смятам, че това е в рамките на нормалното. Но също 
така всички сме завладени от една еуфория, трепетно 
очакване - да видим какво крие за нас бъдещето. Пред-
стои ни нов и важен етап от живота, всеки ще поеме 
по своя път, ще последва мечтите си, ще се срещне 
с нови хора и ще натрупа житейски опит в следствие 
на разочарования и успехи, които, разбира се, ще се 
превърнат в чудесна тема на разговор в някоя от идните 
ни срещи. А такива ще има неминуемо!

2. Хората, естествено! Това, което превръща сгра-
дата в училище, са хората в нея. От една страна, 
имахме късмета да попаднем на страхотни препода-
ватели. Всеки от тях е специалист в своята област, 
имат своите изисквания и странности като навсякъде, 
но нещото, което за мен е може би от най-голямо 
значение и което ги обединява е тяхната отдаденост, 
отзивчивост и търпението, с което са подхождали към 
нас. Не по-малко поучително беше съжителството с 
толкова различни хора, които бяхме събрани в един 
клас. Невинаги отношенията ни са били безупречни, 
но благодарение на това станахме по-толерантни, тър-
пеливи и широкоскроени.

3. С добронамерените шеги. В класа ни чувството 
за самоирония е високо ценено.

4. Ще се връщам! Тук се изградих като личност и се 
надявам да бъда достоен възпитаник на училището!

Даниела Овчарова, 12 в клас
1. В  това училище съм от девети клас. Тук срещ-

нах много нови приятели. За 4 г. добих много нови 
впечатления за учениците, учителите и атмосферата в 
училището като цяло. Осъзнавам, че това са най-без-
грижните години, макар че имаше и трудни моменти. 
Сега, когато се разделям с ученици и учители, съм и 
радостна, и тъжна. Радостна съм, защото осъзнавам, че 
съм пораснала и започвам нов етап от живота си. Тъжна 
съм, защото се сбогувам с детството и безгрижието.

2. Ще ми липсват срещите с учениците и веселите 
щуротии, които се случваха.

3. Нашият клас беше пъстър, интересен и непред-
сказуем. Невинаги бяхме такива, каквито се очакваше, 
но бяхме себе си - истински, естествени, неподправени. 
Учителите проявяваха търпение и разбиране и успяваха 
да постигнат баланс във взаимоотношенията.

4. Не зная дали ще се случи, но ако някакъв по-
вод ме доведе тук - ще ми бъде приятно. Не се знае, 
може да дойда един ден като родител на ученик в 
това училище.

СКЪПИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
24-и май (11 май) е патронният празник на Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий” Велинград - 

училището, с което ще бъдат  свързани  вашите  спомени  от последните няколко години! 24-и май е 
празникът на българския дух и на нашата национална идентичност!

В навечерието на дипломирането ви ние, вашите  учители, ви  желаем да последвате мечтите си и 
да  станете граждани на света, но преди всичко да останете българи, защото „В родината са миналото 
и бъдещето... В чуждия край е само настоящето...” .

Пожелаваме ви да бъдете умни и дръзки, да виждате доброто и красотата около себе си и да ги 
създавате! Понякога това е изключително  трудно - сивата половина на света е подвластна на също 
толкова сиви, скучни и ограничени хора! Светът може да бъде цветен, различен, усмихнат и заради 
вашето присъствие в него!

Ценете това, което притежавате– младост,  сила,  свобода! Отстоявайте с воля и дух себе си и своето щас-
тие! От сърце  ви  желаем  здраве  и  успехи  във всички добри и смели начинания, които ви предстоят!

Вашите учители от Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград

Мили родители, приятели … скъпи гости,
Настъпи дългоочакваният момент на нашето за-

вършване и сме щастливи, че вие също избрахте да 
бъдете с нас в последния ни учебен ден!

Може би в съзнанието ви изплува картината на 
онзи заветен 15.09. преди точно 12 години, когато 

онези плахи и озадачени от случващото се първок-
ласници прекрачиха за първи път прага на своето 
училище, за да дадат клетва пред  знамето, че ще 

бъдат негови достойни въз-
питаници.

Времето отлетя неусетно 
и отново настъпи моментът 
на среща с училищното зна-
ме, но този път сме тук не 
за приветствие, а за сбогом 
и равносметка. Знамето е 
същото, времето не е оста-
вило своя отпечатък и върху 
училищната сграда - тя дори 
е обновена и е по-свежа, но 
сякаш няма и следа от онези 
плахи деца. Пред вас стоят 
смели и уверени в себе си 

личности, готови да поемат 
по своя път в живота.

Уважаемо ръководство, 
драги учители,

Вие не само станахте сви-
детели на всеки ден от на-
шето израстване, но и бяхте 
отговорни за него. Под ва-
шите умели напътствия ние 
изучавахме не само учебните 
предмети, но и самите себе си. 
Подкрепяхте ни във всяко едно 
от участията ни в олимпиади, 
конкурси, проекти, състеза-
ния…., вярвахте в нас дори 
когато ние самите не вярвахме в себе си, положихте 
всички усилия, за да разкрием потенциала си, и смятам, 
че го постигнахте. Показахте ни, че качества като чест-
ност, трудолюбие, инициативност и отговорност не се 
ценят само в училище, но и в живота. Вие несъмнено 

Зрелостниците споделят...ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВИПУСК 2018

положихте основата, над която всеки един от нас трябва 
да изгради себе си. ДЪЛБОК ПОКЛОН!

Скъпи съвипускници,
Смятам,че няма да има някой сред нас, който да не 

се съгласи, че с наближаването на днешния ден непри-
ятните спомени и проблемите постепенно избледняваха, 
а на тяхно място остана единствено топлото чувство на 
взаимност и приятелство. Днес слагаме  края на един етап 
от живота си, но всеки край е ново начало. Нека с гордо  

вдигнати глави  да пристъпим 
напред. С увереност и трепет, 
но и с ясното съзнание, че ни 
очаква дълъг път. Пожелавам 
ви да последвате  и сбъднете 
мечтите си. Поставяйте си ви-
соки цели и работете неуморно 
за тяхното реализиране. Борете 
се, не позволявайте да ви по-
ставят граници, но и сами не 
си поставяйте. Реализирайте се, 

станете професионалисти в сферите, които сте си избрали, 
за да бъдете гордост за хората, събрали се тук днес, но 
най- вече, за да изпитате самите вие удовлетворение от 
постигнатото. Дерзайте! Благодаря Ви!

Величка Чорбова, 12 б клас

Всеки край е ново начало

12а

12б

12в
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Весел детски смях и 
спортни дейности огласи-
ха и тази учебна година 
двора на Иновативно СУ 

„Св.св. Кирил и Мето-
дий“ - Велинград. Спор-
тът е енергия и добро 
настроение, което през 
цялото време споделях-
ме заедно. Вероятно сте 
чували безброй пъти, че 
да спортувате, е "добре 
за вас"? Да, така е и ние, 
учениците го разбрахме.   
Проведените различни 
инициативи, свързани със 
здравето, действително 
ни помогнаха да се чувст-
ваме по-добре.

П о  с л у ч а й  Е в р о -
пейския ден на спорта 
се проведе обучение-
флашмоб, под наслов: 
„Бъди активен!” Тради-
ция е в нашето учили-
ще да се организират 
събития, които приоб-
щават младите хора към 
здравословния начин на 

живот. Общуването чрез 
спорта е по-специфично, 
а допринася и за социал-
ното развитие на децата. 

По време на това обуче-
ние имаше много танци, 
игри и забава - истински 
празник на ритъма и по-
ложителните емоции.

С променено отно-
шение към физическата 
активност, а именно че 
спортът не е губене на 
време, в двора на учи-
лището проведохме и 
състезание между учени-
ците от начален етап  и 
техните родители, които  
играха едни срещу други 
и отново се забавляваха. 
Инициативата „Спортът 
е здраве, смехът също“ 
раздвижи момичетата в 
играта на народна топ-
ка, а момчетата показаха 
спортсменски умения в 
любимия им  футбол. 
След това ролите се раз-
мениха и децата бяха 

Календар на победите:
*  Общинско пър -

венство: I  място во-
лейбол, баскетбол, те-
нис на маса и футбол                                                   
ст. възраст; II място фут-
бол мл. възраст

* Областно първен-
ство: I място баскетбол;                                              
I I  м я с т о  в о л е й б о л ;                                               
III място футбол

За пореден път и тази 
учебна година се доказа, 
че учениците на Инова-
тивно СУ „Св.св. Кирил и 
Методий” са номер едно 
и в спорта. Сформираните 
отбори по волейбол, баскет-
бол, футбол и тенис на маса 
взеха участие в традицион-
ните ученически игри.

Общински етап: в сре-
дата на месец февруари 
(10.02-11.02.) 2018г. се про-
ведоха срещите на учениче-
ските игри по волейбол. До-
макин на мачовете бе залата 
към градския стадион във 
Велинград. При момчетата 

5-7 клас и юношите 8-10 и 
11-12 клас възпитаниците 
на Иновативно СУ„Св. Св. 
Кирил и Методий“ показаха 
сърцата игра и спечели-

ха всички първи места в 
състезанията. Нашите мом-
чета 5-7 клас спечелиха с 
категоричен резултат от 2:0 
гейма и безапелационно си 
осигуриха първото място и 
участие на областния кръг. 

При юношите 8-10 клас 
играта се повтори и нашите 
волейболисти се наложиха 
с резултат 2:1 гейма срещу 

противниците си, осигуря-
вайки втора титла на учи-
лището ни. 

Най-интересната над-
превара бе при юношите-ст. 

възраст (11-12 клас), където 
дори се стигна до спортна 
драма. В първата си игра 
нашият отбор загуби, но 
след такъв двубой волей-
болистите ни бяха наясно, 
че ако искат да спечелят 

и да станат шампиони, им 
трябва задължителна победа 
с 2-0. Мотивирани до краен 
предел и след страхотна 
отборна игра, те постигнаха 
мечтания резултат, имаха 
най–добрата геймова разли-
ка и  станаха шампиони. 

При девойките-ст. въз-
раст (11-12 клас) тимът няма-
ше съперници, автоматично 
стана първенец и се класира 
за областните игри в Пазар-
джик. Завоювахме още едно 
трето място при момичетата 
5-7 клас и едно второ - при 
девойките 8-10 клас.

Не трябва да забравяме 
и футбола. Всеизвестно е, че 
всеки го разбира добре, но 
по-важно е да се докажеш на 
терена. Във футболните на-
дпредвари училището ни бе 
представено от три отбора: 
момчета(5-7 клас), юноши 

младша (8-10 клас) и юноши 
старша възраст (11-12 клас). 
Най интересна бе надпрева-
рата при момчетата, където 
се включиха 8 училища от 
общината. Футболистите ни 
се оказаха изключителен 
противник, но завършиха 
на 4-то място в крайното 
класиране, след изпълнение 
на дузпи. По-важно е, че на 
игрището достойно защити-
ха името на училището 
и не изложиха своя 
треньор.

При юношите мл. 
възраст отборът ни се 
класира  на почетното 
второ място. По-голям 
късмет имаха футболи-
стите в ст. възраст, ко-
ито спечелихме  1-во-
то  място в крайното 
класиране. 

Само напред и наго-
ре! В предстоящите три 
срещи, които трябваше да 
определят отбора победи-
тел в общинския футболен 
турнир, попаднахме в една 
група с изключително силни 
отбори. В първия двубой 
спечелихме с 9:0, във втория 
си мач също постигнахме 
победа с 4-2, а в третия 
сблъсък съперникът ни не 
се яви, което автоматично 
гарантира 1-то място на 
отбора и училището ни и 
класиране за областния кръг 
в Пазарджик.

Баскетболната надпре-
вара се проведе на 24-25 
февруари 2018 г., като  двата 
ни тима: при девойките 8-10 
клас и 11-12 клас завоюва-
ха заслужено шампионски 
титли. Момичетата имаха 
една служебна и не по-малко 
оспорвана игра, но накрая 
ликуваха като победите-
ли. Основни двигатели на 
отборите бяха: Валентина 

Спорт и здраве за децата

Успяваме и в спорта
Михаилова- 9б, Кристин 
Костова- 9б, Йоана-Мария 
Янкова- 9в, Мирослава То-
шева- 11а, Мария Прътева- 
11а, Гергана Паскова-11а, 
Гина Салапатийска-12а, 
Катя Даскалова-12а и Вел-
ка Коцева-12б клас, които 
максимално се раздаваха в 
залата и показаха желание 
за победа. Във възрастовата 
група - девойки 5-7 клас се 

удостоихме с второто място 
и с пожелание догодина 
спортният хъс да ни изве-
де най-високо в почетната 
стълбица.    

Юношите ни (8-10 клас) 
също останаха втори, а на 
3-то място в крайното класи-
ране застанаха юношите ст. 
възраст (11-12 клас).

Поредният успех на 
спортните състезания в об-
щината дойде от надпрева-
рата по тенис на маса. Мом-
четата: Георги Гончев-9б, 
Асен Фендрин- 9б, Георги 
Филипов- 9в и Емил Дел-
сизов- 10в клас за четвърта 
поредна година спечелиха 
първото място, след като 
безпроблемно отстраниха 
по пътя си останалите от-
бори с категоричен резултат. 
Не се предаде и тимът на 
девойките. Те започнаха с 
победа в първата среща, 
но загубиха на финала и 
станаха втори.

И тази година нашите 
спортисти показаха дух, 
умения и себераздаване и 

спечелиха общо 12 купи от 
всички състезания.

Областен етап: на про-
велите се в град Пазарджик 
игри, спортните таланти 
при Иновативно СУ „Св.св. 
Кирил и Методий” също се 
представиха много силно. 

В турнира по волейбол 
всичките ни отбори се кла-
сираха на второ място. Мом-
четата 5-7 клас в първата си 
среща победиха отбора на гр. 
Брацигово с 2-0, а на финала 
загубиха с 1-2 от домаки-
ните-  ЕГ “Бертолт Брехт“. 

Юношите младша възраст 
8-10 клас пък разбиха с 
2-0 тимът на гр. Пещера 
в пърата си среща, но във 
финалния двубой, въпре-
ки че водеха до послед-
но позволиха на отбора 
ПГМЕТ гр.Пазарджик да 
спечели финала с мини-
мална разлика и загубиха 
с 1-2 гейма.
В първенството по бас-

кетбол при девойките стар-
ша възраст 11-12 клас отно-
во нямаше други предста-
вители и тимът на нашето 
училище автоматично и без 
игра спечели първото място 
и квота за зоналния турнир 
в град Пловидв.

В надпреварата по фут-
бол юношите старша въз-
раст 11-12 клас останаха 
на 3-то място в конкурен-
цията на седем отбора от 
областта.

Спечелените спортни 
трофеи блестят на почетно 
място в училище. Всеки 
е символ на една победа, 
извоювана с много лич-
ни усилия, но споделена 
с всички! Дори когато са 
сами на игрището или в 
залата, нашите спортисти 
побеждават. Успяват, защо-
то знаят, че заедно с тях 
сме и ние - съотборници и 
приятели.

Стефан Караманов, 
учител по ФВС

публика на своите роди-
тели. На игрището заста-
наха майки срещу майки 
и чрез личния си пример 

дадоха урок на децата, че 
победите са сладки, но 
и загубите са достойни. 
Татковците от своя стра-
на се впуснаха в оспорва-
на футболна надпревара 
и както става винаги в 
състезание - имаше пър-
венци и победени. 

Последвалите щафетни 
игри  и „спортен морски 
шах“ се оказаха атракти-
вен начин, в които участие 
взеха родители, деца и 
учители. Имаше и дърпане 
на въже, като за финал, но 
с отворен край, защото ни-
кой не искаше спортният 
празник да свършва.

Да правим нещо за-
едно е необходимост за 
всички ни, а когато спор-
туваме, действаме екипно 
и  градим взаимно дове-
рие и уважение.

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”
1. В кой клуб участвате и какво интересно 

научихте в него?
2. Наученото в клуба ще ви послужили и 

занапред в живота?
1. Аз участвам в клуб „Математика-защо?“. Научих 

много неща, свързани с математиката. Също така се 
упражнявахме върху много различни задачи.

2. Смятам, че наученото в клуба ще ми помогне и 
занапред, тъй като искам да се занимавам с архитектура, 

а за нея трябват умения и знания  по математика.    
Цветелина Мотишева, 8б клас                                                                                                                                      

1. Аз участвам в клуба „Математика-защо?“. Научих много интересни неща, раз-
нообразни и лесни решения на задачите, които не знаех преди да посетя клуба.

2. Наученото в клуба ще ми послужи и занапред, тъй като в живота ни се 
сблъскваме с различни ситуации, за които ще ни е нужна математиката.

Дарина Гълева, 8б клас                                                                                                                
1. Аз също участвам в извънкласните дейности по проект “Твоя час” - в клуб 

„Математика-защо?“. Много се радвам, че участвам в този клуб. Чрез него се 
научих да решавам задачите бързо, лесно и вярно.

2. Да, ще ми послужи, защото ще мога лесно да се справям със задачите.
Виктория Бозева, 8б клас

1.В клуба по математика ни показаха, че тази наука не е само сложна, но 
може да бъде и много забавна. По интересен и интерактивен начин се потопих-
ме в света на математиката. Учиха ни да чертаем допирателни към окръжност, 
решавахме уравнения, как се вписват и описват многоъгълници. Така неусетно 
минаваха часовете. 

2. Независимо каква професия ще  изберем, знанията по математика ще са 
ни нужни и полезни цял живот. Независимо дали става въпрос за организиране 
на личните финанси, за ориентиране в действащите осигурителни системи или 
разпределянето на месечния бюджет. Хората използват математиката постоянно

Костадин Чолев, 8б клас
Мария Юргакиева:  Аз членувам в клуба на г-жа Деянова „Да бъдем добри 

по български език!”. Беше приятно да го посещавам. Научих интересни неща, 
например кое се нарича „слонът на българската граматика”. Благодарна съм, че 
припомнихме и упражнихме материал от 5. и 6. клас. Надявам се да има и още 
такива клубове, които помагат на учениците.

Светлозара Мантарова: Част съм от клуба „Да бъдем добри по български 
език!”, който ми помогна да разбера важни правила, да усъвършенствам знани-
ята си и да се справям по-добре със синтактичния и морфологичния анализ. В 
клуба правим тестове и упражнения, а нещата, които научихме, ще са ни винаги 
полезни.

Елена Макеева: Членувам в клуба „Да бъдем грамотни!”. Този клуб ми по-
могна да разбера материала, който не ми беше ясен, научих нови и интересни 
неща. Преди много се притеснявах от изпита в края на 7.клас, но вече с помощта 
на този клуб смятам, че съм готова и добре подготвена за тях.”

Иван Славчев: Клубът „Да бъдем грамотни!” ми помогна да се науча да пре-
образувам пряка в непряка реч. Преди наклоненията на  глагола ми бяха „тъмна 
Индия”, но сега вече са ми ясни.

Ива Станчева: В клуба „Да бъдем грамотни!” се упражняваме с материала 
по български език и литература. Тези часове много ни помагат да се подготвим 
за НВО.


