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

Госпожа Ани 
Васил ева  е  ди -
ректор на Ино-
вативно СУ „Св.
св. Кирил и Мето-
дий”, Велинград 
от близо осем го-
дини. Зададохме й 
няколко въпроса - 
едновременно лич-
ни, но и поставя-
щи във фокуса на 
вниманието мяс-
тото на учителя 
и училището.

Какво е да сте 
начело на учи-
лище с толкова 
много ученици и 
дълголетна ис-
тория?

Отговорът може да 
бъде само един: отго-
ворност. Не става дума 
единствено за профе-
сионална, но и за чо-
вешка отговорност. И в 
това сборно понятие се 
включват всекидневен 
труд, сила на волята, 
решимост да се бориш с 
предизвикателствата и да 
оставяш трудностите зад 
гърба си. Задължително 
е да общуваш с обич и 
подкрепа към децата, 
юношите, към младите 
колеги и особено онези, 
които са отдали целия 
си живот, целия си тру-
дов път на училището. 
Прибавете към това из-
искването непрекъснато 
да анализираш новите 
възможности и задачи, 
да преценяваш силите 

на колектива и да го 
мотивираш да израства 
безотказно нагоре, стъп-
ка по стъпка.

Дълголетната исто-
рия на нашето учили-
ще е повод да си дадем 
сметка какво означава 
да не спираш по пътя на 
възход. Времената се ме-
нят, обществото се мени, 
хоризонтите се издигат 
все по-високо. Така че, 
какво ни остава, освен 
да се развиваме напред 
– както е било винаги 
зад вратите на нашето 
училище.

Най-голямото Ви 
постижение на този 
пост е…

Стремителното на-
влизане на информа -
ционните технологии в 
училището ни – като 
база, като начин на обу-
чение, на набиране на 

информация и нейната 
обработка. Постепенно 
излизаме от коловозите 
на механичното зауча-
ване и насочваме младия 
човек да мисли сам, да 
преценява, да приема или 
отхвърля, да надгражда и 
да бъде креативен.

Заедно с това – е, ще 
го кажа с усмивка, – ние 
станахме почти езикова 
гимназия. Сформирахме 
и реализираме успешен 
прием в паралелки с ин-
тензивно изучаване на 
английски и немски език. 
Десетки ученици излизат 

от тук с международно 
признати сертификати за 
най-високо ниво на вла-
деене на английски език. 
С международна дипло-
ма DSD и международни 
сертификати по немски 
език се гордеят и  всич-

Днес ние знаем,утре ще можем!
ки ученици в немските 
паралелки. Руският език 
също е предпочитан и се 
бори за своето място.

По няколко между-
народни проекта наши 
групи ученици посетиха 
редица европейски стра-
ни, общуваха със свои 
връстници и се убедиха, 
че могат много. Почер-
пиха опит и идеи, над-
градиха своята култура.

Крачка напред във 
всичко – от мисленето 
до интелекта, от актив-
ността до спорта. Това 
е най-обещаващото ни 

постижение и това се 
дължи на всички нас.

 Имате ли и трудни 
моменти?

Питате ме за личното 
усещане: няма да скрия, 
че съм имала и притес-
нения, и борба, защото 
всяка промяна в струк-
туриране на дейността 
ни е трудно дело. Но 
същевременно съм усе-
щала подкрепа, изблик 
на идеи и ентусиазъм, 
срещала съм се с усмив-
ката и благодарността 
на онези деца, които са 
изградили тук своето 
значимо бъдеще.

В този ред на ми-
сли с какво Иновативно 
средно училище „Св.
св. Кирил и Методий“, 
Велинград е по-различно 
от останалите учили-
ща в нашия град?

Мисля, че не е ред-
но да се омаловажават 
усилията и постигнатото 
от колегите ни. Според 
мен има по-продуктивен 
подход – вместо да се 
подреждаме в редица: 
този е по-добър, а този- 
не, добре би било чрез 
истинско сътрудничество 
всяко училище да по-
могне с онова, в което 
е добро и уникално, на 
другите. На такава обра-
зователно-възпитателна 
платформа успехите ще 
изглеждат наистина вну-
шителни.

Вие сте учител по 
английски език. Как на-
правихте този житей-
ски избор?

 Малцина от вас зна-
ят, че имам две профе-
сии. По принцип съм 
инженер в областта на 
мет алургият а ,  но  по 
обясними причини там 
не получих това, което 
очаквах.  Успоредно с 
инженерството завърших 
и педагогика, а след това 
и английска филология. 

Оказа се, че учител-
ството е магия! Разбрах 
го постепенно – 26 го-

дини учителки стаж . 
Човек дава, но и полу-
чава и това е прекрасно. 
Трудно ми е да кажа как 
избрах тази професия, 
но знам твърдо, че не 
съжалявам.

Училището за Вас 
е…

Училището за мен 
е това, което винаги е 
било и ще бъде – наша-
та стартова площадка за 
създаване на хора. Човек 
след човек. Личност след 
личност с ум, умения, с 
будни идеи, с гъвкавост, 
с трудолюбие. То е мяс-
тото, което ни кара да 
бързаме към него сутрин, 
а учителят е наш приятел 
и водач.

Какво пожелавате 
на колегите си и всич-
ки, които празнуваме 
днес?

Днес на нашия праз-
ник  благодаря на всич-
ки, които са се трудили 
тук през дългите години 
на съществуване на учи-
лището ни,  поздравявам 
всички, които са се учили 
тук, както и приветствам 
всички, които са решили 
да пристъпят прага му, 
за да осъществят меч-
тите си.

А ние, които сме на-
стоящето на това учи-

лище, нека празнуваме 
и се поздравим за това, 
че имаме енергията и 
волята да пазим и све-
тим името му, да тачим 
традициите му и ковем 
бъдещето му.

Желая на всички ни 
успехи и истинско дръз-
новение, за да успеем 
във всичко, с което се 
захващаме; амбиция и 
жар за да станем част 
от новото и важното в 
образователната  сис-
тема. Убедена съм, че 
можем!

Честит юбилей – с 
благодарно ст  и  при -
знателност към нашето 
старо и все по-младо 
училище!

Държавният глава Румен Радев удостои с президентски плакет „Св.св. Кирил 
и Методий“ Иновативно средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград. 
Отличието е по повод 130-та годишнина от създаването на учебното заведение и 
за неговия принос към българската просвета и духовно развитие.

В гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Радев прие ученици, учители и 
представители на ръководството на училището. Държавният глава отбеляза богатата 
история на учебното заведение и иновативния подход на преподаване, след което 
връчи плакета на неговия директор госпожа Ани Василева. Учителите и учени-
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в България да се издига на все по-високо ниво, посочи президентът.
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Красив ли е красивият, 
ако не раздава добрината 
си навред?! Спокоен ли 
е спокойният, ако вижда 
сивотата пред себе си и не 
предприема действия, за да 
я промени?! Е, в такъв слу-
чай, богат ли е богатият, ако 
не притежава ярката светли-
на, осветяваща бъдещето му 
– ОБРАЗОВАНИЕТО?!

Още много подобни 
въпроси можем да си зада-
дем. Въпроси, които  
не изискват отговор, но кри-
ят в себе си толкова много 
мъдрост и надежда…

Мъдрост, защото ни 
показват двете противопо-
ложности и едновременно 
с това ни подтикват да се 
замислим за реалността 
около нас. И надежда, за-
щото, ставайки свидетели 
на обкръжаващото ни, ще 
разберем, че сме способни 
да направим промяната, от 
която имаме нужда.

Делят ни дни до един 
от най-значимите празници 
в календарната година – 24 
май и по тази причина си 
задавам въпроса: „Колко ни 
дели от това да се превър-
нем в достойни наследници 

130 години- вдъхно-
вение, светлина, усилия, 
резултати. 130 години – 
перспектива. 

Да благодарим , че Ви 
има. Вас, светилото на бъл-
гарщината. Ядрото на чо-
вещината. И надеждата, за 
по-добро бъдеще. Защото, 
убедена съм, че пътят към 
богатството е пътят на зна-
нието. Пътят е един.  Богат 
е човек, когато знае. Защото 
богатството за всеки е раз-
лично и има много измере-
ния. Но знанието е толкова 
ценно, защото има най-висо-
ка цена, изисква най-много 
усилия, постоянство, труд, 
упорство. Стремежът ни към 
знание калява онези човеш-
ки качества и ценности, кои-
то ни помагат да достигнем 
до богатството, да умеем да 
го управляваме и задържим. 
Знанието възпитава и под-
държа стремежа  към нови 
хоризонти. Няма излишни 
часове и уроци.Няма не-
нужно знание. Всичко, до 
което се докоснем, оставя 
отпечатък. Този отпечатък 
след време ни е потребен в 
работилницата на живота. 
Понякога знанието бихме 
могли  да го приложим ди-
ректно, а в повечето случаи 
знанието просто е спомо-
гнало да натрупаме нужния 
ни арсенал от качества , с 
които да влизаме в битки 
и ситуации . Няма как да 
преминем през живота ако 
не сме си научили урока. А 
това започва с училищната 
скамейка. Там създаваме 
навика. Навикът изгражда 
характера ни.А характерът 
определя съдбата. За да 
достигнем в един момент 
до така желаното от всеки 
богатство. Защото ако не 
сме извървели сами пътя 
до него, то е богатство без 
смисъл. Няма морална стой-
ност. 

Всеки от нас е богат. 
Защото коренът на думата 

„богатство” е „бог”. Бо-
жественото е в нас. Ето 
защо пътят към богатството 
не е навън.Той е навътре.
Пътешествие към центъра 
на нашата божественост. 
Пътешествие в откриване 
и реализиране на нашите  
дарби. Всеки, който успее 
да достигне своя център е 
богат. За всяко пътешествие 
е нужен компас. И в това 
пътешествие компасът е 
един. Нарича се ЗНАНИЕ. 
Знание, кога да продъл-
жиш.Знание, кога да спреш. 
Знание, кога да изчакаш. 
Знание, кога  да се съпро-
тивляваш. Може никога в 
реалния  живот да не ни се 
наложи да прилагаме теоре-
мите по геометрия, но със 
сигурност ще ни е полезна 
логиката, която сме развили 
в часовете по математика. 
Може да не успеем да ци-
тираме дословно законите 
на Нютон, но в нас ще е 
останало знанието, необхо-
димо ни за по-лесно прид-
вижване в живота. Може да 
не запомним след години 
географските пояси и зони, 
но ще ни бъде полезно 
знанието да се ориентираме 
според определени белези в 
природата и по този начин 
да оцеляваме. И винаги ще 
има момент,  когато ще се 
наложи да напишем поздра-
вителен адрес, мотивацион-
но писмо или да защитим 
своята позиция. За къде сме 
тогава,  ако не разполагаме 
с богатството от думи или 
ако не сме овладели изку-
ството да се изразяваме в 
часовете по български език 
и литература. 

Ще ни се наложи дори 
да опонираме на някой. Да 
се съпротивляваме. Как ще 
го направим,  ако не сме 
грамотни!? 

Всяка победа изисква 
знания. Големите победи, 
изискват много знания! 

Живеем във времена, в 

които се водят не войни на 
нации. Водят се битки на 
идеи! За да спечели Вашата 
идея, Вие трябва да бъде-
те чути. А за да Ви чуят, 
трябва да знаете! Трябва 
да знаете как да убедите , 
как да Ви повярват, как да 
спечелите …

Предизвикателството  
за всички нас в днешния 
свят на бързо развиващи 
се технологии и липса на 
ограничения, липса на ба-
риери  е да намерим цел. 
Защото в изобилието, в 
което живеем, ако нямаме 
ясен ориентир за това кои 
сме и къде искаме да стиг-
нем много вероятно е да се 
изгубим в морето от чужди 
изисквания и наложени ни 
цели. За да успеем да дос-
тигнем до целта си първото 
условие е да я припознаем 
и след това да знаем как да 
я достигнем. Това можем да 
го научим на едно място, по 
лесен и приятен начин. В 
училище. Мястото, в което 
всеки един от нас ще се 
подготви за бойното поле 
на живота.

Хубаво е, когато човек 
сбъдва мечтите си. Още 
по-хубаво е, когато човек 
е богат. Но за да достигне 
до богатството трябва да 
знае. Превърнете знанията в 
оръжие, с което ще сбъдне-
те своите мечти, мечтите 
на Вашето поколение и 
ще бъдете разпознати в 
обществото!  

На добър час! Мечтай-
те! Живейте! Припомняйте 
си винаги любимия учител 
или предмет! Защото  те 
са били вашите орисници 
в откриването на таланта 
Ви. А те-Негово величество 
таланта и знанието, ще ви 
отведат до богатството!

Г-жа. София Нанова,  
председател  на Училищ-
ното настоятелство при  
Иновативно СУ „Св.св. 
Кирил и Методий”

Честит юбилей, УЧИТЕЛЮ!Началото: Пре-
ди 130 години в Лъ-
джене отваря врати 
за народна просвета 
малко училище, кое-
то през годините се 
разгръща и обновя-
ва, а днес всички 
отчитат значимост-
та му в просветното 
и културно развитие 
на Велинград и об-
ластта.

Следват
отличия: 

През  1987 г. учи-
лището е обявено за 
Образцово ЕСПУ.
През 2015 г. учи-
лището става член 
на Световен образователен 
форум.
2015/2016г. – DSD учи-
лище
През 2017 г. училището ста-
ва официален пълноправен 
член на “Oracle Academy” 
(ОА)
През 2017г. - с решение 
на Министерски съвет от  
17 юли 2017 г. училището 
добавя към визитката си 
„Иновативно“.
2017-2018г.- Училище по-
сланик на Европейския 

на хората, завещали ни ве-
рния път – този към знание-
то?“. Отговарям си веднага: 
Дели ни една малка искра, 
която се възпламенява в 
храма на образованието, 
културата и изкуството, а 
именно училището. Тази 
искра води до неугасващ 
огън, който се предава от 
поколение на поколение; 
води до копнежа за светло 
бъдеще, което неминуемо 
ще стане факт, когато за-
едно положим усилия, за 
да надграждаме основата, 
положена от нашите пър-
воучители-будители. 

Будителите са навсякъде 
около нас – в класните стаи, 
в университетите, дори и 
в семейството ни. Те са 
хората, които дават всичко 
за нас, защото искат да 
получим всичко. Даряват 
ни с топлина, съветват ни 
как да постъпим, убедени 
са, че можем и знаят, че 
ще успеем.

Да си будител не е лес-
но! Но е лесен пътят към 
това да се превърнеш в 
такъв… Не забелязвайки 
колко много даваш от себе 
си, за да събудиш скри-

тата във всекиго мечта за 
знание, ти получаваш по-
голяма награда от това да 
бъдеш материално удовлет-
ворен. Получаваш радостта 
и неподправеното щастие 
от гледката пред себе си 
– младите погледи, които 
вдъхновени продължават 
започнатото от теб. 

Но преди всичко това 
трябва да отворим сърцето 
и душата си, за да напра-
вим път на водещата сила 
в нашия живот – ОБРАЗО-
ВАНИЕТО. Едва тогава ще 
се докоснем до неговото мо-
гъщество и до безграничния 
необятен хоризонт, който се 
отваря за нас. А дотогава 
нека имаме цели и амбиция 
да постигнем всичко. Нека 
се стремим все по-надалеч, 
защото ключът към успеха 
е това да знаем и можем, да 
слушаме и оценяваме труда 
на учителя, защото само за-
едно ще стигнем върха!...

…По пътя към собст-
веното удовлетворение от 
постигнатото и с образо-
вание в нашия втори дом 
– училището!

Илияна Гагова,
ст. учител по БЕЛ

В днешно време изглеж-
да, че почти всеки мисли за 
това как да забогатее. Някои 
избират пътя на учението, 
за да получат прeстижна и 
добре заплатена професия, а 
други намират алтернатив-
ни начини, за да постигнат 
тази цел.

Дали богатият е богат, 
ако не е образован, не може 
да се каже еднозначно. Въ-
преки липсата на високо 
образование, някои  хора 
успяват да се издигнат и 
да забогатеят, разчитайки 
на интелекта си. От друга 
страна, множество образо-
вани хора не могат да бъдат 
пример за духовно богат-
ство, въпреки наличието на 
материално такова. 

Когато чуем думата "бо-
гат", обикновено си пред-
ставяме човек с много пари 
и възможности. Хора от 
всички обществени слоеве 
успяват да натрупат сред-
ства и да станат богати по 
всевъзможни начини, неза-
висимо от образованието 
си. Но думата "богат" може 
да има и друго, по-важно 
значение - духовно богат. 
Обикновено се предпола-
га, че колкото по-високо 
образование има даден чо-
век, толкова повече знания 
и интелектуални качества 
притежава, но въпреки нео-
собено високата си възраст, 
съм имала достатъчно въз-
можности да се убедя, че 
това не е така. 

Жалко е да видиш хора, 
които парадират с дипло-
мата си, но не могат да я 
защитят със знания, както 
и такива, които преценя-
ват другите единствено по 
образованието им, а не по 
личните качества. Това е и 
причината много от млади-
те да се чувстват длъжни да 
продължат да учат нещо, 
което не ги интересува и 
не харесват, защото усещат 
обществен натиск да го 
направят.

Не казвам обаче, че об-
разованието е маловажно - 
ако си неграмотен и нямаш 
елементарно образование, е 
почти сигурно, че до края 
на живота си ще живееш 

Духовно богатият - днес!

Богат ли е богатият, 
ако не е образован?

130 години – достойна възраст за зрелост, собствен облик,
създадени традиции! Динамично настояще и визия за бъдещето!

парламент
2019 г. - училището е удос-
тоено с президентски плакет 
„Св.св. Кирил и Методий“

През последните ня-
колко години: открити  са 
нови кабинети за целодневно 
обучение по вариант 2 учи-
тел-учител в начален етап, 
класните стаи са обновени и 
оборудвани с мултимедийна 
техника, закупени са сен-
зорни интерактивни дъски 
със стерео озвучаване, нови 
терминални станции по ИТ 
за по-добро и интерактивно 

образование. Ренови-
ран е физкултурният 
салон и спортните 
игрища. Осигурена 
е достъпна архите-
ктурна среда. 

Училището ус-
пешно се изявява в 
олимпиади, спортни 
състезания, конкур-
си, национални и 
международни про-
екти.

 Добрите тради-
ции, отговорности, 
грижата към децата 
и сега са определящи 
в работата на  учи-
телския екип. Тук 
ученици, учители и 

родители работят заедно и 
създават едно по-образо-
вано, модерно и творческо 
поколение. 

2019 г. – подготовяме се 
за 130-годишния юбилей. 
Мероприятията са разноо-
бразни: участие в проекти, 
състезания, конференции, 
срещи, обновяване на ма-
териалната база, квалифи-
кация на педагогическите 
специалисти, благородни 
инициативи от ученици за 
връстници.

ЛЕТОПИСНАТА КНИГА РАЗКАЗВА 

в бедност. Точно затова 
посещаването на училище е 
важно за придобиването на 
полезни знания и умения, 
необходими за цял живот. 
Колко и какво ще научиш 
обаче, зависи само от теб. 
Ако си успял да извлечеш 
максималното от училище, 
то висшето образование 
не е задължително, за да 
можеш да създадеш бизнес 
или да се развиваш в това, 
в което си добър, освен 
ако не си се насочил към 
професия, свързана с меди-
цина, право или различни 
науки, изискващи задълбо-
чено изучаване. Някои хора 
продължават своето образо-
вание единствено преслед-
вайки парите и вярвайки на 
илюзията, че дипломата от 
университет ще им гаранти-
ра престижно работно мяс-
то и големи приходи. Един 
лист хартия обаче не може 
да направи чудеса, ако не 
бъде подкрепен от знания 
и талант. Образованието 
дава възможност на хората 
с желание и амбиция да се 
развиват допълнително, да 
трупат опит и да получат 
диплома, която наистина 
ще им бъде полезна, но ако 
стремежите им са свързани 
само и единствено с парите, 
това е много жалко. 

Всички са различни - 
има хора, които въпреки 
образованието си не могат 
да се похвалят с натрупани 
знания, висока обща култу-
ра или специални умения, 
да демонстрират талант в 
своята област или дори да 
се изразяват смислено. Съ-
ществуват обаче и такива, 
които, получили необхо-
димия си запас от знания 
и притежавайки хитрост, 
съобразителност и доза къс-
мет, не се нуждаят от това 
да получат високо обра-
зование, но впоследствие 
се превръщат в едни от 
най-успелите и влиятелни 
личности. Такива хора са 
доказателство, че успехът 
и богатството зависят не 
от ученото в училище, а от 
много лични качества, които 
се възпитават у човек извън 
учебните заведения. Бил 

Гейтс, Стив Джобс, Опра 
Уинфри и Стивън Спилбърг 
са само част от имената на 
успели хора, които не могат 
да се похвалят с високо об-
разование, но имат завидни 
постижения и голямо мате-
риално състояние.

Когато си духовно бе-
ден, високото образование 
и голямото богатство нямат 
смисъл - парите си отиват 
по-бързо, отколкото се пе-
челят, и ако не можеш да 
ги оползотвориш по най-
добрия начин, за кратко 
време можеш да изгубиш 
всичко. Дипломата не е 
гаранция за знания, умения 
и съобразителност, така че 
липсата й невинаги озна-
чава, че човек е по-малко 
способен от друг, който 
е по-образован от него. 
Оценките не са качествено 
мерило за хитрост, амбиция 
и талант, ето защо е глупаво 
да се съди за някого само 
по това.

Дори да не е образо-
ван, един материално бо-
гат човек може да бъде и 
духовно богат. И с няколко 
завършени висши образова-
ния  можеш да си останеш 
еднакво глупав, затова за 
духовното богатство не мо-
жем да съдим само по една 
диплома - то се изразява 
чрез поведението на човек и 
начина му на мислене.

Един богат човек с нео-
собено високо образование 
може да бъде много по-
разумен, съобразителен и 
добър по душа от такъв, 
който е завършил прес-
тижен университет, както 
и да управлява по-добре 
парите си. Образователната 
система може да предложи 
знания, но не и да превъз-
питава личности. Поради 
тези причини не считам, че 
образованието е синоним 
на богата душевност. Дали 
даден човек я притежава 
или не, можем да разберем 
от неговите интереси и по-
ведение, както и от начина, 
по който мисли – духовно 
богатият винаги би се отли-
чил сред останалите. 

Теодора Таслакова,   
клас 11в 
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Language is a key part of 
any family, community culture 
and the human race. Without 
language, the world today 
would be much different.
Fromcavemen, to the Egyptian 
use of hieroglyphics, from the 
OldEnglish to more than 6,500 
languages spoken around the 
world today, the advances 
that humanshave made in 
language is remarkable and 
inspiring. We live in an age 
in which we are blessed 
with the opportunity to learn 
any language that we want. 
Something like this would 
be impossible a mere forty years ago during the time the 
Iron Curtain was still up.

Sadly, many people take this opportunity for granted 
and do not give their best in some situations. They make 
no effort at all, while they are trying to learn a new 
language.

   In our country, we start learning a second language, 
which ninety-nine times out of one hundred would be 
English, due to itbeing the third most spoken language 
in the world after Chinese and Spanish. Why do not we 
learn Chinese or Spanish from a young age, you may ask? 
The answer to that question can be summed up to: it is an 
easier language to pick up, it is the most utilized language 
in the western world and it is one of the three procedural 
languages of the European Commission alongside German 
and French.

I can surely say for myself that, to the best of my 
ability, I have taken the opportunity I have been offered. I 
believe that my English is at an average, I even dare say 
above average level. And thanks to that I have established 
communications with peers and proselytes from everywhere 
ranging from the Netherlands, the USA, Canada, Germany, 
and even Australia.

In conclusion, I would like to urge everyone reading 
this to give their all when trying to learn another language, 
but not to forget where their roots are. A tree without roots’ 
fate is to fall, and it will submit to the aforementioned 
fate in time.

Kiril Semerdzhiev, 12а  

Nach der 7. Klasse musste ich entscheiden, in welcher 
Schule ich meine Ausbildung fortsetze, und ich war froh, 
dass ich in meiner Stadt die Möglichkeit habe, intensiv 
Deutch zu lernen während ich auch Spaß habe. Der gute Ruf 
der Schule,die interessanten Projekte mit anderen Ländern 
und kreative Methoden waren in der ganzen Stadt berühmt 
und das spielte eine große Rolle bei meiner Entscheidung 
- ich mochte meine Sprachkenntnisse bereichern, aber die 
innovativen Unterrichtsmethoden waren sehr wichtig für mich, 
weil ich mich leicht langeweile. Deshalb habe ich Heilige 

Kyrill und Method-Schule gewählt und bis heute bedauere 
ich meine Wahl nicht.

Ich werde nicht lügen - am Anfang der 8 Klasse war es 
manchmal schwierig, weil ich und meine Mitschüler jeden 
Tag mehr als 30 deutsche Vokabeln lernen mussten. Es half 
uns aber sehr, dass unsere Lehrerinnen uns motivierten und 
machten das Deutschlernen viel interessanter - wir spielten 
verschiedene Spiele, machten Diskussionen, sahen Filme 
auf Deutsch, hörten Musik. Die häufige Gruppenarbeit 
machte Lernen spannender, und half mir und meinen 
Klassenkameraden einender besser kennen zu lernen. Eine 
große Motivation für mich und meine Klasse war auch das 
Versprechen, dass wir eine Torte bekommen werden, wenn 
wir unsere ersten 1000 Wörter auf Deutsch gelernt hatten. 
Deshalb waren wir fleißig und bemühten uns die neuenWörter 
schneller zu lernen. Als der erwartete Moment kam, waren 
wir alle sehr froh - erstens, weil wir Fortschritt beim Lernen 
einer neuen Sprache erreichten hatten, und zweitens, wegen 
dieser kleinen Party im Unterricht - das war der erste Preis, 
der Deutsch uns gebracht hatte. 

Im Sommer nach der 8. Klasse passierte auch etwas, für 
das ich sehr begeistert war - ein zehntägiges Sprachlager in 
Österreich. Ich und meine Mitschüler hatten die wunderbare 
Möglichkeit, Deutsch mit den Einheimischen zu üben und 
unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Das ist die beste 
Weise, schnell neue Wörter zu lernen und Sicherheit im 
Umgang in einer neuen Sprache zu erhalten. In Österreich 
habe ich wirklich viel Spaß gehabt und viele interessante 
Plätze besucht. Die morgendlichen Ausbildungen gefielen mir 
auch sehr - unsere österreichische Lehrerin war sehr nett und 
lächelnd und lehrte uns viele interessante Dinge, einschließlich 
ein traditionelles Lied aus ihrem Kindheit, das ich bis heute 
nicht vergessen habe. Vielleicht werde ich  mich an diese 
Momente bis ans Ende meines Lebens erinnern.

Es war auch sehr hilfreich für uns, wenn Clara, eine 
Freiwillige aus Deutschland, hier in Velingrad für einigen 
Monaten blieb und jeden Tag in unseren Unterrichten kam. 
Wir konnten mit ihr über viele Themen sprechen und sie 
fragen, wenn wir etwas nicht verstehen oder etwas wissen 
möchten. Sie erzählte uns auch Geschichte aus ihrem 
Leben, sagte uns verschiedene Ausdrücke, die Deutschen 
benutzen, und half uns sehr mit der Vorbereitung für unsere 

DSD-Prüfung. Ihr Aufenthalt in 
Velingrad war eine Möglichkeit 
für uns, die Sprache zu üben und 
leicht unsere Deutschkenntnisse 
zu verbessern.

Die DSD-Prüfung war 
auch etwas, worüber wir sehr 
aufgeregt waren. Wir bemühten 
uns sehr, aber es lohnte sich, 
und außerdem hatten wir viel 
Spaß mit der Vorbereitung 
und der Ausfertigung unserer 
Plakaten und Themen für die 
Prüfung. Die Diplomen, die 
ich und meine Mitschüler 
bekamen, sind etwas, womit 
wir unsere Deutschkentnisse 
überall beweisen können und 
viele Türe öffnen.

Insgesamt bin ich sehr 
zufrieden damit, was ich 
hier  gelernt  habe,  dank 
meinen Deutschlehrerinnen 
Frau Damjanowa und Frau 
Mitschewa, die eine gute 
Lernatmosphäre machen können 
und mich und meine Mitschüler 
immer fördern. Wenn man 
Lust hat, kann man in dieser 
Schule Deutsch leicht lernen 
- Kreativität und Innovationen 
machen Lernen interessant.

Teodora Taslakova, 11в 

Чтобы ответить на вопрос  зачем я изучаю русский 
язык, вспомним вначале , что любой язык является , во-
первых, средством  общения  людей между собой. 

Русское слово звучит  во всех уголках мира  даже 

и в космосе. Оно объединяет всех! Можно с уве-
реностью утверждать , что русский язык является 
прекрасным посредником в общении людей разных 
национальностей, языком дружбы и сотрудничества 
многих народов России. 

На русском языке творили свои произведения 
А.С.Пушкин, М.И.Ломоносов, А.П.Чехов  и многие 
другие известные всему миру писатели.

Изучая язык, я смогу прочесть их творения и на-
сладиться красотой русской речи. Ведь богатство  и 
выразительность русской речи давным давно заметил 
Николай Васильевич Гоголь: „Дивишься драгоценности 
нашего языка: что ни звук, то подарок; все зернисто, 
крупно, как сам жемчуг, и, право иное названье дра-
гоценней самой вещи!“

Всем известно, что без знания языка невозможно 
усвоить никакой другой школьный предмет. Труды мно-
гих известных всему миру  ученых написаны именно на 
русском языке. Это еще одна причина, почему я изучаю 
русский язык. С помощи русского языка я узнаю много 
интересного и полезного. Чтобы ясно, логично и без 
речевых ошибок отвечать на уроках, мне необходимо 
также знать формы слов, правильное ударение в них.  
Все это я узнаю, изучая русский язык

В нашей школе русский язык изучается  как первый  
и второй иностранный. Я занимаюсь русским языком  
с девятого класса. Участвовала  в разных проектах 
и событий . Наша школа подписала соглашение о 
сотрудничестве с московской школой. У моих друзей 
удалась возможность  побывать в Москве на неделю. 
Надеюсь, что и у меня это получится – я тоже хочу в 
Москве. Я участвовала в конкурсах чтения на русском 
языке и горжусь этим.

Русская речь –самая красивая, благозвучная и живая! 
Я люблю Россию и все в ней! Русский язык является 
моим помощником в учебе и в общении с людьми из 
разных уголков мира!

Ани Хаджиасанова, 11 в клас 

Should I Talk to 
You in English?

Почему я изучаю 
русский язык

Wir lernen Deutsch 
leicht und interessant

Общуване без граници

Учениците в Инова-
тивно СУ „Св.св. Кирил 
и Методий” са не само 
интелигентни и амбициоз-
ни, но и много талантливи. 
На проведения тази година 
Национален фестивал за 
пиеса на английски език- 
гр.Враца, 2019г. нашите 
театрали взеха заслужена 
награда за  “Най-добра 
тийнейджърска романтич-
на пиеса”. Участието във 
фестивала е изключително 
престижно, а подготовката- 
отговорна, показваща ни 
нови възможности за изу-
чаване на английския език 
в училище и извън него. 

Журито на фестива-
ла оцени по достойнство 
таланта на нашите ак-
тьорите. Учениците от   
клас представиха пиесата 
„Пожелай си нещо“, в ко-
ято всеки техен връстник 
може по-лесно да намери-
те отговори на въпроси, 
които отдавна го вълнуват. 
Пред очите на младите 
любители на театъра и 
английския език от над 
20 училища от различни 
градове на България на-
шите представители за 
пореден път доказаха, че 

Да учим английски е 
лесно и интересно!

няма нищо по-хубаво от 
това- признание за екипна, 
ползотворна и успешна 
работа. 

Ако говориш на един човек на език, който той разбира, 
посланието достига до ума му. Ако му говориш на неговия 
собствен език, посланието достига до сърцето му.

Нелсън Мандела
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В училище
Звънецът звъни и събира ни в клас
бодри, готови за първия час.
Прага прекрачва с усмивка прекрасна
и нашата мила, обичана класна.
Когато разказва ни, нейният глас
звънлив държи ни всички в захлас
и така ни се струват уроците лесни,
сякаш не уроци са, а по-скоро песни.
Мерим, чертаем, пишем, четем
и всеки от нас, дори уморен,
старае се всичко добре да научи,
защото така занапред ще сполучи.
Но освен за наука, има време
всички на двора дъх да поемем,
Под топлото слънце навън да играем,
да тичаме, пеем и да мечтаем.
Затова всеки ден, щом будилника чувам,
бързо се мия, обличам, обувам
и бързам за нови уроци и игри
с моите съученици и приятели добри.

Кристиян Таслаков, 4а клас    

Иновативно СУ „Св.
св. Кирил и Методий”– 
гр. Велинград е част от 
националната превантив-
на програма „Детско по-
лицейско управление”, 
която в нашата област се 
реализира с подкрепата 
на Областната дирекция 
на МВР-Пазарджик. 

Инициативата старти-
ра през 2016 г. към 199 
полицейски управления 
в страната, а през 2018 
г. започна вторият етап  
с участието на младши-
те доброволци от  клас. 
Активната работа по про-
веждане на дейностите, 
заложени в проекта, дава 
нови знания и умения 
на малките „полицаи” за 

Моето училище
В моето училище любимо,
детски смях и глъчка има.
Само през ваканциите тука
тишина цари и скука.
Всяка сутрин качвам стъпалата,
с нетърпение отварям аз вратата.
Зная, всички дни са интересни – 
пълни с учение и песни.
Нощем даже аз сънувам,
че към теб, училище, пътувам.
В теб ме чакат моите другари,
вперили очи в буквара.
Тук се уча да чета, да пея,
да мечтая и да знам защо живея.
Ти ще ми помагаш ден след ден,
ще възпиташ истински Човек в мен.

Елица Овчарова, 3б клас

Моето училище праз-
нува! Иновативно СУ „Св.
св. Кирил и Методий” 
чества 130-годишен юби-
лей! Вековна история, 
подчертаваща спомените 
на поколения велингра-
дчани, свързали съдбите 
си с училището.

Аз се гордея, че в ИСУ 
„Св.св. Кирил и Методий” 
е получило образованието 
си моето семейство.

Моята баба - Спаска 
Малинова не само е била 
ученичка, но е сбъднала 
мечтата си да стане учи-
тел, и то по английски 
език, дори е била учител в 
нашето училище. Първият 
учител по английски език 
във Велинград.

Моят дядо - Йордан 
Малинов също е възпи-
таник на училището и е 
осъществил мечтата си 
да стане полицай, чрез 
знанията, получени в най-
прекрасното училище.

Татко и мама често ми 

Моето училище - 
мечта и реалност
Юбилейният празник ме накара да се 

замисля за първите ми представи за учи-
лището.

В спомените си се върнах в детската 
градина – един чуден свят на весели игри с 
приятели добри.

Тогава… си мислех, че училището ще 
е скучно, страшничко дори! Дни с четене, 
писане, математика с трудности едни…

Ох, как ли ще се справя аз? И в мечтите си исках да постъпя в „Горско 
училище“. Сигурно, защото обичам животните, си представих класните стаи на 
полянки с дъхави цветя. На тях има клетки със зайчета, за които децата се грижат 
в междучасията.

  Ученето също е по-различно. 
До всяка класна стая се стига по малка горска пътечка. По всеки предмет, във 

всяка задача на децата са включени животни. Във всеки час пет минути се отделят 
за грижа за животните. Учениците са изследователи и приятели с учителите си.

Дойде 15 септември. Аз влязох в истинското ми училище!
О, чудо! Приказна реалност!
Беше много красиво!
Входът на училището беше цветна арка, а класната стая беше украсена и 

привлекателна.
Нашите учителки ни посрещнаха и ни показаха училището – цветно и кра-

сиво.
В двора имаше игрища за 

футбол и народна топка. Имаше 
много цветя и място за игра.

Така започна пътя на по-
знанието.

Моето училище е най-хуба-
вото на света!

Всички госпожи са пре-
красни!

Моето училище е сбъдната 
мечта!

Гордея се с това!
Ваня  Тетимова, 4б клас

Съвременният диги-
тален свят отправя пре-
дизвикателства към об-
разованието. Децата имат 
различни интереси и често 
променят своите желания. 
Обученията по програми-
ране развиват ума на уче-
ниците, техните умения 
за критично и логическо 
мислене, креативност и 
способност за решаване на 
проблеми. Чрез програми-
рането те се учат да бъдат 
смели и да експеримен-
тират. А програмирането, 
особено в екип, може да 
бъде и забавно.

В Европейската сед-
мица на програмирането 
6-21.Х.2018 г., учениците 
от начален етап посетиха 
подготвителните групи в 
детските градини от града. 
В ролята на доброволци-
посланици потопиха нови-
те си приятели в света на 
програмирането.

Училищното настоятел-
ство спечели проект, който 
бе реализиран с инициа-
тивата „Запознайте се и 
програмирайте“ в работил-
ниците „Дигитална фиеста 

Големите размисли на най-малките 

Училище, благодаря!
Училище наше любимо, 
с теб всичко е преодолимо, 
даряваш ни знания навред, 
затова те обичаме безчет!
С Гугъл технология ни запознаваш
и иновативно ни ограмотяваш, 
интересно в теб уроците се преподават
и учениците на новости се научават.
Вярвам, че с доброто образование
ще преодолея всяко изпитание.
С гордост пиша този стих, да благодаря, 
че в Иновативно средно училище
“Св. св. Кирил и Методий“ 
се уча и творя!

Мария  Николова,  4б клас

разказват за всичко, което 
са преживяли в нашето 
училище. Те са получили 
много знания, но и тук се 
е породило огромното им 
желание да учат право, да 
прилагат законите. Сега 
баща ми Стефан Малинов 
е адвокат, а мама - Ели 
Малинова е прокурор.

Моят любим и един-
ствен брат - Данчо Ма-
линов в момента също е 
ученик в нашето училище. 
Училище за мечтатели! И 
бате се чуди кое да избере 
- медицина или право, но 
знае, че и за двете ще бъде 
подготвен да се справи. 
Който учи в това училище 
- успява! Аз съм ученичка 
в 4. клас, но вече знам, 
че като порасна, искам да 
стана следовател. Мечтая 
да разгадавам мистерии и 
съм вдъхновена за това от 
сериала „Кости”.

Сестрата на тати -  
Гергана Малинова е въз-
питаник на това училище 

и много се гордее с него. 
Тя живее в Америка, но 
всяко лято идва и посеща-
ва училището. Намира го 
много променено, модер-
но, но с много уют. 

Братът на мама - Ди-
митър Димитров също е 
учил в нашето училище. 
Сега е лекар в Пловдив 
и казва, че училището 
завинаги ще остане в сър-
цето му.

На всички семейни 
празници винаги изниква 
спомен, който е свързан 
с училището ни. Днес, 
всички ние очакваме юби-
лейния празник с много 
вълнение и се гордеем , че 
сме наследници на богата-
та история на училището.

Училище мое, ти си 
светиня! Завинаги ще ос-
танеш в сърцата ни като 
част от родовата ни памет! 
Гордея се с теб! Честит 
юбилей!

Илияна Малинова, 
4б клас

Моето училище - част 
от моята родова памет

Знания с приключения!
безопасно движение по 
пътищата, долекарска по-
мощ, права и задължения 
в обществото. С изклю-
чителен интерес добро-
волците подхождат към 
теоретичните и практичес-
ки занимания, осъществя-
ва ни от ръководителите 
им- начален учител г-жа 
Антонина Палова и млад-
ши полицейски инспектор 
Здравко Пашов. 

„Занимания с приклю-
чения!” е мотото на про-
грамата, ето защо, докато 
усвояват различни, инте-
ресни  и полезни знания, 
които да им помогнат в 
трудни ситуации, нашите 
ученици се и забавляват. 
Вече са факт първите гра-

моти и награди от участи-
ето на третокласниците в 
конкурса за детска ри-
сунка на тема „Полицаят 
е мой приятел и учител”. 
Бони Иванова спечели 
почетното първо място, а 
Васил Арнаудски и Йор-
дан Атанасов получиха 
поощрителни награди. 

В тази юбилейна за 
училището ни година 
предстои да се проведе и 
второто областно състеза-
ние „Детско полицейско 
управление”, 2018/2019. 
На нашите участници по-
желаваме много позитив-
ни емоции, силни страсти 
за победа и успех!

Антонина Палова,
учител начален етап

Пътят на успеха
на компютърни шампиони“ 
и „Футболна магия в елек-
тронна олелия“. Зад ини-
циативата бе техническата 
компания SAP. Практиче-
ската цел на спечелената  
проектна идея е да вдъхно-
ви интереса на деца и мла-
дежи към програмирането и 
компютърните технологии в 
дигиталния свят на модер-
ното образование.

Класни ръководители 
на ученици от 2, 3 и 4 клас 
бяха подкрепени да раз-
вият дигиталните им уме-
ния в специално издание 
на програма „Знания за 
успех“ на Фондация „Ра-
ботилница  за граждански 
инициативи“. Те получиха 
безплатен едногодишен 
достъп до обучителната 
платформа MindHub, коя-
то да използват по време 
на занятията. Освен това 
програмата представя фи-
нансиране за закупуване на 
учебни материали и допъл-
нителна литература.

Друга важна кауза за 
нашето училище е здраве-
то на децата, изграждане-
то на трайни хранителни 

навици и култура за здра-
вословен начин на живот. 
Това е и мотивът за включ-
ването на нашето учили-
ще в проекта „По-здрави 
деца“ на Нестле България. 
В него се включиха 240 
ученика от 1 до 4 клас с 
техните учители- ментори 
и доброволци от родител-
ската общност. Чрез забав-
ни уроци, интерактивни 
дискусии, кулинарни игри, 
провокирахме интереса 
към балансирано хранене 
и здравословен начин на 
живот. Гостуваха ни шеф 
Николов и вълшебницата 
на био сладките изку-
шения Златанова, които 
сътвориха истински кули-
нарен празник за децата.

Всички учители, уче-
ници и родители вложи-
ха усилия, прецизност и 
амбиция, защото  успехът 
няма преки пътища. А 
пътят на успеха минава 
през Иновативно СУ “Св.
св. Кирил и Методий“ - 
училището посланик на 
Европейския парламент.

Димка Джиева,
ст. учител начален етап 

Цветанка Вълкова 4г клас

Цветанка Вълкова 4г клас

Мариела Граматикова 4г клас

Мариела 
Граматикова 4г клас
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…
Пролетта на 2019 година, делничен 

ден, около 18 часа…Стоя пред модер-
на, светла, цветна сграда. Поглеждам 
нагоре към надписа на входа - ИСУ 
„Св. cв. Кирил и Методий“… Прос-
торният двор, физкултурният салон и 
спортните площадки са си на мястото, 
където ги оставих преди 32 години…Очите ми се 
насълзяват, отдалечавам за малко в близкия парк и 
се оставям на спомените…Випуск 1987 (сегашното 
поколение на 50 годишните) бяхме обучавани от 
най- ентусиазираните млади и слънчеви творци в 
часа като Иван Тричков, Димитър Мечев, Ангел 
Горанов, Елена Арабаджиева, Краси Попова, Сашка 
Масларова, Катя Велева, Георги и Ангелина Митеви, 
Зоя Антонова, Елена Чанкова, Георги Дончев, Петър 
Несторов, Василка Главеева, Димитър Попов…В ча-
совете и извънкласните занимания цареше уважение 
и жажда за знания, а в междучасията, празниците и 
екскурзиите бяхме просто приятели. ПРИЯТЕЛСТВО 
ЗАВИНАГИ- това е чудото на моето училище!!! И 
днес сме заедно, макар и пръснати по света, забър-
зани в делничния ден…но ЗАЕДНО! Когато и да се 
чуем или видим, започваме оттам, откъдето сякаш 
вчера спряхме, сякаш никога не сме се разделяли…
от победите и тайните, от успехите и провалите, от 
купоните и контролните, от китарите и бригадите, 
от Щурците, Сигнал, Дийп Пърпъл и Пинк Флойд…
оттам, откъдето започна нашето истинско личностно 
развитие…

Сега сградата е обновена и модерна, но това, което 
е вътре, е същото - ДУХЪТ И МЕЧТИТЕ! Сега те 
са ВАШИ и на ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ! Пожелавам 
ви да намерите тук тези приятели, които да са като 
моите! Да изпитате същите мечти и емоции, които 
изпитвахме ние! Да намерите себе си, както някога 
направихме ние! Да намерите ВАШАТА ИСТИНА 
и да получите най-силния устрем - устремът към 
УСПЕХА! Попитали веднъж известния философ 
Ралф Уолдо Емерсън: „Какво според вас е успех?“. 
Отговорът бил: „Да се смееш често и по много, да 
спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта 
на децата, да цениш красивото, да откриваш най-до-
брото у другите, да оставиш света малко по-добър, 
да знаеш, че дори един човек диша по-леко, защото 
те е имало… Това е истинският успех!“.

Училището е върховна институция. То е храм, 
в който се влиза с амбиция и респект. Моето учи-
лище ИСУ „ Св. св. Кирил и Методий“ става на 
130 години, през които с воля и амбиция, с прием-
ственост, професионализъм и творчески търсения, 
с иновативност, различност и много упорит труд, 
през годините е създаден един добър модел в обра-
зованието, културата, общуването и партньорството. 
Нека тази традиция се запази и развива в НАШИЯ 
ХРАМ и занапред.

ЧЕСТИТ 130 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ !
Професор д-р Иван Цветков, Агробиоинсти-

тут, Селскостопанска Академия София

С началото на новото хилядолетие 
и аз поставих едно ново начало – 
прекрачих училищния праг. Въпреки 
че класната стая бе съвсем нова за 
мен, аз носех със себе си мисълта, 
че майка ми и баща ми, дори моите 
прародители, са преминали по съ-
щия път, и то на същото място – в 
любимото училище „Св. Св. Кирил 
и Методий“. Нямах търпение да открия какво щеше 
да поднесе училищният живот и на мен. 

И дванайсет години минаха ей така – като миг. 
Няма да ми стигнат не една, а много страници, за да 
опиша на какво ме научиха моите учители и колко 
прекрасни спомени сътворихме със съучениците 
ми. Само ще кажа – с всяка изминала година след 
завършването вълнението да срещнеш учителите 
си и да им разкажеш какво ти се е случило и как-
во си постигнал става все по-силно. А истинските 
училищни приятелства вероятно винаги ще бъдат 
едни от най-здравите връзки, които човек създава 
през живота си. 

Искам да Ви разкажа обаче за момента, в който 
осъзнах колко съм благодарна на училището за това, 
на което ме е научило. Преди седем години започнах 
висшето си образование в Лондон. Грабнах учени-
ческата чанта от „Св. Св. Кирил и Методий“ и се 
преместих в един от най-космополитните градове. 
Срещнах се с хора от различни страни, с колеги 
с изключителен интелект и отлична подготовка от 
едни от най-добрите училища по света. Това нямаше 
как да се случи, ако не бях получила подкрепата на 
родителите и на учителите ми. Но озовавайки се в 
тази нова среда, осъзнах, че ми бе дадено много 
повече. Годините ми в „Св. Св. Кирил и Методий“ 
ме бяха научили на дисциплина и на правилната 
методика на работа. Нещо повече, училището ме бе 
изградило като личност и аз бях готова да продължа 
пътя си и да достигна мечтите си, уповавайки се 
на тази основа. Благодарна  съм на моите учители 
в „Св. Св. Кирил и Методий“ за куража и грижата 
им, които ми дадоха посока и сила.

Днес, когато следвам и преподавам в Универ-
ситета на Кеймбридж, едно от най-старите учебни 
заведения в Европа, с гордост разказвам на колегите 
си, че съм имала възможността да уча в училище, 
което достойно вече 130 години изгражда личности – 
от първите им несигурни стъпки в класната стая, до 
момента, в който са готови да поемат самостоятелно 
напред като лидери, учени или творци. С радост 
виждам как все повече ученици продължават обра-
зованието си в най-добрите университети по света. 
Това ме кара да мисля, че макар и на 130 години, 
историята на нашето училище тепърва започва. 

Лиана Минкова, Випуск 2012 г., Докторант 
по политология и международни отношения в

Университета на Кеймбридж

Скъпо Училище,
Скъпи Ученици, Учители, 

Родители, Велинрадчани,
Честит Празник!!!
130 години са една малка 

прашинка на фона на 70 хиляди 
години история с нас, хората в 
нейния център. Именно езикът, 
речта и общуването, довели до 
изграждането на общества и 
системи за комуникация са при-
чините не най-силният, издръжливият или пъргави-
ятв онова далечно време човешки вид да установи 
поеатапен контрол над цялата планета Земя.

130 години са адски много за един човешки живот, 
за развитието на едно общество, на една съвременна 
държава. В основата на съхраняването и успеха на 
дадено общество или на неговото западане и изчез-
ване в дебрите на историята, е именно училището. 
Това се дължи, сред много други, главно на три ос-
новни функции, за които независимо дали си даваме 
сметка или не, нашето училище, всяко училище, е 
създадено да изпълнява.

Училището е, на първо място, социален проект. 
Място, където се срещат различните поколения, 
различните възгледи за живота, където се обменя 
опит, съхранен през столетията, и където се усвояват 
най-важните умения за успешното съществуване на 
хората, а именно социалното общуване. Без уменията 
да общуваме и да съзряваме, какво ни отличава от 
нашите далечни братовчеди шимпанзетата? Как се 
отнасяме едни с други, по какъв начин ще преследваме 
целите си в живота и ще се грижим за общността, за 
да бъдем всички по-добре – тези основи се поставят 
в училището!  

Всички, които сме внимавали във важните и ин-
тересни часове по история знаем за важната ролята 
на българското училище по времето, когато сме ня-
мали държава. То ни е съхранило! В 21-ри век не би 
трябвало да е по-различно. Училището продължава 
да ни съхранява и да предава историите, традиции-
те, писмеността и всички други важни елементи за 
продължаването на една нация. Училището е това, 
което е в основата на нацията. По начина, по който 
атомът е в основата на молекулите.

Не на последно място, училището е мястото, 
където се гради бъдещето! Където ученици, учители 
и родители се срещат на едно място и всеки обменя 
своите идеи, знание и опит с отворен ум и с надежда, 
че бъдещето ще е по-добро за всички. Това е, което 
кара учителите да бъдат будители и техните ученици 
да искат да ги задминат. Училището дава живот на 
всички, които искат да дадат нещо от себе си!

Това е и моят безценен опит с нашето училище, 
“Св.св. Кирил и Методий” в град Велинград!

Ангел Драев, Випуск 2007 г., Съветник в Посто-
янното представителство на България към ООН 
и другите международни организации в Женева, 
Швейцария

„У дома е там, от-
където тръгваш...“ каз-
ва Т.С. Елиът в „Ийст 
Коукърг“. Не съм си-
гурна дали бих могла 
да го кажа по-добре. 
Банално или не, всеки 
човек тръгва отнякъде, 
мисли, чувства, развива 
се. И като се озърне око-
ло себе си, непременно 
вижда дома – началната 
точка, която подпира 
хълбоците му и му на-
помня, че има пристан. 

Завърших СОУ „Све-
ти свети Кирил и Мето-
дий“, Велинград преди 
7 години. Ще ми се да 
кажа, че не съм усети-
ла времето да минава 
покрай мен, но би било 
лъжа. Усещах го посто-
янно. Първата ми година 
далеч беше опасна. Не-
познатата София с дъл-
гите улици и късия ден 
ми се струваше страшно 
място, в което предимно 
дебнат опасности. Спом-
ням си вълнението, с ко-
ето прекрачих прага на 
Софийския университет, 

с което оглеждах коле-
гите си и се възпитавах 
да оцелявам в една стая, 
в която много са влиза-
ли със същото усещане 
като моето. Оттогава се 
случиха толкова мно-
го неща. Хубави, лоши, 
цветни, всякакви. Често 
превъртам в главата си 
спомените и осъзнавам, 
че никой от тях не би 
могъл да съществува 
самостоятелно. Първата 
ми научна експедиция, 
първият литературен 
конкурс,  първата ми 
работа като редактор, 
първата ми книга, пър-

вото влизане в класната 
стая вече от позицията 
на преподавател. Каз-
вам ви, беше опасно. 
През по-голямата част от 
времето имах странното 
чувство, че ей сега ще 
се проваля, че няма да 
успея да се справя. И 
ми ще да ви издам една 
тайна – това е чувството, 
което ангажираният с 
идеите си човек, вярва-
щият в идеите си, ус-
тременият човек изпитва 
непрекъснато. 

Колкото и назад да 
се връщам, все съм се 
колебала, все съм тре-
перила преди изпитване, 
тест или четене пред 
хора, но и все съм се 
престрашавала. Не бих 
могла да заявя, че съм 
постигнала кой знае как-
во, макар да съм станала 
по-смела и да имам по-
вече отговорности, ко-
ито ме движат напред 
в сферата, в която съм 
избрала да се развивам. 
Но съм съхранила в себе 
си дързостта да опитвам. 

Тази дързост, на която ме 
научиха моите родители 
и моите преподаватели в 
родното училище. Не си 
спомням за ученическите 
си години с носталгия, 
защото това би означа-
вало, че съм ги загубила 
или че съм се сбогувала 
с тях и в мен е останало 
само тръпчивото чувство 
на пораженеца.  Аз оп-
ределено не се усещам 
така. Усещам по-скоро 
благодарност. Към всич-
ки тези личности, които 
бяха мои стожери и кре-
пители на амбициите ми, 
към тях, които още са. 
Хората казват, че най-
искрената любов е тази, 
която осезаваш отдалеч. 
Може би това е най-до-
брото определение, което 
бих дала на емоцията в 
мен спрямо СОУ „Свети 
свети Кирил и Методий“ 
и спрямо целия колек-
тив от днешна гледна 
точка. 

Да си призная, сама 
не знаех какво ще напи-
ша в този текст. Искаше 

ми се да разказвам  пове-
че за по-първите първи 
неща. За малката стату-
етка „Отличник“, която 
получих от началната си 
учителка в края на чет-
върти клас, за времето, 
когато ядосах господин 
Стоев и той ме изпитва 
няколко поредни часа, 
но накрая ме поощри. За 
времето, когато все не си 
носех екип в часовете по 
физическо, когато пишех 
стихотворения по дъска-
та в час по математика 
при госпожа Антонова, 
когато не можех и не мо-
жех да си науча думите 
по английски. За онова 
време, когато стоях на 
първия чин в часовете 
по география, на втория 
в часовете по история и 
на последния – в часо-
вете по физика. Иска-
ше ми се да разкажа за 
времето, когато за първи 
път се влюбих, кога-
то изградих първите си 
приятелства и когато за 
първи път се припознах 
в литературата. Не зная 

дали бях добър ученик, 
но знам, че там, именно 
там бях в безопасност. 
Сред тези хора, които 
ми се ще поименно да 
изброя. Сега си давам 
сметка, че няма по-без-
страшно чувство от това 
да си ученик. 

Почти всеки път ко-
гато се прибирам във 
Велинград, минавам по-
край училището. Виж-
дам промените в него, 
подобренията. Мисля 
си, че там продължават 
да учат чудесни, умни и 
безстрашни млади хора, 
които ще имат още мно-
го първи неща, за ко-
ито да се тревожат, но 
училището ще им даде 
смелостта да ги очакват 
с нетърпение. И аз се 
гордея с всичко това. 
Така ще завърша. С иде-
ята, че тръгнах от едно 
малко, но прекрасно кът-
че, към което винаги ще 
се връщам. С идеята, че 
там е у дома.

Анна Лазарова,
Випуск 2012

Училището през погледа на...
Преди, сега и завинаги

Иновативно СУ “Св.св. Кирил и Методий”- територия на духовността и свободната мисъл

На училището, което вече 130 
години изгражда личности

За училището, съзряването, 
носталгията и още нещо...
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Традициите на нашето училище са свързани и с изобразителното изкуство. Учениците, които имат желание да се развиват в тази област на културата, получават 
възможност още от най-ранна детска възраст.  Разгръщането на таланта им е резултат от успешното съчетаване на творчески и теоретични познания, което изгражда 
тяхното естетично отношение към света и живота.  

Многоцветна е палитрата от рисунки, изпълнени с колорит, хармония, оригиналност и неповторимост. Още по-многообразни са ежегодните изяви на младите ни 
художници във връзка с конкурси и организирани изложби.  

Тази година по повод 130-годишния юбилей на Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“ се представят в образи и багри няколко тематични изложби: „Поклон 
пред браздата“, „Будители“, „Мъдрост, слово и дух“, „Декоративно оформление на шрифт“, „Интерпретации по велики художници“, „Съвременно изкуство“.  Участие 
в тях взеха ученици от VIII – XII клас. Сред най–изявените ни творци са: Теодора Таслакова, Биляна Шехтова, Радина Граматикова, Невина Кацарова, Татяна Благова, 
Антоанета Кейбашиева, които освен че развиват творческото си въображение и фантазия, превръщат нашето училище в един оазис на красотата.

Антоанета Георгиева, старши учител по изобразително изкуство

Развитието и обогатяването на физическата култура 
в нашето училище е задача от първостепенно значение, 
защото знаем, че спортът е здраве! Тази  юбилейна 
учебна година за нас е изпълнена с много спортни 
емоции и разбира се заслужени успехи за учениците 
и техните преподаватели. 

В обновения физкултурен салон и на спортните 
площадки на територията на училището всяка година 
тренират много ученици, за да бъдат добре подготве-
ни за предстоящите спортните състезания, както на 
общинско, така и на областно ниво. 

И през настоящата 2018/2019 г. в личен и колек-
тивен план нашите спортисти отново доказаха, че с 
много труд, упоритост, всеотдайност и високо спортно 
майсторство могат да покорят спортните върхове. 

Отборите на училището ни успяха да спечелят цели 

11 купи от обшинските спортни игри, като три от тях 
са за първо място в спортовете: футбол и волейбол. Пет 
от купите са за спечелени втори места и три за трето 
място. Момчетата 5-7 клас от футболния отбор на ИСУ 

„Св.св. Кирил и Методий“ спечелиха безапелационно 
футболната надпревара, в която се включиха всички 
осем училища от община Велинград и продължиха на 
областен кръг в град Пазарджик. Там в конкуренция 
със седем училища успяха да се преборят за почетното 
трето място. Другите две първи места бяха спечелени 
от волейболните отбори на юношите ни 8-10 клас и 
девойките 8-10 клас. Двата ни отбора също взеха учас-
тие в областните спортни игри в град Пазарджик, като 
юношите ни спечелиха второ място, след като загубиха 

ДОКОСВАНЕ ДО КРАСОТАТА

Невина КацароваТатяна Благова Теодора Таслакова

ЗА ЗДРАВЕ И СПОРТЕН ДУХ

В Иновативно Средно 
училище „Св.св. Кирил 
и Методий”, Велинград, 
училището посланик на 
Европейския парламент, 
традицията повелява да 
спортуваме, да танцуваме, 
да се състезаваме и да се 
забавляваме. Спортът е 
сила и дух, ето защо, заба-
влявайки се тук и сега- за-
едно, усещаме  енергията 
и динамиката на живота в 
училище, ставаме по-ак-
тивни и инициативни. 

В юбилейната за всич-
ки нас учебна 2018/2019 
година можем да се поз-

дравим с поредната успеш-
но реализирана дейност в 
областта на спорта- обно-
веният физкултурен са-
лон- наша сбъдната мечта!  
Чудно място е това, място 
скъпо! Оттук започват пътя 
си успелите спортисти на 
Велинград, с които се гор-
деем! По примера на свои-
те кумири оттук започва и 

пътят на представителните 
ни училищни отбори към 
спортната слава. 

В чест на 130-годиш-
ния ни юбилей  създадохме 
каузата „Заедно за спорта”, 
зад която застанаха не само 
учениците и учителите, но 
и много от разпознаваеми-
те лица на българската 
журналистика, спорт, кино 
и театър. Обявихме се за 
физическата активност на 
всички- малки и големи, 
защото е важно да сме 
здрави и пълноценни, със 
самочувствието на победи-
тели.    Имаме позитивно 

отношение към предизви-
кателствата, затова нека 
играем!    

Пътят на успелите в 
спорта е свързан с Ино-
вативно Средно училище 
„Св.св. Кирил и Методий”, 
Велинград- изборът на 
силните! 

За нас Животът
е спорт!

Заедно за спортаслед драматичен финал с 1-2 гейма от домакините от 
град Пазарджик. Девойките пък се увенчаха с прес-
тижното трето място. Предстои участие на зонален 
етап на баскетболния отбор девойки 11-12 клас в град 
Смолян и традиционната лекоатлетическа щафета за 
купа „Велинград“, където нашето училище е основен 
фаворит за спечелването на първото място.

Индивидуално учениците ни постигат и страхотни 
успехи със свойте клубове, където безспорен връх са 
Александра Влахова - участвала на Световно първен-
ство по ски ориентиране в Швеция и Лидия Нанова, 
която се класира престижно на Европейския олимпий-
ски зимен фестивал в Сараево (Босна и Херцеговина). 
Плувците Ясен Кичуков и Петър Мицин също са с 
призови места със своите клубове в репубикански 
първенства и международни турнири по плуване. 

Представителите на спортните танци - Борислав Ушев 
и Ивана Енчева пък записаха участие на Европейското 
първенство в Марибор (Словения), където спечелиха 
сребърни и бронзови отличия. Ивайло Горанов пък се 
превърна в основен голмайстор на мъжкия отбор на 
футболен клуб „Чепинец“.

Благодарение на спортните изяви на своите ученици 

ИСУ “Св.св.Кирил и Методий“, Велинград обнови и 
обогати училищната си витрина с нови купи, меда-
ли, отличия и грамоти през юбилейната 2018/2019 
година!

Стефан Караманов, учител по ФВС

Празничния брой подготви редакционният екип на 
вестник “Пулс” при Иновативно СУ “Св.св. Кирил и 
Методий”, гр. Велинград, ул. “Юндола” №35

www.soukim.com     е-mail: school@sukim.eu


