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

Намираме се в на-
вечерието на праз-
ника на българската 
просвета и култура, 
на Деня на славян-
ската писменост – 24 
май. С тази дата се 
свързват думи като 
„светъл“ и „изконен“, 
защото именно такъв 
е българският език. И 
макар че мнозина в днешно време сякаш игнорират 
този факт, 24 май предизвиква у нас българите дъга 
от емоции всеки път, когато чуем „Върви, народе въз-
родени...“. Защото все още има добри учители – и ние 
ги познaваме. Защото все още има грамотни българи, а 
всеки, който е усетил красотата на българското слово, 
заслужава да отбележи този ден! 

Ние, редакционният екип на вестник „ПУЛС“, се 
чувстваме горди да ви честитим наближаващия ден на 
писмеността. Съхранявайки по страниците на вестника 
българското слово, ние се опитваме да покажем него-
вите безкрайни възможности на вас приятели, нашите 
читателите. С всеки брой се надяваме да въздейства-
ме, а името, което вестникът носи, ни поставя пред 
отговорната задача да създаваме истински стойностни 
материали с пулса на нашия роден език. И макар и в 
синхрон с модерния свят, ние се опитваме да предаваме 
и частица българщина във всеки брой. 

На тази дата има какво да празнуваме! Защото 
това е единственият празник, който, преминал през 
всякакви провокации, е съхранен и до днес. Защото 
на тази дата почитаме не само българските просве-
тители, а българските съхранители. И накрая, но не 
на  последно място, трябва да празнуваме, защото го 
заслужаваме. Нашият екип вярва, че грамотността все 
още е жива и очевиден признак за съществуването - сте 
вие, читателите. Затова се радвайте на празника истин-
ски! А ние ви пожелаваме да предавате и използвате 
с гордост нашето слово. Нека този ден бъде денят, в 
който ще се обърнете към учителите си с възхищение 
и уважение, без да мислите за оценките, които са ви 
писали. Пожелаваме ви да сте защитници на българския 
език, но също така и иноваторите му! Пожелаваме ви 
един истински празник на духа! 

Честит 24 май - 
Ден на славянската писменост и култура!

Учителят е този, който 
ни посреща всеки ден, 
който ни показва новото 
и непознатото в света на 
науката и на живота. Той 
е този, който ни помага 
да разкрием таланта си, 
да покажем на какво сме 
способни, провокирани 
само от една усмивка, от 
един мил поглед, от него-
вата подадена ръка. 

Училището е мястото, 
където се изграждаме като 
личности,  a учителят е 
човекът, който ни показва 
пътя нагоре, подкрепя ни, 
разкрива ни тайните на 
познанието и ни подготвя 
за предизвикателствата 
утре. Учителят ни учи на 
благодарност и честност, 
показва ни какъв трябва 
да бъде истинският човек, 
ето защо уроците, препо-
дадени от него, са полезни 
и остават за цял живот!  
Може да забравим дати-
те или математическите 
уравнения, но урокът за 
това, как да израснем дос-
тойни хора, завинаги ще 
помним. 

Благодаря ти, учителю 
– за вярата, за сбъднатите 
мечти и за куража да про-
дължавам все напред!

Мария Коцева, 6а 
клас 

***
Детето, хванало в мал-

ките си ръчички букет 
цветя, с усмивка, озаря-
ваща цялото му малко 
личице,  и вяра, че оттук 
нататък пристъпва към 
един нов етап от живота 
си...

Това е пълната и съ-
вършена картина, която 

Измеренията на нашата 
признателност днес

Колонка на редактора:

Моите думи за учителя 
изниква пред мен, когато 
си спомня първия учебен 
ден. Радостта и вълнени-
ето в този миг са толкова 
истински и чисти, че това 
ме довежда до мисълта 
за прекрасните спомени 
и незабравимите момен-
ти, преживени в нашето 
училище. Да изградиш 
себе си като личност , да 
се научиш да бъдеш добър 
приятел и да опознаеш 
този необятен свят е въз-
можността , която никога 
не бива да изпускаме. Но 
кой ни учи на това да 
бъдем „хора“?  Кой ни по-
дава ръка, когато се спъ-
нем по пътя към мечтите 
си?  Има един единствен 
правилен отговор и това е 
човекът, който ни показва 
както правилния път,  така 
и грешките, които сме до-
пуснали. Мисля, че всич-
ки разбрахме , че именно 
това е учителят.

Думите са прекалено 
много, за да опишат бла-
годарността, уважението 
и обичта, която изпит-
вам към тези хора. Моите 
учители ме научиха да се 
боря затова, което искам 
да постигна;  да мечтая, 
че всичко е възможно с 
малко повече усилия,  и 
разбира се най-съществе-
ното, а именно- да обичам 
това, което правя, и това, 
в което аз се превръщам 
благодарение на тяхната 
подкрепа и помощ, защото 
те винаги ще бъдат до 
нас- учениците.

Сякаш ние сме тях-
ното платно за рисува-
не, на което трябва да 
вдъхнат живот и да го 

обагрят с цветове, конту-
ри и формички, за да ни 
направят съвършени. Те 
са творците, които извай-
ват всяка наша перфектна 
черта и поправят малки-
те грешки, допуснати от 
невнимание. Още преди 
години учителят е бил 
примерът за всяко дете, 
тръгнало по пътя, наречен 
„живот“. И да не забра-
вим и факта, че точно 
учителят е помогнал да 
изкачиш първото стъпало 
от твоето пътешествие. 
Научил те е на толкова 
много ценни уроци не 
само свързани с опознава-
нето на света, а нещо мно-
го повече- съвети, които с 
усмивка ще си спомняш, 
когато обръщаш поглед 
към миналото си.

И сега успях ли да вне-
са чувство на носталгия 
по спомените и щастие, 
породено от тях? Да по-
гледнеш и да видиш  как 
хората, които те обичат, са 
винаги  зад гърба ти, ето 
в този миг осъзнаваш, че 
имаш най-ценния дар. А 
учителите , те винаги ще 
бъдат там- в миналото, в 
настоящето, в бъдещето  
и най-вече в съзнанието 
ти. Ето защо думите не 
могат да стигнат, за да оп-
иша всички чувства, които 
изпитвам, но знам едно и 
то е, че съм благодарна и 
щастлива, че точно те ми 
помагат да правя крачка  
след крачка  към моя съ-
вършен свят.

Моника Джиханова, 
8б клас 

***
Човек се учи, докато 

е жив! И не, не научава 
само каква е силата на 
познанието. Научава как 
да обича, как да различава 
доброто от лошото, краси-
вото от грозното. Всеки 
сам за себе си, въз основа 
на житейския си опит и 
основните знания, които 
са му дадени в училище, 
се превръща в индивиду-
алност благодарение и на 
него- учителят.

Но кой е той? Възпи-
тател, родител и приятел! 
Той е творец и духовен 
съмишленик за всеки свой 
ученик. Човекът, който 
вдъхва респект и сигур-
ност, ваятелят на успешни 
личности. С учителя мо-
жеш да научиш всичко, 
стига да пожелаеш и да 
бъдеш трудолюбив. Бла-
годарение на неговото 
търпение и всеотдайност 
ние, учениците, разбираме 
и най – трудните уроци. 
Променяме се, поставяме 
си цели, защото много 
преди нас един човек вече 
е погледнал в бъдещето и 
ни води натам-  нашият 
учител. Дали заради тази 
близост, или заради някак-
ва необяснима харизма, 
но във всяко детско сърце 
гори обич към любимия 
учител.

От моите учители раз-
брах какво значи да се 
учиш, да учиш другите, 
да знаеш и да се съмня-
ваш, да искаш още и да 
търсиш, защото, търсейки 
откриваш себе си. Днес 
им споделям: „За мен, 
учителю, ти си ВАЖЕН!

Стефани Евтимова, 
12б клас
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Настъпи първият учебен ден- времето за среща със 
съученици и учители, времето за най-много емоции. 

Край на безгрижните весели дни, край на безспирните 
игри, защото е време за училище. Цветя, красота, любо-
питство и нетърпение можеха да се видят в суетата на 
празничната утрин. Подобаващо тържествено казахме 
„Добре дошли!“ на първокласниците и новоприетите 
ученици от осми клас. „Добре дошли в училището, в 
което мислим различно и което е най-добрият път към 
бъдещето!“ С приповдигнат дух и изпълнени с надежди 
дадохме старт на новата учебна година. Пожелахме си 
наслука и със сполука!

За нас е важно да учим с настроение, за да може да 
творим и с вдъхновение. Откритите през тази учебна 
година STEM лаборатории в училище ни дадоха въз-
можност да превърнем скучните и трудни за разбиране 
уроци в забавни! Това е поредният спечелен проект 
за насърчаване на дизайн мисленето на нашите уче-
ници. Самочувствието, че сме успешни и че нещата, 

които правим в училище, са от значение е повече от 
интересно преживяване.

Невероятно празничен за нас бе и 17 септември 
- денят на Вярата, Надеждата и Любовта. За нас бе 
удоволствие да подредим ученическа изложба „Мъд-
рост, слово и дух“ във фоайето на МОН - храмът 

на образованието и духовността, мястото, където се 
проектира бъдещето.

Пак през месец септември училището ни посрещна 
един от любимците на българската публика, неповто-
римият и талантлив актьор и певец Ненчо Балабанов. 
Посещението му бе част от театралния проект по 
програма Еразъм+, “World of emotions” и имаше за 
цел да даде основни насоки и съвети по сценично по-
ведение на учениците. Видяното, чутото и изиграното 

ни помогна да разгърнем желанието си за сцената. А 
това като събитие не закъсня. През настоящата учебна 
година посетихме град Мадрид, където участниците в 
проекта започнаха репетиции по съвместната си пиеса 
с партньорите от Германия и Испания. 

Във връзка със Седмицата на програмирането от 5 
до 20 октомври 2019г. участвахме в „Поход на вдъх-
новителите“. Срещнахме се с IT специалисти от www.
AZ-MOGA.bg, Software University  и  Cog Graphics, 
които ни представиха професията Програмист. Пока-

Летописът от тази година
заното от тях ни вдъхнови за едно добро начинание 
– начинанието за успеха!  

Успех, но в областта на изследванията ни донесе и 
откритата в двора на училището ни лаборатория „Вре-
мето е наше“. Вече си имаме собствена метеорологична 
станция, с която може да събираме данни за времето 
във Велинград. Опитите по физика, химия и биология 
ни станаха по-интересни, а интегрираното обучение 
в подобна забавна среда ни провокира всеки ден да 
бъдем любопитни и приключенски настроени.

И понеже иновациите при нас винаги са в дейст-

вие, през месец октомври посрещнахме екип от 
ученици и учители на  СУНЕ “Фридрих Шилер”, гр. 
Русе. Гостуването им бе част от поредица съвместни 
прояви за обмяна на опит и споделяне на иновативни 
практики - нещото, в което сме добри.  Да повишим 
мотивацията и интереса на учениците към ученето, но 
и да разширим светогледа на учителите - това са само 
част от причините да бъдем партньори на приятелите 
си от град Русе. 

Убедени сме, че споделеността е най-краткият 
път към успеха, ето защо след тази визита последва 
и втора. Този път наши гости бяха представители на  
68.СУ “Акад. Никола Обрешков”, пред които разкрихме 
новаторските си подходи по пътя към нестандартното, 

но ефективно преподаване и учене.
Отбелязахме  Международния ден за правата на 

детето-20 ноември с открита инициатива за учители и 
родители - „Най-големият урок в света”.  За различни 
тематични събития, дебати и дискусии отвориха врати 
класните стаи в училище, а целта на всичко случващо 
се бе да обединим усилията си за изграждането на едно 
по-устойчиво бъдеще за всеки  жител на планетата. 
Ученици от 6, 9 и 10 клас предизвикаха себе си, участ-
вайки в интерактивни игри за по-добър, по-справедлив 
и по-отговорен към образованието свят. Проведените 
уроци са част от международен проект на УНИЦЕФ, 
българската мрежа на Глобалния договор на ООН и 
Министерството на образованието и науката, в който 
се включихме с голямо желание и интерес.

Многознайковците си знаят работата! По инициати-
ва на Лайънс клуб Велинград за втори път в училище 

се проведе състезанието „Буквоплет“ за второкласници. 
Целта е да се мотивират учениците от начален етап 
към изучаване на българския език, повишаване на 
грамотността и интереса към правилното изговаряне 
и изписване на думите. Въпреки оспорвана игра учас-
тниците от 2а и 2б клас се представиха достойно и  
събитието се превърна в истински празник на родния 
езикбогатихме колекцията си от престижни награди 
след участие в общинския кръг на олимпиадите по 
български език и литература, математика, чужди езици, 
история, география, физика и биология. 

Включихме се и в проведеното през м.януари онлайн 
състезание за иновативни идеи за социално отговорен 
бизнес. Нашият екип в състав: Андреа Шаламанова, 
Ати Крачова, Ива Веселинова и София Николова от 
паралелката със засилено изучаване на чужди езици се 
наредиха сред 18-те отбора, които продължават напред 
и в международната надпревара на състезанието „Social 
Innovation Relay“. Ето това е да бъдеш „Junior”! 

Повече от мечтано училище! Доказахме го с ока-

заното ни доверие в училище да се проведе първата 
работна среща за междуучилищна квалификационна 
дейност и за методическа подкрепа на учители по 
БЕЛ, инициирана от МОН и от РУО Пазарджик. В 
дните от 26.02. до 27.02.2020г. показахме на експерти 
и колеги от други области, че не стига само силно да 
искаш нещо, а е нужно и да  работиш усърдно, да  се 
усъвършенстваш, да се изявяваш. С една дума –да имаш 

дух и мисъл на новатор. Екипът от учители по БЕЛ при 
Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград 
за пореден път провокира своите ученици да учат 
като съпреживяват, спо-
делят и правят. Какъв 
по-ефективен подход от 
този да вдъхновяваш и 
провокираш познавател-
но-творческите възмож-
ности на младите хора. 
Респект! Посрещнахме 
баба Марта с приятели. 
По повод първи март 
и по стара българска 
традиция отворихме 
работилница за мар-
теници. Всеки имаше 
възможност да развихри 
въображението си и сам 
да изработи колкото и 
каквито иска мартенич-
ки за приятелите си. Възраждащата сила на пролетта 
озари с обич сърцата ни, като освен много весели 
емоции тази инициатива показа колко креативни може 
да бъдем.

В нашето училище модерното върви ръка за ръка с 
добрите традиции. Отбелязахме нетрадиционно обаче 
Националния ни празник 3-ти март. С масово рецити-
ране на стихотворението „Аз съм българче“ от Иван 
Вазов учениците от начален етап с ментори от шести 

клас се обединиха под цветовете на националното ни 
знаме. Показахме, че пазим българската памет и знаем 
как да я предадем на следващите поколения.

„Посрещнахме“ и обявеното извънредно положение 
във връзка с коронавируса, но продължихме да учим 
и творим, да бъдем част от случващото се у нас и по 
света. Обучението ни вече е по-динамично и различно, 
но  ние - учениците и учителите от Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, Велинград знаем какво 
е отговорност, ангажираност и всеотдайност. Заедно 
направихте истинска революция в нашия училищен 
облак. Като истински отличници в образованието оба-
че можем и повече: реализираме проектно-базирано 
обучение по предмети, отбелязахме Деня на Земята, 
Световния ден на танца, Деня на Европа, отпразнува-
хме Великден и подготвихме поредица от виртуални 
инициативи по случай 11 май - празникът на нашето 
мечтано училище!
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 Малките добрини се 
правят от хора с огромни 
сърца. Доказателство за 
това е поетата инициатива 
от учениците от 11а клас 
да помогнат на едно крех-
ко същество в борбата му 
за живот. Така на 13. 02. 
2020 г. се случи едно съ-
битие, което най-общо би 
могло да се нарече “Мисия 
човечност” - благотворите-
лен концерт под надслов 
“С теб сме, Ники!”.

Предисторията
В края на м. януари с 

11а клас изкарахме (поне 
за мен!) един от най-зат-
рогващите часове на кла-
са. В момента, в който 
влязох в класната стая, 
учениците споделиха, че 
имат едно предложение, 

Театърът е вдъхнове-
ние, забавление и въз-

можност да се откъснеш 
от реалността докато си 
на сцената, изпълва сети-
вата и зарежда както ак-
тьорите, така и публиката 
с положителна енергия. 

За четвърти пореден 
път ученици от Инова-
тивно СУ “Св. Св. Кирил 
и Методий”, Велинград 
участваха в Национал-
ния фестивал за авторска 
драматургия на английски 
език. Проектът е на МОН 
и се реализира с подкре-
пата и участието на Бри-
тански съвет, България, и 
посолството на Съедине-
ните американски щати 
в България. Тази година 
младите ни театрали за-
ложиха на класическо 

През изтеклата 2019 
година, Иновативно средно 
училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“, град Велинград 
получи финансиране по 
одобрен проект на програ-
ма Еразъм+, Ключова Дей-
ност 1. Името на проекта е 
„Мечтаното училище“, чрез 
който преподаватели от на-
шето училище, преминаха 
през различни дигитални 
обучения, проведени от 
италианската организация 
Europass Teacher Academy 
във Флоренция, Италия и 
Барселона, Испания.

Основно направление 
в обученията бе акцен-
тът върху технологиите в 
процеса на съвременното 
образование, тъй като ди-
гитализацията е неизменна 
част от нашия живот. Въ-
веждането на технологиите 
в образователния процес, 
освен че дава на учителя 
съвсем нова роля, предлага 
на учениците един интере-
сен и увлекателен  начин 
за възприемане на новите 
знания и умения. Не можем 
да отречем, че съвремен-
ното поколение деца се 
нуждае повече от всякога 
от ментори и модератори 
в лицето на съвременния  
учител.

 E u r o p a s s  Te a c h e r 
Academy е една от най-
големите  институции , 
организираща курсове за 
професионално развитие 
и учене през целия жи-
вот, която всъщност се 
оказа правилният път за 
реализиране на мечтаното 
училище във Велинград. 
Чрез организацията от ви-
сококвалифицирани и мо-
тивирани преподаватели, 
по един иновативен начин 
и в приятна работна среда, 
сред богата история и архи-
тектура на древноримския 
Барчино и главния град на 
област Тоскана, люлка на 
Западноевропейския рене-
санс - Флоренция, нашите 
и други учители и специ-
алисти от цяла Европа се 
запознаха с професионално 
предоставените иновативни 
и практико-ориентирани 
курсове, които насърчават 
сътрудничество и позво-
ляват представяне на до-
бри практики между учас-
тниците - възможност за 
осъществяване и културен 
обмен. Подготовката, която 
получиха нашите препода-
ватели е на изключително 
високо ниво, свързана с  
внедряването и използване 
на IT приложения, работа 

През месец януари 
стартира  международ-
ното състезание ,,Social 
innovation Relay’’, което се 
провежда под егидата на JA 
Bulgaria,  която е водеща 
организация с утвърдена 
репутация в предоставяне-
то на иновативно и модерно 
образование от най-ранна 
възраст до университета. 
Аз и  три мои съученички 
решихме да вземем учас-
тие. В началото започнахме 
с няколко идеи, но накрая 
избрахме тази, която спо-

Училище на реализираните 
възможности

със социални медии, уеб 
приложения и различни 
платформи, използвани  по 
различните учебни пред-
мети в образователния 
процес. 

Основният модел за 
учене и развитие през 
целия живот е водещ в 
професионалния живот на 
нашите учителите. Живеем 
в съвсем различен от по-
следните 30 години свят, 
виждаме как животът ни 
става все по технологичен 
и образованието все повече 
се усъвършенства в тази 
посока. Съвременните деца 
са изключително различни 
в процесите на мислене и 
учене и съответно в начина 
на възприемане и обра-
ботване на информация, 
благодарение точно на тази 
дигитализация. Днес е вре-
мето, в което по-бързият и 
по-лесен достъп до всякак-
ва информация в глобал-
ния свят на технологиите, 
предлага на децата ни една 
адаптираност и информира-
ност, с безкрайна скорост. 
Те са изключително под-
готвени и информирани 
по много от проблемите 
в училище, което от своя 
страна притиска съвремен-
ния учител да се адаптира 
в тази иновативна и диги-
тална среда. Търсейки нови 
хоризонти, нови предизви-
кателства, в стремежа си 
да разширява и обогатява 
вече наученото, колегията в 
нашето училище се стреми 
да развива и да притежава 
все повече от множеството 
дигитални компетенции. 
В непрекъснато обновя-
ващия се свят, ние като 
учители сме длъжни по-
стоянно да актуализираме 
своите знания, умения и 
способности. Така техно-
логиите от проблем, ще 
се превърнат в призвание, 
част от българското образо-
вание, те ще го обновяват 
и актуализират, за да се 
достигне така мечтаното 
европейско ниво. Техно-
логиите са неизменна част 
от живота на нашите деца 
и правилно внедрени и 
използвани в образовател-
ната система, ще помогнат 
да се разширят знанията 
и уменията на учениците 
и да допринесат за един 
приятен учебния процес. 
Независимо от разликите 
в качеството на живота 
на средностатистическия 
работещ човек у нас и в 
другите европейски страни, 
ние учителите на Ино-

вативно средно училище 
“Св.св. Кирил и Методий” 
смятаме че е наш дълг  да 
предложим най-доброто 
образование на децата си. 
Най-добрата инвестиция в 
една страна е инвестицията 
в образованието на нейните 
деца. Затова е време да по-
ставим нашето образование 
в ‘лоното’ на европейското, 
да внедрим  технологиите 
в нашите класни стаи, да 
използваме мобилните ус-
тройства, да  използваме 
платформите и приложе-
нията в урочните едини-
ци, да отворим умовете и 
сърцата си за нови идеи, 
практики, умения и опит. 
Във времена, в които Ев-
ропа е едно цяло и няма 
граници, незаменимият 
опит, който ние български-
те учителите притежаваме 
със сигурност ще окаже 
съществено въздействие 
върху нашите ученици и 
българското образование. А 
чрез високите технологии, 
дигиталните инструменти и 
приложения, нашето мечта-
но училище ще предложи 
образование за всички в 
една хармонична среда, къ-
дето всеки е важен и всеки 
получава знания, внимание 
и грижа. Високото качество 
на преподаване, добрия ми-
кроклимат в класната стая 
и в училището ни, са част 
от въвеждането и управле-
нието на новите дигитални 
технологии, платформи, 
приложения и инструменти 
в обучението по чужди ези-
ци и STEAM предметите, 
както и новия испански 
език, който въвеждаме през 
тази учебна година, за да 
актуализираме учениче-
ските умения и знания, 
за придобиване на нови 
и ценни компетентности, 
даващи им равен старт в 
европейската среда. Защото 
децата на нашето училище 
са  бъдещите граждани на 
Европа и света, които сами 
постигат мечтите си. Ако 
всеки от нас осъзнае това, 
българското училище ще 
се превърне в мечтаното 
училище. За виртуална раз-
ходка по време на обуче-
нията последвайте следния 
линк:  
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г-жа. Анна Джарова, 
учител по чужди езици

г-жа. Светла Бори-
сова, старши учител по 

математика

представяне с мотиви от 
пиесата на Уилиам Ше-

кспир- „Укротяване на 
опърничавата”.

Пиесата бе под ръко-
водството на преподава-
теля по английски език 
госпожа Нелли Калъчева 
и театралния ментор от 
Велинград - Иванка Де-
белушина. Ролите бяха 
поверени на ученици 
от 11а клас, а именно: 
Ивелина Чапова, Даниел 
Георгиев, Иванина Па-
лигорова, Иван Узунов, 
Ива Кюркчиева, Йоана 
Пипева, Стефани Тетимо-
ва, Марин Сърбов, Борис 
Софовичин, Алън Нико-
лов. По време на репе-
тициите бе отработено 
всичко- произношение, 
сценично поведение, ми-

мики, жестове. Обърнато 
бе голямо внимание и на 
подходящото озвучаване. 
Учениците отделиха от 
личното си време след 
часовете и репетираха 
дори по време на вакан-
ции, но си заслужаваше! 
Пиесата е интерпретирана 
в съвременен и хумо-
ристичен вариант и още 
при първото представяне 
събра овациите на пуб-
ликата. Скоро дойде и 
очакваното признание за 
осъществената екипна, 
ползотворна и успеш-
на работа - класирахме 
се да представим област 
Пазарджик на национал-
ния кръг на Фестивала 
за авторска драматургия 
и театър на английски 
език. И какво по-хубаво 
от това - публиката да има 
възможност да се наслади 
на таланта на младите 
актьори.

Учейки  английски 
език по този различен 
начин, учениците влагат 
емоция и креативност, 
въпреки сложността и 
големия обем на пие-
сата. Благодаря за все-
отдайността на всички 
участници!  Гордея се с 
вас. Обичам ви и бъдете 
здрави.
г-жа. Нелли Калъчева, 
старши учител по АЕ

Театрали с отлично представяне

ред нас беше с най-голям 
потенциал за успех и биз-
нес развитие. Нарекохме 
нашият проект,,Пчели за 
бъдещето‘‘ и идеята ни се 
състоеше в това да създа-
дем социално отговорен 
бизнес, който да подпо-
могне социално слабите 
хора и младежите в риск, 
но в същото време да бъде 
изключително полезен и 
с принос за биосферата. 
Бяхме запознати, че в това 
състезание ще се включат 
много отбори от цялата 
страна и не сме и мечтали, 
че ще успеем да се класи-
раме на втори етап. Един 
ден госпожата ни съобщи 
че от 117 отбора ние сме от 
18-те избрани да продължат 
напред . 

Бяхме много щастливи, 
развълнувани и амбицира-
ни. Започнахме да разра-
ботваме проекта, имахме 
заложени срещи с ментора 
ни от NN България и наис-
тина това че, повярвахме в 

себе си ни класира на наци-
оналния финал. Чувството 
бе неописуемо, когато раз-
брахме, че нашата идея е 
една от 10-те най-добри в 
България. Участието в това 
състезание ни научи на 
много неща. Развихме спо-
собностите си да работим в 
екип, да се организираме и 
най- важното е че, доказа-
хме че, сме добри в неща, 
за които никога не сме 
били подготвени. За нас 
това да измислим социално 
отговорен бизнес, който да 
може да функционира в 
реалния свят, беше нещо 
напълно ново и ни научи 
на много нови неща ,които 
ще са ни полезни за бъдеще 
в личен и професионален 
план. Участието в това 
състезание беше много 
вълнуващо и с удоволствие 
бихме се включили в и в 
следващи състезания на JA 
Bulgaria.

София Николова,
10а клас

,,Social innovation Relay”

но първо трябва да ми раз-
кажат нещо. Историята на 
Ники - едно 10-годишно 
дете, болно от остеосар-
ком (изключително агре-
сивно туморно заболяване 
на костите). Разказаха ми 
за множеството животос-
пасяващи операции, които 
вече е претърпял, раз-
казаха ми за борбата за 
спасяване на крайниците, 
за последната останала 
надежда да тича, да рас-
те, да живее. Надежда 
на стойност деветстотин 
хиляди лева! 

Моите ученици не зна-
еха как, не знаеха кол-
ко ще помогнат, но бяха 
категорични - нещо ЩЕ 
направят! След дадени 
различни предложения те 

стигнаха до единодушие 
за благотворителен кон-
церт. Датата се определи 
набързо - след две сед-
мици, и те започнаха с 
организацията - програма, 
билети, репетиции.

Знаете ли, в началото 
ги увещавах, че може би 
това не е най-добрият 
начин, по който да по-
могнем, тъй като смятах, 
че хората сме затворени в 
черупките си, че трудният 
живот ни е притъпил към 
чуждата болка. Страхувах 
се, че ще останат разоча-
ровани. Но след техния 
категоричен отказ да ме 
чуят, и след отговора им: 
“Колкото успеем, толко-
ва! Ние сме длъжни да 
опитаме! Всяка събрана 

стотинка е важна!”, раз-
брах следното: не аз, а 
те са тези, които могат 
да ме научат на човечност 
и добрина. Осъзнах, че 
единственото, с което в 
този момент мога да ги 
подкрепя, е да съм до тях 
и да приемам техните ре-
шения. Същото направи и 
директорът на училището 
г-жа Ани Василева, която 
за пореден път доказа, 
че винаги е наш гръб и 
ни подкрепя във всяко 
начинание. 

Концертът
Така след не много 

продължителни, но усърд-
ни приготовления дой-
де вечерта на концерта. 
През целия ден в очите 
на учениците се четеше 

притеснение - не зара-
ди сценичната треска, а 
заради опасението, че 
редовете в залата ще ос-
танат празни, че не ще 
достигнат целта, която 
си бяха поставили, че 
няма да могат да окажат 
необходимата подкрепа 
на това едва встъпващо 
в живота същество. Какво 
облекчение получихме 
всички, когато видяхме, 
че час преди концерта 
залата беше препълнена! 

В богатата програма, 
която бяха подготвили, се 
включиха не само учени-
ци от различни класове, 
включително и от нача-
лен етап, но и учители и 
родители. 

Целта

Всички приеха при-
сърце идеята за реализи-
рането на това събитие 
и благодарение на огро-
мната съпричастност - и 
от стана на участниците, 
и от страна на публиката, 
целта бе достигната. Съ-
браната сума надхвърли 
очакванията на всички 
ни. Е, да! Може да е само 
една капка в морето, но 
учениците ме накараха да 
повярвам, че ако всеки от-
крие в себе си тази капка 
човечност, ще успеем да 
помогнем не само на това 
дете, но и на много други. 
А те са нашето бъдеще - 
тези, които заслужават да 
им се протегне ръка! 
г-жа. Надежда Деянова, 

учител по БЕЛ

“С теб сме, Ники!” - не просто благотворителна кауза, а урок от ученици за възрастни
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В съвременния свят на компютърните технологии е 
доста трудно да привлечем и задържим вниманието на 
децата с традиционните методи на обучение и да ги моти-
вираме. По традиция всяка година отбелязване Седмицата 
на програмирането, ето защо учениците от трети клас 
при Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“ посетиха 

децата от подгот-
вителните групи в 
детските градини и 
поставиха началото 
на едно ново при-
ятелство. В ролята 
на ментори, под 
ръководството на 
г-жа Люгова и г-жа 
Наумова те въведо-
ха децата в света на 
технологиите  по 

забавен и достъпен начин. Запознаха ги с програмата 
Scratch, позволяваща създаването на анимации и интерак-
тивни игри.  Третокласниците демонстрираха наученото 
в часовете по Компютърно моделиране и подсказаха на 
малките си приятели важността на програмирането и 
съвременните технологии в образованието. Докато се 
забавляваха  с изображения и звуци, бъдещите първоклас-
ници усвоиха базовите умения за визуално програмиране, 
развивайки творческото си мислене. Информационните 
технологии са най-бързо развиващата се област поради 
непрекъснатото усъвършенстване на новите технологии, а 
Иновативното ни училище следи новостите в тази област 
и превръща скучните уроци в интересно и нестандартно 
преживяване. Всички искаме децата да се превърнат в 
щастливи и успешни възрастни, а красивото усещане да 
усмихнеш някого, те прави специален, защото усмивката 
на едно дете е по-силна от думите!
г-жа. Виолета Наумова, старши учител начален етап

Днес сме свидетели на 
реформата в българското 
образование, дълго очаква-
на и необходима, реформа 
на иновациите и инфор-
мационните технологии. 

Изискванията на новото 
време и образователните 
предизвикателства в обу-
чението, които ни предлага 
съвременното училище, 
провокира и нас като пе-
дагози да обединим опит 
и идеи. В навечерието на 
най-вълшебния празник в 
годината – Коледа, във IIА 
клас на Иновативно СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
проведохме бинарен урок 
на тема: „Много знаем, 
пеем и играем“. Събитието 
бе уважено от директора 
на училището, учители от 
начален и прогимназиален 
етап и родители. Урокът 
премина под формата на 
весело състезание. Класът 
бе разделен на три отбора 
„Снежинки“, „Елхички“ 
и „Коледни звездички“. 
Сюжетното разнообразие 
на задачите и различното 
ниво на сложност активира 
учениците и трите отбора 
се впуснаха в надпревара с 
трепетно вълнение и грей-
нали усмивки. Със същото 
настроение към всеки от-
бор се присъедини  по един 
родител-ментор. Урокът 
бе наситен с разнообраз-
ни дейности от различни 
области – български език, 
английски език, математи-
ка, околен свят и музика. 

„Доброто хранене и спорт в началния стадий на живот, 
води до здравословно бъдеще“ – това бе посланието, което   
Иновативно СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ отправи към 
учениците от Ia клас, когато те се включиха в програмата 
„По- здрави деца“–проект на Нестле България.

Ние сме сред първите 60 училища, които имаха 
възможността да се включат в проекта. По повод тази 
инициатива бяха организирани много извънкласни ме-
роприятия. Гост при нас бе фитнес инструктора Цветан 
Велев, който имаше нелеката задача, да обясни на децата 
предимствата на здравословната храна, демонстрира, че 
здравословната и домашно приготвена храна може да бъде 
по–вкусна от всички бързи и вредни храни, след което 
сътвори истински кулинарен празник на децата.

В „Седмицата на бащата“, първокласниците отправиха 
предизвикателство към своите бащи – да приготвят заедно 
вечеря вкъщи, а в края на седмицата ги презентираха в 
класната стая, за да покажат невероятните кулинарни 
изкушения. Организираха кулинарно приключение  „Мама 
готви по-добре!“, писаха вкусни бабини рецепти, които 
грижливо събираха!  Направиха проекти „Как се грижа 
за моето здраво тяло”.

Организирани бяха и много спорни активности – 
състезания, флашмоп, излет до м. Гергевана , в които се 
включиха отново родители.

Да работим заедно - родители и учители - е ключът 
към успеха на  нашите деца!

г-жа. Любомира Узунова и г-жа. Соня 
Гушевилова, старши учители начален етап

Програмирането ни 
дава възможности

Днешният свят е свят на 
промяна, несигурност, ново-
сти, сложност и неяснота. 
В него ние решаваме къде 
е нашето място. Можем да 
гледаме отстрани, да до-
гонваме, да се адаптираме 
или да сме активна част от 
всички възможности, които 
новостите създават.

Точно преди година, аз 
и моите четвъртокласници, 
се впуснахме в предизвика-
телството, наречено „Дизайн 
шампиони“, подкрепени от 

директор и родители. Това е 
единствената напълно готова 
за прилагане образователна 
програма, с която можем 
да развиваме компетентно-
стите и уменията на 21.век 
– работа в екип, критично 
мислене, емпатия, търпение 
и концентрация, презенти-
ране, увереност и креатив-
ност. Структурирана е изцяло 
върху методологията дизайн 
мислене – водещия метод 
на създаване на иновации и 
отговаряща на стандарта за 
висококачествено проектно 
– базирано обучение. 

Основният инструмент е 
наречен мисия. Всеки месец, 
в рамките на пет учебни дни, 
в часовете Занимания по 
интереси, и аз, и децата се 
потапяме в различни мисии. 
Влязохме в обувките на кос-
монавта, архитекта, еколога, 
откривателя и  пътешест-
веника, откривахме чудния 
свят на всяка професия, а 
трудностите преодолявахме 
с упоритост  и вдъхновения. 
Изгледахме видеа за работата 
на космонавтите, за извест-
ните откриватели на поляр-
ния кръг, за най- известните 
сгради в космополитния Ню 
Йорк. Децата изработиха 
сами космически апарати 
и арктически резервати за 
изчезващи полярни животни, 
научиха факти за живота на 
ескимосите, създаваха съвети 
за здравословен начин на жи-
вот. И всичко това с техники 
от дизайн мисленето – про-
тотип, сцена, презентиране, 
гараж за идеи, брейнстор-
минг, синтез на информация, 
групиране по близост. 

В дните на мисията, де-

Приключението 
“Дизайн шампиони”

цата се запознават с предиз-
викателството, провеждат 
проучване по темата, правят 
интервюта, търсят в книги 
или онлайн. Превръщат се в 
смешни, мъдри, практични, 
оптимистични мечтатели 
на невъзможното … и на 
възможното. С помощта на 
подръчни материали, ри-
сунки, скици, ролева игра, 
представят идеята си пред 
останалите от класа и пред 
родители. Това им пома-
га да се движат напред и 

да усещат развитие. Нещо 
повече – това повлия и на 
мен, и на собствените ми 
качества като преподавател, 
издигайки образователния 
процес на едно по – високо 
ниво. За мен е важно децата 
да намират класната стая 
за привлекателно място, да 
бъдат спокойни и щастливи, 
за да бъде успешен учебно 
– възпитателният процес. 
А с Мисиите на програмата 
децата станаха точно такива 
– щастливи и мотивирани. 
Те получиха знания, съпре-
живявайки информацията. 
Научиха се да работят в екип, 
да излагат тези и защитават 
мнение. Четвъртокласниците 
нямаха търпение да дойдат 
на училище, за да правят 
нова мисия. А родителите 
бяха истински увлечени и 
ангажирани. 

Да, мисиите вършат чу-
деса – децата имат само-
чувствие, че могат да се 
справят с всяко предизвика-
телство, а аз съм сигурна, че 
те носят промяната. Те стават 
по – отговорни към новото 
и непознатото, готови са да 
експериментират в разноо-
бразни ситуации, проявяват 
истинско желание за учене 
чрез правене и опитване 
на различни варианти за 
решение. 

Смело мога да кажа, че 
с дизайн мисленето няма 
как да има  страх от провал. 
А участието ни в образо-
вателна програма „Дизайн 
шампиони“ е кауза. Кауза, 
наречена по-добро бъдеще 
тук и сега!
г-жа. Димка Джиева, стар-

ши учител начален етап

Много знаем, 
пеем и играем

Децата редактираха писмо 
до Дядо Коледа, като прила-
гаха изучените правописни 
правила. Решаваха в луда 
надпревара забавни задачи 
и откриваха имената на 

джуджетата -  Работливко, 
Сръчко, Веселушко и т.н. 
Приеха предизвикателство-
то да бъдат детективи и да 
открият скритата шейна с 
подаръци. Решаваха весе-
ли онлайн кръстословици 
в приложението Learning.
apss. Показаха знания, със-
тезателен дух и умения за 
работа в екип. Поздравиха 
гостите с песен на англий-
ски език и забавни скечове. 
Вълнуващ бе музикалния 
поздрав с инструментал 
към песента „Тиха нощ, 
свята нощ“, изпълнен от 
талантливата флейтистка 
Калина Терзиева. 

След провеждането на 
урока, децата споделиха, че 
тази урочна форма е забав-
но приключение,  харесва 
им и провокира тяхната 
активност.

Бинарният урок „оживя-
ва“ образователния процес, 
развива познавателния ин-
терес и повишава мотива-
цията и активността, спло-
тява учениците, сближава 
учители и подрастващи, 
допринася  за подобряване 
на психологическия климат 
и превръща скучните поня-
кога часове в едно интерес-
но преживяване.
г-жа. Виолета Наумова, 
старши учител начален етап

Кулинарно приключение  

Сигурно много от 
вас си задават въпроса 
защо е нужно да са 
изучава математика. 
На пръв поглед това 
е скучна наука, със-
тавена от числа и не-
понятни термини, но в 
действителност тя ни 
помага в много еже-
дневни предизвика-
телства. Математиката 
подпомага учените да 
се справят по-добре с 
редица заболявания и 
техните причинители, 
да опазваме приро-
дата, да се борим с 
глобалното затопляне 
както и да намерим 
най-добрите възможни отговори.

Светът е  МАТЕМАТИКА!!!
На 21.02.2020г. чрез забавна математическа приказка 

учениците от 1а и 1б клас участваха в мартенско ма-
тематическо състезание, в което с много настроение и 
вдъхновение се впуснаха в това забавно приключение. 
Учителите Соня Гушевилова и Мария Мишева насочваха 
отборите да пътуват през света на приказките, като ре-
шаваха текстови и логически задачи, строяха кораби от 
геометрични фигури и решаваха математически ребуси. 

Двата отбора показаха, че в природата се ориентират, 
от математика разбират и в забавни онлайн кръстословици 
умеят да сърфират. Децата от двата класа разбраха, че 
без математика животът би бил скучен и еднообразен. 
Учениците показаха, че носят състезателния дух в себе 
си и че отборното мислене не им е чуждо. Екипната 
състезателна игра на първокласниците в изпълнената 
с емоции класна стая  предизвика вълнение у всички 
присъстващи - ръководство, жури и гости.  Учениците 
разгърнаха своя потенциал от знания и умения. 

Разнообразните задачи с игрови характер, които 
двамата преподаватели бяха подготвили, създадоха моти-
вираща среда за работа през целия учебен час. Подобни 
инициативи са свързани с прилагането на съвременни 
педагогически модели и стратегии, за да може обучението 
по математика да се реализира на едно ново и различно 
ниво, базирано изцяло на иновативните и модерни средства 
за интерактивно преподаване.

Последва дъжд от медали, заслужени грамоти и 
похвали!

г-жа. Соня Гушевилова,
старши учител начален етап

В съвремен-
ната педагоги-
ческа практика 
примерите  за 
п а т р и о т и ч н о 
възпитание не са 
малко. Но любо-
вта към родината 
не е само чув-
ство. То е начин 
да живееш в хар-
мония със законите на природата и с традициите, оставени 
ни от предците. 

В историята на България има много впечатляващи 
факти, които ни карат да се гордеем, че сме българи. 
България е една от най – старите европейски държави, 
която никога не е променяла името си, никога не е губила 
флаг в битка. А в летописа - се редуват имена и личности, 
извършили чудеса от храброст.

Логично възниква въпросът как да възпитаваме децата 
в любов към България? Честванията са важен елемент от 
идентичността и те трябва да участват в отбелязването 
им. Точно такива са някои от най- важните дати, които 
нацията ни почита тържествено. А паметта за тях се 
предава чрез спомена за техните дела.

Седмицата, около 147–та годишнина от Обесването 
на Васил Левски, бе наситена с мероприятия, посветени 
на величието и подвига на Апостола. Учениците от на-
чален етап на Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“  
участваха в състезание „Аз рецитирам за Левски“, а от 
наградените творби сътвориха тържество за Дякона. Те 
посетиха и ДГ “Слънчице“, където поздравиха малчуга-
ните и заедно изработиха картички за героя.

Малките ученици взеха участие и в културния афиш 
на Община Велинград. Те откриха тържествения концерт 
по случай 142 години от Освобождението на България с 
поетичен рецитал. След него последва масово рецитиране 
на стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов.

Българската история може да бъде интересна, разби-
раема и увлекателна. Доказателство за това бе проведе-
ния в празничните мартенски дни Урок по родолюбие 
от основателя на „Незабравимата България“ д-р Искрен 
Красимиров. Неговият разказ за Паисий и Софроний, за 
Левски и Ботев, редувайки слово и филм, бе блестящ 
пример за възпитание в родолюбие и патриотизъм. 

Да възпитаме у учениците любов и почит към ро-
дината, да ги научим да ценят, опазват и съхраняват 
българските традиции, бит и култура, да улавят патри-
отичните послания, са не само водещи приоритети за 
нашето училище, но и наша осъзната мисия.

г-жа. Димка Джиева, 
старши учител начален етап

Пътеката на знанието

Уроци по родолюбие
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Мили млади хора,
Неописуеми са чувствата ми. Има и ра-

дост, има и страх. Щастлива съм да ви видя 
пораснали и готови да поемете по своя път. В 
живота ви ще има много мигове, които няма 
да искате да забравите. С годините повечето от 
тях ще избледняват, но ще останат прекрасни-
те спомени. Училището за вас е вече минало, 
но го погледнете с цялата си благодарност. 
От тук ще тръгват най-хубавите ви спомени и 
най-успешните ви дела. Научихте много, но и 
много дадохте на съученици и учители. Бъдете 
усмихнати и позитивни. Мечтайте и сбъдвайте 
мечтите си. Посрещайте трудностите без страх 
и побеждавайте изпитанията. 

Желая ви успех във всичко, към което се 
устремите! На добър час!

г-жа. Елена Тетимова,
класен р-л. на 12а клас

Всички помним деня, в който заедно с нашата учителка смело 
прекрачихме прага на стая номер 101. Не подозирахме какви 
прекрасни години ни очакват, не знаехме, че ще се превърнем 
в едно голямо семейство. Бяхме наивни, развълнувани деца, 
гледащи с нетърпение към годините, в които ще пораснем и ще 
се разделим с училище. Не осъзнавахме, че всеки ден заедно, 
в класната стая, беше безценно преживяване. Живеехме в без-
гранично щастие, подкрепяхме се, мислехме като едно цяло. Не 
оценявахме какво имаме, докато не се привързахме толкова, че 
не можехме един без друг. Превърнахме се в зрели хора, пре-
следващи мечтите си. Бяхме много различни, но ни свързваше 
искрицата, която грееше в очите ни, докато бяхме заедно. Тази 
искра се пренесе и извън класната стая, където станахме верни 
приятели. Имахме своите трудни моменти и неразбирателства, 
но те ни сближиха. Така от случайно срещнали се хора, се пре-

върнахме в едно цяло. Изживяхме пет вълшебни години, изпълнени с незабравими мигове, безброй шеги и нестихващ 
смях. Тези моменти ще се превърнат в спомени, истории и стари снимки попити с носталгия. А когато ги погледнем, 
ще се почувстваме за миг отново безгрижни и истински щастливи.

Мария Коцева, 12а клас

„Младостта е изкуство. Младостта се усмихва без причина. 
Това е една от най-големите й прелести.”  Оскар Уайлд 

Ето защо и аз избрах тази професия – да бъда винаги сред  
млади хора. Да остарявам физически, но не и духовно, да се 
усмихвам и в най-мрачните дни, да получавам усмивка и в 
най-тежките моменти. 

Ето защо и останах сред вас, мили мои млади хора от 12-б 
клас! Но, за мое съжаление, отново настъпва раздяла. Пораснахте 
толкова бързо, но и толкова красиви! Пет години бяхме заедно, 
години, които отлетяха като миг, защото постоянно бяхме заети 
с нещо.  Ангажирани бяхте, но беше интересно, забавно. А 
знайте, че само в уплътнените мигове на времето, човек може 
да открие своята реализация, може да се опита да направи 
света по-добър, защото: ”АКО НЯМА КАКВО ДА ДАДЕМ НА 
СВЕТА,  ТОГАВА ЗАЩО СМЕ РОДЕНИ!” 

Дерзайте, мили мои ученици! 
Бъдете упорити, не се отказвайте пред трудностите дори и когато 

се наложи да отстъпите крачка назад, дори и когато разберете, че 
не сте първите откриватели! Или както е казал поетът:       

За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори
ти всяка вещ и образ покрай тебе
открий отново и пресътвори. (Веселин Ханчев)
Животът има нужда от вас. Светът се крепи на младостта. 

Вие сте нашето продължение, нашата надежда, нашата вяра. 
ДОКАЖЕТЕ ГО! 

На добър час! Обичам ви!
г-жа. Йорданка Прегьова,

класен р-л. на 12б клас

За пръв път чухме звънеца преди 12 години. 
Всички бяхме някак си уплашени, но той ни при-
ветстваше с усмивка. Казваше ни, че всичко ще е 
наред и че това, което ни предстои, е повече от 
грандиозно и не бива да се боим. 

В началото не му повярвахме. Обстановката 
беше непозната, хората - също. А тези 12 години из-
глеждаха толкова дълги! Впоследствие това чуждо 
място започна да се превръща във втори наш дом, 
съучениците и учителите - в наше семейство. 

Звънецът се променяше, с него и ние. С на-
влизането на технологиите и иновациите, вместо 
типичния звън, ние чувахме любимите си песни. В 
стаите вместо типичната черна дъска, започнахме 
да виждаме нови интерактивни такива. Разбрахме, 
че ученето е много повече от лист и химикал. Из-
лязохме от границите на училището, града и дори 

страната. Осъзнахме, че светът, за който се подготвяме тези 12 години е наистина голям и това ни мотивира 
да работим още по-усърдно.

Всички ни казваха, че училището ще ни промени. Това, което ни изненада е, че всъщност ние самите 
също променяхме училището. Всеки випуск оставя следа и ние имахме привилегията и отговорността да 
оставим своята, и то по възможно най-добрия начин. Опитвахме се да градим името и репутацията на 
това, което изгради нас. Надяваме се да е било успешно! 

Може би няма да чуем последния звънец...- този звук, който толкова време смятахме за даденост. 
Научихме се да го ценим по трудния начин... Но нека ви кажа една тайна - той всъщност не сигнализира 
началото и края на часа, а през цялото време е отбелязвал най-прекрасните моменти от живота. 

Така че всички вие, които оставате след нас, не спирайте да се усмихвате всеки път, когато го чуете! 
Цветина Вачева-12б клас

Един различен клас- това 
бяхме ние...

 Преди четири години, 
ние- 12.в клас, толкова раз-
лични помежду си, с голя-
мо вълнение прекрачихме 
училищния праг. Бяхме не-
уверени и плахи. Тогава г-н 
Филипов, ни подаде ръка за 
първи път. Малко по-малко 
се опознахме. Всеки един ден 
в училище беше изпълнен 
с нови емоции. Не винаги 
сме били на едно мнение, 
не винаги сме били клас за 

пример и често не вярвахме в себе си, но всеки един от нас беше готов да помогне на 
другия. На това ни научи г-н Филипов. Когато се съмнявахме в нашите възможности 
той винаги беше до нас, за да ни напомни, че ние можем и ще успеем!  

Всеки от нас беше уникален по свой собствен начин. Шегували  сме се заедно, а също 
сме и плакали. Сърдехме се на учителите за многото домашни, ядосвали сме се, когато 
получим слаби оценки, а сега четири години по-късно, когато трябва да се разделим с 
тях, ние осъзнаваме колко много ще ни липсват. Не винаги разбирахме всичко, но сме 
искрено благодарни, че имахме честта точно ВИЕ да бъдете наши учители. Не Ви казваме 
‘’Сбогом’’, а само ‘’Довиждане’’ и знайте, че често ще идваме да Ви виждаме! 

  Каквото и да кажем за Вас, мили учители, винаги ще бъде малко. Сърдечно 
Ви благодарим за всичко! Вие не бяхте просто учители, а наши втори родители!

Ани Хаджиасанова, 12в клас

Отново е ден за равносметка, отново дойде краят на едно ново начало. Месец 
май– слънчев и очакван, но винаги, някак си,  тъжен за учителя и за неговите дванаде-
сетокласници. Годините отлитат, но спомените остават живи.  Ученическите скамейки 
се освобождават за нови попълнения в голямото семейство на Иновативно СУ „Св.св. 
Кирил и Методий“, а зрелостниците от випуск 2020 отлитат от „гнездото“, поемат по 
своя път- уверени, силни, готови да преборят всяко препятствие по пътя. 

XII в- клас за пример, класът, който ще помня вечно, защото сте ми първите уче-
ници, които извеждам до държавен изпит. Всеки поотделно е оставил свой отпечатък 
в съзнанието ми, а всички заедно сте намерили място в сърцето ми. 

Обичам Ви точно такива - непокорни, забавни, винаги търсещи своята „истина“. За 
четири години постигнахте много - дойдохте плахи и неуверени, често не вярвахте в 
себе си, понякога се борехте със страховете си, отказвахте се, а сега  виждам израснали 
вече хора, уверени във възможностите си, знаещи и можещи. 

Възхищавам се на отговорността Ви, подкрепям всеки от Вас и знам, че ще успеете. 
Можете- никога не унивайте духом! Следвайте сърцето си, изберете верния път, който 
води към победа. Точно този „верен път“ е трудният избор, но правилният!

Радвайте се на живота, успявайте! И не на последно място- не забравяйте откъде 
сте тръгнали! Винаги се връщайте при извора! Не забравяйте нас, Вашите учители.  
Винаги ще бъда Ваша опора, а Вие мой коректив, защото учителят най-добре се учи 
от учениците си. Всеки Ваш подем ще бъде и мой, всяка Ваша победа ще е и наша. 

Бъдете здрави, мили мои, вървете напред, стъпвайте смело, въпреки трамплините, 
поставени от живота!

Носете лъча светлина навсякъде, гордейте се с това, че именно Вие сте възпитаници 
на нашето училише, бъдете смирени, за да получите възвишението  свисше!

На добър час, 12в!
г-н.Филип Филипов,

класен р-л. на 12в клас

Скъпи абитуриенти,
Днес е особен ден… на-

товарен с много емоции и 
много очаквания. 

Днес е празник, и ние, 
вашите учители и родители, 
празнуваме заедно с вас.

Днес е последният ден, в 
който бяхте на училище! Пре-
въртяхте играта! Честито!

Също така е и ден на инициа-
ция- вашата церемония по навли-
зане в живота на възрастните! 

Абитуриентски вълнения

На добър час, момичета и момчета от Випуск 2020!
Сигурно ви звучи банално, 

фалшиво, че един конкретен 
ден определя вашето пораст-
ване… Сигурно от много 
време се чувствате възраст-
ни и вече нямате търпение 
светът да признае правото 
ви: родителите, учителите, 
обществото, всички най-
сетне да разберат колко сте 
пораснали и сте се промени-
ли. Ето, днес е денят!

Скъпи абитуриенти, добре 

дошли в следващия етап на 
вашия живот! Но карайте 
по-полека!

Запазете детето в себе си. 
Питайте го какво иска, какво 
му харесва, на какво му се 
играе! И играйте! Не забра-
вяйте играта и автентичната 
радост да си тук и сега!

Запазете и тийнейджъра! 
Питайте го какво го кефи, 
кое е важно, за какво меч-
тае! И мечтайте!

Позволете си да се на-
сладите на живота си на 
възрастни! Ще бъде предиз-
викателно, но ще бъде много 
интересно! Ще ви се случат 
много нови неща, ще извър-
вите много забележителни 
пътища! Ще се научите да 
бъдете себе си! Щом се спра-
вихте с училището, нямам 
съмнение, че ще се спра-
вите и с живота! И все пак 
помнете, когато ви е трудно, 

винаги можете да се върнете 
там, откъдето сте тръгнали. 
Ние ще ви посрещнем с 
отворени обятия!

В бъдещия си живот бъде-
те все така будни, любозна-
телни, амбициозни! Не се 
подчинявайте на категории-
те „винаги“ и „никога“, ос-
тавете умовете си отворени 
за новото и непознатото. С 
каквото и да се захванете, не 
забравяйте да попитате себе 

си: Това ли искам? Радва ли 
ме? Полезно ли е?

Бъдете смели, допускайте 
грешки, задавайте въпроси, 
имайте мнение!

Правете смисъл,
оставете следа!
На добър час,
випуск 2020!

С уважение, Ани Васи-
лева, директор на Инова-
тивно СУ „Св,св. Кирил и 
Методий”, Велинград

Уважаема
г-жо Директор,

уважаеми учители, ува-
жаеми гости и родители, 

скъпи съученици,
Радваме се, че отново 

сме заедно в този толкова 
особен за нас ден. Ден, в 
който се прощаваме с един 
от най-хубавите периоди в 
живота си – ученичеството. 
Време на безгрижие, смях 
и радости, но също така на 
отговорности, предизвика-
телства и нови знания. Това 
е и един от най-трудните 
периоди в човешкия живот, 

тъй като търсим истинската 
си същност и пътуваме към 
себе си. Срещнахме много 
нови хора и завързахме 
много приятелства- трайни 
и мимолетни. Изправени 
бяхме пред най-различни 
дилеми, но това ни помогна 
да изградим характерите си 
и да се превърнем в хора!

Благодарим ви, мили 
родители, че сте били до 
нас в нашите малки битки, 
че винаги сте наша опора в 
трудностите, че сте светли-
ната в мрака и посоката в 
нашето лутане. Благодарим 

ви, че ни изслушвате и 
подкрепяте, а в дадени мо-
менти ни предлагате рамо, 
на което да поплачем. Бла-
годарим ви също, защото 
ни обичате точно такива, 
каквито сме.

Скъпи учители, от вас 
получихме най-големия 
подарък – този на знани-
ето. На света няма нищо 
по-ценно от него.  Благо-
дарим за безсънните нощи 
и грижата, която щедро сте 
ни дарили. Никога няма да 
забравим, че именно вие 
сте тези, които държаха 

ръцете ни, когато се учехме 
да изписваме първите бук-
ви. Вие сте тези, които ни 
мотивираха и ни посочиха 
пътя, по който да крачим. 
Вие сте тези, които ни 
помагаха в най-отговор-
ните моменти на битка-
та, наречена Образование. 
Показахте ни на какво сме 
способни и ни научихте да 
вярваме в себе си. Вашата 
светлина запали желанието 
ни да учим и стремежът ни 
непрестанно да се усъвър-
шенстваме. 

Скъпи съученици, ва-

шето място е незаменимо. 
Общите ни интереси, гру-
повата работа и дори лу-
дориите, които заедно сме 
правили, ни превърнаха в 
една общност. Всеки един 
от нас бе част от едно ято, 
в което имахме различни 
места и роли. Имали сме 
несъгласия, спорили сме по 
различни причини, смели 
сме се и дори сме плакали 
заедно. Неизменно обаче 
летяхме, и продължаваме 
да летим, към бъдещето, 
към оня чуден свят, наречен 
„зрялост“.  Важно е обаче 

никога да не губим себе си, 
да бъдем свободни и смели 
и да не преставаме да пре-
следваме мечтите си!

Да, днес определено е 
особен ден за нас – ден, 
в който даваме начало на 
нашия нов живот, животът 
на нашето бъдеще. Нека 
нищо никога не ни спира да 
преследваме целите и меч-
тите си! Нека продължим 
да учим, защото истинското 
богатство е знанието!

Благодарим за всичко!
Кристина Попова,

12б клас
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Учебната 2019-2020 
година се оказа изключи-
телно успешна в спортен 
план за Иновативно СУ 

„Св.св. Кирил и Методий“, 
Велинград. Нашето учи-
лище се превърна в един 
истински спортен отбор 
и колектив, благодарение 
на което прибавихме нови 
16 купи от общинските 
спортни игри към нашата 
колекция от отличия. 

Състезавахме се във 
всичките видове спорт 
и във всяка възрастова 
група, като учениците ни 
спечелиха 8 първи места, 
5 втори и 3 трети места в 
конкуренцията на всички 
училища от община Ве-
линград.

КИМ, КИМ - ОТБОР 
НЕПОБЕДИМ!

Спортните надпрева-
ри започнаха през месец 
октомври с футболните 
битки, които продължиха 
близо 3 седмици и в тях 
се конкурирахме с други 
десет училища от тери-
торията на община Ве-
линград. Във възрастовата 
група 5-7 клас нашите 
момчета спечелиха беза-
пелационно първото място 
след четири категорични 
победи и не загубиха нито 
веднъж. При юношите 
8-10 клас футболните звез-
ди на мъжкия ни отбор 
завоюваха 2-ро място, а 
при най- големите 11-12 
клас отборът на нашето 
училище остана на трето 
място. (1 снимка)

Кулминацията на фут-
болната надпревара бе 
първата по рода си от 
общинските спортни игри 
футболна среща за девой-
ки 11-12 клас. Тази учебна 
година в Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, 
Велинград за първи път бе 
сформиран отбор по фут-
бол за девойки. С голям 
ентусиазъм и след много 
упорити тренировки мо-
мичетата ни излязоха на 
терена, където във фи-
нален мач се изправиха 
срещу съперничките си 

Нашата съученичка 
Мария Коцева е на 18 г. 
и вече има много добри 
постижения във футбола. 
Въпреки упреците, че този 
спорт не е за момичета, 
тя не се отказва и днес е 
част от отбора за девойки 
към нашето училище. За 
спорта, вътрешната - мо-
тивация и надеждите - за 
успех  ще разберем от 
следващото интервю:

Здравей! Как се запали 
по футбола и защо реши 
да се запишеш в отбора?

- При мен любовта към 
футбола се роди в ранно 
детство. В нашата къща 
всяко лято ни гостуваха 
сестрата на дядо ми и 
съпругът -, които оставаха 
за няколко месеца. Съ-
пругът - е бил футболист, 
централен защитник. Каз-
ваше се Георги Христаки-
ев. Получил е прозвището 
,,Хери Смъртта”, заради 
безкомпромисните си на-
меси на терена. Играл 
е за известни български 
отбори, но в Локомотив 
София е запомнен като 
легенда. Докато е бил част 
от ЖСК Славия, има за-
писани 4 мача в турнира 
за купата на УЕФА (Днес 
Шампионска лига). Бил 
е и сребърен медалист 
от Олимпийските игри, 
1968г. в Мексико. Играл е 
с футболисти като Атанас 
(Начко) Михайлов, който е 
бил негов кум. Също бли-
зък е бил с Христо Бонев 
(Зума), за когото знам, че 
е гостувал вкъщи на баба 
и дядо. Калеко ми беше 
забележителен човек, раз-
казваше ми с часове увле-
кателни футболни истории 
и така ме запали по тази 
велика игра. Затова когато 
разбрах, че училището 
ни ще сформира женски 
футболен отбор, много се 
зарадвах и без да мисля 
се включих.

от ОУ “Методий Драги-
нов“.  След много дра-
матични, напрегнати и 
забавни моменти нашият 

женски отбор победи в 
двубоя след изпълнение 
на наказателни удари и 
спечели шампионската 

купа. Станахме свидетели 
на едно сериозно развитие 
на този формат на футбо-
ла в региона ни, както и 
на значително по-голям 
интерес и заслужено вни-
мание, което девойките ни 
получиха. (2 снимка)

През месец февруари 

се подновиха спортните 
игри на територията на 
община Велинград, като 
започнаха битките във 
следните видове спорт 
– баскетбол, волейбол, 
тенис на маса, шахмат.

При волейболните със-
тезания отново показахме 
шампионски дух и харак-
тер и спечелихме 3- първи 
места , 2 – втори и едно 
трето място. Благодарение 
на реализираната колек-
тивна игра спортистите 
ни завоюваха шампионски 
титли във възрастовите 

групи- 5-7 клас момичета, 
8-10 клас юноши и 8-10 
клас девойки, като по-
стигнахме изключителни 
победи дори над домаки-
ните си. С втори места 
останаха отборите на 5-7 
клас момчета, 8-10 моми-
чета. И като Във финал-
ния двубой при 5-7 клас 
момчета, нашият отбор 
отстъпи след голяма драма 
и загуба с 1:2 гейма. В 
една спортна надпревара 
винаги има победители 
и победени, важното е 
човек да не се отказва и 
да продължава напред. (3 
снимка)

Баскетболните състе-
зания за първи път бяха 
проведени в новата мо-
дерна спортна зала на 
НПГГС “Христо Ботев“. 

Там нашите ученици от-
ново показаха своите за-
видни технико-тактически 
умения, колективен дух 
и себераздаване във вся-
ка спортна битка. Във 
възрастовата група 5-7 
клас момчета и момичета 
се представиха като ис-

тински звезди и по един 
блестящ начин спечелиха 
шампионските титли след 
като победиха считаните 
за фаворити СУ “Васил 
Левски“. С второ място 
пък се отчетохме при де-
войките 8-10 клас, като 
загубихме финала срещу 
СУ “Васил Левски“ с една 
точка разлика 12:13. При 
юношите 8-10 клас отбо-
рът ни също завърши на 
второ място, а юношите 
11-12 клас се отличиха 
с призовото трето мяс-
то. (4 снимка, 4.1 и 4.2 

снимки)
В състезанията по те-

нис на маса отборът на 
ИСУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ 8-10 клас юноши 
в изключителната конку-
ренция на 9 училища се 
пребори за престижното 
4-то място. (5 снимка)

Спортните игри през 
месец февруари бяха за-
крити от първия по рода си 
шахматен турнир за учени-
ци 8-10 клас, като дома-
кини на надпреварата бе 
нашето училище. Отборът 
ни по шахмат се състоя 

от трима души – Геогри 
Целев, Доротея Николова 
и Димитър Праматаров. 
Те се изправиха срещу 
съперниците си от ПГИТ 
„Алеко Константинов“ и 
като истински гросмай-
стори се наложиха с 2:1 
победи, с което си заслу-

жиха шампионския приз и 
в тази надпревара.

По този начин всички 
отбори класирали се на 
първото място си спечели-
ха правото да участват на 
следващия етап – Област-
ните спортни игри.

Екипът преподаватели 
по предмета ФВС при 
Иновативно СУ „Св.св. 
Кирил и Методий“, Ве-
линград искрено благо-
дари и се възхищава на 
всички ученици, които 
бяха част от тези отбори 
и ни подариха едни истин-

ски незабравими моменти 
за всички нас и допълни-
ха витрината на нашето 
училище с нови спортни 
отличия! КИМ - ОТБОР 
НЕПОБЕДИМ! 

г-н. Стефан Карама-
нов, учител по ФВС

„КЪСИ РАЗКАЗИ”:

Мария, която разчупва клишето, 
че футболът е мъжка игра

Какво мислиш 
за твърдението, че 
футболът е мъжки 
спорт?

- Не съм съгласна, 
че футболът е изцяло 
мъжки спорт. През 
последните години 
женският футбол мно-
го се разви. Пример за 
това е двубоят между 
дамите на Барселона 
срещу тези на Атлети-
ко Мадрид през 2019г. 
На мача присъстваха 
над 60 хиляди зрите-
ли! Според мен няма 
причина жените да 
бъдат лишавани от 
магията на този красив 
спорт.

Колко пъти седмично 
третирате? 

- Под ръководството 
на г-н Караманов и г-н 
Чонков тренирахме 2 пъти 
седмично, като всички 
момичета оставахме за 
тренировка след часове-
те в училище. Говоря за 
времето преди обявяване 
на пандемията у нас.

Разкажи ни нещо за 
самите тренировки! Как-
ви елементи включват 
и на какво се набляга 
повече?

- Тренировките бяха 
много разнообразни и за-
бавни. Тренирахме преди 
всичко за основните фут-
болни елементи – воде-
не на топката, пасове, 
различни видове удари. 
Също така учителите ни 
разясняваха основните 
тактически правила във 
футбола и ни помагаха да 
извлечем най- доброто от 
себе си.

Трябва ли да се спаз-
ва някакъв хранителен 
режим?

- Хранителният режим 

е също толкова важен за 
един спортист, колкото и 
физическата подготовка. 
Затова е разумно да се 
храним правилно.

Кой ти е любимият 
футболист? Защо?

- Като малка бях много 
впечатлена от техниката 
на Роналдиньо, а и всички 
вкъщи го обожаваха. Но 
любимият ми футболист 
е Андрес Иниеста заради 
качествата му на терена и 
извън него.

Каква е твоята фут-
болна мечта?

- Миналата година 
успях да сбъдна футбол-
ната си мечта и посетих 
четвъртфинален мач от 
Шампионска лига на лю-
бимия си отбор - Барсело-
на. Сегашната е да гледам 
на живо как триумфира с 
купата на ШЛ.

Пожелайте нещо на 
своите съотборнички 
и на читателите на в. 
ПУЛС!

- В тези трудни за нас 
времена пожелавам на 
всички да бъдем здрави 
и да не губим надежда за 
по-добри дни.

Ние се учим, ние се състезаваме, 
ние печелим награди!
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Езикът - можеш да 
усетиш топлината му, га-
лещите му звуци, треп-
тенията му, гъвкавостта 
му, разнообразието му. 
Езикът - това е всичко! 

Език - кратка дума, 
но изпълнена с толкова 
много смисъл. Езикът е 
богатство. Той е като оръ-
жие-с него се чувстваш 
по-силен, по-сигурен, а 
без него си неспокоен, 
неуверен. Той е изклю-
чително важна част от 
съществуването на всеки 
един човек. 

Езикът е нещо свято, 
нещо ценно, нещо истин-
ско. Той е една опора, 
която ни е съхранила в 
най-трудните моменти и 
продължава да го прави 
и днес. Чрез него можеш 
да изкажеш всичко онова, 
което таиш в себе си. Той 
е толкова силен. Само 
няколко думи са необхо-
дими, за да се почувстваш 
или на върха, или да по-
тънеш под земята, било 
то от срам, страх, разо-
чарование. Тази пъстра 
гама от звуци може да те 
пренесе до хиляди чудни 
места по света, може да 
предизвика истинска на-
слада вътре в теб. Чрез 
езика можеш да разкриеш 

В своята многовековна 
история България има 
много славни страници 
и постижения, които и 
до днес ни карат да се 
гордеем, че сме българи. 
Но има едно нещо, което 
сякаш стои над всичко ос-
танало, а именно – делото 
на светите братя Кирил и 
Методий.

Славянската писме-
ност е създадена по време 
на мисията на братята 
във Великоморавия ня-
къде около 862-863г.Това 
означава, че повече от 
11 века нашата азбука е 
поддържала и продължа-
ва да поддържа духа на 
българския народ и се е 
превърнала в истински 
щит на вярата и народ-
ността. 

Езикът ни е опреде-
лян за свещен, защото е 
запазил надеждата в нас 
по време на най-тежките 
изпитания, запазил ни 
е от народно обезлича-
ване. На него дължим 
оцеляването си в робските 
години. Той е живата ни 
връзка с миналото и е 

***
Раздялата за нас сега е тежка, 
до вчера брояхме до 12 и викахме ‘’УРА’’,
а сега е време и за мъничко тъга. 
С Вас, да си признаем имахме и добри, и лоши дни..
По математика, винаги не достигаше за 3, 
винаги, с много стил, ние бяхме за резил 
и влизахме в поредния час убедени,
че грешките са на учителите ни засмени. 
А там, в класната стая, Филипов ни причаква, зная, 
с дневника в ръка, между две двойки, появи се още една.
- ‘’Следващият път да се научиш,
че с руския, трудно ще сполучиш.’’.
Продължаваме нататък...
следващият час, май ще бъде кратък. 
Химия. 
Излъгах ви, простете,
тук да кръшкате, хич не си мислете! 
-’’Деца, от вас ще стане хора, никой не е за затвора!’’ 
Похвали Делиев по наш адрес мълви,
нищо, че в бележника ни пише три. 
И времето настъпи - време е за физкултура, 
упражненията са като за матура.
300 метра спринт, милост няма, а излагацията е голяма! 
Тук е време да кажем ‘’Мерси’’
на Чонков, че не ни уби. 
Оцеляхме и след този час 
и след още много други. 
Попова викаше по нас, 
ние пък се смеехме на глас.
Вардева ни научи да пишем есе и съчинение,
а сега и благодарим, без съмнение! 
Госпожа Кошеджийска също беше винаги до нас 
и философи бяхме в нейния час.
Белева и Стоева ни учеха на физика и биология,
а ние винаги си бяхме някъде в еуфория.
При Николчев много се забавлявахме,
но и с ученето не изоставахме.
С госпожа Белухова пяхме песни, 
при Димитрова и Ушев докладите и презентациите 
хич не бяха лесни,
а пък по изобразително с четката в ръка, 
ние творихме чудеса. 
Обичаме Ви всички по отделно,
но да Ви го кажем, хич не е модерно.
Часовете често минаваха напрегнато,
а нашето положение винаги бе затегнато. 
Повече няма да я има седмичната програма, 
контролните по география, ги няма, няма.
В импровизираните стихове без никакво съмнение,
изразихме чувствата си с удовлетворение 
Това, че не споменахме всички, извинете,
просто след време си спомнете,
че учихте шестнадесет деца,
които ви обичаха тайно
и Ви ядосваха често, безкрайно. 
Не Ви казваме ‘’Сбогом’’,
а само ‘’Довиждане’’ 
и знайте, че често ще идваме да Ви виждаме! 

 Ани Хаджиасанова, 12в клас

любовта си, болката си, 
терзанията си, страховете 
си, можеш да покажеш 
своя потенциал, можеш да 
разгърнеш всяка една час-
тица от себе си, можеш 
да бъдеш свободен. Но 
запитал ли си се откъде са 
възникнали всички тези 
чудни езици? Нека обяс-
ня. Именно от училище 
разбрах, че според Библи-
ята първоначално хората 
говорели на общ език. 
Но когато започнали да 
строят вавилонската кула, 
искали тя да бъде толкова 
висока, че да могат да 
достигнат до Бога. Той 
се разгневил от гордели-
востта и самоувереността  
им и направил така, че 
всеки от тях да говори 
различен език. Хората не 
могли да се разберат и 
кулата останала незавър-
шена. Така са се появили 
езиците. И оттогава те са 
толкова много, колкото са 
и народите по света.

Човешкият живот е 
немислим без езика, без 
речта. Без него всичко 
губи своя смисъл. В съ-
временния свят човекът 
се стреми освен родния 
език да овладее и чужди. 
Но колкото и каквито 
чужди езици човек да 
знае, връзката с родния 
език остава завинаги спе-
циална. Най-добре би мо-
гъл да се изразиш именно 
на него. Ученето и владе-
енето му винаги е прес-
тижно. Моят роден език 
е българският! Закърмена 
съм с него, отгледана съм 
с него. Никога няма да 
забравя дните, в които се 
учихме да четем и пишем 
за първи път - беше въл-
шебно. Затова български-

ят език винаги ще остане 
на първо място в моето 
сърце! Езикът ни е тол-
кова изразителен, мощен, 
красив, мелодичен. Той 
е магия, която пленява 
с всяка следваща изго-
ворена дума. Тази магия 
обаче е невъзможна без 
писмените знаци – бук-
вите. А те са създадени 
с много труд, прецизност, 
старание, отдаденост, лю-
бов. Сътворяването им 
от светите братя Кирил 
и Методий е истинско 
вълшебство. Тяхното дело 
днес ни кара да се гор-
деем. Кирил и Методий 
са едни от най-важни-
те и значими личности 
в нашата история, пред 
които се прекланяме и 
днес. Именно в чест на 
Солунските братя  и тях-
ното дело честваме праз-
ниците 11-ти и 24-ти май 
-  най-светлите празници 
на България. 

Но дали си е стру-
вал целият този труд? 
Дали някой го оценява? В 
днешно време, в този за-
бързан свят, всички хора 
са постоянно на своите 
смартфони, предпочитат 
ги пред това да гово-
рят лице в лице с чове-
ка отсреща. Но всичко 
не приключва до тук! 
По-лошото е, че езикът 
ни се занемарява, ние 
самите го унищожава-
ме. Вместо правилното 
„Здравей!" или „Какво 
правиш?" повечето от 
младежите сега пишат: 
„Здр." или „Ко пр.", което 
е срамно и жалко, защото 
не може през целия си 
живот едни да работят 
непрестанно за културата 
и бъдещето ни, а други, 

получили всичко нагото-
во, да го унижат с лека 
ръка, без да се замислят 
за последствията, които в 
този случай са наистина 
пагубни. Други пък нямат 
малка елементарна кул-
тура: пишат „ас" вместо 
правилното „аз", „немо-
га" вместо правилното 
„не мога", „изкам" вмес-
то правилното „искам". 
Отворете си очите! Не 
обръщайте гръб на род-
ното, на майчиния език, 
защото той е толкова скъп 
и мил. Някои хора, които 
отиват временно в друга 
страна и после отново 
се завръщат в родината 
си, вече са забравили 
някои думи от българския 
език. Как може? Това е 
неприемливо! За някои е 
по-угодно да се прислам-
чат към чужда култура, 
към чужд език, по-лесно 
да забравят своя роден и 
само да критикуват него 
и държавата ни. Не се 
прави така! Никога не 
трябва да забравяш кой си 
и откъде си тръгнал. Не 
забравяй корените си, за-
щото те са в основата на 
всичко. Ние, българите, 
сме постигнали повече, 
имаме повече, а и най-
важното-за разлика от 
някои други, които сочат 
само с пръст, ние сме 
запазили човечността и 
скромността си, въпреки 
че имаме много повече с 
какво да се гордеем. 

Като извод мога да 
кажа единствено това: 
цени, обичай, развивай, 
защото родният език е 
началото и краят в чо-
вешкия живот.

Галина Калчова,
9а клас

Есе

Език свещен на моите деди...

гаранция, че ще ни има 
занапред. Явява се като 
мост от поколение на 
поколение, съхраняващо 
в паметта си спомена за 
великата история на Бъл-
гария. Именно тази магия 
на словото е онази сила, 
която е довела до опаз-
ването на българщината 
и българското, караща ни 
да жадуваме все повече 
и повече за „омайната“ 
родна реч.

Българската писме-
ност  може единствено 
да засили патриотизма у 
истинския българин, да 
предизвика възхищение 
от красотата и благозву-
чието си, предклонение 
пред паметта и светост-
та си. И ако не българ-
ския език, то тогава кое 
е повод за гордост? Той 
е бил неделима част от 
народа ни в миналото, 
продължила в настоящето 
и опазена в бъдещето. 
Защо? Е, да предадем 
този завет е най-малкото, 
което можем да направим. 
Все пак първите приказки 
са ни разказани на бъл-
гарски, изрекли сме най-
свидната дума „мамо“ на 
български, изградили сме 
се като личности в тоя 
суров свят благодарение 
на майчиния език. 

Неслучайно в разгара 
на пролетта всички ние се 
обединяваме около езика, 
писмеността и вярата на 
11 и 24 май - едни от най-
почитаните празници, не 
само от хората, които про-
фесионално имат отноше-
ние към образованието и 

културата, а от всички 
българи, защото е израз 
на нашата идентичност, 
на творческия ни заряд, 
на силата, на духовност-
та, крепила ни в трудни 
времена.Наш дълг е да 
ценим високо културата 
, просветата , науката и 
да опазим славянската 
писменост.

   И в днешно време 
сърцата ни са изпълнени 
с национална гордост, че 
именно България дава 
пътя за разпространени-
ето на славянската азбука 
и днес повече от триста 
милиона души по целия 
свят пишат на нея.

Симона Тупарова, 
9а клас

В живота кой горчиво нараних? 
Чия безпомощна душа отхвърлих? 
На кой болезнените грешки не простих,
чие сърце смачках и захвърлих? 
На кого ръка не съм подала,
щом спасение във нея е видял?
На глух ли песен съм запяла, 
та ранила съм го и е скърбял? 
На жаден ли вода не съм поднесла, 
щом в живота по сухи пътища вървя, 
измръзнал скитник ли в сърцето не поместих, 
щом от рани ледени кървя? 
На гладен късче хляб ли не отчупих,
щом за щастие къркоря? 
В чии рани кол забих, 
щом със тях и аз горя?
Изгубена душа ли упътих грешно,
че се лутам в мрака цял живот? 
Разруших ли обич вечна, 
че не срещнах истинска любов? 
Сирачета ли с думи нагрубих, 
че направи ме една от тях? 
Човек ли бутнах в пропаст, 
щом от нея утро не видях? 

На грешник луд ли помогнах, 
та оставяш ме самичка да се боря? 
Слънчев сноп в тъмнината ли запратих, 
щом в мъгла дълбока все се давя? 
Пъстро цвете ли отскубнах грубо, 
че прегазва ме тъгата? 
Или извърших дело друго, 
че свирепо вие ми душата?

***
Навън описват ми лицето 
дъждът и облаците черни. 
Това, дето ми е в сърцето, 
животът  отнесе с яростни вълни. 
В пороя зъл аз се откривам, 
в слънцето се губя и топя, 
в гръм безмилостен се преоткривам, 
а в светлото небе с кошмари спя. 
Виелицата ме поглъща
и утешава безутешна, 
студено ме прегръща,
на дъното ме чака и посреща. 
В ясен ден горя и в сенките се крия,
Слънцето страха ми буди 
и търся вятър, в който да се свия. 
Явно съм родена да живея в бури.

Мария Коцева,12а клас

Стихове

Объркани приказки за
Зелената шапчица

                                  
Талантливите деца  от  втори ”а” клас
измислиха приказки нови за вас.
Те  са с  герои различни, чудесни
и приключения интересни.

Не се чудете, че шапчицата тяхна е зелена,
а не известната на всички вас - червена.
Децата вече са новатори активни,
умни, смели и безкрайно креативни.

Книжка с объркани приказки ви даряват,
надяват се със нея да ви забавляват.
Разлистете страниците - сега
и от възрастни, се превърнете във деца!

Oчаквайте ревю  на  нашата първа книжка!
Веселка Аршинкова
старши учител начален етап
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Уважаеми 
учители,скъпи ученици 

и родители,
Поводът за днешното 

ми изказване е датата 11 
май-Ден на светите братя 
Кирил и Методий и па-
тронен празник на наше-
то училище. Иновативно 
средно училище  „Св.
св. Кирил и Методий“ е 
училище със столетна ис-
тория, с множество успехи 
и признания, то е учи-
лище, дало основата на 
редица успели хора - това 
е нашето училище, което 
днес отбелязва 131 години 
от своето създаване.

Чест е училището ни 
да носи името на Со-
лунските братя Кирил и 
Методий.Няма българин, 
който да не знае, че те 
са създателите на славян-
ската писменост. Двамата 

Публично изказване по повод патронния празник на училището

Език свещен на моите деди
братя са внесли светлина 
в тунела и са дали лъч 
надежда на хората точно 
когато те са имали най-
много нужда. Денят, в 
който почитаме светите 
братя- 11 май- е църковен 
празник. Що се отнася до 
църквата, историята сочи 
че първоначалната цел на 
създадените букви е да се 
извършва богослужение 
в храма на разбираем за 
българите език. Хората са 
имали огромна нужда да 
разбират на какъв език 
се проповядва и това е 
основният двигател  на 
светите братя. А наличи-
ето на собствена азбука 
е довело и до съществу-
ването на самостоятелна 
църква. Тези две важни 
събития показват магията 
на словото и несъмнено 
са повод за национална 
гордост. Моменти като 
този показват силния дух 
на българина през веко-
вете. Защото, за да гради 
човек бъдещето си, то 
той трябва и добре да 
познава миналото си, а 
българската история е 
велика. Имало е възходи 
и падения, но въпреки 
всичко народът ни се е 
съхранил и ние сме тук 
в този момент, благодаре-

ние на дела от светилата, 
каквито са и Кирил и 
Методий. 

Българският език е 
древен и свещен. Без него 
съществуването ни е не-
мислимо. Ами какво сме 
ние, хората, без буквите, 
без писмеността, без въз-
можността да говорим? 
Без тях ние сме нищо, 
без тях ние нямаше да 
знаем историята си и да 
творим бъдещето си. Ези-
кът е средство за общу-
ване, начин по който да 
изразяваме себе си и да 
обменяме информация. 
Словото е най-голямата 
сила на човека и тук мо-
жем да си дадем сметка 
какво всъщност са ни 
дали нашите деди, колко 
светло и важно е тяхното 
дело. Българският език е 
поставян пред изпитания  
редица пъти през вековете 
и фактът,че е успял да се 
съхрани и да стигне до 
нас, доказва светостта 
и силата му. Героите на 
България са опазили бъл-
гарщината и българското, 
благодарение на тях ние 
днес имаме правото да се 
гордеем, да се развиваме 
като нация и да вървим 
заедно напред! 

Не по-малко важен е и 

24 май- Денят на българ-
ската просвета и култура. 
Двата празника си прили-
чат -  и двата празника 
са повод за  патриотизъм 
. Смятам,че всеки един 
от нас трябва гордо да 
се нарича българин, гор-
до да пише и говори на 
български език, защото 
имаме нещо наше, нещо 
което никой не може да 
ни отнеме.

Езикът е светиня и ние 
трябва да ценим нейната 
стойност. Нашите деди са 
оставили завет, оставили 
са път, който да бъде 
продължен, и история, 
която да продължим да 
пишем. И отговорността 
е в нашите ръце,от нас 
зависи дали ще опазим 
националната ценност 
и как ще я предадем на 
следващите поколения. 
Българският език е свят, 
красив и крие в себе си 
изключителна сила, това 
е доказано неведнъж. 
Словото е най-мощното 
оръжие!А образите на 
Солунските братя Кирил 
и Методий са достойни за 
преклонение. Още веднъж 
честит празник, училище 
мое любимо!

Моника Алендарова,
8а клас

Уважаема госпожо 
Василева, директор на 

СУ "Св. св. Кирил и 
Методий",

Мили учители, уче-
ници и родители,

Искам да използвам 
случая, за да ви чести-
тя патронния празник 
на нашето училище: 11 
май- Ден на светите братя 
Кирил и Методий и 24 
май – Ден на българската 
просвета и култура. 

Всички се възхищава-
ме на делото на тези кни-
жовници, които успяват 
да съхранят българщина-
та и да оставят вечна сле-
да не само в нашата, но 
и в световната история. 
Словото, без което не 
можем днес, е в основата 
на всичко, което човек 
мисли и твори. Нашата 
българска реч, съхранена 
във време на възход и 
през векове на тежки из-
питания, и днес ни служи 
да изразим обичта си, да 
изкажем болката си и да 
разкрием пред другите 
своите открития. 

Словото може да на-
прави цяло изкуство. И 
думите могат да рису-
ват вълшебни картини, 
да описват действия и 
характери. Например в 
художествените творби 
творците така подбират 
думите си, че ни потапят 

в един по-красив и ма-
гически свят. И днес ни 
удивляват с красотата и 
мъдростта си народните 
приказки и песни.

 Словото е оръдие в 
нашите ръце. „В началото 
бе словото...” и словото е 
това чудо, дадено ни от 
Бога, което още от хиля-
долетия ни дава възмож-
ност да комуникираме 
помежду си, да назова-
ваме. Ето защо хората 
са се развили толкова и 
продължават да правят 
нови непознати за нау-
ката открития, както и да 
създават иновативни тех-
нологии. Но познаваме ли 
добре родното си слово и 
носим ли националната 
гордост все още в нас? 
Замислете се, че в езика 
ни ежедневно навлизат 
различни нови думи. Това 
е причината да забравяме 
нашите чудесни и краси-
ви слова и да употребя-
ваме модерните чуждици. 
А езикът е един от най-
важните белези на наци-
ята. За поредна година в 
страните членки на ЕС 
и в главното управление 
на ЮНЕСКО ще бъде 
отбелязан Международ-
ният ден на майчиния 
език. За първи път той 
се чества през 2000 г. с 
идеята да спомогне за 
опазването на езиковото 
и културно многообразие 
по света. Според вас тази 
организация нужна ли е в 
днешно време? Мислите 
ли, че по този начин по-
вече народи ще съхранят 
своята писменост?  Ня-
колко века старобългар-
ският език е всъщност 
международен книжовен 
език за редица народи 
в Югоизточна Европа, 
но това нямаше да бъде 
същото, ако светите братя 

Кирил и Методий не бяха 
създали славянската пис-
меност. Представете си 
свят без думи. Каква ли 
е картината в съзнанието 
ви? Може би тъмнина и 
тишина?

Толкова векове род-
ният ни език се е съх-
ранявал, дори и в тежки 
времена. Да, имало е мо-
менти, в които народът се 
е отричал от това, което 
му е било предначерта-
но, но въпреки всичко 
хора като Паисий Хилен-
дарски са напомняли на 
сънародниците за слав-
ното време на нашите 
деди, за идентичността 
на нашата писменост и 
култура, за изпитанията 
и отстояването на това, 
което ни принадлежи. 
Със своята творба "Ис-
тория славянобългарска" 
Паисий ни доказва, че и в 
най- тъмният тунел може 
да се появи лъч светлина. 
Опазването на българ-
щината и българското е 
била основна ценност, 
към която са се стремили 
хората през хилядолетна-
та ни история. Например 
"Рибният буквар" на д-р 
Петър Берон бележи на-
чалото на утвърждаваща-
та се народната основа. 
След Кримската война се 
разгръща въпросът кои 
точно народни говори да 
залегнат в основата на 
книжовния език. Осво-
бождението бележи също 
важен период, характери-
зиращ се с налагането на 
единни езикови норми. 
Развитието и реформира-
нето на българския език 
продължава и през след-
ващия век, за да бъде сега 
това, което е. 

Намират се и хора, 
които се осмеляват да 
петнят красотата на езика 

ни, но за радост, има и та-
кива, които да я защитят. 
Стихотворението, написа-
но от Иван Вазов,  „Бъл-
гарският език“ защитава 
достойно българската 
реч и опровергава всич-
ки обиди от хулителите. 
След Освобождението 
са се чували обвинения 
към българите, че били 
получили даром свобо-
дата си, че нямали свои 
ярки герои и изявени тво-
рци, че речта им е груба 
и негодна за създаване 
на литературни произве-
дения. Въпреки всичко  
Вазов успява да защити 
това, което е най- скъпо 
за него: родното! 

Толкова хилядолетия 
с надежда патриотите са 
защитавали и съхраня-
вали българското. Защо 
сега да не почетем тези 
герои, дори само за ден, 
да им благодарим, че са 
ни предали този свещен 
завет. Те винаги ще бъдат 
в сърцата ни, защото са 
развили нашата просвета 
и култура. Спомнете си 
тези патриоти! Носете 
честта на райското ни 
кътче на Земята- Бълга-
рия! Дори само за ден 
благодарете за това, което 
имате. Спомнете си тези 
дати: 11 май-  Ден на 
светите братя Кирил и 
Методий и 24 май – Ден 
на българската просвета 
и култура. Бъдете горди 
българи! Спомнете си 
нашата славна история, 
защото един народ ще 
пребъде и ще има светло 
бъдеще само ако познава 
своето минало!

  Още веднъж честит 
празник!

  Благодаря ви за вни-
манието!
Виктория Башкехайова,

8а клас

Когато те няма
Реквием за една лъжа

Когато те няма
цветя пак ще цъфтят
и слънцето пак ще изгрява. 
Когато те няма
песни пак ще кънтят
и пак ще се чува дружна 
гълчава.

Когато те няма
птици пак ще пеят
и тревата буйна пак ще зеленее.
Когато те няма
огньове пак ще тлеят
и пак режещ вятър ще вее.

Когато те няма
дъжд пак ще ръми
и земята под мен пак ще диша. 
Когато те няма
тя пак ще се върти,
но аз няма вече да пиша.

Контекстова бележка:
Из ,,Кланица пет, или кръстоносният поход на 

децата’’ от Кърт Вонегът
,,…Потърсих в Библията, оставена в стаята на 

мотела, разкази за големи нещастия. В нея прочетох: 
„Слънцето бе изгряло над земята, когато Лот влезе в 
Зоар. Тогава Бог изпрати над Содом и Гомор дъжд от 
сяра и огън от Бога на небето; и Той разруши тези 
градове, и цялата равнина, и всички жители на гра-
довете, и всичко, що растеше по земята.“

Така е то.
Хората в тези два града били грешници, както е 

известно, и от това светът само спечелил.
И, разбира се, казали на жената на Лот да не се 

обръща към мястото, където са били всичките тия 
хора и техните домове. Но тя се обърнала и аз й се 
възхищавам за това. Защото е толкова човешко.

Тя била превърната в стълб от сол.
Така е то.
Хората не бива да се обръщат назад. Аз положи-

телно няма повече да правя това…’’

Така е то
Не поглеждай назад –
ще се превърна във дим,
във облак от гъста забрава.
Не поглеждай назад –
ще се превърна в искра
на пламък отдавна угаснал.

Не поглеждай назад –
ще се превърна във вятър,
във сянка на минала есен.
Не поглеждай назад –
ще се превърна в етюд
на стара забравена песен.

Ти погледна назад
и знаеше добре, 
че правиш последната грешка.
Ти погледна назад
и те обичам заради това, 
защото бе така човешко…

Даниела Хамарилова,12а клас

На прощаване
Училище, ти вечен храм
Аз прага ти престъпих глух 
и ням
и цял потънал в слепота,
не можех да прозра света.
А днес си тръгвам със отво-
рени очи,
с ключ, отварящ хиляди 
врати.
От първия до сетния уче-
бен час
дължа на тебе всичко аз.
Да, напускам те, ще те оставя,
но не мога никога да те забравя.
Ще се връщам в мислите си пак и пак,
ще си спомням и учителския поглед благ.
Но за последно ще прекрача класната си стая,
ще поседна, ще въздъхна и дори ще проридая,
ще се вгледам в нетипично празната дъска,
във портретите, висящи от зелената стена,
ще си тръгна неохотно след това,
оставил вътре част от своята душа,
и ще кажа сетне шепнешком -
"Сбогом, сбогом втори дом…"

Цветина Вачева, 12б клас

Стихове


