
www.soukim.com Брой 23, май 2021

Иновативно Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, Велинград
Издаването на този вестник е повик на нуждата за още една изява. Някой скептик би казал, че това е ар-

хаично на фона на всички електронни медии. Ние, участниците в клуб „Талантливи журналисти“,  казваме: 
„Вестникът е поле за изява на мислещия човек, талантливия автор на репортаж, на бъдещия журналист.“ 

Този, който търси среща с твореца, ще надникне тук. Водени сме от намерението да ви срещнем с профила 
на учителя от нашето училище, с постиженията на бивши и настоящи ученици, все вълнуващи факти от живо-
та на нашето пъстро общество. Най-малко четири са световете в училището ни - ПАТРОНЪТ, УЧЕНИЦИТЕ, 
УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ.

 Тук имаме голямото желание да ви въведем в живота, фактите и събитията от процеса на обучението и от 
успехите ни. Уповаваме се на силата на словото, което укрепва връзките между хората. В този смисъл издаване-

то на училищен вестник 
е по възрожденски чиста 
и просветителска мисия. 
Това е мисия на будното 
вдъхновение и смелото 
перо. Мислѝ за нашата 
усмихната среща с теб, 
читателю, като за среща на единението между родители, учители и ученици! 

Ако смяташ себе си за будна личност, прочети вестника ни и ни пожелай 
да растем като граждани, които са част от модерната национална общност! 

 От Редакционната колегия

1. Госпожо Прегьова, 
знаем че сте завършили 
Софийския университет. 
Може ли да споделите с 
нас преди колко години 
беше това и защо избра-
хте да следвате точно 
специалност математика 
и информатика?

Г-жа. Прегьова: За-
върших Софийски уни-
верситет „Свети Климент 
Охридски“ далечната 1996 
година. След гимназия ние 
нямахме толкова много 
възможности за кандидат-
стване както сегашните 
зрелостници. Можехме 
да кандидатстваме само 
в един университет. Така, 
че аз бях предварително 
ориентирана точно в кой 
град и кое висше учебно 
заведение искам да уча. 
Понеже брат ми беше вече 
студент в София - града 
беше ясен, а за универ-
ситета нямаше колебание 
- майка ми е учителка 
и винаги съм искала да 
имам нейната професия. 
Завърших гимназия със 
златен медал и не само 
математиката е била сил-
ната ми страна, но е моя 
слабост- така, че и специ-
алността беше ясна. 

Реших, че искам да 
опитам и нещо, което пре-
дизвикваше интереса ми 
в област, която тепърва 
търпеше развитие, а това 
е информатиката. Така 
избрах точната специал-
ност - математика и ин-
форматика.

Ученето не беше лес-
но, нивото на обучение в 
СУ беше много високо, 
което доведе и до много 
добра подготовка. Имах 
възможност паралелно да 
придобия и втора специал-
ност „Стопанско управле-
ние на икономиката“ – в 
Стопанския факултет на 
СУ, както и „Сътрудник 
в средствата за масово 

Окото на фотографа

осведомяване“. 
Кандидатствах за обя-

веното учителско място и 
съм благодарна за възмож-
ността, която ми се даде 
веднага след завършване-
то си да започна работа 
в СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ с директор г-жа 
Мария Полежанска. И от 
1996 г досега с доверие 
и пълна подкрепа аз вече 
25 години преподавам и 
с гордост мога да кажа, 
че това е моето училище. 

2. Бихте ли ни казали 
само с три думи какво е 
за вас математиката! 

Г-жа. Прегьова: Лю-
бов, предизвикателство, 
стимул.

Математиката е точна 
наука! Тя е низ от зна-
ния и ако изпуснеш или 
отхлабиш едното звено, 
не можеш да продължиш 
напред – нишката изтъня-
ва и много вероятно ще 
се скъса. А после? После 
трябва да се върнеш там, 
където си бил несигурен в 
знанията си, да ги затвър-
диш и на тяхната основа 
да научаваш нови неща. 
Така трудните задачи… 
вече няма да са трудни.

Математиката е пре-
дизвикателство! Обича 
често да подлага умени-
ята ти под съмнение. И 
най-добрият математик 
се сблъсква със сложни 

задачи. Но не се отказва. 
Защото обикновено раз-
ковничето е точно пред 
нас, трябва само да го 
видим и след това “слож-
ната задача” се превръща в 
поредния покорен матема-
тически връх. Ако знаете 
само какво удовлетворе-
ние носи това! 

Математиката е сти-
мул! Да надградиш себе 
си. Да не спираш да за-
доволяваш жаждата за 
откриване на нови хори-
зонти. Да ставаш все по-
добър. Да си най-добрият!

3. „Защо да учим ма-
тематика?“ Как отго-
варяте на този въпрос, 
когато ученици ви го 
зададат?

Г-жа. Прегьова: Ма-
тематиката учи нашите 
умове да мислят. Тя ги 
дисциплинира. Задачите 
са предизвикателствата, 
които ни показват колко 
голяма е способността ни 
да мислим. А мисленето 
ни прави хора.

4. Кое ви мотивира в 
работата и кое ви носи 
най-голямо удовлетво-
рение?

Г-жа. Прегьова: Оби-
чам математиката! Обичам 
да я преподавам, защото 
така показвам на повече 
хора, че тази точна наука 
е достъпна за всеки, стига 
да следва правилните ме-

тоди. Радвам се искрено 
всеки път, когато видя 
светлинката надежда в 
очите на учениците ми, 
новата светлинка знания 
и увереност.

За да решиш задачи-
те, ти трябва увереност, 
че можеш да се справиш 
с тях. Увереността пък 
идва с многото решаване. 
И така кръгът се затва-
ря. А щом навлезеш в 
него, ти се струва, че си 
в лабиринт без изход, и 
се отчайваш? Не, недей! 
Изход има!

5. Интересно е за чо-
век като вас, отдаден 
изцяло на професията 
учител, да ни каже как-
во му взема и какво му 
дава тя? Особено днес, в 
условията на пандемия и 
последвалия динамичен 
учебен процес! 

Г-жа. Прегьова: Смя-
там, че учителят трябва да 
бъде преди всичко човек. 
Той трябва да вдъхва дове-
рие, да бъде съпричастен 
с вълненията и потребно-
стите на своите ученици, 
но в същото време да бъде 
и взискателен. Постигане-
то на този баланс е изклю-
чително трудно и изисква 
много усилия, търпение, 
постоянство. Съвременни-
ят учител трябва да бъде 
много добре подготвен, 
да бъде в крак с всички 
новости, но и да бъде оба-
ятелна и чаровна личност, 
която да увлича учениците 
си, разкривайки им нео-
бятния свят на науката. От 
него се изисква самостоя-
телност, предприемчивост, 
творчество, отлични ка-
чества за общуване, адап-
тивност, организираност, 
аналитичност, способ-
ност за трезва преценка 
и постоянен стремеж към 
усъвършенстване. Да има 
огромно търпение и да 
знае как с малки стъпки 

се върви по дългия път 
на знанието. Да покаже 
на децата кои са големите 
цели и как да ги постигнат. 
Да успее да ги убеди, че 
най-добрата инвестицията 
е образованието. В днеш-
но време учителят трябва 
да бъде не само педагог, но 
и психолог, естет. Според 
мен той трябва да носи и 
нещо от възрожденския 
учител. Тази професия 
изисква отговорност и 
всеотдайност. Колкото и 
тривиално да звучи, учи-
телството е призвание, не 
просто занаят - независи-
мо от условията.

6. Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Мето-
дий“, Велинград е из-
вестно със своята креа-
тивност и ефективност 
по отношение на препо-
даването. Кое според вас 
подхранва интереса на 
колегията към проект-
ното обучение?

Г-жа. Прегьова: На 
първо място пълната под-
крепа на ръководството 
на училището, възмож-
ностите, които то пре-
доставя за реализирането 
на идеи, които се оказват 
креативни. Имаме въз-
можността да обучаваме 
прекрасни ученици, които 
имат качества и могат да 
участват в предлаганите 
им дейности. Успехите, 
които постигат е най-го-
лямата реклама. Те имат 
потребност, която ние сме 
длъжни да задоволим. 

7. Всеки учител е лю-
бим за някой ученик, а 
вие сте ограмотили, не 
само в областта на мате-
матиката, ума и сърцето 
на много - и малки, и 
големи. Как приемате 
подобно признание?

Г-жа. Прегьова: Всеки 
учител има свой индиви-
дуален подход и метод на 
преподаване. За мен това 

е не само професия, но и 
призвание. Надявам се, че 
успявам да достигна до 
учениците си и да се до-
косна до всеки от тях, така 
че да оставя някаква следа. 
Опитвам се да науча де-
цата да заобичат матема-
тиката, а не да я приемат 
като мисия-невъзможна. 
Доволна съм, че имам и 
немалък брой ученици, 
които продължават да се 
занимават с математика и 
след завършване на учили-
ще. Гордея се и с факта, 
че математиката е избрана 
и за профилиращ предмет 
в 11 клас - единствени в 
града и преподавам на из-
ключително интелигентни 
ученици, които сигурна 
съм ги очаква страхотно 
бъдеще.

8. И накрая - какви 
съвети бихте дали на 
учителите, които сега 
навлизат в професията?

Г-жа. Прегьова: Най-
важното е да вършиш ра-
ботата си с желание и лю-
бов - тогава всичко върви 
с лекота. Да се работи с 
деца е страхотно. Любо-
вта към тях се връща - те 
усещат и това си личи. 
Зареждат те и те карат 
да се чувстваш млад.  А 
удовлетворението идва,  
когато ученикът надмине 
учителя. Разбира се, че 
учителската професия не 
е лека, особено в днешно 
време и е изправена пред 
много предизвикателства, 
но всяка преодоляна труд-
ност е опит, рутина. Нека 
намират лесни решения,  
достигат до верни отгово-
ри и положителни резул-
тати, да получават макси-
мума и да бъдат безкрайно 
удовлетворени.

Интервюто взеха „та-
лантливите журналисти“:

 Ани Ангелова и 
Виктория Тупева,

7в клас

Главен учител г-жа. Йорданка Прегьова за 
професията си в условията на пандемия
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Незабравимо бе начало-

то на  учебната 2020-2021 
година! В условията на пан-
демия, търсейки баланса 
между предпазливостта и 
отговорността за здравето на ученици и учители, в 
класните стаи влязоха нашите деца - заредени с любов, 
търпение, творчество и вдъхновение. Най-щастливи и 
нетърпеливи естествено бяха първокласниците, които 
посрещнахме с  ДОБРЕ ДОШЛИ в дебрите на знанието, 
на общуването с любов и на незабравимите приклю-
чения и игри! Пожелахме си една успешна, здрава и 
творческа нова учебна година за всички!  

Нашите деца заслужават щастливо детство и офи-
циално откритата сграда на ПДГ е точното място за 
това. Щастливи сме, че семейството на Иновативно 
СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград се обнови. 
Станахме по-красиви, по-просторни - един модерен 
Дом на знанието, където всяко дете да разкрие и 
усъвършенства своите таланти и заложби, да расте и 
укрепва в грижи и внимание. Мисията ни е чрез спе-
циално създадена подкрепяща среда бъдещите ученици 
да усъвършенстват своите моторни и сензорни умения 
и да придобият знания на базата на собствения опит. 

Щастливи деца, щастливи родители и успешни 
учители е нашият девиз!

   
От самото начало стартирахме с мисъл в дейст-

вие.  Посланиците на четенето в нашето училище се 
присъединиха към кампанията на Министерството на 
образованието и науката и асоциация „Българска книга“ 

под наслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“. 
Участие взеха учениците от 2.клас и от 7.клас, за които 
четенето е не само интересно, но и забавно, когато е 
споделено с приятели, съученици и учители. С цел 
реализирането на подобни добротворчески инициативи 
в училище сме създали класни библиотеки - част от 
голямото семейство на книгата, където всеки, който 
има желание може да се потопи в прекрасния свят на 
литературата. 

Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велин-
град отбеляза Световния ден на мира, за да формира у  
младото поколение отношение към идеята Да живеем 
заедно в мир. Учениците изработиха хартиени тениски, 
които украсиха и надписаха с мъдри мисли за мира, а 
по-креативните създадоха виртуален албум с цитати на 
известни личности, вярващи в силата на ДОБРОТО. 

Дейността е част от проектно-базираното обучение, 
осъществявано от нашите учители, и една иновативна 
възможност за учене с разбиране.      

Споделяме максимата, че спортът е здраве, а за нас 
той е и мисия. По повод Европейския ден на спорта 
организирахме флашмоб и забавни игри, в които взеха 
участие както малките ученици, така и по-порасналите 
гимназисти.     

Учениците от начален етап се забавляваха под 
есенното слънце, като преодоляваха последователно 
редица предизвикателства - „бягане с препятствия“, 
„хвърляне на плътна топка“, „скок от място“. За 
учениците от пети и шести клас бяха организирани 
турнири по народна топка и футбол, а най-големите 
танцуваха за прекрасно настроение. За най-активните 
ни спортисти имаше грамоти и награди.

Дойде есента и признания за иновативното ми-
слене и предприемачески умения на нашите ученици 
започнаха да идват от близо и далеч. Участието в 
международното състезание Social Innovation Relay 
на Junior Achievement на наш екип бе оценено високо 
Освен поздрави и сертификати постигнатият резултат 
осигури на състезателите ни и позиция на националния 
финал на състезанието. Радваме се! Поздравяваме ги 
за успеха!

Летописът от тази година

В Европейската седмица на програмирането бяха 
проведени много забавни часове по информационни 
технологии. И малките, и по-големите ученици показаха 
любопитство, творческа мисъл, но също така знания и 
умения в необятните дебри на компютърните техноло-
гии. Като признание за труда и професионализма на 
нашите учители в точния момент дойде и новината за 
поредната награда. В Националния конкурс за STEM 

науки в България училището ни бе представено от 
отбор шестокласници, който спечели призовите места 
в категорията ”STEM и Спорт” с проекта “Да крачим 
заедно”. За втора поредна година сме сред първите 
дигитални новатори на България не само защото 
дистанционното обучение стана неизменна част от 
образованието ни, а и защото сме креативни. 

Вярваме, че знанието само по себе си е сила, която 
подхранва интелекта на човека и му дава възможност 
за избор. През тази учебна година разширихме хори-
зонтите на образованието в училище и водени изцяло 
от интереса към родния език взехме участие в състе-
занието „Стъпала на знанието“ по български език и 
литература, организирано от Сдружение „10 книги“ и 
Славянски факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Състезателите – ученици от 5.клас 
и 7.клас – доказаха, че в Иновативно СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, Велинград подготовката по роден език е 
задълбочена и успешна. Нещо повече – постигнатите 
резултати дават видимо самочувствие на учениците, 
защото те знаят, могат и умеят!

Организирахме и проведохме училищния кръг от 
единадесетото издание на Националното състезание 
по правопис на английски език Spelling Bee. В него 

тази година се включиха ученици от пети и шести 
клас, които имат интерес към изучаването на англий-
ския език, както и желание за знания, получени чрез 
забавни и интерактивни дейности. Вече е ясно, че 
ще участваме и на националния кръг в град София, 
защото само увереността, постоянството и мотивацията 
на участниците ни могат да бъдат гарант за успех.      

„Успешните четат!“ -  под това мото премина Нацио-
налната седмица на четенето в най-четящото училище 
на Велинград. Времето с книга в ръка е шанс за младите 
да получат важен житейски урок, който да носят със 
себе си завинаги, ето защо тези седем дни не ни бяха 
достатъчни. През цялата учебна година и малките, и 
по-големите ученици участваха в мисията за насърча-
ване уменията за четене с разбиране и с осмисляне 
сред децата. Включихме се в предизвикателствата на 
онлайн платформата Книговище, отбелязахме Между-
народния ден на детската книга, създадохме собствени 
дигитални продукти, корица на любима книга. Реали-
зирахме поредица от добри практики, насочени към 

досега със съвременните 
образователни продукти, съ-
четавайки полезното с при-
ятното. Четенето определено 
е „заразно“, а удоволствието 

от него - голямо!
Големият опит и знания са ключови компетентности 

от портфолиото на голямата ни училищна общност. В 
началото на месец март бе проведен първият открит он-
лайн Google урок по География и икономика. Участници 
бяха не само посланиците на Европейския парламент 
от 11б клас и техният учител, но и автори на учебни-
ци, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и 
ст. експерт по География и икономика към РУО град 
Пазарджик. Поздрави и признание получихме от цялата 
страна, защото този иновативен урок, представен чрез 
инструментите на платформата Google Suite доказа, че 
за нас мисията винаги е възможна.   

И тази година учениците от 9.клас и 10.клас по-
казаха отлични резултати на изпита за придобиване 
на немска езикова диплома (DSD I). Големият успех 
е резултат от усилията и интензивната подготовка на 
самите ученици, както и доказателство за качеството 
на обучението по немски език в нашето училище. 

Свидетели сме на голям интерес към самата програма 
„Немска езикова диплома“, а фактът, че точно ние 
предоставяме възможност на немскоговорящите да по-
добрят знанията и да разширят социалните си умения, 
да добият по-широк поглед върху немската култура и 
ежедневие, прави училището ни притегателен център 
за изучаване на немски език не само за учениците от 
Велинград, но и от региона. 

За да покрием собствените си критерии и за да 
отговорим на нуждата от креативно и модерно обра-
зование в съвременния свят, ние не само шлифоваме 
езиковите умения на нашите ученици в часовете по 
английски, испански, немски и руски език, но работим 
и в подкрепа на концепцията за цялостно образование, 
което подготвя учениците за всички аспекти на живота, 
дори след като завършат. Заниманията по интереси през 
настоящата учебна година са много и разнообразни. 
Част от тях имат своята традиция и натрупан опит, а 
други - са нови, но всички те най-общо са „дейност за 
бъдещето“. Горди сме и с това си развитие! Успяхме 
да реализираме филма „STEAM и спорт“, представящ 
24-те клуба по интереси в училище, по наш сценарий, 
режисьорска работа и заснемане. Участие взеха уче-
ниците, които се чувстват свободни да изразят себе 
си и да се забавляват.

Необичайна и различна от всички останали досега 
е тази учебна година. Работата в електронна среда 
е предизвикателство за всички – ученици, учители, 
родители. С общи усилия успяхме да покорим много 
върхове и участвахме в организирания от община Ве-
линград и Местната комисия за борба срещу противо-
обществените прояви на малолетните и непълнолетните 
конкурс „Най-добрият клас”. Високо оценени бяха 
доброволчеството ни, както и всичко, което правим, 
извън задължителния учебен процес. Заслужено приза 
получиха учениците от 7а клас, което е само по себе 
си признание за училището, защото само с общата 

подкрепа на съмишленици и приятели нещата могат 
да се случват така – интересно, със смисъл и пози-
тивни емоции.      

Историята зад гърба ни е голяма и има много от 
направеното до днес за споделяне! Годината е дина-
мична и белязана от притеснения за света, но ние сме 
все така инициативни, успешни и пример за лидери 
в образователната сфера! Страниците на вестника ни 
не стигат, за да покажем всички знакови събития от 
настоящата учебна 2020/2021 година, но пък ви каним 
да ни посетите в интернет на адрес  http://www.soukim.
com/ или на страницата на училището във фейсбук.

Страницата подготви г-жа. Илияна Гагова,
ръководител на клуб „Талантливи журналисти“

Нашите учители са нашите вдъхновители 
по пътя към едно по-здраво тяло и един 
по-силен дух. Заедно градим, заедно 
побеждаваме!
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В този брой на учи-
лищния вестник ще раз-
кажем за учениците от 
нашето училище, които 
изучават испански език.

Всеки език, който вла-
деем, отключва много вра-

ти пред нас за обучение и 
работа. Хората, владеещи 
испански език, са сред 
най-търсените от работо-
датели в цял свят. Испа-
ноговорящите по земното 
кълбо са много, а в 21 
страни испанският е офи-
циален език. Да не гово-
рим за испанските книги 
и филми, много от които 
ще ни се разкрият в друга 
светлина в оригиналния 
си вид. А туристическите 
дестинации в Европа и по 
света, където испанският 
е номер едно, са безброй. 
И не на последно място - 
испанският не е толкова 

Каквито и да са пла-
новете ви за бъдещето: 
немският език ще отво-
ри пред вас многобройни 
нови възможности. Да 
учите немски означава 
да придобивате умения, 
а когато това се случва в 
нашето училище, то оз-
начава по-добри шансове 
за комуникация, по-широк 
поглед върху живота, по-
вече желания и мечти, а 
оттам и успех!

Всеки ученик знае, че 
обучението по немски в 
училище се осъществява 
в партньорство с ZfA - 
Център за образование 
и обучение в чужбина, а 
получената подкрепа от 
световната мрежа „Учили-
ща: Партньори за бъдеще-
то!“ или PASCH ни дава 

Образованието е в 
основата на промяната 
във всеки един аспект на 
живота ни! По утвърдена 
вече традиция, но и с 
поглед към иновативното 
образование, обучението 
по английски език е най-
широко застъпено в наше-
то училище. И малките, и 
по-големите ученици са 
силно мотивирани, защо-
то знаят, че ако поставиш 
основите на два или защо 
не на три чужди езика, 
бъдещето ще бъде по-
благосклонно към теб и 
твоя успех! Наясно сме, 
че за да има високи по-
стижения, ангажирането 
на учениците е ключо-
во, а мисията на нашите 
учители по английски 
език е точно такава: чрез 
участие в международ-
ни програми и проекти, 
състезания и конкурси 
да разкрием и развием 
потенциала на бъдещето. 

През настоящата учеб-

Английски език - нещо, без което не 
можем нито сега, нито за в бъдеще

на година, изучаващите 
английски език в  ИСУ 
„Св.св. Кирил и Мето-
дий“, Велинград, реа-
лизираха инициативата 
на Junior Achievement  - 
Social Innovation Relay, 
включиха се в новата за 
България програма Panda 
Labs, която се занимава 
с глобални екологични 
и социални предизвика-
телства, и продължиха 
дейността си по два про-
екта: „Big Problems Go 
Mini” и „Stop Violence 
and Discrimination”. Силна 
страна на целия препо-
давателския екип са но-
вовъведените стратегии, 
практики и инструменти 
за овладяване на учебния 
материал по езика. Зала-
гаме на учене чрез пре-
живяване, интерактивност 
и на предприемаческото 
мислене. Подкрепяме уче-
ниците си, защото ни е 
грижа, защото искаме да 
изживеят призванието си, 

да развият уменията си за 
успех и да осмислят кри-
тично света около себе си. 

И когато преподава-
ме  по ангажиращ на-
чин, водещ до разбира-
не и приложими умения, 
създаване на смисъл и 
стойност, резултатите не 
закъсняват! Ще започнем 
по-отдалеч с двете пълни 
отлични оценки на дър-
жавния зрелостен изпит 
по английски език от края 
на миналата година. Наши 
ученици от 11а клас дос-
тигнаха до национален 
финален кръг на Меж-
дународно състезание за 
социални иновации, а на 
тазгодишната олимпиада 
тринадесет ученици се 
класираха и за областния 
кръг в град Пазарджик. 

Когато говорим за 
модерни образователни 
модели, тук отново сме 
сред първите! Едно ин-
тересно събитие за нас бе 
и ежегодно провеждащата 

се глобална кампания Све-
товна седмица на парите. 
Как я отбелязахме? Ами 
в електронна среда и чрез 
интердисциплинарен урок 
под мотото: „По-големите 
помагат на по-малките!“. 
Ученици от 9а клас вля-
зоха в ролята на ментори 
за четвъртокласниците в 
училище, за да им раз-
крият колко важно е да 
са финансово грамотни, 
дори и в тази крехка за 
тях възраст.  

Надявам се, успяхте 
да се убедите, че англий-
ският език е този, без 
който не можем нито сега, 
нито за в бъдеще, а зад 
бъдещето на учениците, 
изучаващи езика на Ше-
кспир в нашето училище, 
стои екип от учители – 
отговорни и вярващи в 
развитите характери на 
своите ученици!

г-жа. Рила Попова, 
старши учител по

английски език

Учи езика на Гьоте в Иновативно СУ 
"Св.св. Кирил и Методий", Велинград!

възможност за участие в 
иновативни образовател-
ни проекти и състезания. 
Мотивирани да получат 
повече и повече езикови 
умения и да допринесат 
за междукултурното общу-
ване, изучаващите немски 
език в Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, 
Велинград и тази учебна 
година се радваха на вни-
мание и постижения. 

Може да се похвалим 
с проведения регионален 
кръг на състезанието по 
немски език, организира-
но от издателство „Klett“, 
в което взеха участие 25 
ученици (8.клас-11.клас), 
а събитието беше вълну-
ващо преживяване и без-
ценен опит за всички нас. 

Както при присъстве-

ното, така и при онлайн 
обучението работихме с 
интерактивните учебници 
и приложения. Подгот-
вихме се за DSD-изпита, 
наблягайки на лексиката, 
на изразните средства и 
на тяхното приложение в 
автентични комуникатив-
ни ситуации. Разбира се, 
активното и мотивирано 
учене на немски език бе 
възнаградено. През ме-
сец март учениците от 
10 клас получиха своя 
езиков сертификат DSD I 
„Немска езикова диплома 
1“, който не само удосто-
верява усилията и труда, 
вложени при изучаването 
на немския език, но и 
дава на учениците ни са-
мочувствие и увереност, 
че могат да боравят с 

езика в реални житейски 
ситуации.

Ние сме модерни, ино-
вативни и разчупени в 
час! Работещ модел на 
обучение е и реализира-
ният Театър на немски – 
метод, който ни показва, 
че докато се забавляват, 
учениците могат и да нау-
чат много неща. Това е чу-
десна възможност за тях, 
макар и в различен формат 
да се запознаят с езика, да 
го усъвършенстват и да 
изявят личността си.

Заради всичко това е 
хубаво да се учи немски 
не къде да е, а точно в 
Иновативно СУ „Св.св. 
Кирил и Методий“, Ве-
линград!

г-н. Ивайло Поптомов,
учител по немски език

Грабвай всяка възможност
труден език за българина 
- както говоримо, така и 
като граматика и лексика. 

Винаги е забавно да 
учиш нов език, особено 
сред приятели и с добър 
учител.

Часовете по испански 
език в нашето училище 
стартираха още през ми-
налата учебна година. 
Работи се в групи и по 
модерна методология, за-
лагайки на ангажиращи и 
динамични уроци с много 
практика. Заниманията се 
провеждат с ученици от 8а 
клас и 8в клас, които като 
едни млади конкистадори 
пътешестват и изследват 
испанския свят – свят на 
възможности! По време 
на обучението осмокла-
сници се учат да развиват 
пълен набор от езикови 
умения – четене, писа-

не, слушане и говорене. 
Забавните ролеви игри и 
персоналното внимание 
към всеки ученик допри-
насят както за лесното и 
приятно учене, така и за 
бързия напредък. Дистан-
ционното преподаване в 
електронна среда позволи 
на децата споделянето на 
онлайн сайтове с образо-
вателни игри, упражнения 
под формата на чат, кон-
ферентни връзки и им-
провизирани телефонни 
разговори, особено когато 
обучението е синхронно. 
Имаме амбициозната зада-
ча да разширяваме все по-
вече възможностите, кои-
то Иновативно СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, 
Велинград предоставя на 
своите възпитаници и изу-
чаването на испански език 
е стъпка в тази посока. 

„La vida es un viaje!“ – 
в превод тази изключител-
на сентенция означава, че 
животът е пътуване!  Днес 
да владееш два или повече 
езика е не просто възмож-
ност да посетиш чужда 
страна и да се свържеш с 
нейното културно наслед-
ство, това е преди всичко 
качество, високо ценено 
в съвременния забързан 
начин на живот. Най-общо 
изучаването на чужд език 

от учениците им помага 
да се справят по-добре 
в училище и да пости-
гат по-добри резултати, 
да развиват критично си 
мислене и креативност.  
И тук испанският език е 
много подходящ, защото 
е фонетичен език, което 
означава, че думите се 
произнасят както се и из-
писват, с няколко прости 
правила, които дори се 
запомнят лесно. 

Чували ли сте твърде-
нието, че да учим испан-
ски е лесно и интересно?  
Ние го казваме! Обикно-
вено асоциираме Испания 
със слънцето, с големите 
плажове, с тореадорските 
битки и болерото. От ис-
тория до фламенко - ние 
в Иновативно СУ “Св. св. 
Кирил и Методий” споде-
ляме забавни и интересни 
часове по испански език, 
потапяйки се в атмосфе-
рата на ‘la conoscenza’, 
пътувайки с Христофор 
Колумб, в света на Сер-
вантес, нарисуван в кар-
тините на Пабло Пикасо, 
слушайки горещо фламен-
ко, на тапас и паеля,  за 
да се потопим в атмосфе-
рата en un país maravilloso 
-  España!

г-жа. Анна Джарова,
учител по чужди езици 

Г‐жа. Гергана Николова е педагогическия съветник  
в училището от 1995г. Посетихме я в кабинета ѝ 
между две посещения на ученици. Доверието към нея 
е голямо, а децата днес се нуждаят от подкрепа. 
Какво сподели тя за работата си в училището…

1. Защо избрахте точно психологията? 
Интересът ми към вътрешния свят на хората и 

желанието да им помагам бяха водещи при избора. 
Предизвикателство е и в най-сложните взаимоот-
ношения да търсиш и намираш изход, да откриваш 
положителните качества на всеки, с който общуваш. 

2. Каква е работата на педагогическия съветник? 
Работата ми е насочена към установяване на 

причините за уязвимостта и неспособността на 
учениците да се справят с проблемите. Тя е консул-
тативна, посредническа и диагностична. Да оказвам 
подкрепа, намирайки най-подходящия съвет, предвид 
индивидуалната ситуация и личност с нейните потреб-
ности. Да балансирам между децата и възрастните. 
Да подкрепям процеса на формиране и поддържане 
на позитивен психологически климат и отношения в 
училище. Работя с конкретната личност и с нейните 
преживявания, чувства, емоции. Когато сте объркани, 
притеснени, когато ви е трудно да вземете решение, 
когато се чувствате различни или неразбрани, при 
конфликти – с другите и със себе си, взаимоотношения 
– с родители, с връстници, с учители; сложна семейна 
ситуация; насилие, превенция и др. 

3. Лесно ли се печели доверието на дете?
Когато започнах работа знаех, че най-трудната част 

ще е точно тази - да създам атмосфера на доверие с 
учениците. Да са сигурни, че няма да ги предам, че 
съм техен приятел. Имахме кутия „Искрено и лично“, 
в която споделяха своите чувства, преживявания, при-
теснения и тайни. Доверие между двама души се гради 
бавно и дълго,  децата по природа са по-доверчиви и 
това е предимството при работата ми. Вие трябва да 
сте спокойни и сигурни, за да говорите свободно и 
откровено. Често темите са такива, че учениците се  
притесняват или не желаят да ги коментират с най-
близките си – тогава се доверяват на педагогическия 
съветник, защото знаят, че освен ако няма риск за жи-
вота и здравето им, разговорът ни е конфиденциален. 

4. На какво искате да обърнете повече внимание 
в работата си,  но не ви достигат време и сили? 

Искам да мога да опозная по-добре вътрешния 
свят на всеки от вас и заедно да даваме и правим 
най-доброто и затова екипната работа с класните 
ръководители, родители и учители е най-добрата въз-
можност за това, а време – нямам да нямам време и 
сили,  защото проблемите нямат работно време. Тук 
винаги е изпълнено с емоции.

За мен е привилегия и отговорност да съм тук и сега 
с всички вас, да знаете, че ви  подкрепям и разбирам.

5. Ние, учениците искаме все да сме свободни. 
Как мислите какво е нужно, за да постигнем тази 
истинска свобода?

Всички искаме да сме свободни и ние възрастните 
също. Свободата е отговорност. Тя е състояние на 
душата! Имате право да избирате отношението си 
към обстоятелствата и хората около вас и начина, по 
който да ги възприемате, избирате приятелите, целите 
и посоката, в която да вървите и да се развивате, и 
носите отговорност за избора си. Всеки има правото 
да избира между доброто и злото. Златното правило: 
„Не прави на другите това, което не искаш да правят 
на теб“ - изглежда като правило, но… и то е избор. 
Всеки ден може да намерим причина да сме гневни, 
мрачни, нещастни, недоволни и нетърпеливи, с повод 
и без повод. Но също така без повод може да сме от-
ворени за радостта в малките неща, да имаме наслада 
от мига, да изберем да обичаме и да бъдем щастливи. 
Вие избирате! Когато откриете и знаете какво искате, 
вярвате, че можете да го постигнете, продължавате да 
преследвате целите си, виждате  смисъл в това, което 
правите, и сте щастливи и удовлетворени, можете да  
сте истински свободни. 

Благодарна съм за работата си с всички вас и за 
партньорството на колегите, родителите и ръководство-
то на училището, за доверието им към мен!

Сладкодумна е нашата психоложка - госпожа Ни-
колова и не ни се разделя с нея! Пожелаваме ѝ здраве 
и… до следващото ни интервю!

Интервюто взеха: Мария Янакиева и
Антон Симеонов, 7в клас

На гости на 
педагогическия съветник
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Първи клас е едно 
ново начало за децата, 
важно събитие в техния 
живот, нов път, по който 
са поели. Класната стая 

е непознат свят за тях и 
за да им бъде интересно, 
и за да не им е страшно, 
то тук ръка им подава 
учителят – приятел, на-
ставник и дори партньор 
в игрите. Първи клас е 
специален за всички – и 
за учениците, и за роди-
телите, а за нас учителите 
от Иновативно СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, 
Велинград това е въз-
можност да подкрепим и 
развием мечтите. Да…, 
мечтите, защото ние сме 
Училище на реализирани-
те възможности! 

За нашите първоклас-
ници тази учебна година 
започна с големи надеж-
ди, с огромно желание и 
вълнение. Предизвикател-
ствата пред нас не бяха 
малко, но заедно, с много 
ентусиазъм и упоритост 
се научихме да използ-
ваме въображението си, 
да бъдем емоционално 
интелигентни и да четем 
с удоволствие. Засвиде-
телствахме интереса си 
към писменото слово, 
като организирахме раз-
нообразни креативни и 
творчески инициативи в 
Националната седмица 
на четенето. Специални 

Успешните първокласници в новото различно 
време или една приказка за първи клас

гости в клас бяха на-
шите баби, които така 
сладкодумно разказват 
приказки, че не ни се 
искаше да си тръгват. И 

понеже сме „ученици в 
действие“ изработихме от 
хартия и дърво приказни 
герои, които озвучихме в 
представената драматиза-
ция на приказката „Трите 
прасенца“. Сцената вече 
не ни притеснява. Дори 
обичаме театралното из-
куство и все гледаме да се 
изявим. Емоции без край 
ни донесе и ежегодният 
Парад на приказните ге-
рои в училище, по време 
на който дефилирахме, 
танцувахме и всички за-
едно се забавлявахме. 

В първи клас учим 
и обогатяваме културата 
си, придобиваме полезни 
умения и се грижим за 
здравето си, като погле-
дът ни е все към общо-
то благополучие. Това 
е примерът, който ни 
дава госпожата и така 
неусетно ставаме едно 
семейство, а целият клас 
работи в екип. Казват, че 
това, което прави един 
човек победител, е пра-
вилният избор, ето защо 
и ние постъпваме точно 
така! Избрахме да от-
празнуваме Седмицата 
на бащата с реверанс към 
мечтаната от много мал-
чугани хуманна професия 

на пожарникаря. Когато 
дойде месец февруари не 
забравихме и за достой-
ните българи, рисувайки 
по детски чисти платна, 
на които оживя смелостта 
на Васил Левски и любо-
вта му към отечеството. 
Без да имаме претенции 
за художествена висота  
и изразителност не се 
притеснихме да редим 
стихчета по повод 3-ти 
март и 8-ми март. И по-
неже познаваме далеч-
ното минало на народа 
ни не пропуснахме да се 
закичим и с мартенички 
за здраве. 

Е, впечатлихме ли ви?
И ако все още се чуди-

те как на нашата възраст 
постигаме всичко това, 
то отговорът е един – в 
Училището за лидери, 
каквото е нашето, всеки 
клас е специален, а всяка 
класна стая - работилни-
ца за таланти. Ученето 
върви ръка за ръка със 
заниманията по интереси, 
с интерактивните игри и 
виртуалните пътешест-
вия. Това е формулата на 
нашия успех, а поводи за 
такъв имахме много! С 
всеки кръг от реализира-
ното Национално състе-
зание „Многознайко“ по 
български език, матема-
тика и английски език, 
преоткривахме собстве-
ните си възможности и 
доказвахме, че знаем и 
можем. Златните медали 
и грамоти валяха като 
„дъжд“ и вече бяхме по-
щастливи и по-удовлет-
ворени. На тържеството 
на буквите, успешните 
първокласници показаха 
колко лесно и интересно 
може да бъде в училище, 
как времето в час лети 
неусетно, когато си сред 
съмишленици и приятели!    

г-жа. Анна Лозанова, 
старши учител

начален етап
Всяка година в све-

товния ден на книгата 
и авторското право – 23 
април в училище поставя-
ме началото на поредица 
от инициативи за всички 
почитатели на словото и 
хубавата книга. 

През 2021г. по този 
повод учениците от 2а 
клас и техните учители 
проведоха интердисци-
плинарен урок на тема: 
„Бърканица в приказките” 
на Джани Родари, като 
заедно откриха пътя към 
удоволствието от четенето 
и присъствието на книгите 
в живота на човека. Про-
ектно-базираното обуче-
ние е иновативен метод на 
преподаване, който анга-
жира и мотивира интереса 
на учениците, ето защо по 
време на показаната добра 
педагогическа практика 
нашите учители заложиха 
на сътрудничеството и 
общуването в ученически 
екипи. Служейки си с 
традиционните знания по 
български език и матема-
тика, в хода на урока бяха 
демонстрирани и продук-
тивните междупредмет-
ни връзки с музиката и 
изобразителното изкуство. 
В различните етапи от 
проекта децата проявиха 
своето отношение към 
приказките и героите в 

"Науката е светилото на един народ, 
литературата е животът му.“

Иван Вазов
тях, изработиха приказен 
кът в класната си стая и 
илюстрираха своя книжка 
- „Зелената шапчица“. 

Всяка ситуация, всеки 
изследователски момент 

от работата по групи или 
от индивидуалната дей-
ност на второкласниците 
предизвикаха палитра от 
емоции сред гостите – 
приятели, учители и роди-
тели. Специална подкрепа 
и внимание получихме и 
от г-жа. Илияна Петрова, 
старши експерт за обуче-
нието в начален етап към 
РУО-Пазарджик, която 
оцени възможността мал-
чуганите да се забавля-
ват, докато учат, както и 
цялостния учебен процес 
– близък до света на де-
цата. Тяхната мотивирана 

активност, комуникатив-
ните им възможности за 
представяне пред публи-
ка, уменията за оценка 
и самооценка направиха 
силно впечатление, а по-

лучените адмирации на 
финала бяха искрени и 
заслужени. 

В рамките на часа и 
в този ден  малките ни 
ученици заявиха ангажи-
раността си към мисията 
на четящия човек. Отпра-
виха и послание да не 
забравяме, че четенето е 
наистина важно, за да се 
образоваме и самоусъвър-
шенстваме, за да отворим 
сетивата си и преоткрием 
себе си!

г-жа. Любомира 
Узунова, старши

учител начален етап

Живеем във време, в 
което четенето не е мо-
дерно и никак не е лесно 
родители и учители да 
го направят интересно и 
развлекателно. В същото 
време знаем, че то е клю-
чово за формиране на де-
цата като личности. Ясно 
виждаме колко различни 
познавателни умения и 
компетентности предпо-
лага и развива четенето. 
Знаем, че допринася за 
стимулиране на любопит-
ство, въображение и кре-
ативност. В общуването с 
книгата обаче, трябва да 
оставим място за четенето 
като възможност децата 
да проявят избор, да се 
забавляват, за да могат 
да общуват със себе си, с 
близките си и със света. 
И не на последно място 
– четивната грамотност 
е средство за ежедневно 

получаване на знания и 
спомага за ученето по 

всички учебни дисци-
плини.

Уениците от 1б клас 

участват в Кампания „Във 
всяко дете се крие чита-
тел“ и получи безплатен 
абонамент за платформата 
за четене с разбиране 
„Книговище“. Решихме да 
докажем на скептиците, 
че четенето може да си 
пробие път през потока от 
негативна информация и 
да ни накара да се орга-
низираме, за да знаем, че 
сме част от читателската 

общност. Благодарение 
на платформата, първок-

Във всяко дете се крие читател
ласниците четат текстове 
и решават въпросници 
върху тях, качват свои 

рисунки към книгите. С 
решаването на въпросни-
ци децата трупат точки, 
виртуални съкровища и 
грамоти и пътуват през 7 
читателски нива – от но-
вак, през пътешественик 
и откривател, до сенсей 
и най-високото – тво-
рец. Така, докато играят 
на таблет или телефон, 
неусетно се научават да 
четат с разбиране. „Кни-
говище“ е образователна 
игра, която завладява въ-
ображението на децата 
и прави четенето в пъти 
по-интересно за тях. То 
е модерен дигитален ин-
струмент за подобряване 
на четивната грамотност.

Непрекъснато чува-
ме, че децата не четат и 
как възрастните също не 
правим изключение. Едно 
от най – тъжните неща 
е да повярваме, че чете-
нето замира. Напротив 
– ние сме доказателство, 
че няма нечетящи деца, 
а само такива, които не 
са срещнали подходяща-
та книга. А четенето е 
умение за супер герои, 
което можем да събудим 
с интересни книги и игри.

г-жа. Димка Джиева,
старши учител

начален етап

Проблемът за взаимо-
отношенията на човека 
с природата става все 
по-актуален поради про-
пастта, която съществува 
между общество и приро-
да и която се увеличава с 
всяка изминала година. 
Затова още от най-ранна 
възраст децата трябва 
да бъдат мотивирани да 
ценят природата и да 
се грижат за опазването 
ѝ. Честването на Деня 
на Земята всяка година 
съзнателно ни напомня 
колко е крехка нашата 
планета и колко е важно 
да я опазим чиста. Година 
след година има мно-
го въпроси: климатични 
промени, унищожаване на 
екосистемите, замърсява-
не на водата и почвата, 
застрашени животински 
и растителни видове, из-
черпване на невъзобновя-
емите ресурси.

Това е и мотивът за 
включването на учени-
ците от 1б клас в арт ра-
ботилници – инициативи, 
посветени на нуждата от 
намаляване на отпадъци-
те и тяхното рециклиране. 
Децата направиха рам-

Малки еколози
ки за снимки от кутии, 
морски шах от капачки. 
От кашони изработиха 
и поставиха в класната 
стая кошчета за разделно 
събиране на отпадъци. 
Почистиха парка, в който 
играят всеки ден. А за 
финал на екологичните 

мероприятия участваха 
в създаването на по-зе-
лен свят, като засадиха  
фиданки в близката гора. 
Засаждането на дървета е 
един от най-лесните на-
чини да подобрим света, 
в който живеем. Дърве-
тата създават въздуха, 
който дишаме и филтри-
рат замърсяването, освен 

това са красиви и зелени, 
доказано правят хората 
по-спокойни и здрави. 
Но това не е всичко! Да 
засадиш дърво и да оста-
виш следа е нещо, което 
всяко човешко същество 
трябва да изпита. 

Все малки, но всъщ-

ност големи стъпки по 
нашия общ път към про-
мяната. Защото именно 
децата са тези, от които 
зависи и утре да живеем 
в чиста и красива среда. 
Защото бъдещето е за 
децата!

г-жа. Димка Джиева, 
старши учител

начален етап
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12а клас, ТЕАТРАЛИТЕ
Преди пет години прекрачихме прага на нашето скъпо училище. Повечето от 

нас не се познавахме и не знаехме как ще протича времето ни заедно. Не знаехме, 
че ще ни е толкова трудно да се разделим с училището, учителите и да поемем по 
нови пътища. Трудно е, защото през тези пет години училището ни даде сигурност, 
опора и знания. Учителите бяха до нас и ни подкрепяха винаги и във всичко. Е, да! 
Може да не сме учили винаги по всеки учебен предмет, често да не сме слушали и 
да сме били непостоянни, но тук получихме най-важния си урок - каквото и да става, 
каквито и трудности да се изпречват на пътя ни, колкото и несправедлив да е живо-
тът към нас - да сме човеци! Създадохме приятелства, които ще траят за цял живот. 

Как така, сигурно се питате. Отговорът е много прост – училището ни събра като 
отделни личности и ние заедно израснахме – ръка за ръка. Разбрахме, че не е трудно 
да дадеш частичка от себе си на някого в нужда. Да помогнеш и да подадеш ръка, 
без да очакваш нещо в замяна. Неслучайно сме и припознавани като най-задружния 
клас – в добро или лошо винаги сме заедно. Няма значение кой какъв е – художник, 
IT специалист, театрал, танцьор, спортист или просто е ученолюбив – в 12а имаме 
от всичко. Горди сме със себе си и всичко, което заедно постигнахме дотук. Горди 
сме, че сме част от ИСУ ”Св.св. Кирил и Методий”.. 

А на Вас, учители, благодарим!
 Иванина Палигорова, 12а клас

12б клас, РАЗЛИЧНИТЕ
И така…, иска ни се да ви пренесем в онзи вълнуващ за нас момент. Датата е 

15.09.2016г. по никакъв начин не навява чувства на различност у останалите, но 
за нас - учениците от бъдещия 8-ми ,,Б” клас, тя беше нетипична, защото част от 
нас за пръв път прекрачиха прага на новото училище и новото начало. Разбира се, 
други вече за осми път тръпнеха в очакване в двора на познатото училище. Но не 
това е интересната част, а онзи деликатен момент, когато всички бяхме притеснени, 
изненадани, но и щастливи, че започва един нов етап от нашия интересен за годи-
ните ни живот.

Навярно най-големият страх за всеки един от нас беше този, дали ще успеем да се 
впишем в обстановката и изградим като едно цяло, като един клас. Тогава се яви онзи 
лъч светлина, нашата класна ръководителка - г-жа Илияна Ковачева. Тя беше тази, 
която написа първото изречение на нашата приказка. Нека не ви заблуждаваме, че 
ни бе лесно да прекараме тези 5 години заедно, далеч не беше проста задача. Имаше 
моменти на изпитания, имаше моменти когато трябваше да избираме между личното 
благо и това на класа. И въпреки, че всеки от нас беше изключително различен по 
характер, ние успяхме да се допълним. Намерихме в сърцата си места, където да 
скрием различията си. Построихме мост между душите си, макар и несъзнателно. 

Нищо обаче нямаше да е възможно без госпожа Ковачева. Тя беше неотлъчно да 
нас и в смеха, и в тъгата, беше зад гърба ни ВИНАГИ, дори когато не бяхме съвсем 
прави. Думите няма да стигнат да изразим любовта, благодарността и извиненията 
си към нея. Обичаме ви, въпреки че не го показваме много често. Ние създадохме 
едно огромно и различно семейство, чиито членове освен нас - учениците и нашата 
прекрасна класна са г-жа Ани Василева, г-жа Надежда Деянова, която бе неотлъчно 

до нас и с нейната сила и борбеност изтърпя всичките ни моменти на несериозност и детско поведение, г-жа Златка Димитрова, която с много търпение и доброта 
понесе всичките ни лудории. Изключение не правят г-жа Деси Димитрова, г-жа Делиева, г-жа Стоева, г-жа Белева, г-жа Пендарова, г-жа Кошеджийска, г-жа Калъче-
ва, г-жа Тетимова, г-жа Белухова, г-жа Караджова, г-жа Урумова, г-жа Василка Дамянова, г-жа Иванка Дамянова, г-жа Велева, г-жа Кавармова, г-жа Георгиева, г-жа 
Елена Василева. Нека не забравяме и мъжката част от учителите: г-н Поптомов, г-н Ушев, г-н Златев, г-н Терзиев и г-н Филипов.

Не на последно място обаче, безкрайни благодарности заслужава учителят, който ни пое като вече утвърдени характери с ясно изразени цели, а понякога и не толкова ясни.
Той беше наш мъдър предводител, още когато не бяхме негов клас, той винаги даваше по някой свой съвет, винаги беше наша подкрепа, а ние винаги спазвахме 

чл.6. Господин Делиев, нашият нов класен, чието сърце и душа са дом за всяка ,,птица”.
Скъпи учители, скъпо ръководство, заслужавате огромно БЛАГОДАРЯ! Дерзайте, бъдете винаги отдадени на работата си и бъдете горди, че създавате успешни личности!

Ние, вашите зрелостници, сме готови да поемем по нашия път и да предадем знанията си на другите.
Всеки спомен, всеки момент, всеки наш успех и неуспех ще заемат важна част в нашите сърца. 

Дълго време в сърцата си ще пазим спомена за времето, прекарано в святото училище - НАШЕТО училище!
На добър час на всички съученици!

Надежда Христова, 12б клас

12в клас, НЕСТАНДАРТНИТЕ 
Преди четири години..., точно преди четири години, прекрачих за първи път 

прага на нашето училище и бях изплашен. Цялата празнична атмосфера, ученици-
те - всичко бе ново за мен, а споменът за старото училище пораждаше тъга заради 
раздялата. Мислих си...дали съм направил правилния избор или не?... Дали ще се 
адаптирам към новата среда?... Дали ще ми бъде трудно и ще се сближа ли с кла-
са?...  Отговорите на тези въпроси разбрах бързо! С времето аз и моите съученици 
станахме клас, един различен клас – това бяхме ние! Спорехме за неща, смислени 
за нас и безсмислени за другите. Говорехме за неща, за които другите не говорят. 
Отношенията помежду ни бяха различни. Карахме се, обичахме се и се смеехме. 
Тези четири години ни показаха, че всяко начало е трудно, но водещо към нови 
успехи и приключения, които преживяхме заедно. Ще запомним всеки един от тези 
моменти. Разбира се, неразделна част от всички емоции беше нашият класен г-жа. 
Боряна Пендарова. Благодарим ви за всичко, което направихте! Благодарим ви за 
помощта в трудните моменти.  

Сега наближава моментът, в който ученическите ни години ще приключат. Колко 
бързо дойде той! С него обаче няма да се затворят страниците от живота ни тук, 
защото сътвореното през тези години оставя куп незабравими спомени, носещи 
радост и щастие. 

Към Вас, учители наши, от името на съучениците, си изказвам огромни благо-
дарности за положения труд, за търпението и енергията, за знанията и учението, за 
хилядите съвети и безбройните незабравими мигове! За нас часовете, прекарани в 
училище, ще бъдат ярък спомен, който ще остане завинаги в сърцата ни! 

Горди сме, че бяхме… О, горди сме, че винаги ще си останем вашите ученици, деца от голямото семейство на
Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград!

Мартин Кейбашиев, 12в клас

Скъпи дванайсетокласници,
Животът лети напред и все повече ви отдалечава от детството, но във вашето съзнание завинаги ще остане едно сияние - чисто като 

сълза и красиво като слънцето - сиянието на вълшебник, който не прави чудеса, а създава от вас хора. Този вълшебник е родното училище. 
Бъдете силни и мотивирани, бъдете креативни, дерзайте и отстоявайте своите идеали, отстоявайте собствените си позиции, бъдете дръз-
новени и много упорити, за да се радваме на вашите успехи и да се гордеем с вас.

Изминали са 12 години от първия миг в училище - години на труд и усърдие, а понякога и с моменти, в които сте губили вярата си.  Но за 
да имате живот, изпълнен със случване, трябва да запазите човешкото у себе си. То е най-важното на света! Бъдете Човеци, бъдете добри, 
мъдри и достойни хора! Стъпка по стъпка сте изграждали своята личност, побеждавайки егоизма, заблудата, страха… Този дълъг път не 
сте изминали сами - винаги сте били подкрепяни, напътствани и вдъхновявани от своите учители. Благодарете им от сърце, благодарете 
им искрено и с обич, която заслужават. Помнете и родното училище, което винаги ще ви очаква. Бъдете здрави, целеустремени и винаги 
заредени с положителни мисли!

Мили абитуриенти, бъдещи студенти, лекари, строители, откриватели… следвайте пътя, който сте избрали с вяра, защото тя е най- 
мощната сила на света. 

Випуск 2021г., бъдете промяната и на добър път!

КЪМ ВИПУСК 2021
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„Творческото изразява-
не е истинският път към 
вътрешната свобода!”

Какво е детството без 
багри, без песен и без 
танц? Ние в Иновативно 
СУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, Велинград вярваме, 
че докосването до света на 
изкуството и възможността 
всяко дете да претвори 
своята мечта в рисунка или 
танц е част от великата 
мисия на едно истинско 
училище. Ето защо с грижа 

и внимание подхождаме 
към индивидуалните по-
требности и заложби на 
всеки наш възпитаник и 
осигуряваме разнообразни 
възможности за изява на 
амбицията и таланта.

Нашите преподавате-
ли не само са доказани 
творци и педагози. Те са 
харизматични и обичани 
като личности, способ-
ни да вдъхновят детска-
та  душа да проговори 
на езика на творчеството, 
да опознае богатството 
на родните музикални и 
художествени традиции, 
да пристъпи в храма на 
световното изкуство и да 
се почувства щастлива от 
откритията там.

Изобразително изку-
ство - обучението по изоб-
разително изкуство има 
за цел да запознае уче-
ниците с многообразието 
от жанрове,  рисувателни 
техники и техники за де-
корация, да ги потопи в 
интересната история на 
изкуството и да ги научи 
да разпознават отделните 
епохи, стилове и автори. 
Пред децата се разкриват 
тайните на перспективата 
и графиката, формите и 
тяхното цветово пресъз-
даване. Особено важни и 
любими за всички мигове 
са фолклорните празници, 
които оживяват в часовете 
по изобразително изкуство 
и ни връщат по един пъс-
тър и красив начин към 
националните ни корени. 
Това е времето, в което, 
дори от разстояние и в 
онлайн среда, ние изработ-
ваме мартеници, коледна 
орнаментика и сурвачки, 
маски, великденски яйца. 

Традиционно участваме 
в многобройни конкурси и 
благотворителни изяви, 
проекти и виртуални раз-
ходки в музеи и галерии 
у нас и по света. Заедно с 
децата от 4.клас – 12.клас 
изпратихме картички до 
НАСА, които и сега ле-
тят в Космоса, а по-късно 
очакваме да се върнат об-
ратно с печат – „Летяло в 
Космоса!“. 

Въпреки че, ще из-
пратим една учебна го-
дина, изпълнена с много 
динамични, екстремни и 
променящи се ситуации, 
учениците на Иновативно 
СУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ отново показаха, че 
спортнят дух и желанието 
за физическа активност 
са на много високо ниво. 
Пандемичната ситуация, 
в която голяма част от 
спортовете и почти всички 
спортни мероприятия бяха 
отложени и забранени за 
провеждане, не ни по-
пречи да намерим нови и 
интерактивни методи, в 
които да покажем, че фи-
зическата активност е като 
един катализатор, който 
ни помага да се постигне 
по-добро здравословно, 
духовно и психологическо 
състояние на организма.

Спортът е неразделна 
част от философията, це-
лите и уникалния стандарт 
на нашето училище, а 
часовете по физическо 
възпитание, извънкласни-
те занимания със спорт 
и спортно-състезателната 
дейност имат за задача да 
популяризират и развият 
масовия спорт, да съдейст-
ват за превръщането на 
физическите упражнения 
в начин на живот. В он-
лайн уроците, ученици-
те изпълняваха различни 
видове тренировки, като 
същевременно с това се 
опитваха да създават таки-
ва и по свой модел. Изпъл-
няваха седмични задания, 
бяха на моменти дори 
свръх активни и всичко, 
за да изпълнят поставена 
цел - изминаване на оп-
ределени километри чрез 
тичане, ходене и каране 
на колело. 

Доколкото позволява-
ше ситуацията през тази 
учебна година се включи-
хме и много активно в от-

Изкуството в училище Когато има желание, има и начин
Водени от желание-

то да впечатлят журито, 
малките художници се 
включиха в конкурс, ор-
ганизиран от ОНЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий-1905“, 
Чепино, на тема: ,,При-
казен герой“. Рисувахме 
сред природата на фона 
на класическа музика и 
така създадохме истинска 
пъстроцветна галерия от 
творби, в които непод-
правеното детско виждане 
запленяваше. Спечелихме 

1-во място и поощрителни 
награди!

Рисувахме и в Деня 
на доброто, който мисля 
трябва да е всеки ден! По 
случай 8-ми март учени-
ците изработиха картичка 
за майката с текст-посла-
ние за познанията им по 
изобразително изкуство. 
Съпричастни бяхме и към 
Ангелите в бяло и пациен-
тите в Ковид отделенията, 
като им изпратихме поло-
жителна енергия и много 
любов с картините на де-
цата и на някои талантливи 
колеги от училище. 

Формираните изобра-
зителните умения, есте-
тически усет и духовна 
нагласа на учениците на-
мериха израз в проведе-
ната онлайн среща с техни 
връстници от САЩ, под 
надслов „Чрез изкуството 
говорим на общ език!“. И 
няма как да не е истина, 
защото изкуството е лю-
бов, която всеки усеща и 
разбира!

Музика - сред амбиции-
те на обучението по музика 
са изграждането на богата 
музикална култура у наши-
те възпитаници, на баланс 
между знания и практи-
чески умения на основата 
на  заобикалящата звукова 
среда, създаването на нотна 
грамотност, запознаването 
с тайните на българския пе-
сенен фолклор. Изучаваме 
теми, свързани с историята 
на музиката и жанровото й 
разнообразие, но основният 
акцент пада върху личното 
емоционално преживяване. 

Музиката неизменно 
присъства в многообразие-
то от тържествени събития 
на нашето училище, сред 
които са 15 септември, 
Денят на будителите, 24-ти 
май, раздаване на свиде-
телства за завършен етап 
на образование за 4, 7 и 10 
клас и на дипломите за 12 
клас. Разбира се, музиката 
е в нас и ние не можем 
без нея. 

Новото време и новите 
условия изискват търпение 
и нововъведения. В учи-
лище винаги се справяме 

с предизвикателствата, 
включително и в обуче-
нието по музика. Интерес 
за всички представлява 
екипната творческа работа 
по проекти, презентации, 
концерти или състезания. 
През тази учебна година 
отбелязахме Международ-
ния ден на музиката – 1 
октомври, който посвети-
хме на танците и по-спе-
циално на ТСК „Импулс“, 
гр. Велинград. Наши уче-
ници, участници в клуба 
и многократни шампиони, 
подготвиха и представиха 
своите постижения в ра-
диопредаване и специално 
изработен за събитието 
ноутбук. Организирахме 
си и пролетен концерт с 
класация на любими за 
учениците хитове, като 
те сами влязоха в роля-
та на DJ-и, миксираха и 
рапираха. Подобна идея, 
базирана на възможността 
за индивидуално слушане 
на музика, индивидуално 
изпълнение и представяне 
пред публика следва целта 
на прилаганата в часовете 
иновация - Арт педагогика. 
Хармоничното развитие на 
нашите ученици и разши-
ряването на възможност-
ите им чрез изкуство са 
мисията ни тук  и сега. В 
нашето училище часове-
те по музика подхранват 
детското въображение и 
допринасят да се изгради 
у децата любов към есте-
тиката и изкуството. 

Някои ученици са от-
личници в математиката, 
други в хуманитарните на-
уки, а има и такива, които 
се отличават с таланта и 
творбите си!
г-жа. Елена Пунева, учи-
тел по изобразително 
изкуство, г-жа. Траяна 
Белухова, старши учител 
по музика

белязването на Световния 
ден на спорта и Светов-
ния ден на ходенето, като 
организирахме турнири 
по футбол, волейбол и 
баскетбол между класо-
вете, поход до близки 
на Велинград местности. 
Неповторимо удоволст-

вие и много положителни 
емоции изпитаха почита-
телите на снежните спор-
тове сред нас. По време 
на т.нар. Бяло училище 
сред невероятната и не-
повторима природа на 
Добринище учениците 
имаха възможност да на-
учат повече за техниката 
на ските и още куп заба-
вления, като спускане с 
шейни и разходки. Децата 
останаха в плен на бялата 
магия, а се оказа и че 
ски училището е една 
от любимите форми на 
обучение за учениците. 

Както всяка година, 
така и тази, нашите мо-
мичета и момчета постиг-
наха сериозни успехи и в 
своите спортни клубове. 
Елица Овчарова от 5.клас 
спечели комплект меда-
ли - златни, сребърни и 
бронзови на състезание 
от висок ранг, проведено 
в гр. Бургас. Учениците 
от 7.клас Любомир Машев 
и Антон Вельов участ-
ваха в интернационално 
състезание по бойни из-
куства - Бразилско  джиу 

джицу, където спечели-
ха почетните сребърен 
медал за Антон Вельов 
и бронзов за Любомир 
Машев. С медали от това 
състезание се отличиха и 
деветокласниците Васил 
Станчев и Кристиан Ми-
цин. Традиционно силните 

участници в спортните 
танци Ивана Енчева и 
Борис Ушев също имаха 
страхотни участия и при-
зови места за своя клуб 
„Импулс“. Ивайло Гора-
нов бе основен голмайстор 
на футболен клуб „Че-
пинец“ и получи оферта 
от следващата година да 
се състезава за клуб от 
Съединените Американ-
ски Щати. Зад тези ус-
пехи стои стремежът към 
спортно усъвършенстване, 
дисциплината, чувството 
за отговорност, където е 
необходимо и екипност, 
трудолюбието, спазването 
на морала и етиката - цен-
ности, които възпитаваме 
у всеки, пленен от спорта, 
ученик. 

И дори в една трудна 
и объркана обстановка, 
отново показахме силна 
воля, мотивация и огро-
мно желание за физиче-
ска активност и спорт. А 
когато има желание, има 
и начин за постигане на 
всяка поставена цел!

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

Заниманията по интереси не са нови за нашата 
действителност, но те са подходящ начин да се анга-
жира свободното време на учениците,  да се развият 
умения, да се покажат таланти... Тези форми дават 
възможност за общуване между съученици със сходни 
интереси в неформална обстановка, а ученето е любо-
питно, провокиращо и забавно. През настоящата учебна 
година в Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велинград действат 24 клуба от съмишленици, които 
имат общи качества, а в тях учителят и учениците 
обменят и обсъждат идеи, вземат заедно най-успеш-
ните си решения! 

7 ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА „ЗАЩО ДА СЕ 
ЗАПИША В ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ?“  
1. Избрах да се запиша в клуб “Viaje al español”, 

защото винаги съм искала да изучавам един от ро-
манските езици, а именно - испански, италиански или 
френски език. Радвам се, че имам тази възможност, 
тъй като часовете ни са много приятни, пропити от 
знанията за езика, културата и същността на испанския 
свят. Нашият клуб е едно интересно и забавно място, 
където водещ фактор е личната амбиция, а заради 
това си струва да съм част от малкото ни испанско 
семейство. 

Андреа Шаламанова, 11а клас
2.  Посещавам заниманията на клуб по DSD подго-

товка, защото това е една допълнителна дейност, която 
ми помага в учебния процес. Срещам се с повече хора 
и научавам нова, интересна и полезна информация. 
Мисля, че такива клубове трябва да присъстват в 
нашето обучение и винаги ще са в полза на ученика. 
Затова е хубаво всеки да участва поне в един клуб 
по интереси така. 

Дара Байлова, 10б клас
3. Клубът „Знам и мога по БЕЛ“ е мястото, което 

ми създава страхотно усещане за общност с моите 
съученици. Тази година ни предстои НВО по БЕЛ и 
по време на сбирките в забавна и непринудена среда 
мога да се подготвя. Това е възможност, която всеки 
ученик трябва да грабне, всеки трябва да се запише в 
клуб по интереси, защото споделянето на обща страст 

ТВОРЦИ НА ИДЕИ: нашите занимания по интереси
е начин да следваме целите си!

Парисиана Николова, 7а клас 
  4. Когато се интересуваш и дори си влюбен в 

географията, то твоето място е в клуб по интереси „С 
компас и раница“. За мен това е възможност да науча 
нови и интересни факти от света на географията, да 
бъда по-креативна и да мисля извън пределите на 
всекидневния живот. Избрах да участвам в този клуб, 
защото така ще се подготвя и за кандидатстването ми 
след 12 клас. В клуба разработваме различни проекти, 
които биха ни били от голяма полза в бъдеще.

 Анелия Мъркова,11б клас  
  5. Клубът  по  четене „Перце” обогати и надгра-

ди  знанията ми. Развих езиковия си речник, а така 
също и придобих умения за работа в екип. При нас  
е  забавно! Заедно растем, споделяме  и учим! Когато 
четем,  съпреживяваме емоциите на много и различни 
герои и  нашите часове се превръщат в „палитра от 
чувства”! Клубът ми помогна да разбера, че любимият 
ми цвят е Дъгата!

Ана Христова, 6б клас
6. Записах се в дейности по интереси „Млад мате-

матик“, за да надградя наученото в часовете, да развия 
съобразителност и бързина на мислене при решаването 
на задачи. Заниманията в групата способстват за по-
добрата подготовка и увереност при представянето ми 
на предстоящото НВО  по предмета в края на седми 
клас. Подобни занимания са необходимост за живота 
на всяко училище, защото определено дават възмож-
ност за един различен поглед върху всеки предмет, а 
и носят допълнително самочувствие.  

Каталина Балтакова, 7а клас 
7. Обичам природата и избрах да се запиша в зани-

мания по интереси „Човекът и заобикалящата го среда“. 
Тук научавам нови и интересни неща. Темите, които 
разглеждаме, са свързани с околната среда, глобалните 
проблеми на човечеството и устойчивото развитие. 
Мисля, че такива дейности трябва да присъстват в 
нашето обучение и винаги са в полза на ученика, 
разнообразявайки нашето ежедневие. 

Християна Коева, 10б клас


