
                                                

 15.09.2019г.  -  Откриване на новата учебна година
2019/2020.  Този  ден  е  изключително  специален  за
всички  учители  и  ученици,  които  нетърпеливо
чакаха  да  мине  лятната  ваканция,  за  да  изживеят
прекрасни  моменти  отново  заедно  и  да  създадат
спомени, оставащи за цял живот.

По  традиция  празникът  започна  с  посрещане  на
училищното знаме.  Г-н Джеват Дунчев – Директор
на  училище  СУ  „Св.св.  Кирил  и  Методий“,  с.
Сатовча,  заедно  с  първокласниците  Исмаил
Карамешинов  и  Даниела  Узунова,  издигнаха
националното  знаме  на  Република  България.
Учениците  от  начален  курс  поздравиха  всички
присъстващи с химна на родното училище.

Най-нетърпеливи от  всички бяха  първокласниците.
Тези  малки  и  неуверени  момиченца  и  момченца
прекрачиха  смело и  с  плам в очите   за  първи път
училищния  праг,  където  с  вълнение  и  обич  ги
посрещнаха учителите им. С тяхна подкрепа те ще
намерят светлината към света на знанието, а именно
книгата.

Към края на тържеството, всички учители, родители
и  гости  пожелаха  на  своите  деца  и  ученици  нова
успешна година, изпълнена с позитивни емоции.

Учениците от 12 клас на Първия учебен ден заедно с
техния класен ръководител - г-жа Биляна Хаджиева.
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училищен вестник 
Училищен живот

Откриване на новата учебна година

Гости на тържеството бяха:
 д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча;
г-жа Зайра Ибишева – общински съветник;
г-н  Ивайло  Моллов  –  председател  на  общински
съвет;
г-жа  Павлина  Чобанова  –  директор  на  ОДЗ  –
Сатовча.

e- mail: sou_satovcha@abv.bg
ул. „Кирил и Методий“ №14

Брой №1 – 2019г.

mailto:sou_satovcha@abv.bg


   На 04.10.2019 г. от 14:00 часа,  учениците от Клуб за
ООН с помощта на техния -  ръководител г-н Мирослав
Камберов проведоха  среща с бивши  учители-пенсионери
по повод Деня на учителя пенсионер.

 Г-н Мирослав Камберов, ръководител на Клуб за ООН,
откри  срещата.  С  радост  и  вълнение  той  приветства  с
добре дошли учителите-пенсионери, учениците и гостите
на  срещата.  Той  пожела  здраве  и  щастие  на
присъстващите и още много сбирки, на които да споделят
своя богат опит като учители.

   

 Г-н Джеват Дунчев,  директор на Средно училище „Св.
Св.  Кирил  и  Методий“,   също  отправи  поздрави  към
всички  присъстващи.  Председателят  на  клуба  Снежана
Шекерова  от  10  клас  и  зам.-  председателят  Кристиян
Джилджов  от  9  клас  честитиха  празника  на  учителите-
пенсионери  и  им  пожелаха   много  здраве  и  щастие.  

Учениците от клуба за ООН бяха подготвили интересни
въпроси  за  учителите-пенсионери.  На  всеки  учител  се
падна по  един въпрос,  на  който те  отговориха  с  много
вълнение и радост. Учителите разказаха за техните най-
интересни  и  забавни  преживявания  в  училище. След
тържествената  част  присъстващите  дискутираха
приликите  и  разликите  между  учениците  преди  и  сега,
техните възможности, интереси, желания и надежди.
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Ден на учителя пенсионер

Интервю с учениците от 12 клас
- Кой беше любимият ви спомен  в училище?
- Любимият ни спомен беше, когато разбрахме, че сме 
спечелили ,,Евроскола“, което ни отведе в Страсбург. Вярно е, че не 
бяхме целият клас, но беше супер забавно! Всички екскурзии заедно, 
вечерите,  в които сме излизали , моментите, в които класът е бил 
заедно - в часовете и междучасията, в които се шегувахме и смеехме 
бяха най-щастливите и забавни моменти за нас! Всеки момент, 
прекаран заедно, е специален!
- Ако имахте възможността да върнете времето назад, бихте ли го 
направили и защо?
- Да! Бихме се наслаждавали още повече на всеки момент заедно! Но не 
бихме променили грешките, които сме допуснали, защото както 
хубавите мигове, така и грешките ни, ни изграждат като хора  и 
благодарение на тях сме това, което сме сега - един цял, сплотен и 
неразделен клас, както се пее в песента на Тоника  ,,Един неразделен 
клас“. Нашият девиз беше: ,,Един за всички и всички за един“. Дори и 
когато бягахме от час, бягахме като един и винаги се разминавахме от
наказание, защото не се разбираше кой е дал идеята.  Може би затова 
сме толкова сплотени!
- Много ви благодарим за откровените и вълнуващи отговори! 
Пожелаваме ви успехи и сполуки в живота

- Здравейте! И добре сте дошли при нас! Какво е 
чувството да сте дванадесетокласници?
- Да си дванадесетокласник не е шега, а по-скоро  е 
вълнение и отговорност! Докато сме малки, всички 
мечтаем да сме дванадесети клас. Представяме си  как 
ще изглеждаме на бала, вълнуваме се! И ето, дойде 
моментът, който очаквахме от първите си дни в 
училище.  Дванадесети клас е изпълнен с щастливи 
мигове и емоции, но и с тъжни моменти – разделяме се 
с приятелите, с преподавателите, с училището.
- Към какви специалности сте се насочили? И защо?
- Повечето от класа са се насочили към медицината, 
един съученик мечтае да учи  математика, а други все 
още не са се ориентирали.
- Страхотно - ще имаме много лекари! Разстроени ли сте
от факта, че се разделяте с училището, учителите и 
приятелите?
- Много! Като знаем, че тази година е последната, в 
която прекрачваме училищния праг.Тъжно е, защото 
вече ще сме с други непознати за нас хора и че няма да 
сме с тези, с които сме свикнали да бъдем. Всичко 
започва отначало - нова среда и нови хора...



  

Клуб „Родолюбие и традиции“

Учениците от  клуб  „Родолюбие  и  традиции”
направиха силен дебют на голяма сцена. Поводът бе
традиционният събор на Община Сатовча, който се
провежда  на  местността  „Марулевски  ливади”,
непосредствено до село Ваклиново.

Една от целите на клуба е да съхрани автентичния
фолклор.  С подкрепата  на  Народно читалище „Св.
Св. Кирил и Методий - 1926”, направихме успешна
първа  публична  изява. След  брилянтното
представяне  имаше  заслужени  лакомства  и
атракциони.   

Клуб „ Театрална работилница“

Клуб  „Театрална  работилница“  започна  своята
работа  с  изработването  на  лого  за  клуба.  Всеки
ученик  представи  чрез  рисунка-символ,  своето
виждане  за  театъра  като  изкуство.  Единодушно за
лого  на  клуба  е  избран  проектът  на  Ясмина
Айвазова,  представляващ  отворена  завеса  на
театрална сцена.

Г-жа  Камбова  запозна  учениците  от  клуба  със
структурата  на  театралния  спектакъл.  Как  се
развиват   артистичните  възможности,  как  се
изгражда образ, какви   познания трябва да имат за
декор,  реквизит,  костюми,  кои  са  допълващи  и
съпътстващи дейности в театралната игра и каква е
ролята  на  суфльора.  Учениците  са  възпроизвели
хумористичната сценка „Чедото“. 
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Дейности на други клубове в Средно училище

 

В този клуб участват 10 ученици от 8 до 11 клас като техен
ръководител  е  г-жа  Лиляна  Камбова.  „Образованието  е  най-
добрата инвестиция” е казал Бенджамин Франклин. Учениците
от клуб „Математическа  лаборатория“ трябва да осмислят,  че
житейската  ни  реализация  зависи  в  много  голяма  степен  от
образованието не само получено в училище, но  и „от ученето
през  целия  ни  живот”.  Финансовата  грамотност  е  сред  тези
„задължителни”  компетентности.  Учениците  изготвят
презентации  и  играят  на  различни  игри,  за  да  изградят
представа за света на парите и икономиката, както и да поставят
основите за изграждане на умения за планиране и управление на
личните финанси.

Клуб „Математическа лаборатория“
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Инициатива на учениците от клуб "Родолюбие и
традиции" по повод 107 години от
Освобождението на родния край

На  18  октомври  2019  година,  ученици  и  учители
отбелязаха  107-та  годишнина  от  Освобождението
на родния  край от  османско робство.  За целта  бе
организиран  туристически  поход.

 Той  започна  сутринта  от  училищния  двор  с
участието на всички ученици от 1 до 12 клас под
ръководството  на  техните  класни  ръководители  и
учители.

Училищни вицове

На  площада,  в  центъра  на  селото  ученици
поднесоха  цветя  пред  паметника  „Костница“,
където са пренесени костите на загиналите войници
от Сатовчанския край в сражението с турска войска
на м. „Майров гроб“. Рецитираха се стихотворения,
посветени на  Балканските  войни и  преклонението
на народа пред подвига на героите.

Учители  и  ученици  се  отправиха  към  м.  „Орлов
камък“ и м. „Жидово“, където имаше спортни игри
и  състезания.  Така,  за  пореден  път  училищната
общност  в  Сатовча  се  преклони  пред  родната  ни
история  и  подвига  на  героите,  дали живота  си  за
Освобождението  на  Сатовчанския  край  от  турско
робство.

Виж математиката колко е лесна:

- Виж сега математиката колко е лесна. Имаш две
лели и всяка ти дава по 10 лева. Какво имаш?

-Сетих се! Рожден ден.

Как е на английски:

Как е на английски „Котка скочи в басейна?”

- The cat хоп фиууул пльок in the water and then 
бълбук бълбук and no more МЯУ МЯУ!!!

Изготвили вестника:

Ученици от клуб 

Журналистика и PR

Ръководител -

 г-жа Зара Кавракова

107 години от Освобождението на родния
край от османско робство


