
Световният ден за борба със СПИН ежегодно се
отбелязва на 1 декември, посветен е на опасното
заболяване, причинено от  разпространяването на
вируса ХИВ, а също и на загиналите от болестта.

 

На  02.12.2019г.  се  проведе  кампания  послучай
Световния  ден  против  болестта  СПИН  в  СУ-
“Св.Св.Кирил и Методий", с.Сатовча. Доброволци
от Клуб ООН раздаваха лентички на всички, в знак
на  съпричастност,  проведе  се  и  час,  посветен  на
Световния  ден  за  борбата  със  СПИН, като
основната  идея  беше   учениците  да  бъдат
запознати със самата болест (какво представлява,
как се разпространява  и как да се предпазваме).
Показана  бе  презентация  с  богата  информация  и
табло, направено от Клуб ООН под ръководството
на  Мирослав  Камберов  (ръководител)  и  старши
учител Бисер Топалов! Благодарности към  всички
ученици взели участие в инициативата!

На 17.12.2019г. учениците от 10а, заедно с техния
класен  ръководител  г-жа  Силвина  Адамова,
организираха Коледен базар с всякакви хранителни
изделия – сладки и солени. Инициативата беше с
цел  събиране  на  средства  за  децата  сираци  в
община  Сатовча.

Учениците  положиха  много  усилия  за
приготвянето на малкия базар. Базарът се състоя на
1-вия етаж на училището, бяха поставени няколко
маси от домашно приготвените ястия и сладкиши.
Много от  учениците  и учителите  си  закупиха  от
изделията  и  станаха  съпричастни  към
благотворителната  кампанията.  От  базара  беше
събрана скромна сума, която беше на стойност от

388 лв.
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ТЕМИ В БРОЯ:
* 01.12 – Международен ден за борба със СПИН и Коледен базар;

*Международни проекти по програма ,,Еразъм+“;
*Дейности на клубове в СУ с. Сатовча;

*Дейности на ученици и учители в СУ- Сатовча и училищни вицове.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Училищен вестник – брой 3, декември 2019



Първият проект е за  училището и е на тема: „Модерна
и  интерактивна  класна  стая  чрез  творчество  и
педагогически  иновации”,  сектор  „Училищно
образование”. В  рамките  на  проекта  е  предвидена
мобилност  –  обучителен  курс  в  Италия  /Рим/  с
учители от други европейски училища.

Целта на участвалите в проекта учители е да предадат
опита  на  другите  преподаватели  от  училището  и
региона,  за  да  мотивират  повече  хора  за
професионално и кариерно развитие в междукултурна
среда. 

Вторият проект е за Френски Алианс, гр. Благоевград
и  е  на  тема:  „Мултикултурно  образование“,  сектор
„Образование за възрастни“.  В рамките на проекта е
предвидена мобилност – обучителен курс във Франция
/Париж/.

Основната цел на този проект е  усъвършенстване на
мултикултурната  комуникативна  компетентност  за
изграждане  на  талантливи  и  културни  личности,
насърчаване  развитието  и  обогатяване  на  културния
живот чрез организиране и промотиране на културни
събития  в  Алианса,  училищата  и  университетите  от
региона.
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УЧИТЕЛ ОТ СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, САТОВЧА СПЕЧЕЛИ ДВА
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА

ДЕЙНОСТ  1

Г-жа Райка Славчева  - старши учител по френски език в СУ “Св.св.Кирил и Методий” , с. Сатовча
спечели два международни проекта по програма “Еразъм+” , Ключова дейност 1. Проектите са

едногодишни, а работният език е френски.

Г-жа  Славчева  изказва  своите  благодарности  към:  Общността  на  програма  „Еразъм+“,  която  е  одобрила
проектите; Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София; Директора на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.
Сатовча – г-н Джеват Дунчев, Управителя на Френски Алианс, гр. Благоевград – г-жа Магдалена Стоименова.
Информацията  е  предоставена  от  Райка  Славчева  –  Координатор  по  Европейски  проекти  в  СУ-Сатовча  и
Директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр. Благоевград.



Клуб „Прозорец към света“

В Клуб „Прозорец към света“  участват 20 ученици с
ръководител г-жа Десислава Юзекчиева. Създават се
необходими  условия  и  мотивация  за  пълноценно
включване  в  образователния  процес  и  социална
интеграция.

В  Клуб  „Прозорец  към  света“   се  работи  за
усвояване  на  знания,  умения  и  компетентности  по
български език и литература, за подобряване нивото
на владеене на български език.   Целта  на Клуба е
овладяване на четенето и писането като необходима
предпоставка  за  езиково  и  литературно  обучение.
Формиране  и  усъвършенстване  уменията  на
учениците  да  говорят  и  четат  правилно  и
изразително,  да пишат красиво, правилно и четливо,
да  четат  и  разбират  смисъла  на  прочетеното.
Овладяване на  начални знания за строежа на езика,
езиковите и речеви единици, за някои правоговорни,
правописни, пунктуационни и граматически норми.

Чрез  работата  в  клуба   се  повишава  четивната
техника  на  учениците   и  се  формира  у  тях
положително отношение към четенето и книгите, те
се  учат  как  да  преодоляват  затрудненията  по
български  език  в  училище  и  предпочитат  да  се
занимават с теми, които са включени в обучението
им  като  използват  интересни  и  занимателни
помагала  по  български  език,  което  провикира
желанието им за учене още повече.

  Клуб „Театрална работилница“ 

Открит урок, проведен от старши учител Катя
Камбова  на тема - „Традиционен празничен и
обреден календар на християни, мюсюлмани и

роми – празникът на прошката”.

Г-жа Камбова запозна учениците, учителите, гостите
и родителите с ролята и значението на празниците,
традициите  и  обичаите  за  съхраняването  ни  като
народ и нация в тежките периоди от историческото
ни минало.

Учениците  сами формулираха  извода  от  притча  за
прошката „Пясък и камък“ и цитираха вечни фрази
под  формата  на  мъдри  мисли,  посветени  на
прошката.

 „Прошката  не  променя  миналото,  но  отваря
вратата на бъдещето.” 

С ролеви игри и драматизации бяха възпроизведени
обичаите  по  искане  и  даване  на  прошка  при
християни,  мюсюлмани и  роми.  Това  се  случва  на
празниците   Сирни  заговезни,   Рамазан  и  Курбан
Байрам  и   Банго  Василий.  Много  емоции  сред
учениците  и  гостите  предизвика  обичаят  хамкане.
Г-жа  Камбова  направи  обобщение,  че  по  своята
същност  и  значение  обичаят  прошка  е  еднакъв  за
всички  нас  и  само  някои  от  детайлите  правят
различието.  Благодари  на  родителите  за  участието
при  подготовката  на  традиционните  ястия,
характерни за тези празници. 
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Дейности на клубове в Средно училище Сатовча по проект „Социално – икономическа
интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на

уязвими групи в Община Сатовча“



В  СУ  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий“,  с.  Сатовча  се
проведоха  редица  мероприятия  в  пвриода  09.12  –
13.12.2019  г.  ,  за  да  се  привлече  вниманието  на
децата  към  значението  на  грамотността  и  за
популяризирането на четенето. А именно:

1.  В Часа на класа учениците от 7-ми клас откриха
Националната седмица на четенето с час,  посветен
на 110 години от рождението на Никола Вапцаров.

На  11.12.2019  г.  се  проведе  открит  урок  по
география под ръководството на старши учител по
география  г-жа  Биляна  Хаджиева.  Откритият  урок
беше на тема – „Изготвяне на туристически маршрут
из  Западните  и  Източните  Родопи“.  Учениците  от
10а  клас  бяха  изготвили  проекти  на  различни
маршрути из Родопите, които представиха с голямо
удоволствие и интерес. 

 

2.Теодора Бурова и Юлия Дунчева изготвиха табло:
„Любими мисли от прочетени книги“.

3.Ученици  от  7  клас  четоха  народната  приказка
„Най-голямото богатство“ на ученици от 3-ти клас,
след  което  им  задаваха  въпроси,  за  да  проверят
тяхното въображение и четивна грамотност.

На  27.11.2019  г.  се  проведе  открит  урок  по
математика под ръководството на старши учител по
математика г-жа Величка Карабунарова.  Темата на
открития  урок  беше  –  „Линейни  уравнения“.  На
дъската  се  решиха  четири  задачи  от  две  двойки
ученици.  Урокът завърши с кратка  презентация по
темата.  В  часа  се  използваха  два  интерактивни
метода  –  мисловна  карта  и  карта  635.  Също  така
беше използвано и ИКТ.
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Седмица на четенето

Дейности на учители и ученици в Средно училище Сатовча

Открит  урок по география

Училищни вицове

- За мен, моля, голямо уиски!
- Момче! Това е училищният 
стол!
- Ох, извинете, нещо се бях 
замислил... компот, моля

Учителката пита малкия Петьо:
- Колко е 5+10?
- Не знам, госпожо.
- Лесно е. Представи си, че в единия си 
джоб имаш 5 лева, а в другия-10 лева.
Значи колко прави?
- Значи съм сложил чужди панталони, 
госпожо.

Тя: - "Тъпо ми е!"
80 харесвания, 90 споделяния, 109 
коментара.
Той: - "Взех първо място на олимпиада по 
математика!"
Един коментар от бащата: - "Зубър!"

Открит урок по математика

Изготвили вестника:

Ученици от клуб
Журналистика и PR:
Александра Хвойнова; 
Гюлджан Дзаганова; Илвие 
Коруасанова; Лора Каптиева;
Мира Арнаудова; Мирослава 
Хаджиева; Нанси Хаджиева; 
Николина Доспатлиева; 
Русалия Каптиева; Снежана 
Шекерова
Ръководител – 
г-жа Зара Кавракова


