
На  20.12.2019г.  в  читалището  в  село  Сатовча  бе
проведено  Коледно-новогодишно  тържество,
организирано  от  учениците  от  Средно
училище  ,,Св.св.  Кирил  и  Методий‘‘.  Както  всяка
година  учениците,  учителите  и  гостите  на
тържеството посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка с
много трепети, вълнения и коледен дух. 

Главни участници в празненството бяха ученици от
клубовете  по  проект  ,,Социално-икономическа
интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование и работа на уязвима група в
община Сатовча‘‘,  по Оперативна програма ,,Наука
и  образование  за  интелигентен  растеж‘‘  и  други
клубове по интереси.
Клуб  „Сръчковци“  направи украсата  на  сцената  за
Коледното тържество. Клуб „Ромски танци“ играха и
внесоха празнично настроение в залата.

Учениците от  Клуб „Журналистика  и  PR”  правиха
снимки и видео по време на тържеството, след което
отразиха информацията във вестника на училището.
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ТЕМИ В БРОЯ:
* Новогодишно тържество:

* Открит урок по история и цивилизации в 6-ти клас
* Олимпиада по химия - постижения на ученици и дейности на клубове

* Изяви на ученици и учители;  училищни вицове.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Училищен вестник – брой 4, януари  2020

Учениците от клуб “Родолюбие и традиции“ при СУ
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча с ръководител
Сузана  Влайкова,  представиха възстановка  на  Бъдни
вечер.

 Тайнствената и свята нощ  оживя  с всички обреди,
обичаи,  благословии,  песни.  Пресъздадената  битова
обстановка,  направи  празника  още  по-автентичен.
Бъдни  вечер  е  празник  на  това,  което  не  умира.
Празник за раждането на богочовека  Исус. И всеки от
нас  е  чувал  легендата  за  пламналата  необикновена
светлина в нощта на Рождество.
 Тогава,  когато  се  събират  световете  –  нашият,
видимият  и  отвъдният  и  небето  се  отваря,  нека
погледнем нагоре и с вяра, и надежда  си пожелаем 
живот  и  здраве,  мир  и  любов,  щастие  и
благоденствие.
Това  бе  посланието  на  учители  и  ученици  от
училището  в  Сатовча   в  навечерието  на  светлите
празници. 



На 16 декември 2019 г.  шестокласниците в СУ „Св.
св. Кирил и Методий“ с. Сатовча проведоха открит
урок по история и цивилизации на тема: „България
при цар Петър и цар Самуил“. Урокът се проведе в
срок, според Тематичното разпределение и Учебното
съдържание за 6-ти клас. Присъстваха директорът на
училището,  учители  от  Обединението  на
хуманитарните дисциплини, ученици от 10-ти и 11-
ти клас, които също изучават българска история и са
запознати с материала.

Целите на урока бяха:

 Да се отбележи 1005-та годишнина от смъртта на
цар Самуил;

 Учениците  да  придобият  умения  за  работа  в
група  (екип)  и  с  иновационни  (интерактивни)
методи;

 Да  се  направят  междупредметни  връзки  –  с
Български  език,  Информационни  технологии,
Изобразително изкуство и др.

 Шестокласниците да повишат мотивацията си за
учене в обучението по история.

Задачите: 

 Да се направи оценка на исторически личности –
цар Петър, цар Самуил и др. 

 Да се направи сравнителна характеристика на 
събития и явления;

 Да се развият уменията за свободно използване 
на изучените понятия; 

 Учениците  да  правят  изводи  –  общи  и
конкретни; да се изгражда историческо мислене
у тях.

Учениците  бяха  разделени  на  групи.   Една  от
задачите  им  беше  да  проучат  допълнителна
информация  за  цар  Петър  и  цар  Самуил,  българо-
византийския  двубой  и  падането  на  България  под
византийска  власт.  Учителят  беше  медиатор  и
ръководеше учебния процес. Главни участници бяха
учениците, които отговаряха на въпроси, допълваха
се,  рецитираха  стихове,  посветени  на  героичния
владетел.  Учениците  от  6б  клас  показаха  завидни
рисувателни  умения.  Бяха  нарисували  портрета  на
цар  Самуил  и  разклонено  дърво,  на  чиито  клони
трябваше да налепят листчета с предположени от тях
причини за  падането на България  под византийска
власт.

Директорът на училището г-н Джеват Дунчев остана
доволен от представянето на учениците и им обеща
провеждане на екскурзия с учебно-възпитателна цел.
За  посещение  е  отбелязана  Самуиловата  крепост
край с. Ключ, Петричко, където се е провела една от
най-драматичните  за  България  битки.  Безспорно
урокът  способства  активирането  на  учениците  за
работа в групи и други иновационни методи. Винаги
има какво повече да се  желае и затова работата  в
тази посока трябва да продължи.
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Открит урок по история и цивилизации в 6-ти клас, посветен на 1005 –
годишнината от смъртта на цар Самуил
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Олимпиада по химия

На 16.01.2020 г. в училището ни се проведе общински кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната
среда. Новото тази година е въвеждането на още една състезателна група - за учениците от 10 клас.  Така според
регламента състезателните групи стават общо 5. Участие взеха общо 10 ученици в три състезателни групи:

- Георги Христосков, Теодора Бурова, Юлия Дунчева, Петър Пашанлиев- 7 клас  /първа състезателна
група /;

-  Сайрет Мейзинев, Кристиян Джилджов, Росияна Орманова, Мира Арнаудова, Нери Арнаудова – 9
клас /трета състезателна група/

- Гюлджан Дзаганова- 10 клас/ четвърта състезателна група/

 Класирани за областен кръг на олимпиадата са учениците от 7 клас-  

Юлия Дунчева- 86, 65 точки;      Теодора Бурова- 86 точки ;         Георги Христосков-80 точки. 

Поздравления за отличния резултат на седмокласниците

Клуб " Арт-студио-работилница за добродетели" е с деца
от 2 до 5 клас-15 ученици. Ръководител на клуба е г-жа
Цветанка Янева.
Целта е да се насърчава и развива творческия потенциал на
учениците. 
Развива  се  фината  моторика  и  най-вече  учениците  се
запознават  с  нови  техники  за  рисуване,  апликиране  и
моделиране. 
I. Цели на учебната програма:
Ø  Усвояване на различни изразни средства;
Ø  Изразяване  чрез образи на собствени мисли;
Ø  Развиване  и  обогатяване  на  зрителното  възприятие,
представи и въображение.

II. Очаквани резултати:
 Резултатите  трябва  да  отразяват
знания и умения за:
 Изразяване  на  настроение  и
собствено отношение към околната
среда и проблемите в нея;
Прилагане  на  разнообразни
изобразителни  средства,
материали, техники;
Усъвършенстване  на  :  фината
моторика;
пространствени  умения;
последователност;  чувство  за
симетрия;  чувство  за  геометрия;
координация  око-ръка;  внимание
към детайлите.
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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“
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На 06.12.2019 г. ,  г-н Петъo Кънев – изпълнителен
директор  на  ЦРЧР  награди  победителите  от
Националния  конкурс  „Моето  приключение  в
Европа  с  Европас“  и  повече  от  40  български
организации,  отличени  за  успешно  изпълнение  на
проекти  по  Програма  „Еразъм+“.  Награждаването
беше проведено в Интер Експо и Конгресен център в
гр.  София  на  годишната  валоризационна
конференция – „20 години от създаване на центъра
за  развитие  на  човешките  ресурси,  Еразъм+“  –
„Changing lives, Opening minds”. 

Официални гости на конференцията бяха: Красимир
Вълчев  –  министър  на  образованието   науката,
еврокомисарят  Мария  Габриел,  Красен  Кралев  –
Министър  на  младежта  и  спорта,  Янка  Такева  –
Председател на Синдиката на българските учители и
Деница Сачева – Министър на труда и социалната
политика.  Над  350  участници  взеха  участие  в
конференцията,  сред  които  представители  на
български  образователни  институции,  учители,
ученици, студенти, организации, работещи в сферата
на образованието и младежта и други.

Учениците  Росиана  Орманова,  Сайрет  Мейзинев  и
Кристиян Джилджов заеха първите места в конкурса
и  бяха  наградени  със  сертификати,  грамоти,
смартфони и четци за книги.

 Темата,  върху  която  твориха  бе  –  „Моето
приключение  в  Европа  с  Европас“.  Целта  на
конкурса бе да даде възможност на младите хора да
опишат  опита  и  знанията,  които  са  придобили  по
време на проведена европейска мобилност, свързана
с Europass след реализирания тригодишен проект по
френски  език  „Градина  без  граници“   в  Средно
училище  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий“,  с.  Сатовча.
Учениците  описаха  ползите  от  пътуванията  в
Италия, Португалия, Испания и Румъния. По време
на  форума  бе  презентиран  видеоматериал  с
участници  по  Програма  „Еразъм+“  и  по  Програма
„Европейски  корпус  за  солидарност“,  които
разказаха за преживяванията и успехите си, свързани
с  европейските  проекти.  Представено  беше  и
видеопослание  към  Конференцията,  специално
подготвено от проф. София Коради.
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УЧЕНИЦИ ОТ СУ-САТОВЧА С НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
„МОЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЕВРОПА С ЕВРОПАС“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Училищни вицове

Лятното ми тяло може да не е 
било готово за лятото, но пък за 
зимата е топ.

Най-гадното е когато си глътнеш 
корема за снимка… ама вече 
посиняваш, а фотографът се 
изцепи:
-А сега си глътни корема…

Учителката пита Гошо:
-Кажи Гошо, кой месец има 28 
дена?
-Сичките, Госпожо, а некои 
имаа и повече

-Как се справяш със ските!?
-Като мълния съм!
-???
-Всеки път в различно дърво…

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

Изготвили вестника:Училищни вицове


