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В ранното утро на 10 май сградата на СОУ "Свeти Константин-Кирил Философ" осъмна 
преобразена. Денят бе специален - патронен празник на училището. Още от сутринта в 
двора му започнаха да прииждат с букети в ръка усмихнати деца в униформи. Украсата от 
балони и цветя, носиите, които някои ученици бяха облекли, учебните стаи, превърнати в 
творчески ателиета, привличаха вниманието и предизвикваха усмивки по лицата. 

В точно определения час сигнал на фанфари обяви началото на тържеството. Под звуците 
на тържествен марш бе внесено, гордо издигнато, знамето на училището. Следваше химнът 
на Свети Свети Кирил и Методий. Всички ученици запяха призивните стихове "Върви, 
народе възродени". 
 
Приветствие послучай празника поднесе госпожа Огнянова, помощник-директор в СОУ 
"Свети Константин-Кирил Философ". Топлите й думи към учениците бяха вълнуващи, а на 
абитуриентите пожела на добър час и нека никога да не забравят откъде са тръгнали и 
какво им е дало родното училище. 
 
Поздравления имаше и от гостите. Мария Узунова, заместник - кмет на район "Южен", 



 
Един от специалните моменти на тържеството бе връчването на наградите на най-добрите и 
заслужили участници в училищния живот за учебната 2013/2014. Приза "Педагог на 
годината" получи госпожа Румяна Авуска, учител по музика в СОУ "Свети Константин-
Кирил Философ".  
 
За Ученик на годината в различните етапи на образование бяха избрани следните ученици: 
в начален етап - Виктория Семерджиева от ІV г клас , в прогимназиален етап - Атанас 
Стефанов от VІІ в клас, в гимназиален етап - Мария Тропчева от Х а клас. Родител на 
годината стана госпожа Альона Пейкова. 
 
Следваха музикални изпълнения на вокална група "Детелинки", вокална формация 
"Фийлингс", фолклорна група "Приказка" и индивидуално изпълнение на Изабел 
Мерджанова от VІІ а клас, които повишиха емоциите. 
 
Най-вълнуващата част бе сбогуването на абитуриентите с учителите. Думите им на 
благодарност към учителите докоснаха присъстващите, а балоните, които заедно полетяха 
към небето, станаха символ на истинското приятелство, което ще продължи и занапред. 
 
Вито хоро обяви края на по-официалната част. Но празникът не свърши дотук. Училищните 
ателиета посрещнаха своите гости с много игри, занимателни задачи, рисунки, танци, 
презентации, награди и невероятни вкуснотии. Учениците се забавляваха, състезаваха, 
учеха се да танцуват, запознаха се с изкуството "Оригами", подреждаха причудливи фигури 
- танграми, разглеждаха изложби. Децата се чувстваха безкрайно щастливи. Всеки намери 
своето любимо занимание и прекара няколко весели и ползотворни часа. 
 
С този празник СОУ "Свети Константин-Кирил Философ" за пореден път доказа, че е 
училище, което дава не само една много сериозна подготовка на своите ученици, но им 
предоставя също така прекрасни възможности за изява на личните им творчески умения, 
както и време да се забавляват и да не губят никога детското у себе си.  
 
 
 


