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СУ “Свети Константин -Кирил Философ“ -  Пловдив  

разпространява се безплатно 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични  знания, умения и 
компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 

http://tvoiatchas.mon.bg/ 

Пловдив отбеляза 10 години от интронизацията на Митрополит Николай.  По този 

повод на 12 февруари 2017 година в митрополитския храм „Св. Вмчца Марина” бе 

отслужена Архиерейска съборна света Литургия, която бе уважена от българския 

патриарх Неофит, бившия премиер Симеон Сакскобургготски, областния управител 

Здравко Димитров и кмета Иван Тотев.  

Ученици, учители и родители от СУ „Св. Константин-Кирил Философ” връчиха 

лично поздравителен адрес на Негово Високопреосвещенство Митрополит Николай. 

Благодариха  за подкрепата при изучаване на Религия - Православие в училище. 

Пожелаха му с Божията помощ да води все така  децата от Пловдивска епархия по 

светлия път на Християнските ценности! 

Владиката благослови присъстващите и призова за мъдрост, мир и любов между 

хората.          Вая Паралингова, 6в клас 

 

На 26.10.16 г.  в American Space – 

Пловдив, се проведе награждаването на 

участниците в конкурса "Двете 

забележителности”. Бе открита и 

изложба с творбите във фоайето на 

Народна библиотека "Иван Вазов". Ameri-

can Space отличи две рисунки, обединени 

в темата „Паметници на свободата” – 

Шипка и Статуята на свободата. Тези 

творби и описанието за тях донесоха първа награда на участника от нашето 

училище – Божидар Рангелов – 4б клас.   
Васил Димов - 4 б клас, първо място в 

Шахматен турнир към клуб "Чез бомб".  

http://tvoiatchas.mon.bg/
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 ул. “Г. Кондолов” № 44а 
Пловдив 

Тел:  032  692  517 
          032  692  519 

Е-mail: sou_kkfilosof@abv.bg 
             u_world@abv.bg 

Над броя Анна-Мария Перули, 11а клас Вили Русавова, 11а клас Али Велият, 11а клас 
работиха: Иванина Котрумова, 11а клас Доротея Костадинова, 11а клас 
 Вайа Паралингова, 6в клас Веска Катрева, 6в клас  Светлин Христов, 6в 
  
 Ръководители: Светла Желязкова, Бояна Стоилова, Росица Боянова 

През 2017 година Международният ден за безопасен интернет се 
отбелязва за четиринадесети път на 7 Февруари. Идеята всяка година, на 
втория вторник от втория месец, да се привлича отново вниманието към 
безопасността на младите хора в глобалната мрежа, е на Европейската 
комисия и стартира през 2004 година. Главната тема на събитието тази 
година е борбата срещу езика на омразата и неетичното ползване на 
интернет и социалните мрежи и е под мотото "От теб з@виси". 

Във връзка с тази инициатива и със съзнанието, че безопасността е 
споделена отговорност, ученици от 5, 6, 10 и 12 клас от СУ „Св. 
Константин-Кирил Философ“  обединиха уменията  си по информационни 
технологии, за да запознаят по-малките си съученици с опасностите, които 
крие глобалната мрежа, да им посочат някои основни правила за тяхната 
безопасност в световната мрежа, обогатявайки дигиталната им грамотност. 

Петокласниците и шестокласниците изработиха тематични табла, 
които бяха изложени във фоайето на втория етаж в училище. 
Теодора Калфова от 12 клас подготви и изнесе презентация пред 
съучениците си от четвърти клас, с която ги запозна с някои от 
опасностите в интернет, като: риска от споделянето на 
неподходящи снимки и видео в мрежата, пристрастяването към 
интернет, онлайн тормоза, пропагандата на насилие и речта на 
омразата, популяризирането на зависимости. Малките ученици 
получиха ценни съвети как да се предпазят от кражба на профил, 
кражба на лични данни и измами в интернет.  
С 
десетокласниците 
беше проведено 

интерактивно занятие, посветено на главната тема на 
Международния ден за безопасен интернет тази година - "От теб 
з@виси". Учениците работиха по групи, като всяка група създаде 
собствен казус на оформени като страници във Фейсбук шаблони.  
На тези мними Фейсбук страници под обидни и неуважителни 
изявления те трябваше да измислят и напишат отговори и коментари, 
които според тях няма да доведат до възникване на конфликт, а ще 
помогнат да се излезе безболезнено от такава неприятна и често 
срещана ситуация. Показаха как може да се противодейства на 
широко разпространения в онлайн средата език на омразата (така 
наречения  на жаргон "хейт"),  като всеки  даде своя принос за 
превръщане на интернет в едно по-добро място за общуване, 
забавление, учене и информиране. 

 

Росица Боянова, 
учител по информатика 
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През месец януари се проведоха олимпиади по: български език и литература, география и 
икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование. Класирани за областен кръг: 

През месец декември се проведе Коледно „надчитане” , в което 

участваха ученици от 3 а и 4 б клас,  които в духа на празниците 

рецитираха изучени стихотворения, пяха български народни песни, 

посветени на Рождество Христово и традициите на Бъдни вечер. Таланти  

представиха свое лично творчество, разиграха театрални етюди, четоха 

щафетно  „Малката кибритопродавачка” и сътвориха заедно различен и  

щастлив край на приказката. И малките, и големите ученици се потопиха 

във вълшебството на четенето и преживяха един необикновен час в 

очакване на големия Християнски  празник – Коледа. 

Красимира Йорданова, 
 учител начален курс  

Български език и литература 
Анна Калпакова 5б, Ния Христова 5б, Ралица Танкова 5б, Мария Георгиева 5б , Биляна Брадиславова 6а, Симона 
Узунова 6б, Марияна Николова 6б 

География и икономика 
Емилия Фурнаджиева 6б, Цветан Вълчинов 6в, Биляна Брадиславова 6а, Елена Николова 6а, Жанет  Петаларева 7б , 
Петя Велева 7а , Маргарита Кринкова 7а, Павел Николов 7а 

Физика и астрономия 
Павел Николов 7а, Мартин Шаламанов 7а , Йоана Пеева 7а , Димитър Стефанов 7а , Жанет Петаларева 7а , Никол 
Калъчева 7а , Валентина Динчева 7а  

Биология и здравно образование   Химия и опазване на околната среда 
Павел Николов 7а      Павел Николов 7а 

Също така, тази година, учениците от  4 , 5 , 6 , 7 клас активно се включват в Националното състезание „ Ключът 
на музиката” и показaха колко много знаят и как се ориентират в нейния необятен свят. За Областния кръг, който ще 
се проведе на 20.02.2017 се класираха 44 ученика, което е 51% от явилите се.    Успех състезатели! 

Храбър момък  

борил се за свободата 

и носил у себе си  

красотата. 

 

Той се Левски казвал, 

и сам си го доказвал 

Лъвски скок направил,  

Със изпитанието се справил. 

 

Но съдбата му злочеста,  

хванали го в ареста. 

На бесило го сложили,  

и дъх затаили. 

 

Левски провикна се към  

небесата: 

„Не бъдете роби, борете се  

за свободата!” 

Александра  Илиева, 3а 
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     На около 29 км от Шумен и само на 2 км от съвременния град 
Плиска се намират останките от първата българска столица. Мястото, на 
което е изградена столицата, не е било избрано случайно - разположено 
в равнина и заобиколено от склонове на съседните плата, прабългарите 
избрали това място поради благоприятните условия за скотовъдството. 
Освен това в района на Плиска се пресичали важни пътища.В края на 
VІІ в. и началото на VІІІ в. започват първите строежи в Плиска. Те били 
от дървени сгради с кръгла или четириъгълна форма, някои от тях били 
жилищни постройки, а други служили за представителни нужди. 
Първоначалният дворцов комплекс на Плиска бил ограден с крепостна 
стена, а в полето около нея възникнали селищата на обикновеното 
население. Към края на VІІІ в. и в началото на ІХ в. дървените 
постройки били заменени с каменни. Счита се, че най-напред е била 
изградена голямата каменна сграда - Крумовият дворец. През 811 г. 
византийският император Никифор опожарил столицата. 
Преустройството на дворцовия център било завършено през царуването 
на Омуртаг (814–831).Била изградена нова Тронна зала на мястото на 
опожарения Крумов дворец, дворцовият център бил ограден с каменна 
стена, а жилищните и стопанските сгради - с висока тухлена стена. 
Приемането на християнството през 864 г. при княз Борис І  променя и 
столицата Плиска - езическите храмове са преустроени в християнски, 
строят се нови храмове, измежду които най-внушителна е Голямата 
базилика, от която могат да се видят останки и до днес.  През 893 г. На 

престола застава Симеон І, а столицата  Плиска е преместена в Преслав. 
Днес в националният историко-археологически резерват „Плиска”   

посетителите могат да видят Източната порта, която е била главният 
вход на крепостта. На около 1,5 км от нея е Голямата базилика. 
Туристите могат да се разходят около Тронната палата - т.нар 
Омуртагов дворец, която е изпълнявала представителни функции на 
българските владетели през първата половина на ІХ в. В района са и 
останките от т.нар „Малък дворец”. Навсякъде личат зидовете от големи 
дялани блокове с декоративни фуги, бани, водопроводи и 
водохранилища. 

Националният историко-археологически резерват „Плиска” е един от 
100-те национални туристически обекта в България. 

Бояна Стоилова, 
учител по География и икономика  

 

Стобските пирамиди са типични земни пирамиди с височина до 10-12 m. 
Разположени са в местностите Кулски рид и Църквището в землището на с. 
Стоб. 

Това рядко природно явление е в резултат на ледниците, които са покривали 
някога планината Рила. Пирамидите са се образували преди векове, но 
формирането им непрестанно се променя заради ерозия и изветряне. Повечето 
имат форма на конус, която завършва с каменна шапка.             Али Велият, 
11 клас 
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От 15 януари до 5 февруари Левски лежи в тъмницата, замислен върху съдбата на Вътрешната революционна организация, 
тайните комитети, техните дейци, съдбините на своя народ и отечество. Припомня си поведението на хаджи Иванчо Пенчевич, 
член на специалната комисия по време на съдебния процес. „Българин е, а и той подписа протокола – възмущава се Апостола. 
Не разбра ли, че работя за моя народ и за отечеството, следователно и за него. Не ти ли беше неудобно! Не ти ли беше срамно!? 
Хаджи Пенчович не изпитваше ли опасения, че мога с лекота да те издам?  Не си ли спомни, че се срещнахме в Цариград с 
помощта на Илич? Тогава защо не ме предаде? А сега, без да се замисляш се подписа - Смърт, чрез обесване! Аз знаех, че няма 
да дочакам освобождението на Отечеството. Не ме е жал за живота ми. Жал ми е за отнетата свобода, за възможността да 
подготвя народа си за въстание. Трябваха ми година, две... Беше закачил на парадната си униформа ордените си за заслуга към 
султанската държава. Какви са заслугите ти за България? Идеше ми да извикам направо в очите ти „Краставо куче”, както те 
назоваваше Данаил Попов, но се замислих и смилих. Българин си. Познаваме се, защо да те издам. Очаквах, че може да ти стане 
съвестно, да ти дожалее за милото ни Отечество, не за мене... Аз знаех, че ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя 
само мене си.“ 

Тези мисли ровеха и душата и разума му, защото добре знае, че има много още такива продажни дребни душици, готови да 
продадат всичко: чест, достойнство, българско национално самосъзнание... Мисълта за мълчанието и поведението на Хаджи 
Иванчо Пенчович глождеха душата му и той продължаваше да се гневи. Спомни си за срещата с него в Цариград преди по-
малко от две години. Тогава се видяха на моста до понтона, от който тръгваше кораб за остров Халки, където живееше Хаджи 
Иванчо и още неколцина българи. Тогава Левски си спомни за думите: ”По–сигурно място от това на остров Халки не може да 
бъде” и отседна при него. Спомни си, че бе казал „Вие тук и из България трябва да следвате да занимавате духа на Портата и да 
отвличате вниманието на турските управници и на общественото турско мнение, ако може такова да съществува в Турско, към 
Екзархията, без да престава острата фаза в борбата с Патриаршията, додето ние вън приготвим и издебнем събитията, които 
биха позволили обявяването на общото въстание. Именно тогава ти, Хаджи Пенчович събра 80 турски лири от българите на 
остров Халки и ми ги даде да закупим оръжие. А ето, че сега се подписа на протокола и ми слагаш въжето на врата. Защо? Кое 
те накара да се подпишеш?”. 

Потънал в дълбоки размисли Апостола недоумяваше за постъпката на хаджи Иванчо Пенчович.  
На 6 февруари стар стил/18 февруари нов стил Апостола на свободата увисва на въжето, за да влезе в пантеона на безсмъртните 

като най-достойния син на майка България.              Вили Русавова 11а клас 

Има ли някой, който не е чувал за  Левски? Има ли някой, който не се гордее с него? Има ли някой, който не се чувства горд 
заради Левски? 

И годините минават, но той винаги е там. Оставил отпечатък в историята, той вечно ще бъде в паметта ни, ще буди 
възхищението ни, уважението и гордостта ни към родината. Левски е жив и ще продължи да живее с нестихваща сила у нас и 
идните поколения. Няма друга личност в нашата история, която да е толкова чиста и свята, за която да се е говорило толкова. В 
сърцето на всеки българин винаги трябва да има една малка частица от тази искрена благодарност и преклонение пред 
личността на Левски. С делото си, той си заслужава тази памет. Заслужава да грее във всяко българско сърце и мисли, били те 
на дете или възрастен. Ще попитате: „Ами другите революционери? Тях не трябва ли да ги помним, да им бъдем благодарни?” – 
Да,  всеки един от тях допринася с нещо свое за нашата свобода днес.  

Думите на Левски, често звучат в главите ни: „Дела трябват, а не думи.”, „Братство всекиго, без да гледаме на вяра и 
народност.”, „Днешният век е век на свободата." от тях ясно виждаме, че Левски е онзи българин прозрял напред във времето и 
усетил свободата. Освен нея, той копнее всички да бъдем равни, да сме разумни и да стъпим здраво да запазим Родното.  
„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да 
бъдем равни на другите европейски народи.” Ясно в тях Левски призовава да бъдем онези достойни българи, които да водят и 
пазят родното и бащиното. 

Нека помислим какво е направил Левски, а и хилядите български герои. Нека бъдат оценени за тяхната скъпа жертва, както 
хората преди нас са ги ценили. Не случайно Вазов поставя точно Левски на толкова високо място в пантеона на българските 
герои "Епопея на забравените". Няма нищо случайно... И това, че Левски все още живее в нас не бива да е случайно! За да се 
гордееш с народа си, трябва първо да  познаваш историята си... да отдадеш нужния почит за стореното. 

И ако Левски погубва само себе си на бесилото, то вярното му дело печели за цял един народ. Народ който днес трябва да 

бъде единен, защото това ни завеща Левски, това е паметта на народа!              Иванина Котрумова 11а клас 



 

 

Стр. 6 Училищ СУ  “Свети Константин-Кирил Философ“ -  Пловдив 

Имало едно време красиво кралство. Дошло време кралят да омъжи дъщеря си. Тя заявила обаче, че иска принц, 
който е смел за да я пази. Царят наредил да разгласят новината. 

Много принцове идвали да докажат силата и смелостта си, но никой не успявал. 
Един ден на портата се почукало. Придворен отишъл да отвори. На прага стоял принц, който твърдял, че е 

силен и смел и иска да се ожени за принцеса. „Ще видим това” – помислила си дъщерята на краля. Помолила 
няколко придворни да й помогнат да подложи принца на изпитание. Взели един голям 
камък и го сложили в градината на двореца. Принцесата казала на принца да я 
последва. Рекла му, че за да докаже силата си, трябва да разцепи камъка на две. Той 
извадил меча си и го разсякъл. 

Това обаче не било достатъчно принцесата да се убеди в смелостта му. Решила да 
подложи принца на още едно изпитание. Взели короната й и я хвърлили в реката. 
Казали на принца, че трябва да я извади оттам. Той скочил във водата, грабнал 
короната и изплувал на брега. Вече всички се убедили, че той е достоен за 
принцесата. 

В кралството се подготвили за сватбата. Церемонията започнала и всичко вървяло 
добре, когато сякаш от дън земя изскочила ламя, грабнала принцесата и отлетяла към 
своята пещера. Принцът яхнал коня си и я последвал. Сетне стигнал леговището на 
ламята. В клетка заключена стояла принцесата, а ламята спяла спокойно около нея. 
Принцът убил чудовището и освободил принцесата си. След това те се оженили и 
заживели дълго и щастливо. 

Пресиян Михайлов, 3а клас 

Глава I    
Как котето Тити тръгна на пътешествие  

Котето Тити живееше на ул.”Пегас”№4, то беше 
малко,пухкаво и оранжево коте със синьо-зелени очи.  
Един ден Тити реши да тръгне на пътешествие. Тя първо се 
зачуди дали да излезе, но беше твърдо решена. Вървя по 
тротоара на улицата ,докато не излезе от града и стигна до 
една гора.Там Тити гледаше с ококорени очи как зайчетата 
скачаха,как катеричките събират жълъди от дърветата и как 
красивите цветя бяха цъфнали  /за една домашна котка това 
беше нещо вълшебно/. Котето подгони един заек и така 
неусетно влезе все по-навътре в гората 

 
 

Глава II 
Неочаквана среща 

Тити гонеше заека,докато той не я отведе до едно горско 
езеро. Тя беше изплашена, защото там нямаше никой и беше 
много тихо. Изведнъж зазвучаха прекрасни песни и от водата 
излязоха вълшебни създания. Те бяха много красиви със 
светлосиня кожа и сини очи ,а опашките и косите им имаха 
еднакъв цвят. Едно от съществата се приближи до Тити.  

-Какво си ти?-попита котето. 
-Аз съм русалката Мермейдия-отвърна езерното 

създание -А какво си ти?  
-Аз съм котето Тити. 
  Така котето и русалката се запознаха. 

 

Вайа Паралингова, 6в клас 

Веска  
Катрева, 

6в клас  

Светлин  
Христов, 

6в клас  



 

 

Стр. 7 Училищен свят СУ  “Свети Константин-Кирил Философ“ -  Пловдив 

Изготвил: Доротея Костадинова, 11а клас 

Хоризонтално и вертикално 
открийте думите: 

· Любов · Обич · Пролет · Къща · Птичка · Сърца · Кокиче · Розово · Червено · Лале · Слънце · Февруари 

Изготвил: Доротея Костадинова, 11а клас 

При правилно решение по вертикалите, в 
оцветения хоризонтал ще  откриете 
какво е синоним на националност. 

1.Държава във Европа, която започва с 
буквата Н. 
2. Приспособление с което показваш, че си 
дежурен. 
3. Приспособление със което се решат 
момичетата. 
4. Много малко и бавно-влечуго, което си 
носи къщичката на гърба. 
5. Столицата  на Испания. 
6. Плод в който има малки червени зрънца, с 
леко кисел вкус. 
7. Сетиво с което помирисваме. 
8. Столицата на България. 
9. Египетски фараон, който властвал 25 века 
преди Христа. 

Изготвил:  Теодор Иванов, 5вклас  

Л Г А К А Й Л А Л А Ц С И Я К 

К Ю Ц Д Х С Ф М И К Г Б Д В О 

Ф Д Б Й В С Е Д Д П П П Й Е К 

Б З  г О Т Л В Б Й Д Т Т С Р И 

Й Ц З Ц В Ъ Р А Ю К Д И И Т Ч 

Д О Г У Й Н У Б К Б К С Ч Ъ Е 

Г Б Е Р Д Ц А Х Ъ Н Н Ъ У К Х 

Ж И Б О Г Е Р Х Щ Р Х Р Л Р И 

С Ч С З Й Й И Т А Ц М Ц Д У Р 

Н Д Й О Д Д Е Й Ю М С А Ф И Б 

У Н Е В Ь Н Г С Ц З Ь Ц Ж Н А 

Д Д Й О В С Ч Е Р В Е Н О Л Л 

Н Й С С Д Й Е Б Д М А Д Ф Г Д 

Ь Б Х К Н В Х С М Т Ф Г З Ц Н 

М В Е П Р О Л Е Т Е К С Г Й Л 

           

              

                  

                  

                 

               

              

           

           

           



 

 

Стр.8 Училищен свят СУ  “Свети Константин-Кирил Философ“ -  Пловдив 

За вас приготви:  Вили Русавова, 11а клас 

втория по същия начин, но с млечен шоколад. 

Изсипваме го внимателно върху първия крем и 

пак оставяме в хладилника да се стегне.  След 

това приготвяме и крема с белия шоколад. 

Оставяме в хладилника за по-дълго време 

(около 4 часа). Отгоре се украсява по желание. 

Добър апетит! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начин на приготвяне 

Бисквитите се смилат на ситно и се смесват с 

маслото и 2 с.л. прясно мляко. Изсипват се в 

тортена форма (диаметър 26 см) и се притискат 

хубаво до оформяне на блат. Смесваме сметаната 

и 500 мл прясно мляко. Разделяме на 3 равни 

част. 

Слагаме първата част, заедно със захарта и 

черния шоколад на котлона и бъркаме докато се 

разтопи шоколада. Сваляме от огъня и 

прибавяме желатина (желатина първо се слага в 

малко студена вода да набъбне, после се слага на 

водна баня да се стопи и тогава се прибавя към 

крема). 

Изсипваме сместа върху блата. Оставяме в 

хладилника да стегне (около 2 часа). След като 

първия крем е стегнал напълно, приготвяме 

Необходими  

продукти: 

260 г бисквити 
3 с.л. разтопено масло 
1 л течна сладкарска 

сметана 
500 мл прясно мляко + 

2 с.л. прясно мляко 
200 г черен шоколад 
200 г млечен шоколад 
200 г бял шоколад 
75 г захар 
желатин (по 15 г на 

крем) 

1. Според английския писател Джефри Чосър на 

14 февруари птиците избират своите половинки. 

2. В ранните списъци на светците фигурират поне трима светци и 

мъченици с името Валентин, чествани на 14 февруари. Денят на Свети 

Валентин обаче най-често се свързва с римския свещеник Валентин, 

обезглавен на 14 февруари 269 г. Официално празникът се чества от 

496 г., когато папа Геласий Първи обявява мъченика за светец, а датата 

14 февруари за ден за почитането му. 

6. Южна Корея има празник на любовта всеки месец! Общо 12 са празниците посветени на влюбените в 

азиатската държава, всеки от тях с малки особености. Най-почитани са дните през Февруари, Март и Април. В 

денят на любовта от месец Февруари дамите дават на мъжете в техния живот лакомства. През Март мъжете 

отговарят с подаръци, но не храна. Финалът на този цикъл е денят от месец Април, който е известен като 

"Черният ден". Тогава всички самотни души, които не са получили подаръци през някой от предходните месеци 

оплакват самотното си съществуване ядейки порция черни нудълс. 

4. През февруари 2002 г. Тайланд 

пуска първата в света пощенска 

марка с аромат на роза по случай 

празника Свети Валентин. 

3. Във Великобритания 46 процента от цветята, изпращани в 

Деня на влюбените, са рози. Миналата година мъжете във 

Великобритания са похарчили за празника Свети Валентин 

средно 39.57 лири, а жените - 22.64 лири. 

5. Първото нещо, което най-вероятно 

не знаете за денят на Св. Валентин е, 

че не е посветен само на влюбените 

двойки, а също така и на 

неврологични разстройства и опасни 

заразни болести. 

 Нещо интересно за...Свети Валентин! Свети Валентин е празник, който се празнува 
на 14 февруари от Римокатолическата и 

Англиканската църква. По принцип, на тази 
дата влюбените изразяват любовта си един 

към друг, като изпращат поздравителни 
картички, бонбони сърчица. Обичайно е да се 

подаряват цветя. 
Но не само това, а също така: 

Подбор и оформление: Анна-Мария Перули, 11вклас  


