
 

 

От 17 до 20 ІІІ. 2017 г. в гр. Варна, СОК „Камчия”, ДОЛ 

„Черноморски” се проведе ХLIX Национална олимпиада по 

Химия и опазване на околната среда. 

В мероприятието участва наш ученик от VІІА клас Павел 

Атанасов Николов с ръководител Ани Велинова. В олимпиадата 

участваха над 100 ученици от цялата страна, класирани на 

областния кръг . На 18 март бе проведен теоретичният  кръг на 

олимпиадата. Павел се състезава от ІІ-РА възрастова група за 8 

клас, въпреки че е в 7-МИ клас. Нашият ученик се представи 

блестящо и бе награден със златен медал. Павел получи и 

специалната награда на журито за получени най-голям брой точки 

– 100 от 100 възможни. Златният медалист даде интервю за 

варненска телевизия, в което с гордост заяви, че е ученик в СУ 

„Свети Константин-Кирил Философ” гр. Пловдив. 

Ани Велинова, учител по биология и химия 

Брой 27,  Април 2017 

8 страници 

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/ 

Отбелязаха малките читатели от четвъртите класове. Те участваха в приятелска среща с представители на 

издателство „Фют“ и Детски отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Чрез увлекателни игри и 

забавления се запознаха с творчеството на един от най-обичаните съвременни британски писатели - Майкъл 

Морпурго, автор на над 100 детски книги. Той е единственият, получил три пъти наградата „Ред Хаус”, която се 

определя чрез гласуване на деца. Миналата година тя му бе присъдена за романа „Сянка”. Топлият и интригуващ 

разказ  на писателя увлича така, че читателят неусетно потъва в пълната с неочаквани обрати история. 

Неусетно потънаха в нов и по-различен свят четвъртокласниците. Участвайки в един приятен диалог, те показаха 

познания за творчеството на британския писател, както и умения за бързо четене с разбиране. Вълнуващата среща 

завърши с общо полагане „Клетва  на малкия читател“.             Красимира Йорданова, учител начален етап 

По случай Седмицата на гората 

учениците от 3б клас засадиха дърво 

от рода Мелия, в двора на малка 

сграда. Знае се, че расте много бързо 

от другите. То е вечнозелено, с 

малки кръгли плодове. Изпълнихме 

желанието на възрастните хора, 

които казват: 

-Човек трябва да засади поне 

едно дърво през своя живот. 

Данаил Палишев, 3б клас 

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 Женя Германова, 11а клас   
 Вайа Паралингова, 6в клас Веска Катрева, 6в клас  Даниел Георгиев, 11а клас  
 
Ръководители: Светла Желязкова, Бояна Стоилова, Росица Боянова 

С много веселие, танци, музика и пищни костюми премина 

пролетният бал на учениците от СУ „Свети Константин – Кирил 

Философ”. Начало на тържеството дадоха момичетата от вокална 

група „Детелинки” под ръководството на госпожа Румяна Авуска. 

Дойде и ред на конкурса за най-атрактивен костюм. 

В ролята на жури беше екип от ученици. Раздадени бяха 

множество награди. 

Започна и очакваната дискотека. Диджеи на вечерта бяха Момчил и 

Янчо от IХа клас, а водещи на бала Йоана от Ха клас и Али от ХIа клас.  

Лилия Стойчева, педагогически съветник 

Малките творци от 2в клас, освен че обичат много да четат книжки, могат и да 

ги илюстрират и пишат сами. В часовете по изобразително изкуство много 

интересна им се стори темата „Илюстрация на детска приказка или книжка” и 

провокирани от идеята, решиха да направят свои илюстрации и книжки. Децата 

проявиха завиден талант и упоритост в изпълнение на задачата. Работиха дружно 

в няколко екипа и доказаха поговорката – „Сговорна дружина планина повдига!” 

Емилия Белчева, учител начален етап 

По повод 70 годишния юбилей на СУ 

„Свети Константин – Кирил Философ”, 

малките шестокласници, заедно с  г-жа 

Здравчева, са решили да направят нашия 

училищен двор по-красив! Всяко кътче от 

двора бе озеленено и украсено, благодарение 

на тях, и доказаха, че с упоритост, старателност 

и работа в екип, можем всички да направим 

нещо хубаво, на което ще му се радваме за още 

много време! 
Анна-Мария Перули, 11вклас 
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     Прекрасен, вълнуващ и трогателен спектакъл  под 

надслов „Оставете децата да дохождат при Мене” изнесоха 100 

деца от Пловдивска епархия вечерта на 22 април в препълнения  

Драматичен театър „Н. О. Масалитинов” в Пловдив.  

Малките артисти, които изучават извънкласна дейност Религия-

Православие, представиха с  огромна вяра, любов и детска 

чистота сцени от Новия Завет. 

     Стотици зрители, сред които  председателят на Общинския съвет 

на гр. Пловдив г-жа Савина Петкова, гости от Бургас, Смолян и 

Кърджали,станаха свидетели на много красота и театрално 

майсторство. В четири от седемте постановки участваха ученици на СУ"Свети Константин-Кирил Философ". 

Празникът Благовещение представиха  второкласнниците с ръководители Десислава Кръстева и Кръстанка 

Станулова. С много радост те повториха щастливата вест, известена на Пресвета Дева Мария от Ангел Господен . 

Библейските събития, свързани с Рождество Христово, пресъздадоха учениците на ОУ „Пенчо Славейков” –  

гр. Димитровград. В ролята на ангелите отново бяха 

малчуганите на нашето училище. 

      Притчата за Блудния син представиха четвъртокласниците  с 

преподавател Красимира Йорданова.Талантът им събра 

аплодисментите на публиката.След тях на сцената излязоха 

отново възпитаниците Десислава Кръстева и Кръстана Станулова, 

които пресъздадоха  Проповедта на планината, като  повториха 

спасителните думи, изречени от Иисус Христос. 

Митрополит Николай се обърна и към родителите, които 

присъстваха в залата, като им благодари за това, че не само 

не са попречили на децата си да дойдат при Христа, а 

всячески са ги подпомогнали . 

       Под звуците на „Многая лета” той благослови всички 

присъстващи, които си тръгнаха от залата на театъра 

развълнувани и удовлетворени. 
Десислава Кръстева, 

учител начален етап 
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Кабиле е древен тракийски град, основан около IV в.пр.Хр. 

върху основите на по-древно селище в подножието на днешния Зайчи 

връх, близо до завоя на река Тонзос (Тунджа) в древността. В наши дни 

територията, на която е бил разположен древния град и по-късните 

селища край него са превърнати в археологически резерват, разположен 

на 10 километра от град Ямбол. Според античните извори Кабиле е бил 

център от особено значение за Югоизточна Тракия. Градът е създаден 

около 2000 г. пр.н.е. и се е намирал на върха на възвишението Зайчи връх, 

който е единственото възвишение в околността, край завоя на река 

Тонзос (Тунджа), откъдето реката се оправя на юг за да се влее в река 

Марица при Одрин (Едирне).  

През втората половина на I хил.пр.Хр. Кабиле е един от главните градски центрове на Одринското царство, което за кратко време, 

успява да обедини по-голямата част от тракийските племена на Балканския полуостров и води успешно войни с македони, пеони и 

илири. Градът е построен по всички правила на елинските градове. Имал е агора, площад, около който е бил съсредоточен живота в 

града. На площада се е намирал храм на Аполон и по-голям храм на богинята Артемида — Хеката, в който са се съхранявали и много 

от надписите издълбани върху каменни стели касаещи града. 

    През 341 г. пр.н.е. градът е завладян от армията на Филип Македонски, а 

по-късно влиза в състава на империята на Александър Македонски. За града 

се споменава в трудовете на 14 древни автори, като най-ранният от тях 

описва превземането на града от Филип Македонски. 

    През 71 г. пр.н.е. градът влиза в състава на Римската империя. Градът е 

основен военен и търговски център през 2 и 3 век пр.н.e. 

    В края на IV век е превзет от готите. Краят на града идва след 

нашествието на аварите през 583 година, когато е разрушен и след това 

никога не бива построен отново. Продължава да съществува като 

обикновено селище до османското нашествие в българските земи през XIV 

век. През средновековието на мястото, където се е намирал античният град, 

е построено малко селище. То съхранява старото си име, което със 

закономерни изменения, съобразно фонетиката на старобългарския език е 

запазено до началото на XIX век - Ковел. В северния край на село Кабиле е 

разкрита пи разкопки църква от XI век, вградена в тракийска могила, 

очевидно свързана с това селище от късното Средновековие. 

Бояна Стоилова, учител по География и икономика 

Белоградчишките скали са скални образувания, високи до 200 

m, разположени в Западния Предбалкан, близо до 

град Белоградчик. Скалите се простират на 30 км. дължина и 3 км. 

ширина. От запад на изток се разгръщат от рида Ведерник 

и достигат до село Белотинци. Заемат площ от 50 м2 в Стара 

планина.Представляват жълто-червени каменни скулптури, които 

се извисяват до 200 метра височина. Времето ги е изваяло в 

причудливи форми, а човешката фантазия им е дала 

интересни имена. върди се, че са били нужни милиони години на 

природата, да създаде тези скални образования, които са били дъно 

на море. 

За по лесен ориентир Белоградчишките скали са разделени на 

няколко групи: 

Източната Фалковска група обхваща скалите: "Момина скала", 

"Пчелен камък", "Орлов камък", "Боров камък"; 

Централната най-известна и внушителна група обхваща скалите: "Монасите", "Лъвът", "Камилата", "Мечката", "Кукувицата", 

"Хайдут Велко", "Конникът", "Мадоната", "Дервишът", "Метохът","Адам и Ева", "Овчарчето", "Ученичката", "Мислен камък", "Гъбите"; 

Западната група е наречена Збеговска, известна, като алпийската, тъй като скалите са стръмни и разположени покрай пропасти. 

Тука са включени: "Еркуплия", "Магаза", "Борич", "Близнаците";   

Четвъртата група се намира на 4 км. източно от гр. Белоградчик и обхваща скалите около Латинското кале и Лепенишката пещера;  

Петата група се намира около селата Гюргич и Белотинци; 

Множество легенди се разказват за Белоградчишките скали, които народа ни е предавал от уста на уста векове наред. Истории, 

които завладяват всеки заслушал се в тях, а скалите и до днес се издигат величествено с причудливите си форми, оставяйки без дъх 

всеки докоснал се до красотата им. Ако минавате през Белоградчик, не пропускайте Белоградчишките скали. Вижте красотата им, 

докоснете се до историята и миналото. После си тръгнете горди, съхранявайки в сърцето си още едно кътче от красива България.  

Али Велият, 11 клас 
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През последните десетилетия човечеството се сблъсква с глобални проблеми, свързани с опазването на околната среда, с 

пренаселението и обезлюдяването на определени територии, с неблагоприятното влияние на човешката дейност върху живота 

на Земята. Разбира се, тук нямат пръст планетите и не бихме могли да хвърлим вината на някой заблуден метеорит. В центъра на 

всичко това е човекът, загубил някъде ясното си съзнание, че е неделима и зависима част от нещо по- велико и по-силно от 

самия него. 

Живеем в свят, в който технологиите са изключително добре развити. Нашето време е времето на техническия прогрес, за 

който само са мечтали дедите ни. Но същото това време ражда и изключителната човешка глупост – приемането на природата 

като даденост с неизчерпаеми ресурси, пренебрежителното отношение към околната среда и заблудата, че човекът е по-силен от 

нея. 

Редовно и твърде безотговорно хората замърсяват водите си – природното чудо, в което се ражда животът - изхвърляйки 

химични и битови отпадъци в реките, моретата и океаните. А колко са страшни за морските обитатели нефтените разливи! 

Образуваните от тях огромни петна върху водната повърхност се разпростират на хиляди километри, носейки смърт и разруха.  

Колко жестока е гибелта на животно или птица, попаднали в лепкавите му прегръдки! 

„Но какво ни интересуват някакви животни и птици?“- ще вирнат носовете си някои. На такива безчувствени хора пък може 

и да повлияе статистиката, касаеща човешкия вид. Фактът, че годишно умират над 3 млн. души от прием на замърсена вода, 

може и да ги накара да се замислят. Може, да, поне от егоистичния  страх за собствения си живот. 

Грижата за запазването на водите ни чисти трябва да е приоритет за човешката раса. И технологиите, достатъчно добре 

развити, е необходимо да впрегнем изцяло в тази наша мисия.  Цялото човечество трябва да поеме по общ път – труден, но не и 

невъзможен. Само обединението около общата кауза за спасяване на водното богатство на планетата ни би запазило живота на 

Земята, за да можем ние и нашите наследници да бъдем част от него. Да бъдем днес и завинаги! 

Ивайло Лазаров, 10а клас 

О, Земя прекрасна! 

О, Земя мила! 

Ти се ме кърмила, 

със здраве си ме дарила, 

обич майчина си подарила! 

 

Твоите ниви житни, 

твоите поляни китни. 

Цветята ти ароматни, 

горите  ти златни. 

 

ОБИЧАМЕ ТЕ, 

Земя красива! 

И във теб всички, 

всички ще летят 

свободно като птички! 

Александра Илиева и 
Галена Кръстенова, 3а клас 

Гордея се, че в Пловдив 

съм родена – красив и 

романтичен град. 

Застанал между два 

балкона, обречен да 

остане вечно млад. 

Мария Ксеное, 3б клас 

Край Пловдив на всяко шосе 

заек сладолед яде. 

Не вярваш ли, колелото си вземи, 

тръгни и зайчетата намери! 

 

Направен е от захарен памук 

морският ни бряг. 

Не вярваш ли, ти раницата си сложи 

И бързай към морето, памука да опиташ ти! 

 

Дъвки от морето вместо дъжд 

валят от Стара планина. 

Не вярваш ли, на мотора се качи 

и бързо дъвките ти събери! 

 

Най-голямата шоколадова планина 

се намира в нашата страна. 

Не вярваш ли, веднага ти тръгни 

и торбата с шоколад си напълни! 

Димитър Попов 3б клас 
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В нашия квартал живее човек с колело. Той е сравнително млад. Обикаля със своя велосипед 

контейнерите за боклук и магазините, за да събира изхвърлена хартия и пластмасови опаковки. Беден е и 

безработен. По този начин може би припечелва по нещо. 

Когато го видях за първи път се замислих защо не ходи на работа. Не е престарял, нито недъгав. Но след това 

разбрах, че е умствено не беше добре. Всеки път, когато го срещах, той крещеше нещо неразбираемо. Страхувах се 

от него.  

Но сега у мене той буди огромно съжаление. Мъчно ми е за този човек. Чудя се какво ли се е случило с него, за да 

стигне до това положение. Знам, че и той е бил дете като мен. И той е имал родители... 

Спомням си, че изпитах огромна радост, след като се научих да карам велосипед. Предполагам, същото е 

преживял и този несретник в детството си. За съжаление, колелото сега му служи обаче не за разходки и забавления, 

а за да оцелява.  

С него излиза сутрин. Натоварва го и се прибира вечер в сиромашкия си дом. Там подрежда хартията и 

пластмасовите бутилки. Радва се, когато събраното е повече. За него това е щастието... 

Може би няма близки хора, които да му помогнат, когато се разболее. Може би вечер лежи сам в студеното легло, 

почивайки си от изморителния ден. В мислите му се появява единствено утрешният маршрут заедно с магазините и 

контейнерите за боклук. 

За мене този човек е олицетворение на всички бедни хора, без значение причината, поради която са стигнали до 

това жалко съществуване. Чувството, което изпитвам, е чувство на мъка, съжаление, страдание и безпомощност. 

Именно тази безпомощност ме кара да страдам… 
Юлияна Тодорова, 6а клас  

Водата е най-голямото природно богатство, което обгръща със синята си мантия по-голямата част от земната 

повърхност. Намира се навсякъде около нас -  в реките, моретата, океаните, язовирите, езерата, ледниците, както и 

във всички живи същества. 

Казва се, че водата е част  от нас и ние сме част от нея. Та нали телата ни съдържат вода? А  животът не се ли е 

зародил във водата? Може би затова с такава ласка тя така обгръща телата ни, когато се потопим в морските вълни, 

и ни изпълва с чувството за пречистване и ново раждане. Може би затова тя дава жизнена енергия на всичко, до 

което се докосне - след  дъжд тревата избуява, сякаш се възражда цялата природа. 

Чудото на чистата, даряваща живот, вода, е и в основата на много фолклорни творби – народните песни и 

приказките, които разказват за „живата“ и „мъртвата“ вода. „Живата“ разкрасява, съживява и лекува, „мъртвата“ 

убива. 

Огромно предизвикателство пред нашето поколение е опазването на чистата- „живата“- вода, така жизнено 

необходима за живота на Земята. Защото човек може да оцелее известно време без храна, но няколко дни  без вода 

го убиват. Тази прозрачна, наглед обикновена, течност всъщност е безценен извор на живот. И има невероятни 

свойства – разходка под дъжда може да ни успокои, играта в морските вълни може да ни накара да се смеем до 

захлас, чаша чиста изворна вода ще ни дари с красота и дълголетие. 

Ако само за миг си представим, че този безценен дар изчезне от нашата планета, тогава... ще настъпи краят. Няма 

да има нито настояще, нито бъдеще, а миналото няма да има кой да си спомня, защото няма да  има  никого и нищо 

живо. Само пустини без капка живот. Направо потръпвам... 

Затова цялото човечество трябва да се обедини около една богиня – богинята майка Вода. Нея трябва да браним и 

да защитаваме. Да я пазим, да почистваме бреговете й, да ценим всяка нейна скъпоценна капка. Защото тя е нашият 

живот. Защото без нея ние ще бъдем само прах във Вселената. И нищо повече. 
Елена Николова, 6а клас 



 

 

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

Изготвили: 
Георги Стайков и 
Живко Ангелов, 

11а клас 

Хоризонтално и вертикално 
открийте думите: 

1. Великден  

2. Зайче  

3. Яйца 

4. Борец 

5. Христос 

6. Рождество 

7. Черква 

8. Боя 

9. Курабийки 

10. Свещи 

11. Козунак 

12. Велики петък 

При правилно решение по хоризон-
талите, в оцветения вертикал ще 
откриете на кой ден се чества 
възкресение Христово. 

Изготвил:  Даниел Георгиев, 11а клас  

Изготвил: Доротея Костадинова, 11а клас 

1. Какво има Христос на главата си 

при разпятието?  

2. Как още наричаме приковаването 

на Христос към кръста? 

3. Къде и разпнат Христос?  

4. Блудницата, която е почистила  

раните на Христос? 

5. Какво месим за Великден? 

6. Предателят на Исус Христос? 

7. Какво боядисваме за Великден? 

(ед.ч.) 

8. Традиционно ястие за Великден? 

       1.                  

2.                             

     3.                      

    4.           *                   

       5.                    

      6.                 

    7.                    

     8.                   

о р в р у ц с н и е я ж д б  л я с и 

з ф я д и о а я д и в а к а о у р о 

ь м б й т р и ф р в ч д и е ф р ц с 

а щ н с г е ж с ь е е б г ф г о е х 

я п и р и е с б ц й р ж ь ш е ж и ц 

д р г ъ о р н у г ф к ж м ф х д й б 

х а д м т г б я к п в д а я ц е ж к 

в г б ф х к о з у н а к е и й с ъ п 

х т а н ъ е я и р г у о е б н т ж б 

р х л я ц в я д а п ф г б е е в я д 

в к я и в е з ь б ц г д г п у о д с 

р х б ц к ъ ъ е и й с р и р ш т в й 

д ф т у и д к й й о б к и ъ т ъ р и 

е б в е и ж е т к ъ и ж ц з в я х м 

г ж с л о ъ р н и л р т л у а я ц ь 

й ь ж г у т е а е п ц с т и е й я д 

ж с в е щ и ш в ж и ь п х ф ф ц ч б 

в у ж ж п п и й б т д г е ъ у а ш е 
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За вас приготви:  Вили Русавова, 11а клас 

Начин на приготвяне 

Най-напред стафидите се накисват 

добре във вода. През това време в 

купа се изсипват брашното, захарта, 

солта, размекнатото масло, топлото 

мляко и яйцето. Отгоре се натрошава 

маята. Всичко се разбърква с миксер 

до получаването на гладка смес. 

Добавят се отцедените стафиди и 

лимоновата кора. Всичко се разбърква 

отново, след което се оставя да втаса 

около 30 минути. Поставя се в 

тавичка за кекс, намазана с масло и се 

оставя да втаса още 30 минути. Пече 

се на 180-190 С. 

Добър апетит! 

Необходими  

продукти: 

50 г стафиди 

250 г брашно 

3-4 с.л. захар 

щипка сол 

2 с.л. масло 

6 с.л. прясно мляко 

1 бр. яйце 

20 г мая 

1 с.л. настъргана 

лимонова кора 

Подбор и оформление: Анна-Мария Перули, 11вклас  

АВСТРАЛИЯ 
Когато при нас е пролет от другата страна на земното кълбо, 

в Австралия е есен. Боядисват се яйца, които се скриват в 

градината и децата трябва да намерят. Хапват се 

шоколадови зайци и шоколадови яйца. В Австралия символ 

на празника е билби – австралийски торбест бозайник, който 

също като зайчето има дълги уши. 

ФИНЛАНДИЯ 
В скандинавската страна на Великден децата излизат на 

улиците с румени бузки и шалове на главата, носейки метли 

и върбови клонки. В някои части на страната на празника се 

палят и големи огньове. Според тяхната традиция, огънят 

предпазва от вещици, които летят наоколо яхнали метли 

между Разпети петък и Великден. 

ИТАЛИЯ 
На Разпети петък папата чества Via Crucis (пътят на кръста) 

в Колизеума. Огромен кръст с горящи факли осветява 

небето. На Велика събота и на Великден хиляди посетители 

се събират на площад „Свети Петър“, за да изчакат 

благословията на папата. 

НОРВЕГИЯ 

Великден протича малко по-различно или поне за повечето 

норвежци. По това време на годината освен на почивка и 

празнична трапеза, норвежците се отдават и на четенето на 

криминални романи. Специално за празника се пускат за 

продажба така наречените „великденски трилъри“, известни 

като Paaskekrimmen. 

ПОЛША 
Една от традициите в Полша е на Велики понеделник 

момчетата да пръскат хората с вода. Легендата разказва, че 

тези момичета, които биват напръскани с вода по Великден 

ще се омъжат до края на годината. Тази забавна традиция 

има корени от кръщението на полския княз Мешко. 

КИТАЙ 
Преди повече от 3 хиляди години са се боядисвали червени 

яйца в чест на пролетните фестивали. За китайците яйцата 

са символ на плодородието. 

ВЕРЖЕ, ИСПАНИЯ 
На Велики четвъртък в средновековния град Верже се 

танцува традиционният танц на смъртта. Той пресъздава 

сцени от страстите. Танцьорите са облечени в черни 

костюми нарисувани като скелети. Шествието завършва с 

плашещи скелети носещи кутии с пепел. Танцът започва в 

полунощ и продължава в продължение на три часа след 

началото на ранните сутрешни часове. 

УНГАРИЯ 
Както в Полша има традиция момчетата да пръскат 

момичетата с вода, но не каква да е, а парфюмирана. Според 

техните вярвания поливането с вода има очистващо 

действие. След като момичето е напръскано за здраве, 

момчето пита дали тя ще го целуне. 


