е-издание
4 страници

СУ “Свети Константин - Кирил Философ“ - Пловдив

Празни са училищата, празно е и нашето училище, празни са класните стаи,
училищния двор, парковете, улиците, града…
Но нас ни има! Тук сме!
Заедно сме! Общуваме! Учим! Творим! Подкрепяме се, помагаме си… и
решихме да се покажем.
Да ни видите, да се видим, да се покажем, да разкажем…да сме заедно, макар и
по този виртуален начин.
Разбираме извънредната ситуация, но вече месец тя ограбва детсвото ни,
подтиска порива ни, устрема ни.
Но порастнахме!
Разбираме отговорността, стараем се и не изоставаме.
Учим във виртуални класни стаи, общуваме виртуално, но порастнахме
истински!
Затова – ето ни! Вижте ни! Тук сме!
Аз съм Диляра.
Аз съм Криси.

Ние сме от 6в клас и наред с
редовните училищни занимания
продължаваме обучението си и по
проекта „Образование за утрешния
ден“.
Затова решихме да съживим
училищния вестник и да дадем
възможност на нашите съученици да споделят, да разкажат, да покажат как работят
зедно и по отделно.
Кристияна Станкова, 6в клас и Диляра Хюсеин, 6в клас

Училищен свят
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Да
не
изучаваш
биология и ЗО в 8. клас
и да бъдеш класиран на национален кръг на
олимпиадата! Това не може да постигне всеки. Но
Пламен Вълчев – ученик от 8а клас в нашето
училище, го постигна.
Когато в началото на миналия юли дойде време за
нареждането на желанията за кандидатстването след
7. клас, той постави на първо място в желанията си
СУ “Св. Константин-Кирил Философ“ – училището,
в което учеше до момента. Пламен направи своя
категоричен избор, защото повярва тогава, че точно
това училище ще му даде необходимата подготовка и
тук той ще бъде личност, ще се развива и ще бъде
подкрепян от своите учители. А можеше да отиде

където си поиска - имаше един от
най-високите балове.
Оказа се, че Пламен и неговото
семейство не са се излъгали в
избора си. Едно от постиженията
му през тази учебна година е
класирането на националния кръг
на състезанието по БЕЛ „Стъпала
на знанието“, което показва, че
подготовката му по родния език
продължава да бъде изключително
сериозна. Но радостта на Пламен
бе много по-голяма от допускането
му на националния кръг на

Желанието за победа е заложено у в сек и
човек.
Но
постигането й не е по силите на всекиго. Да бъдеш победител, не
стига само силно да искаш нещо, а да работиш усърдно, да се
усъвършенстваш, да се изявяваш, да не се страхуваш, че можеш и да
загубиш. С една дума – да имаш дух на победител.
Безспорно истински борец се оказа нашата седмокласничка
Април Мендева, която доказа, че не е достатъчно само да си
талантлив и да имаш усет към езика. Зад успехите й стои много
работа и постоянство, както и личната й амбиция да бъде първа във
всяко начинание.
На 23 март 2020 г. излезе класирането на седмокласниците от
провелия се през м. февруари извънреден етап на състезанието по
БЕЛ „Св. Иван Рилски“. За наша радост на върха на тази класация
бе Април, която успя да пребори конкурентите от всички други
училища. Трудът и постоянството й донесоха така желаната победа и
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олимпиадата по биология и ЗО. А
подготовката му се извършваше
изцяло извън часовете с г-жа Женя
Ташкова извън учебно време, поради
простата причина, че в учебния план
на 8. клас не присъства този предмет.
Мечтата на Пламен е да стане лекар.
Това държи интереса му буден и го
кара да се занимава допълнително с
биология.
Пламене, желаем ти успех и на
националния кръг, където ще се
състезаваш с още 13 осмокласници
от цяла България! Вярваме, че ще се
представиш достойно и ще
постигнеш своята следваща си
победа!
Мая Анастасова, учител по БЕЛ

я мотивираха за още по-усърдна
работа по български език и
литература.
Нов повод за гордост бе
радостната новина, която дойде на
9 април 2020 г. След проверка и
оценка от националната комисия /
при засекретени работи/ Април бе
допусната до участие на
националния
кръг
на
олимпиадата по български език и
литература. Така тя се нареди сред
най-добрите ученици по БЕЛ от
цяла България - общо 26 ученици с
резултат над 90 т.
Радостта от новата победа
накара Април да покаже още поголяма отговорност и да прояви
още по-голямо усърдие към
участието си на националния кръг.
Преди дни тя започна отново
подготовката си под ръководството
на своя учител по БЕЛ.
Април, желаем ти от сърце
да постигнеш една от мечтите си и
да станеш лауреат на
олимпиадата! Колкото и да е
труден пътят, вярвай в себе си,
защото притежаваш нужните
знания и умения, както и всички
необходими качества на победител!
Успех!
Мая Анастасова, учител по БЕЛ

Над броя работиха:

Кристияна Станкова, 6в клас и Диляра Хюсеин, 6в клас

Ръководител: Мариана Дербатова
ул. “ Г. Кондолов” 44 а
Пловдив

със съдействието на : Мая Анастасова
Тел: 032 692 517
032 692 519

Е-mail: sou_kkfilosof@abv.bg
su_kkfilosof@kkfilosof.com
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На 9 март излязоха и резултатите от втория
предварителен кръг на националното състезание по БЕЛ
„Стъпала на знанието“, в което участваха ученици от 5.
до 8. клас. За да бъдат допуснати до него, те успешно
преодоляха първия предварителен кръг, на който
решаваха тест със задачи от материала, изучен от
предходната учебна година.
За втория етап се класираха учениците, постигнали
максимален резултат от 46 до 50 т. Той се проведе на 13
февруари 2020г. Задачите, по които работиха учениците,
бяха свързани със създаване на текст – съчинение
описание /5. клас/, съчинение разсъждение по житейски
проблем /6. клас/, преразказ с дидактическа задача /7.
клас/, съчинение есе /8. клас/. С радост съобщаваме
имената на победителите, които преминават на
последния етап, на който ще решават отново тест, но
върху материала от тази учебна година.

5. клас
Гергана Бързинска
Джанер Чешли
Елиз Рончева
Емилия Турланова
Йоанна Ташкова
Мария Мишляшка
Нестор Юругов
Никол Пашова
Силвия Ангелова
Симона Зарева
Сияна Денчева
София Грозданова
6. клас
Андреа Костова
Данаил Палишев
Петя Димова
Янита Каменова
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7. клас
Ангел Зарков
Април Мендева
Божидар Рангелов
Данаил Маринов
Стела Вълчанова
Теодора Христова
8. клас
Пламен Вълчев
Скъпи ученици,
очакваме от вас
максимален
резултат и на
финала!
Бъдете здрави!
Мая Анастасова,
учител по БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

ДА ПОЗДРАВИМ НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ УЧЕНИИЦИ С ОТЛИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ
НА:
ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
VІІ КЛАС

Април Борисова Мендева – класирана за национален кръг – 90 т.
Данаил Венциславов Маринов – 87 т.
Отлично представяне за V и VІ клас (от 27 т до 30 т)
V КЛАС
Никол Николаева Пашова – 28 т.- 5 клас
VІ КЛАС
Андреан Адилинов Настанлиев – 27,5 т.

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Пламен Георгиев Вълчев – 62,10 т. класиран за национален кръг – VІІІ КЛАС

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Лъчезар Нейков Жечев – І-во място – 178 т. – VІ клас

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА
Данаил Венциславов Маринов – 83,3 т– ІІІ –то място
Април Брисова Мендева – 83,3 т.-ІІІ –то място

Гордеем се с Вас! Желаем Ви още много успехи !

Училищен свят
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Всяка година, в началото на пролетта,
идва Страстната седмица, в която си
припомняме последните земни дни на
нашия спасител Иисус Христос. Това са
дни на възхвала и разочарование, дни на
мъка, но и на надежда, дни, в които Бог
прие греховете човешки върху себе си,
прие
предателството,
прие
несправедливата присъда, прие смъртта
заради нас и възкръсна, за да ни даде
надежда и вяра в победата на истината и
на живота! Бог ни показа какво е прошка,

какво е саможертва, какво е
любов.
Хилядолетия ни разделят
от времето на Разпятието и на
Възкресението. Живеем в
модерно време, служим си
със съвременни технологии,
плод на научни открития и
развитие на човешкия ум. Но
развива
ли
се
нашата
душевност? Нека се замислим
върху това в тези трудни за

Има много и интересни начини за украсяване на яйцата на
великденската трапеза. Ето и едни от тях:
1. Украсяване чрез восък
Този начин за украсяване на великденските
яйца е много интересен. За него трябва да имаме
специален дървен инструмент с метален отвор.
Яйцата се украсяват по следния начин. Първо
трябва да сложим восък в големия отвор и
нагряваме по–малкия на свещ, за да може восъка да
се разтопи. И вече може да започнем да рисуваме по яйцето с тънкия край на
писалката.
2. С памук и боя
Взимате парче памук, толкова голямо, колкото да
може да покрие цялото яйце. Върху него слагате
цветовете, в които искате да е боядисано яйцето. След
това увивате яйцето в него и го оставяте за 5 мин. След
това го изваждате и вече е готово.
3. С помащта на чорапогащник и цвете (листо)
Първо трябва да си изберем цвете, листо или растение, което е не поголямо от яйцето, коеъо ще използваме. След което хващаме здраво яйцето с
помощта на чорапогащника и потапяме яйцето визбрана от нас боя.

Необходими
продукти:
За маяното тесто:





40 гр. прясна мая
1 с. л. захар
1 - 2 с. л. брашно
100 мл. вода

За цялостното
тесто:
 300 гр. захар
 900 гр. брашно
 5 яйца
 300 гр. Масло

(разтопено
предварително)
 300 гр. мляко
 30 гр. олио
 1 ванилова и 1
лимонена есенция (по
избор)

всички нас дни. Затворени в
домовете си, нека отворим
сърцата си! Възкресението
идва, то е неизбежно, от нас
зависи как ще го посрещнем.
Кризата ще свърши, ще се
съберем
отново
заедно,
защото доброто е по-силно и
Иисус ни го показа със
саможертвата си!
Пречистени и вдъхновени
да посрещнем празника!
Елена Костадинова,
Директор на училището

Изкарваме го и го оставяме да изсъхне. И
така, вече нашето яйце е готово.
4. С помощта на канап
Взимаме един канап и отрязваме не много
дълго парче от него. След това го овиваме
около яйцето и го потапяме в боята. След
което го изкарваме да изсъхне и е готово.
5. С помощта на памучена лента
Този начин се получава, като обвием яйцето с памучена
лента по диагонал там, където желаем. След което го потапяме в
боя и е готово.
6. Чрез черупките на яйце
За тази техника ще ни трябват 2
яйца. Едно боядисано и едно
небоядисано. Взимаме боядисаното и
разчупваме черупката на части. След
което взимаме тези части и започваме
да ги залепваме по небоядисаното
яйце като оставяме растояние между тях.

Начин на приготвяне

 Първо трябва да
приготвим
маяното
сесто. За него трябва
да срием захарта и
маята до получаване на
каша. Към нея добавяме
брашното и водата.
Оставяме сместа за 10
- 15 мин. на стайна температура, за да подбухне.
 В
него
слагаме
яйцата,
млякото,
захарта,
олиото
и
малко
масло
и
разбъркваме
продуктите
като
малко по малко обираме
брашното. Слад което
добавяме маяното тесто и започваме да месим
тестото, като го месим със останалото масло.
След като сме го омесили с цялото масло го
връщаме
в
съда,
покриваме го с фолио и
го оставяме на топло за
около 60 - 80 мин.
 След като тестото е
втасало го разделяме на
3 равни части и всяка
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Кристияна Станкова, 6в клас

оформяме на дълъг фикел. След което взимаме
по 1 кряй от всеки фикел и ги свързваме. След
това плетем тестото на плитка и го оставяме
отново да втаса на топло за 60 минути покрито
с фолио.

 Изваждаме тестото и го намазваме с 1
жълтък и 1 с. л. Мляко и накрая го поръсваме със
захар. Слагаме козунака в най-ниската част на
фурната да се пече на 180°С за около 45 минути.
Ако започне да загаря на около 20 минута го
покриваме с фолио.

Да ви е сладко!
За вас приготвиха:
Кристияна Станкова, 6ввклас
Диляра Хюсеин, 6 клас

