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Май, 2020 г 

На 24 май България чества уникален 

празник – Деня на Светите братя Кирил и 

Методий, Деня на българската просвета и 

култура. Епохалното дело на Солунските 

братя да създадат оригинална азбука, да 

преведат и запишат на славянски език Божието 

слово, не би дало резултат без далновидността 

на княз Борис, на неговите съратници и 

следовници, на целия български род. България 

прие учениците на Кирил и Методий, съхрани 

сътвореното от тях. Делото на Светите братя 

съхрани България!  

„Голи са без книги всички народи“ е 

възкликнал нашият патрон Св. Константин-
Елена Костадинова, Директор  
на СУ “Св. Константин-Кирил 

Философ” 

Скъпи зрелостници,  
учебната година за вас приключи. Едва ли сте си  
представяли, че ще е по този начин и моите думи към вас 
едва ли ще заместят училищния звънец, поздравленията, 
усмивките, аплодисментите на ученици и учители! Но вие 
успяхте и завършихте успешно 12 клас, показахте, че  
можете да се справяте в критични ситуации. В трудни 
моменти проличават истинските чувства и важните 
стойности. Ние, вашите учители, днес сме до вас, както се 
надявам, че сме били по време на всичките 12 години в 
училище и ще бъдем и занапред с вас! 

През изминалите години вие растяхте, учехте и най-вече 
изграждахте се като личности. Надявам се, че сме 
допринесли за това израстване. За да бъде един човек 

пълноценен, необходимо е най-вече да бъде обичан. Смея 
да твърдя, че тук, в СУ „Свети Константин-Кирил Фило-
соф“ вие бяхте обичани и ще останете в нашите сърца и 
занапред. Тръгнете смело по своя път. Помнете, че у всеки 
от вас има неповторим талант, има божествена искрица, 
която го прави уникален и значим. Реализирайте мечтите 
си и вярвайте в себе си. Не забравяйте, че в училище 
винаги можете да се върнете, да потърсите съвет, 
подкрепа, обич и най-вече да съживите прекрасния 
спомен и магическия свят на детството. 

Помнете, че всяка трудност е нова възможност!  
Мечтайте и побеждавайте!  
Бог да е с вас! 

14.05.2020 г. 

Кирил Философ и ни е завещал 

истината, че само четящият човек е 

пълноценен. Словото е онова, което 

различава човека от останалата жива 

природа и го приближава до Бога. 

Словото развива мисълта, придава 

израз на мечтата, укрилява душата. 

Нека си пожелам да помним нашите 

първоучители, да ценим прекрасната 

българска реч, да бъдем четящи и 

мислещи хора, а поколението след 

нас да е по-грамотно, по- талантливо, 

по-успешно. 

Честит празник на всички 

ученици, учители, служители, 

родители, на цялата сплотена 

общност на Средно училище 

„Св. Константин-Кирил 

Философ“! 

Придобиване на втора степен на Придобиване на втора степен на 
професионална квалификация по професионална квалификация по 

специалността.специалността.  
Получаване на европейско приложение към Получаване на европейско приложение към 

свидетелството за професионална свидетелството за професионална 
квалификация.квалификация.  

Прием Прием --    8 клас8 клас 
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 ул. “ Г. Кондолов” 44 а 
Пловдив 

Тел:  032  692  517 
          032  692  519 

Е-mail: sou_kkfilosof@abv.bg 
             su_kkfilosof@kkfilosof.com 

Учениците от начален етап на СУ „Свети Константин - Кирил Философ“ 

гр. Пловдив отбелязаха своя патронен празник с различни и разнообразни 

мероприятия.  

Точно в 9.30 ч на 11.05.20г. влязоха в дигиталните си класни стаи. В 

началото класните ръководители ги запознаха с объщението на директора 

на училището г-жа Елена Костадинова. Празникът продължи с преставяне 

на презентации от четвъртокласниците за това кой е свети Константин-

Кирил Философ и каква диря оставя в българската история.По-малките 

писаха имената си на глаголица, рисуваха образа на светеца, подготвяха 

електронни книжки с успехите на учениците, последователи на 

Константин-Кирил. Представените видеофилми „Азбучни истории - за 

делото на Св. Св. Кирил и Методий”, „Свещената азбука- заветът на Св. Св. 

Кирил и Методий” бяха начало към задаване на следващите задачи за 

учениците - да направят колежи от впечатляващите за тях моменти, с 

които да се гордеят, че имат родна писменост. А виртуалните разходки в 

„Двор на кирилицата” - Плиска, Дворецът във Велики Преслав и Велико 

Търново  бяха поводът да се включат в общите инициативи за училището: 

да въздадат кратък видеоклип, в който четат откъси от любими 

произведения. С тази инициатива учениците от 4а и 1б клас се включиха в 

„Маратон на четенето“ на читалище „Старинен Пловдив“. Представиха и 

своите любими детски книги, които включиха във виртуални библиотеки. 

Активно работиха по предложението за създаването на кратък видеоклип 

на тема „Талантите на СУ „Св. Константин-Кирил Философ”. В тях 

учениците показаха своите таланти и поздравиха бъдещите и настоящи 

ученици на училището. Огромен интерес предизвика инициативата „Аз 

рисувам за празника на моето училище”. Чрез нея малките художници 

пресъздадоха своето училище в тържествена обстановка. Празничният ден 

завърши с изпълнението на танц на учителите, който приповдигна 

настроението на всички. 

„Бог е навсякъде и ни обича“ и 

„Молитва“ са авторските текстове 

на Георги Дуров и Атанас Личев 

от 1б клас с класен ръководител 

Десислава Кръстева, с които 

спечелиха първо място в конкурса 

„Бог е любов“ . В I възрастова 

група, раздел Проза и раздел 

Поезия двамата ученици на СУ 

“Свети Константин-Кирил 

Философ“ са единствените 

победители. Така те се класират за 

националния кръг, на който ще се 

конкурират със съученици от 

цялата страна. Пожелаваме им 

успех!  

Десислава Кръстева, учител начален етап  

Над броя работиха клубовете: “Създай и издай с ИТ “ - 6 клас, “ Млад дизайнер” - 6 клас, “Обучение и обучение в 
света на ИТ” - 5 клас 
Ръководители: Мариана Дербатова , Светла Желязкова 

Иво Костадинов, 1а клас 

Атанас Личев, 1б клас Георги Дуров, 1б клас 

Ева Караджова, 3е клас 
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По случай празника на нашето училище беше обявен 

конкурс за компютърна рисунка/колаж/презентация/

клип на тема "Делото на Константин-Кирил Философ" 

по възрастови групи от 4. до 12. клас. Включиха се 45 

участика. Журито бе в състав Р. Боянова, С. Желязкова, К. 

Бозева, Е. Тобиева, К. Шопова. 

Авторите на най-високо оценени творби в категория 

„Рисунка или колаж“ получават Грамота за отлично 

представяне. Това са: Константин Ингилизов 6б,  

Християн Стойчев 6б, Цветелина Костадинова 6б 

В категория “Презентация” са следните ученици: 

Александра Илиева 6а, Василена Тонева 6б, Венислав 

Георгиев 6г, Ивелина Тонева 12а, Янита Каменова 6а  

Грамота за участие в конкурса се връчва на: 

Александър Анастасов 6б, Александър Начков 6б, 

Андреан Настанлиев 6б, Атанас Богатинов 6г, Атанас 

Чепишев 6г, Божидар Джамбов 5б, Борис Тодоров 6г, 

Борислав Харизанов 5в, Валентина Пешкина 5б, Васил 

Димов 7б, Велизар Райчев 6г, Виктор Йорданов 6а, 

Виктория Пастърмаджиева 6б, Владимир Доброволски 7б, 

Гергана Барачкова 6а, Даниел Запрев 7а, Димитър 

Костадинов 5г, Димитър Руменлиев 6б, Доротея Димова 7г, 

Емили Кавармова 6г, Емилия Трайкова 6г, Изабел Петрова 

5г, Калоян Нанков 6б, Катрина Брезова 7в, Мирела 

Стоицева 7в, Мирослав Михайлов 6б, Мирослав Николов 

6б, Петър Анев 6б, Пресиан Михайлов 6а, Симона Бистрева 

7в, Стоил Асански  6а, Стоян Маркачев 7г, Теодор 

Делиянчев 7г, Цветелина Вардева 8а 

Повишен бе интереса на учениците в дигиталните 

технологии в тазгодишното издание на конкурса и смятаме 

да стане традиционно поле за изява на креативните млади 

творци. 

 Светла Желязкова, учител по ИТ 

Атанас Чепишев, 6г клас 

Християн Стойчев, 6б клас 

Християн Стойчев, 6б клас 
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Част от презентацията на Ивелина и Василена  Тоневи, 
12а клас и 6б клас 

Част от презентацията Александра Илиева,  6а клас 

Колаж Цветелина Костадинова,  
6б клас 

Рисунка Андреан Настанлиев,  
6б клас 

Колаж Пресиан Михайлов,  
6а клас 

Калоян Нанков от 6б 
клас участва в Европейски 
проект „Образование за 
утрешния ден“ “Млад 
дизайнер” с ръководител 
Светла Желязкова.  

Той представи две 
презентации: “Носиите в 
семейството” и “История 
на българската шевица”.  

Прилагаме част от 
използван снимков 
материал. 


