1). Бал на гимназистите под надслов „Любовта опиянява“ организира СУ „Св.
св. Кирил и Методий“ - http://dobrudjabg.com/ - 16.02.2018 г. 14:23:53 ч. Михаил Добромиров
Бал на гимназистите под надслов „Любовта опиянява“ организира СУ „Св. св. Кирил
и Методий“. За първи път ученическият съвет на Средно училище „Свети свети Кирил и
Методий“ организира бал на гимназистите - от ученици за ученици - под надслов „Любовта опиянява“, който ще се проведе днес от 19.00 часа в ресторант „Албена“ на Висше училище по мениджмънт. Автори на сценария и водещи на вълнуващото събитие са
чаровните момичета Михаела Иванова от Ха клас и Синтия Назърова от Хб клас. С участието на над 150 ученици от осми до дванадесети клас и техни учители, със забавни игри, музикални изненади, много танци и весело настроение ще бъде отбелязано найвълнуващото чувство, за което копнее всяко човешко същество, вдъхновението и магията на живота - ЛЮБОВТА.
По време на събитието ще бъде отдадена почит на Васил Левски. По инициатива на
ученическия съвет и с подкрепата на педагогическия съветник Иво Сейреков, на 19
февруари на специално изградения кът с лика на Апостола, ще се поднасят цветя от
ученици, учители и родители, а на телевизора до него ще бъде представяна специално
подготвена презентация и ще звучи стихотворението на Христо Ботев „Обесването на
Васил Левски“.
2). Гимназисти организират бал, посветен на любовта - Дарик Добрич https://dariknews.bg/ - 16 февруари 2018 14:42
За първи път Ученическият съвет на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ организира бал на гимназистите - от ученици за ученици - под надслов „Любовта опиянява“. Събитието е тази вечер от 19.00 часа в ресторант „Албена“ на Висше училище по
мениджмънт. Автори на сценария и водещи на бала са Михаела Иванова от Х А клас и
Синтия Назърова от Х Б клас. С участието на над 150 ученици от осми до дванадесети
клас и техни учители, със забавни игри, музикални изненади, много танци и весело настроение ще бъде отбелязано най-вълнуващото чувство, вдъхновението и магията на
живота - любовта.
От Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с почит и преклонение ще сведат глави пред живота, делото и примера на Апостола на българската свобода Васил Левски.
По инициатива на Ученическия съвет и с подкрепата на педагогическия съветник Иво
Сейреков на 19 февруари в специално изградения кът с лика на Апостола на входа на
учебното заведение ще се поднасят цветя, а на екрана до него ще бъде представяна
специално подготвена презентация и ще звучи стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“.
3). Учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий” ще сведат глави пред подвига
на Апостола - Про нюз Добрич - Pro News Dobrich - http://pronewsdobrich.bg/ 17.02.2018
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в Добрич с почит и преклонение
ще сведе глави пред живота, делото и примера на Апостола на българската свобода Васил Левски, съобщиха от учебното заведение. По инициатива на Ученическия съвет и с
подкрепата на педагогическия съветник Иво Сейреков, на 19-и февруари на специално
изградения кът с лика на Апостола ще се поднасят цветя от ученици, учители и родители, а на телевизора до него ще бъде представяна специално подготвена презентация и
ще звучи стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“. Така в деня
на безсмъртието на Апостола на българската свобода, всеки член на многолюдната ни
общност ще има възможност да покаже, че великото дело на Васил Левски е живо и неунищожимо и осветява мислите, делата и пътищата ни и днес, посочват от училището.
4). С поредица от инициативи СУ "Св. св. Кирил и Методий" ще отбележи
патронния си празник - сайт на радио „Добруджа“ - http://dobrudjabg.com/ 25.04.2018 г. - Михаил Добромиров

С поредица от инициативи СУ "Св. св. Кирил и Методий" ще отбележи патронния си
празник СУ "Св. св. Кирил и Методий ще отбележи с множество инициативи своя патронен празник. Програмата започва още утре с представяне на най-дългата книга „Влак
- приказен чудак“, създадена от над 200 ученици от I - IX клас, включваща преписани
текстове от любими литературни творби и илюстрации по тях. Събитието е във връзка
с националната инициатива „Маратон на четенето“. В петък ще се проведе рецитал на
Преслав Сивков, ученик от XIб клас, който ще представи 20 авторски стихотворения
под надслов „Моят живот“. На 4 май ще се състои благотворителния бал на училището,
за 10 май е предвидена кръгла маса на тема: „Делото на светите братя Кирил и Методий“. На 11 май, Деня на Светите братя, патронният празник ще започне по традиция с
поднасяне на цветя пред паметната плоча на първото в Добрич класно училище и ще
продължи с празнично шествие до паметника на светите братя Кирил и Методий в централната част, където на училищно тържество, ще бъдат наградени призьорите и първенците на училището за 2017/2018 год.
5). Патронни дни на добричкото СУ “Св. Св. Кирил и Методий” - сайт на Про
Нюз Добрич (Pro News Dobrich) - http://pronewsdobrich.bg/ - 25.04.2018
От утре, 26 април до 11 май, ще продължи
честването на патронните дни в Средно
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Добрич, посветени на 146г. от създаването на
първото градско класно училище през
1872г. Ето и някои от акцентите в празничната училищна програма:
На 26.04.2018г - ученици от I до IV клас
ще представят на най-дългата книга „Влак
- приказен чудак“, създадена от над 200
ученици от I-IX клас, включваща преписани текстове от любими литературни творби и илюстрации по тях, във връзка с националната инициатива „Маратон на четенето“.
На 4-ти май ще се проведе Благотворителен бал на училището. За своя патронен празник, 11 май - Денят на Светите братя Кирил и Методий, възпитаници от учебното заведение ще стигнат в празнично шествие до паметника на двамата братя Кирил и Методий в централната градска част. Като радеещи за родното и всичко свято, което сме
наследили - пред паметника на своите патронни братя, всички гимназисти ще се хванат
на популярно българско хоро, включвайки се в инициативата на Министерство на образованието и науката „Розите на България“. В своето училищно тържество, наградите си
ще получат призьорите и първенците на учебното заведение за 2017/2018 год.
6). 200 УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” СЪЗДАДОХА НАЙ-ДЪЛГАТА КНИГА
ЗА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК - Добрич Онлайн - https://www.dobrichonline.com/ Калояна Донева - 25.04.18, 13:18 часа
Програма за честване на патронния празник на
Средно Училище „Свети Свети Кирил и Методий“
в град Добрич
На 26 април от 12:45 часа в двора на училището 120 ученици от I, II, III, IV клас, техните
учители и инициаторът - училищният библиотекар Нели Георгиева ще представят най-дългата
книга „Влак - приказен чудак“, създадена от над
200 ученици от I - IX клас, включваща преписани текстове от любими литературни творби и илюстрации по тях, във връзка с националната инициатива „Маратон на четенето”. На 27 април от 13 часа в училищната зала
ще се проведе рецитал, представящ 20 авторски стихотворения на младия поет Прес-

лав Сивков, ученик от XIб клас, под надслов „Моят живот“. На 4 май от 12:00 часа - Занимателно математическо състезание в училищната зала, с участието на 60 ученици от
VI клас, на същия ден от 19 часа ще се проведе ежегодния благотворителен бал на
училището в Ресторант „България“. На 8 май от 12:00 часа в училищната зала ученици
от Х и ХI клас ще се срещнат с журналистката Мая Щърбанова и изгледат образователния филм „Фалшивите новини и как да ги разпознаваме“, във връзка с националната
инициатива „Журналисти в училище“. На 10 май от 13:00 часа отново в училищната зала ученици от Х и ХI клас ще проведат кръгла маса на тема: „Делото на светите братя
Кирил и Методий”, на същия ден от 14 часа в ДКТ „Дора Габе” ще се проведе кратка
музикална-танцувална програма и представяне на пиесата „Объркана приказка“ от талантливите малки актьори на Тодорка Ненова. На 11 май в 9:10 ученици от VIII клас
ще поднесат цветя на паметната плоча на първото класно училище в Добрич, след което празнично шествие от ученици и учители ще се понесе към паметника на братята
Кирил и Методий, последвано от Училищно тържество с кратка литературно-музикална
програма и награждаване на призьорите и първенците на училището за 2017/2018 год.
В 10:40 часа на 11 май учениците ще се включат в инициативата на Министерство на
образованието и науката „Розите на България“ чрез масово танцуване на популярно
българско хоро. А от 11 часа малките актьори от IIIв и VIIв клас ще представят пиесата
„Опитвам се да кажа, че аз съм новият…“ в ДКТ „Дора Габе”. В двора на училището ще
бъдат засадени храсти и дървета от ученици от IIIв клас и техните родители. На 15 май
от 17 часа в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” ще бъдат изпратени абитуриентите
от випуск 2018. На 17 май от 13:30 часа в училищната зала ще се проведе Младежко
състезание-дебат на английски език по актуални теми, свързани с училищния живот.
На 22 май - Забавен пролетен карнавал и Училищен спортен празник от 10 часа в двора на училището. На 24 май ще бъде абитуриентския бал на випуск 2018 година в ресторант „Лебед”.
7). 55-метрова книга, написана от деца, показаха в СУ "Св. св. Кирил и
Методий (ВИДЕО) - ИА Добруджа - http://dobrudjabg.com/ - 26.04.2018 г.

Най-дългата книга „Влак - приказен чудак“ подредиха днес в
двора на училище СУ "Св. св. Кирил и Методий. 55 метра бе дължината на книгата, създадена от
над 200 ученици от I - IX клас,
включваща 250 страници с преписани текстове от любими литера-

турни творби и илюстрации по тях. Събитието е във връзка с националната инициатива

„Маратон на четенето“. Като финал на маратона ми дойде идеята да направим найдългата книга, обясни библиотекарят Нели Георгиева. Тя уточни, че за пролетната ва-

канция децата са имали задача да изберат откъс от любимо произведение и да го напишат на лист, а който желае да нарисува и илюстрация към него. Започнаха да носят
своите творби, а аз имах огромното желание да направя този празник на книгата. Свързах всички листи и така дойде заглавието на книгата „Влак - приказен чудак“. „Влак”,
защото всяко листче е вагонче от този влак, а „приказен”, защото се появяват приказни
герои като Пипи Дългото чорапче, Карлсон, Пинокио и много други. Книгата завършва
с текстове, преписани от първокласници на листи с ликовете на светите братя Кирил и
Методий, обясни Георгиева.

8). В Добрич деца събраха любими текстове в 50-метрова книга - Про Нюз
Добрич (Pro News Dobrich) - http://pronewsdobrich.bg/ - 27.04.2018
Деца събраха в Добрич за празника на Кирил и Методий любими текстове от класиката в книга, дълга 50 метра. Кампанията за насърчаване на четенето, увлякла над 200
ученици, е посветена на патронния празник на хуманитарната гимназия “Св.св. Кирил и
Методий”, съобщи директорът на училището Тодор Георгиев. Сред ръкописните 250

страници на книгата са Вазовите стихове “Аз съм българче”, откъси от “Бяла приказка”
на Валери Петров, “Майчина сълза” на Ангел Каралийчев, “Патиланско царство” от Ран
Босилек. Световната детска класика е представена с “Мечо Пух”, “101 далматинци”,
“Пипи Дългото чорапче”, “Карлсон, който живее на покрива”. Избрани са и страници от
приказки на Андерсен, на Братя Грим, Джани Родари, басни на Лафонтен и Езоп, достигнали до младите читатели също чрез българските букви. Ученици от първи до девети клас не само преписаха любими текстове, но и илюстрираха книгата с рисунки на
герои, каза библиотекарят на училището Нели Георгиева, запалила децата за начинанието. Книгата е озаглавена “Влак - приказен чудак” заради навързването на страниците като вагони. Ще прибавим и заглавна страница, на която ще опишем всички произведения и автори, каза Георгиева. Книгата днес бе разгърната в цялата й дължина в

училищния двор и измерена с рулетка под аплодисментите на децата. Ръкописният том
ще се съхранява в училищната библиотека.

9). Културен афиш - поетичен рецитал на ученик и концерт на клуб по пиано Дарик Добрич - https://dariknews.bg/ - 27 април 2018 10:39

Продължава Патронният празник на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"
Добрич. Събитията са посветени на 146 годишнината от създаването на първото класно
училище в Добрич през 1872г. В програмата днес, от училището канят на рецитал на

Преслав Сивков, ученик в XI Б клас. Младият поет ще представи 20 свои стихотворения, под наслов "Моят живот". Рециталът започва в 13.00ч. в училищната зала.
Клуб Пиано с ръководител Детелина Захариева, при Младежки център Добрич, ще
изнесе своя годишен концерт. Гости на малките пианисти в него ще бъдат възпитаници
на Студио за поп-рок певци "Сарандев" с вокален педагог Елена Карабельова. Концертът започва в 18.30ч. в залата на центъра.

