
 

 

     По повод Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост Община 
Момчилград организира онлайн конкурс на тема 
“Видео поздрав за 24 май“. В него се включиха 
ученици от първи до дванадесети клас от 
училищата на територията на Общината. 
     Условието бе видео обръщението да бъде 
колективно и в него да участват поне петима 
ученици от съответния клас. Те трябваше да се 
справят с предизвикателството поздравът да бъде 
максимално кратък, не повече от една минута. 
Целта бе да се стимулират творческите заложби на 
учениците, да покажат оригинални виждания и 
фантазия. 
Специално жури оцени изпратените видео 
поздрави. Отличените участници получиха 
награди, а най-добрите поздрави бяха публикувани 
във фейсбук страницата на Община Момчилград и 
на електронния билборд в центъра на града. 
     Победителите от конкурса на община 
Момчилград за най-оригинален дигитален поздрав 
по случай 24-ти май са: 
     Категория 1-4 клас 

4а клас  - първо място, награда 150 лв. 
1а клас – второ място, награда 100 лв. 
2б и 4б кл. – поощрителна награда за участие, 
ваучер в размер на 10 лв. за всеки участник в клипа. 
     Категория 8-12 клас 
11б клас – първо място, награда 150 лв. 
9a клас - поощрителна награда за участие, ваучер 
в размер на 10 лв. за всеки участник в клипа. 
 

 
Първо място в категория 1 - 4 клас бе 

присъдено на 4а клас 
 

 
Първо място в категория 8 - 12 клас бе 

присъдено на 11б клас 
 

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Електронен училищен вестник, брой 2, 2020 г. 

Средно училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград 

Вапцаровци победители в общински  
конкурс за дигитален поздрав 

http://www.eufunds.bg/
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    Осемнадесет абитуриенти 
отличници от трите средни 
училища в Момчилград бяха 
наградени от кмета на 
общината Илкнур Кязим.        
Поводът е завършването на 
зрелостниците и 
предстоящият 24 май - Денят 
на българската просвета с 
култура и на славянската 
писменост. Церемонията се 
състоя в заседателната зала 
на общинска администрация 
при спазване на 
противоепидемичните мерки. 
На нея присъстваха Илкнур 
Кязим, председателят на 
общинския съвет Ерсин 
Юмер и отличените 
абитуриенти. 
"Знанието е огромна сила и 
само тези, които го 
притежават, са истинските 
победители. Стремете се към 
него и бъдете смели и 
упорити в опитите си да знаете все повече и повече", пожела на абитуриентите 
Илкнур Кязим. Преди церемонията по награждаването тя посети всички 
училища и детски градини в общината, за да поздрави преподавателите с 
предстоящия празник. Всички учители, педагози и възпитатели получиха 
цветя, поздравителен адрес и писалка, гравирана с лично послание.  
"За съжаление обстоятелствата не позволяват да отбележим подобаващо 
един от най-светлите празници. Искам да ви уверя, че образованието е 
основен приоритет за мен и екипа ми. Всеки един от вас може да разчита на 
нашата подкрепа", заяви Илкнур Кязим. Заради опасността от 
разпространение на коронавирус тази година в Момчилград няма да се 
проведе традиционното шествие на учители и ученици на 24 май. Това беше 
причината общината да излезе с призив всички желаещи ученици да направят 
видео обръщения с послания по повод празника. В инициативата се включиха 
над 100 ученици от всички училища, които заснеха 20 видеа. 
    Наградените абитуриенти отличници от СУ "Н. Й. Вапцаров" са Габриела 
Иванова, Сесил Тасим, Беркант Садула, Мелек Ахмед, Олджай Мюмюн, Мелин 
Адем и Мелиса Исмаил. 

Награди и цветя получиха абитуриентите отличници  
и преподаватели в Момчилград 
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     На 04.03.2020 г. се проведе публична 
изява по проект „Занимания по 
интереси“ - група "Забавна математика" 
с учениците от 2 б клас и ръководител 
старши учител Елена Бибиновска. 
     Присъстваха учениците от 1 а клас, 
учители, училищното ръководство и 
родители. 
     В урока по математика се включиха 
както учениците от 2 б клас, така и 
първокласници. 
     Всички участници получиха награди. 

 

 

 

Публична изява на група „Забавна математика“
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     През учебната 2019/2020 
година ученици от 4а и 4б клас се 
включиха в група за занимания по 
интереси по проект „Подкрепа за 
успех“, с ръководител старши 
учител Севджан Исмаил. 
Участниците в Клуб „Сръчни 
ръце“ имаха няколко публични 
изяви. Първата им публична 
изява беше на тема: „Есен е“. 
Учениците направиха две табла с 
отпечатъци от есенни листа и 
хартиени бухалчета.   

     

   С много въображение 
и творчество 
участниците в клуба 
претвориха 
естествените 
материали в 
разнообразни изделия, 
които подредиха във 
фоайето на училището. 

 
 
 
     Коледа е най-красивият 
християнски празник, 
символ на новата надежда, 
на раждането, началото на 
нов живот. На 20.12.2019 
година учениците от Клуб 
„Сръчни ръце“ подготвиха 
и представиха изложба на 
тема: „Коледа е“. С много 
радост и желание те 
изработиха новогодишни 
картички, коледни звезди и 
предмети за украса, 
посветени на празника. 
Използваха различни 
техники и показаха своите 
умения и сръчности. 
 

 

 

Публични изяви на Клуб „Сръчни ръце“  
по проект „Подкрепа за успех“
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Емоционална интелигентност е умението да осъзнаваме емоциите – нашите 

и на хората около нас. За да подобрим своята емоционална интелигентност е нужно 

да работим за развитието на пет способности: 

 Самоосъзнаване – ясно да осъзнаваме нашите чувства и мнения; умение да 

се самооценяваме справедливо и да вярваме в себе си. 
 Саморегулация – умението ни да контролираме своите емоции; умение да се 

възстановяваме бързо след емоционална обърканост. 
 Мотивация – да правим това, което обичаме; да постоянстваме, въпреки 

трудностите. 
 Емпатия – умението да се поставим на мястото на другият човек в общуването 

си, да разбираме неговите мисли, чувства, настроения и поведение;  
 Социални умения – способност да овладяваме емоциите си в отношенията с 

другите; умението да разбираме какво се случва около нас в човешките 
взаимоотношения; способност да изглаждаме различия, да преговаряме, да си 
сътрудничим в екип. 
Как да развиеш емоционалната си интелигентност? Ето няколко идеи: 

 Потърси вредните у теб форми на поведение към хората. Например, 

склонен ли си да приписваш на другите мисли или чувства, които всъщност са 
характерни за теб? Избягваш ли конфликтите и постъпваш ли така, все едно че 
всичко е наред, въпреки, че не е?  

 Наблюдавай как общуваш с хората. Добър и внимателен слушател ли си? 

Говориш ли и ти на свой ред? Искрен ли си?  
 Опознай емоциите си. Човек може да контролира емоциите си, но не може да 

ги премахне, или да се преструва, че не съществуват. Най-важно е първо да 
изясниш какво чувстваш. 

 Слушай повече околните. Става дума за истинско и пълноценно слушане, 

известно още като “емпатично слушане”. Разпитай родителите си или твоите 
близки за интересни истории или моменти от техния живот. Опитай се да ги 
изслушаш и разбереш.  

 Включи се в групова дейност. Работата в група или в екип е полезен начин да 
осъзнаеш силните страни, с които допринасяш за успеха на някаква обща цел. 

  Сдобри се с човека, с когото си се скарал. Изслушай неговата гледна точка 

и изложи своята. След това потърси поле за разбирателство. 
 

Изготвила: Мария Колева – педагогически съветник, психолог  
 

Емоционална интелигентност. 

Как да осъзнаем емоциите 
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През учебната 2019/2020 г. 
учениците от 2а клас участваха в 
проект „Занимания по интереси“ - 
група  „Аз чета и драматизирам”, с 
ръководител старши учител Роза 
Петрова Второкласниците се 
запознаха с различни книги, предимно 
съдържащи приказки, като превес 
имаше дейността „Четене с 
разбиране“- обсъждане на героите и 
тяхното поведение. С голям интерес 
те представяха и драматизираха 
произведения  пред своите 
съученици, обсъждаха и споделяха 
впечатления, попълваха тестови 
задачи с избираем отговор и четяха по 
роли.  

 
 

 

         Учениците от начален етап участваха много активно в състезанията “Аз 

рисувам“, “Аз, природата и светът“, Аз и числата“ и “Аз общувам с Европа“, 

организирани от СБНУ. За поредна година те постигнаха отлични резултати. Има 

много ученици, които са постигнали максимален брой 50 точки във всяко от 

състезанията. 

Ученици, които са получили максимален брой точки в поне две от 

провежданите състезания са класирани на „Национално финално състезание“. 

1а клас: Акън Аптула и Берил Бахтияр 

2а клас: Айда Мехмет, Дефне Фейзула, Елиф Хабиб, Исмаил Мустафа, Мелис 

Ахмед и Урас Мюмюн 

3а клас: Гизем Ахмед и Рита Хиджази 

4а клас: Арда Халибрям и Нихал Мустафа 

Предвид  обстоятелствата „Национално финално състезание“ няма да бъде 

проведено. 

Поздравяваме всички участници с отлични резултати и им благодарим за 

тяхното постоянство, упоритост и ученолюбие.  

 

Публична изява на група „Аз чета и драматизирам“

За поредна година учениците от Начален етап постигнаха 

отлични резултати на състезанията на СБНУ 
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     Дни преди настъпването на първи 
март, учениците от клуба подредиха 
изложба от ръчно направени мартеници. 
Първи март е един от най-любимите 
празници на малки и големи. На този ден 
всеки се окичва не само с мартениците, 
които най-близките хора са му подарили, 
но и с усмивка и надежда за ново и по-
добро начало. 

 
 

 

     Участниците в 
проекта направиха 
и табло с 
мартеници за 
изложбата в 
община 
Момчилград. 
Мартениците бяха 
изработени от 
ученици от 1-5 клас, 
с помощта на 
техните родители. 
Публичните изяви 
бяха посетени от 
ученици, учители и 
родители. 

 

Първи март е един от най-любимите празници на 
малки и големи - Клуб „Сръчни ръце“  

по проект „Подкрепа за успех“
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Арда Халибрям 
– 4а клас   
- I място в 
областния кръг 
на олимпиадата 
по математика; 
 - II място в 
областния кръг 
на олимпиадата 
"Знам и мога" за 
IV клас – 2020  
 

Габриела 
Иванова – 12а 
клас 
 
 - III място на 
областен кръг 
на олимпиадата 
по история и 
цивилизация 
 

Мартин Ликов - 
5а клас  
    
-  II място в 
областния кръг 
на олимпиадата 
по математика 

Адлен Исмаил 
– 5а клас 
-II място на 
областен 
математически 
турнир 
„Перперикон“- 
Кърджали, 2019 

 

Севил Халил 
– 9а клас  
 
 - II място на 
областния 
кръг на 
олимпиадата 
по география 
и икономика 

 
 

 

Таня Ликова – 8а клас 
-  III място в областния кръг на 
олимпиадата по математика 

 
Ипек Ибрахим 
– 9а клас  
- III място в 
областния кръг 
на 
олимпиадата 
по английски 
език 
 
 

 

Стивън 
Славейков   
- 7б клас  
 
– награда за 
най-добър 
рецитатор 

  

 

Изявени ученици на олимпиади и състезания
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     По проект „Образование за утрешния ден“ 
учениците от клуб „Дигитален дизайнер“ с 
ръководител ст. учител Гюлджан Дауд 
изработиха календари, поздравителни 
картички, различни менюта, автобиографии и 
училищни брошури.   
     Учениците от 4а клас, включени в проекта, 
с интерес търсят и събират информация, 
която използват при изработването на своите 
материали.  
     Представяме част от изработените от 
учениците поздравителни картички за 1-ви 
юни – Ден  на детето и училищни брошури.  
     Поздравителните картички са изработени 
от Арда Халибрям, Ерсин Вели, Нихал 
Мустафа, Ивон Димитрова и близначките 
Селен Мустафа и Сезен Мустафа. 
     Брошурите са изработени от  Арда 
Халибрям, Нихал Мустафа, близнаците Ивон 
Димитрова и Илиян Димитров и Ерсин Вели.  
 

 

 
 

   
 

 
За да разгледате брошурата кликнете тук! 

  

 

Ученици от клуб „Дигитален дизайнер“ изработиха 
поздравителни картички и брошури 

http://sou-vapcarov-mg.com/modules/mod_flipbook_6/tmpl/book.html?fbclid=IwAR3ChKz2tyEH1-IJLrhN7S1-evCYdkzhCckiiFWrHUboZOdwrTWIlsqKIMY
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     Учениците Дамла Мурад, 
Адлен Исмаил и Берфин Хасан 
от 5 а клас откриха 
практическото приложение на 
обикновените дроби, 
изготвяйки проекти по избрани 
от тях теми. Изложени са някои 
от тях. 
 

 
 

  

  
  

     Ученици от 6 б клас по 
проект „Подкрепа за успех“, 
група „Математика – 6 клас“ 
изработиха ръбести и валчести 
тела, които изложиха на 
витрината във фоайето на 
третия етаж в сградата на 
училището. 
 

 

  

 

Използвайки усвоените знания и умения по 
математика, ученици самостоятелно изработиха  

проекти по избрани от тях теми



Електронен училищен вестник брой 2, 2020 г.               стр. 11 

Уважаеми абитуриенти, за съжаление никой не може да спре времето. Дойде 
денят, в който дори не можете да чуете за последно училищния звънец, денят, в 
който се разделяте с класните си стаи и с нас - вашите учители.  

От днес нататък ще бъдете кандидат-студенти, кандидат-родители, кандидат-
бизнесмени … 

Очаква ви истинският живот, в който няма поправими двойки. Знайте, че 
всичко е било междучасие, а сега започва истинският час за всички вас.  

Нека вашите мечти се превръщат в реалност, която да ви носи както морално, 
така и материално удовлетворение и с това да ви доближава до усещането за 
щастие. Стремежът към щастието е заложен в човешката природа и той ни кара да 
вървим напред. Бъдете щастливи в своя нов живот! 
      Навлизайки в света на възрастните, запазете в душите си детското 
мировъзприятие – умението да забелязвате и да се радвате на красотата, която ни 
заобикаля навсякъде.  
    Желаем ви от все сърце да откриете, да оцените и да съхраните истинските 
неща: приятелството, което се познава не само в беда, но и в радост; любовта, 
даваща крила и доближаваща ни до Божественото начало; радостта от 
творчеството – с каквато и  дейност да се занимавате. 
   Бъдете все така жизнерадостни и енергични, упорити и амбициозни в 

бъдещите начинания! Търсете извора на знанието и нравствеността и с 
получените знания и умения съхранете в душите си Вярата, Надеждата и Любовта!  
    Успешен старт в живота!   

 На добър час, момичета и момчета от Випуск 2020! 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

На добър час, момичета и момчета от Випуск 2020!


