
 

 

СУ "Никола Йонков Вапцаров" се 
гордее със своите ученици - 
Алпер Юсеин, Дениз Халил, 
Нихат Хасан и Онур Нури от 6 б 
клас.  
Шестокласниците са проявили 
честност и почтеност като са 
предали незабавно в РУ-
Момчилград, намерените 
изгубени пари на улицата /180 лв 
и 80 паунда/.  
Директорът на ОД на МВР-
Кърджали, старши комисар 
Щерьо Милчев, изпрати  

поздравителни адреси на четиримата 
ученици, като изказва уважение и 
благодарност за проявената честност, 
за достойната им постъпка, с която те 
заслужават да бъдат пример в 
обществото, гордост за родителите, 
учителите, съучениците и 
съгражданите си.  
Училищното ръководство и целият 
педагогически персонал 

поздравява своите възпитаници за 
проявената гражданска доблест, 
честност и почтеност. 
Браво, деца! Вие издигате авторитета 
на СУ "Никола Йонков Вапцаров" и 
доказвате, че в него се обучават деца с 
правилен мироглед и съзнание! 
 
 
Благодарим Ви! 
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В живота на човека се случват 

понякога и неща, които никой не може 

да предположи. Така се случи със 

семейство Йосифови от нашия град в 

началото на месец януари 2021 г. 

Среднощен пожар изпепели дома на 

семейството, чийто две момичета са 

ученички в Начален етап в СУ „ 

Никола Й. Вапцаров“. Още на 

следващия ден училищното 

ръководство отправи гореща молба 

към учителите, учениците и помощния 

персонал да помогнат с парични 

средства, дрехи, необходими за дома 

мебели, уреди и др. 

В същия ден ръководството на 

училището осигури учебници, 

тетрадки, раници, учебни пособия и 

безплатен обяд на децата на 

пострадалото семейство до края на 

учебната година. 

Беше оказана психологическа 

подкрепа от специалистите в 

училището на двете ученички за по-

бързо преодоляване на страха и шока 

от преживяното. 

Ученическият съвет организира 

събирането на паричните средства, 

благодарение на което последва 

вълна от съпричастност и съчувствие 

към бедата, сполетяла семейство 

Йосифови. За много кратко време 

беше събрана сумата в размер на 

5072 лв.  

Активно се включиха и 

родителите на много ученици, които 

дариха дрехи, обувки, посуда и други 

необходими за семейството домашни 

прибори. 

Всичко това беше предадено на 

бащата на семейството, който с 

просълзени очи благодари от сърце за 

сторената добрина. 

Тази инициатива е поредното 

доказателство, че доброто е дълбоко 

заложено в човека. Само е 

необходима ситуация, в която то да се 

прояви. 

Училищното ръководство 

благодари на всички, взели участие в 

тази благотворителна кампания. 

 

СЪПРИЧАСТИЕ ОТ СЪРЦЕ 
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Навършват се 148 години от обесването 
на Васил Левски. Героят, останал в 
българската история като Апостола на 
свободата, е убит от османската власт 
през 1873 г. 
След смъртта си революционерът и 
идеолог на освободителните борби се 
превръща в национален символ. Той 
пада в освободителната борба едва 35-
годишен, без да доживее да види 
реализирана мечтата си за свободна 
България. 
 „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако 
загубя, губя само мене си“ –  

 
тази фраза се е превърнала в символ на 
делото на Апостола. 

Ученици и преподаватели в СУ „ Н. Й. 
Вапцаров“ почетоха паметта, делото и 
саможертвата на Васил Левски. 
Вапцаровци с подбрани стихове,  негови 
мисли и с признателни слова  изразиха 
възхищението и гордостта към 
Апостола. С възторженост и 
патриотичен дух те рецитираха 
заветните слова, безсмъртните фрази 
на Апостола и стихове на Вазов и Ботев, 
посветени на героя. 

 

 
 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
 

 

19-ти февруари, време 
отредено да отдадем 
заслужена почит на един 
недостижим българин. Знаем, 
че не всеки може да бъде като 
Левски, но всеки трябва като 
него да милее за Родината си, 
да отстоява родното и 
българските ценности, част от 
които е и Апостолът. 
Учениците от 3 б клас в 
часовете по занимания по 
интереси обогатиха знанията 
си относно живота и делото на 
Апостола на свободата и 
подобриха уменията си за 
работа в екип. 

 

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ! 
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Група за Занимания по 
интереси "Забавна 
математика"  3 б клас  с 
ръководител старши учител 
Елена Бибиновска. Групата се 
състои от 13 ученици. 
За трета поредна година те 
участват активно ,като целите 
на обучение на групата са : 
1. Да се развие логическото 
мислене на учениците . 
2. Да се прилагат на практика 
изучени действия . 
3. Да се използват на практика 
знанията на учениците за 
мерни единици и геометрични 
фигури. 
Учениците в групата работят 
както самостоятелно ,така и в 
екипи. 
Много често  сменят ролята си 
на ученик с тази на учител и 
представят свои идеи пред 
съучениците си като 
използват интерактивни 
методи. 

 

 
 

 

 

 

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА 
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  Училището дава 
възможност на всяко дете 
да намира своето място, да 
намира подкрепа и стимул 
за развитие, за да разгърне 
максимално потенциала и 
възможностите си. Те са 
много талантливи, умни и 
активни деца, дават винаги 
страхотни идеи. Някои от 
тях рисуват, пишат стихове, 
есета, невероятно и 
креативно. Участват във 
всички мероприятия в 
училище и извън него. 
  Свикнала да изразява 
емоциите си чрез стихове, 
Джансу Мехмед Карачол от 
10.а клас не спира да се 
вдъхновява от човешките 
чувства, от големите 
съвременни поети и от 
тяхното  

творчество.   
Талантливата Ейлем Халил 
Халил от 11.б клас, 
вдъхновена от 
литературата и природата, 
вижда света по магически 
начин и го претворява с 
ярки цветове през сърцето 
си. В нейните картини 
бликат впечатленията от 
отворените й сетива за 
светлината, колорита, 
директните преживявания с 
природата, споделени 
емоции. 
  На учениците им се дава 
възможност да придобият 
умения за изразяване на 
собствени мисли, чувства и 
отношения чрез средствата 
на изобразителното 
изкуство и литературата. 

 
 

 

   
   

Занимания по интереси – група „Аз чета и тълкувам“  3а клас 
С този проект у учениците се 
формира читателска 
самостоятелност, изгражда 
се отношение към книгата 
като към културна ценност. 
Третокласниците изразяват 
емоционално-оценачно 
отношение към 
разглежданите произведения 
и обогатяват речниковия 
запас от думи. Четат с 
разбиране откъси от книги и 
участват в обсъждането им. 

      

 

НЯМА ИСТИНСКИ ЖИВОТ БЕЗ ИЗКУСТВО 



 

Училищен електронен вестник брой 1, 2021 г.               стр. 6 

На госпожата ни по БЕЛ – Соня Димитрова 
 

С  вашите добрини и с вашия професионализъм, и с 

Обичта Ви към нас, ние учим с интерес. 
Но трудните тестове и задачи, и 

Яростните уроци успяват да ни сплашат. 
Давате ни много домашни, но 

И ни давате… 

Много време, за да ги направим. 
И ние, не всички можем да се справим, защото са  
Трудни. Но полагаме усилия. 
Радваме се, че сте с нас. 
Обичаме Ви, госпожо! 

Вие много се мъчите, 
А ние, не учим! 

                                        Айберк Махмуд - 8.а клас 
 

 НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

Вълшебник бе ти български, 
А българите те предадоха. 
Сила юнашка имаше в тебе, 
И ти пожертва себе си за нас. 
Любов си ти народна. 
Лъв безстрашен беше ти, 
Е накрая, жертва се за свободата ни. 
Воля и дух имаше в тебе, 
Сила и кураж безстрашна, но 
Качиха те на бесилото безсрамно, 
                   предатели, а не османци. 
И обичаме те, българино, знай го ти! 
                           Кристиян Сребрев - 8.а клас 

 
 

ВАКАНЦИЯ 
Всички в класната стая стоим, 
А в главите си планове кроим. 
Караме вече последни часове, 
А скоро ще сме пред нашите домове. 
Никой за уроци и училище не мисли. 
Цветя и слънце, вода и птички, 
И разбира се, много весели сме всички. 
Я, добре си ни дошла – ваканция лятна! 
                               Елина Боюклиева – 8.а клас 
 

 

 

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО - АКРОСТИХ
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На 04.03.2021 година учениците от групата 
занимания по интереси – „Природолюбител“, с 
ръководител Невин Исмаил, изработиха хранилки 
за дивите птици, след което ги поставиха в 
местността хижа „Момчил Юнак“. Най – трудното 
време за птиците е зимата и началото на 
пролетта. Именно през този период те се нуждаят 
от грижи и хранене. Учениците обещаха да 
полагат грижи за пернатите си приятели и редовно 
да зареждат хранилките със семена. Целта на 
инициативата е подхранване на дивите птици и 
възпитание на любов и грижа към пернатите у 
учениците. 

 

 

 

Ученикът Момчил Трингов от 3 б клас представи пред 
своите съученици проектите, които е направил по 

Компютърно моделиране 
 

  

 
Момчил проявява голям интерес по учебния предмет 

и вече е създал своя игра в Scratch. 

 

ДА ПОМОГНЕМ НА ПТИЦИТЕ
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Публична изява на група за 

занимания по интереси 

„Природолюбител“  към СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ с ученици от 6а и 6б 

клас и ръководител старши 

учител Невин Исмаил се състоя 

на 12.03.2021 г. Темата на 

занятието беше „Изграждане на 

цветен кът в двора на училището“. 

В двора на училището бяха 

засадени 23 рози. Всеки ученик 

посади своя роза, за която да се 

грижи, като я полива и окопава. 

Това беше едно прекрасно 

изживяване, в което всички 

работихме рамо до рамо в името 

на красотата и облагородяването 

на училищния двор. 

 

ИНИЦИАТИВНОСТ - ЦВЕТЕН КЪТ  
В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО
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В клуб “Биология - 
интересна и полезна”  
участват общо 15 
ученика, от които трима 
от 10-ти, трима от 11-ти и 
девет от 12-ти клас. Той 
има за цел участниците 
да изградят: същинска 
връзка с природата като 
усвоят знания за 
взаимовръзката между 
човека и околната среда; 
да придобият умения и 
навици за 
природосъобразен и 
здравословен начин  на 
живот; да се повиши 
мотивацията за лично 
екологично възпитание и 
култура; да усвояване 
знания за някои болести 
при човека и храните от 
новото време; 
формиране на 
отговорности за  
проблемите на околната 
среда и нейното 
опазване; осъзнаване, че 
живота и здравето е в 
собствените ни ръце. 
Заниманията се 
провеждат в кабинета по 
химия и са съобразени с 
епидемичната 
обстановка в общината и 
страната.   
През месец ноември 
2021 год. ръководителят 
на клуба по “Биология - 
интересна и полезна” 
Лейля Адемова 
Кьосеюмер, запозна 
учениците от клуба с 
формата на матурата по 
биология. 

 
  Освен това тя отговори на 
различни въпроси вълнуващи 
и касаещи учениците по 
отношение на държавният 
зрелостен изпит. 
Участниците взеха активно 
участие и се пробваха в 
решаването на примерни 
тестове. Истинско вълнение 
предизвика преброяването 
на точките и превръщането 
им в оценка. 
През месец декември 
участниците по занимания по 
интереси на клуб "Биология - 
интересна и полезна" изготви 
презентации на теми 
свързани със здравословното 
хранене, суперхраните и 
видовете диети. Усвоиха 
умения за съставяне на 
здравословно меню и 
приготвиха нискоклорични , 
но вкусни храни. 
През месец януари изготвиха 
макети на клетки и модел на 
ДНК от подръчни материали. 
Така те творейки усвоиха 
трайни знания за структурата 
им. Научиха се да четат 
генеалогичните карти и с 
помощта на ръководителя си 
начертаха свои такива.  
През месец февруари 
учениците изолират ДНК от 
банан и киви и наблюдаваха 
подготвени от тях нетрайни 
микроскопски препарати.  

 
 

 

 
 

 

 

СЪЩИНСКА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА 
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   И тази година Вапцаровци представиха 
достойно нашето училище на олимпиадите 
по български език и литература и 
математика. 
   На 26.01.2021 г. се проведе общински кръг 
на националната олимпиада по български 
език и литература. 
   Участниците бяха разпределени в 5 
състезателни групи. 
   Учениците от 5 клас писаха 
трансформиращ преразказ, а 
шестокласниците  показаха уменията си за 
създаване сбит преразказ. Участниците от 7 
клас решиха тест от 30 задачи, освен това се 
състезаваха в умението си да създават 
аргументативен текст – отговор на 
литературен въпрос. Учениците VIII-X 
решиха тест от 30 задачи, а 
дванадесетокласниците имаха възможност 
да изберат дали да напишат есе, или 
интерпретативно съчинение. 
    12 ученици от СУ “Н. Й Вапцаров“ се 
класираха на областния кръг на олимпиадата 
по български език и литература, който се 
проведе на 7.03.2021 г. в СУ“ П. Р. Славейков“ 
гр. Кърджали. 
    Състезателите от нашето училище заеха 
следните места в област Кърджали: 

- Арда Хюсеин Халибрям от 5.a клас – 4 
място; 

- Ивон Даринова  Димитрова от 5.a клас 
– 7 място; 

- Ерсин Айхан Вели от 5.a клас – 10 
място; 

 

 

 

 
 

- Адлен Сезгин Исмаил от 6.a клас – 7 място; 
- Ванеса Величкова Козубова от 6.a клас – 8 място; 
- Таня Ликова от 9.а клас е класирана за националния кръг на олимпиадата по 

БЕЛ. 
  Математиците ни премериха сили в общинския кръг на олимпиадата по 
математика. За областния кръг, който се проведе на 13.2..2021г. в СУ „Отец 
Пайсий“ гр. Кърджали,  се класираха 5 ученици. 
  Повод за гордост се оказа малкият ни математик Арда Халибрям от 5.а клас, 
който зае 2 място в област Кърджали. Успехите на учениците от СУ "Н. Й. 
Вапцаров" се множат, а ние им желаем  много мъдрост и успехи в живота и 
науката! 
 

 

ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 
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   Когато обичаш природата и 
цениш родния си край ти винаги си 
успешен. За поредното отличие на 
десетокласничката Севил Халил 
ще ви разкажем днес.  Второто 
място на областната олимпиада 
по география и икономика в град 
Кърджали през 2021 година. Това 
е поредното отличие на младият 
любител на приключения. 
Традиционно нейното 
представяне винаги е отлично.  

   Още през учебната 2018-2019 година тя спечели първо място в областния кръг 
по география и икономика. През учебната 2019-2020 година  успеха и беше 
потвърден и с  второ място при участието на областния кръг по география . Севил 
обича да бъде сред природата и на практика да открива света и да се докосва до 
него. Тя е географ изследовател. Природата и процесите в нея са важна част от 
мотивацията и при подготовка за участие в областните кръгове по география. 

През учебната 2020/2021 
година 13 ученици от 5-ти 
и 6-ти клас и 15 – от  8-ми 
до 11-ти клас участват в 
занимания по интереси – 
групи  „Уеб дизайнер“ и 
„Приложна 
информатика“. Учениците 
от малките класове 
създават сайтове на 
избрани от тях теми, 
използвайки HTML и CSS, 
а тези от горния курс 
създават приложни 
програми, използвайки 
C#.  
Арда Хюсеин Халибрям 
от 5. „а“ клас, Адлен 
Сезгин Исмаил от 6. „а“       
и Мерт Фикрет Мюмюн от 
9. „а“ регистрираха своите  

 
 

 
 

 

проекти за участие в 
Националната олимпиада по 
информационни технологии  
и се явиха на областния 
кръг, където се представиха 
блестящо. От възможни 100 
точки Арда има 92, Адлен – 
91, а Мерт – 94. Проектите и 
на тримата са предложени 
на Националната комисия за 
участие в националния кръг 
на олимпиадата по 
информационни технологии. 
  
 
Линк към проекта на Арда:  
http://rodopite.sumg.eu/ 
 
Линк към проекта на Адлен: 
http://www.zp-
scratch.sumg.eu/ 
 

 

ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 

 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АРДА, АДЛЕН И МЕРТ НА 
ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

http://rodopite.sumg.eu/
http://www.zp-scratch.sumg.eu/
http://www.zp-scratch.sumg.eu/
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Контролираният 
стрес ни помага 
да се 
фокусираме и 
да работим под 
напрежение, да 
се мотивираме 
за по-добри 
резултати, дори 

може да спаси живота ни. Стресът е реакцията 
на тялото ни, когато сме изправени пред заплаха 
или някакво изискване. В такава ситуация 
централната ни нервна система реагира като 
освобождава хормони, които изправят тялото в 
режим на готовност.Те карат сърцето ни да бие 
по-бързо, кръвното ни налягане да се повишава, 
дишането ни да се ускорява и сетивата ни да се 
изострят. Тези физически промени ни помагат 
да сме по-бързи, по-силни, по-издържливи и 
фокусирани. Всичко това може да ни помогне в 
застрашаващи живота ситуации.  
Фази на стреса   -  
Реакциите ни към 
стрес се 
развиват с 
времето и 
излагането на 
различни 
фактори. Дали 
човек ще премине през всички фази или 
директно ще прескочи на късните етапи зависи 
от нивото и интензитетът на изпитаната заплаха.  
 
Първа Фаза 
– Изправени сме пред нещо ново. То може да 
бъде позитивно – нов дом, появата на нов член 
на семейството; или пък негативно – 
затрупване с много задачи , проблеми във 
взаимоотношенията с приятели и семейството, 
или др.  Мотивацията в този стадий е висока и 
имаме достатъчно енергия да се справим със 
ситуацията, чувстваме се обезпокоени, но 
мобилизирани. 
 
Втора Фаза 
– Нивата на стрес се повишават и започват да 
засягат ежедневното ни функциониране. 
Чувстваме се претоварени, нямаме време за 
нищо, започваме да имаме здравословни 
проблеми. На този етап полезният стрес 
започва да се превръща в дистрес. 

Трета Фаза 
– Ако до този момент не сме си обърнали 
внимание, има опасност стресът ни да се 
превърне в хроничен. Имаме усещането, че 
колкото повече работим и влагаме усилия, 
толкова по-малко успяваме да постигнем. 
Започват проблеми с главоболие, ставаме 
по-агресивни и избухливи, реагираме 
импулсивно пред всяка пречка. 
 
Четвърта Фаза 
– Чувстваме се „прегорели“ емоционално и 
физически. Имаме занижена оценка за себе 
си. Почивните ни дни не са достатъчни, за да 
свалят напрежението от нас и то само 
продължава да се трупа. Изпитваме 
неспособност да се справяме дори с 
елементарни ежедневни неща. 

 
Справяне със стреса  
 
 Първата стъпка към преодоляване на стреса 
е да изместим фокуса от нещата, които не 
можем да контролираме, към нещата, които 
можем да контролираме тук и сега.   
Много можем да си помогнем ако използваме 
някои прости методи за самопомощ и 
самоуправление, както и методи за  
релаксиране:  
 
Физически упражнения 
– Особено ритмичните упражнения, които 
включват ръце и крака (тичане, плуване, 
танци).  Те са много полезни ако сме 
изпитвали 
стрес, който ни 
е оставял 
вцепенени. 
Така тялото се 
отърсва от 
чувството на 
обездвижване 
и страх, които съпътстват подобни ситуации. 
Социализиране 
– Опитайте да общувате с приятели лице в 
лице, а не онлайн. Това спомага за 
отделянето на хормони, които ни помагат при 
стрес и дистрес. Някоя мила дума, топъл 
поглед или приятелски съвет – всичко това 
„успокоява“ нервната ни система и сваля 
чувството на напрежение. 

 Продължава на стр. 13 
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Продължава от стр. 12 

 
 

Здравословно хранене 
– Яжте балансирано. Нека в менюто ви има 
повече плодове и зеленчуци, както и храни 
богати на омега-3 киселини. Би помогнало 
също да намалите рафинираните 

въглехидрати, 
сладките 
десерти и 
кофеина.  
Ангажиране на 

сетивата 
– Разберете 
какво ви помага 
да се чувствате 

спокойни.  
Може да е 

любимата песен - нека да звучи в ушите ви. 
Може да ви помогне ароматът на любимата ви 
храна, красиви цветя, или парфюм? Може да ви 
помогне това да галите сгушения си домашен 
любимец?Или да прочетете любима книга?   
Намерете своят емоционален стимулатор.   
Време за себе си 
– Умората пречи на човек да мисли и действа 

  

рационално. Не само трябва да се грижим да 
получаваме достатъчно количество сън, но и 
да намираме време за себе си.  
Затова нека не стоварваме толкова вина върху 
зловредното влияние на стреса. Той е наш 
приятел – той ни стимулира да вървим напред 
и да се 
мотивираме. 
Ако не 
разпознаваме 
и реагираме 
правилно на 
заобикалящите 
ни заплахи, 
лесно можем 
да преминем границата и стресът ни да стане 
застрашаващ и увреждащ здравето. Такъв тип 
стрес се нарича „дистрес“. 
Дистресът е този, който може да ни създаде 
неприятности. Опознайте себе си и тялото си и 
със сигурност ще избегнете срещата с него. 
 
Изготвила: Мария Колева – психолог  
По материали от интернет 

 
ЗА ИЗДАНИЕТО РАБОТИХА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „УЧИЛИЩЕН 
ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК“  
С РЪКОВОДИТЕЛ СЕЗГИН ИСМАИЛ 
ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
УТРЕШНИЯ ДЕН“ 
 
 
КОНТАКТИ: 
ГР. МОМЧИЛГРАД, 6800 
УЛ. „МОМЧИЛ ВОЙВОДА №1 
УЕБ СТРАНИЦА: 
https://sou-vapcarov-mg.com/ 
E-MAIL: sou_mg@abv.bg 
 

 
 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ 
УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ! 
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