Училищен електронен вестник

брой 2 за учебната 2020/2021 г.

Средно училище “Н. Й. Вапцаров” - гр. Момчилград

С богата празнична програма
СУ "Н. Й. Вапцаров" отбеляза 24 май
СУ "Н. Й. Вапцаров",
гр. Момчилград тържествено
отбеляза един от найголемите
и
обичани
български празници - 24 май
- Денят на светите братя
Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета
и култура и на славянската
книжовност.
Тържеството се проведе в
двора на училището. В
условията на извънредна
ситуация
бяха
спазени
всички противоепидемични
мерки.

изпрати поздравителен адрес
по
случай
празника.
Учениците от начален и
прогимназиален
етап
отправиха своите поздрави с
тематични песни и стихове.

Център на вниманието бяха
дванадесетокласниците.
По
случай
24
май,
абитуриентите от Випуск
Директорът на училището, 2021 г. получиха грамоти и
госпожа
Валя
Чанева, предметни
награди
за
поздрави всички ученици, отлични
резултати
в
учители
и
гости
на учебната дейност през целия
тържеството с прочувствено курс на обучение ІХ-ХІІ
слово. Община Момчилград клас.
Директорът
им

благодари за проявеното
усърдие и ученолюбие като
им пожела „На добър час“. А
те,
от
своя
страна,
благодариха
на
всички
учители за знанията, които са
им
предали,
като
им
пожелаха
здраве
и
професионални успехи.

Отличниците
получиха
награди и от Община
Момчилград.
Наградите бяха връчени
лично от кмета на Общината,
Илкнур Кязим, по време на
общоградското тържество,
посветено на празника – 24
май.
Грамоти и награди получиха
и изявилите се ученици на
олимпиади, състезания и
конкурси.
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"Шахматът - това е море, от което и комар може
да пие, но в което и слон може да се къпе."
Индийска народна мъдрост

През учебната 2020/2021 г.
учениците от 2а клас
участват
в
проект
"Занимания по интереси" Клуб "Шах", с ръководител
старши
учител
Зоя
Филипова.
Целта
на
обучението е да се създаде
интерес към шахматната
игра сред подрастващите и
да се покаже логиката и
красотата на шахматното
изкуство.
Шахматната игра формира
изключително
ценни
качества и умения, които
допринасят за цялостното

изграждане и развитие на
личността.
Практикуването на шах от
ранна детска възраст е
гаранция
за
усъвършенстването им, а
ползите,
които
човек
получава остават за цял
живот. Чрез играта на шах,
децата придобиват умения да
си поставят цели и конкретен
план за действие и за
постигането им. Учат се на
търпение и спокойствие,
като
за
целта
се
концентрират върху играта.
Използват и прилагат готови
модели, като се обмислят

планове и ходове напред, за
да погледнат обективно на
конкретната
ситуация.
Опитват се да предвидят
ходовете на противника си и
изграждат
стратегия
за
победа! Мислят, решават и
действат! Има ли изобщо подобра подготовка за живота
за едно дете?

Ученици от група „Уеб дизайнер“ представиха
своите проекти пред родители
На 04.06.2021 г. в ресторант
„Елит“ се проведе публична
изява на група за Занимания
по интереси „Уеб дизайнер“
с ръководител старши учител
по
информационни
технологии Гюлджан Дауд.
Учениците, създали
уеб
сайтове, ги представиха пред
родители и училищното
ръководство.
Своите

проекти представиха Арда
Халибрям от 5.а клас,
Мелиса Байрам от 5.а клас,
Селим Карасюлейман от 5.б
клас, Ивон Димитрова и

Нихал Мустафа от 5.а клас,
Керем Тефик от 4.а клас и
Адлен Исмаил от 6.а клас.
След
представянето
в
неофициална
обстановка
гостите споделиха своите
впечатления
от
представянето на проектите,
като имаше малка почерпка
за
присъстващите
на
събитието.
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Математиката е лесна, даже интересна
Група ученици от 7 а клас
участват в занимания по
интереси през 2020/2021 уч.
година.

Заниманията
са
по
математика и основната ни
цел е успешното представяне
на НВО, което ще се проведе
в края на учебната година.

задачи, а така също с интерес
решават т. н. занимателни
задачи,
които
изискват
логическо
мислене.

Въпреки
онлайн
провеждането на занятията
учениците
с
интерес
участват в проекта, затова
бяха
възнаградени
с
математически
пособия.
Типовете
задачи
са
съобразени
с
учебното
съдържание в 7 клас,
използваме помагала със

Отлично
се
представят
учениците:
Вероника
Георгиева, Диляра Ахмед и
Шахин Абдурахман.

Футболът е проста игра за умни хора
Ученици от 5, 6, 7 клас през
учебната
2020-2021
г.
участват в клуб ,,Футбол'' занимания по интереси.

Тренировките се провеждат
веднъж седмично по два часа
на обновения стадион в
Момчилград.

Отбора е изграден от 16
ученика. Целта на клуба е да
се изгради един боеспособен
училищен отбор по футбол,
който
да
представлява
училището на общинско и
областно ниво.

Ръководител на групата е
Митко Календжиев-младши
учител
по
физическо
възпитание и спорт.

Еднодневна екскурзия до парк "Кенана"
Проектните дейности в СУ
"Н.Й.Вапцаров" стартираха
на 08.06.2021 г. с еднодневна
екскурзия до парк "Кенана" и
посещение
на
зоологическата градина в
град Хасково.
Участие взеха групите за
Занимания по интереси "Аз

чета
и
тълкувам"
с
ръководител Роза Петрова и
"Забавна математика" с
ръководител
Елена
Бибиновска.
Публичната
изява
на
третокласниците
се
осъществи в присъствието на
всички ученици от двата
класа. Екскурзията , както и

обяда на учениците бяха за
сметка на дейността "
Занимания по интереси".

Училищен електронен вестник брой 2, 2021 г.

стр. 4

Посещение на музейната сбирка
в читалище "Нов живот" - Момчилград

На 10.06 2021 г. проектните
дейности
на
третокласниците
се
реализираха пълноценно в
Читалище "Нов живот" -

разглеждане
на
книги,
гледане
на
филм
и

посещение
сбирка.

на

музейната

Ученици се запознаха
с труда на пожарникарите

Учениците от 1 и 2 клас
се
запознаха
с
професията
на
пожарникарите.
Те посетиха Районна
служба
"Пожарна
безопасност и защита на
населението"
гр.
Момчилград.
Глaвен
инспектор

изнесе

Ваклин

лекция

Тихов

пред

децата. В открития урок
бе обяснено колко е
опасно да се играе с огън
и на кой номер трябва да
позвънят учениците, ако
стане пожар или друг
тежък инцидент – 112.
Малчуганите
имаха
възможността да се качат
в пожарна кола, като найголямо
възхищение
предизвика
у
тях

демонстрацията
на
оборудването
й.
Служители на пожарната
служба
запознаха
отблизо
децата
с
пожарникарските уреди и
съоръжения и личните
предпазни
средства,
необходими за ефективна
работа на спасителните
екипи при различните
видове произшествия.
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„Най-красивите неща в света не могат
да бъдат видяни или докоснати,
те се чувстват със сърцето“
Антоан дьо Сент-Екзюпери

Малкият
принц
от
едноименното произведение
на Антоан дьо СентЕкзюпери истински успя да
докосне
сърцата
на

учениците от 6.а клас. Освен
че
написаха
чудесни
преразкази и разпалено
дискутираха посланията в
романа, те с ентусиазъм
АЙШЕ СЕЗГИН

приеха задачата да нарисуват
илюстрации към творбата. С
радост ви представяме част
от рисунките на нашите
талантливи художници.
АДЛЕН ИСМАИЛ

БЕРАЙ БАШЕВ

МЕРВЕ КАДИР

ЕМЕЛ МЕХМЕД

БЕРФИН ХАСАН

АРДА НИХАТ

Таня Ликова на трето място в литературен
конкурс с разказ на тема: „Училище за светлина“

Таня Мирославова Ликова от
9.а клас се класира на трето

място с участието си в
литературен конкурс с разказ
на тема: „Училище за
светлина“ към НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
„ДОБРИ
ЧИНТУЛОВ – 1935“„Рада
Казалийска” за 2020 г.,в
памет на първата българска
поетеса и светска учителка в
Родопския
край.
Награждаването се извърши
на 1 ноември 2020 г.

Наградените
творби
са
публикувани в сайта на
читалището – chitalishte.info,
както и в сайта на фондация
„Буквите”.
Тук може да откриете и да
прочетете разказа на Таня
Ликова от 9.а клас.
http://chitalishte.info/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1
%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%
80%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%805/?fbclid=IwAR2EBsSnPuHL64W9Y5uejhVu2b54YX9g2llLGTOMh5F9qjV6gyg_AOhk-Y
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Химията – наука за веществата
и техните превръщания
училището, сглобяване на
видеоклип и качване в сайта
на училището и в група
,,учители по химия“.

През учебната 2020/2021 г.
15 ученици от 9 – 12 клас с
интереси по химия и ООС
участваха
в
проект
,,Подкрепа за успех“, група
,,Забавна
химия“
с
ръководител
Юзджан
Шакир.
Дейностите
обхващаха
теоретични
знания
разширяващи познанията на
учениците по химия и
практически
часове
с
ефектни опити.
Целите на проекта са:
- Надграждане на знания по
химия и ООС;

- Усвояване на умения за
планиране и провеждане на
експерименти;
- Усвояване на алгоритми за
възможни
реакции
при
различни
класове
съединения.

Извършените опити бяха
навързани
със
силни
окислители, сравняване на
активността на натрия и
калия,
получаване
и
неутрализиране на основи,
получаване на кристални
зародиши и нарастването им.

Публичната изява, поради
пандемичната обстановка от
коронавирус COVID-19 се
осъществи чрез проведени
опити в лабораторията на

Грамота и златен медал на ученичката Севил
Халил в Националния конкурс „Фотоприказка“
Халил от 10. а клас.
На 12 ноември 2020 година
2020"
Директора на СУ Н. Й.
Вапцаров, госпожа Валя
Чанев връчи наградите на
победителя в Националния
конкурс
"Фотоприказка
2020" - грамота и златен
медал на ученичката Севил

Грамота получи и старши
учител по география и
икономика
Димитрина
Вьлкова като ръководител на
победителя
във
втора
възрастова група 10-12 клас.
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Ученичката Ипек Ибрахим наградена за
постигнати високи резултати в Националното
състезание за речеви и комуникативни
умения на английски език
На 18.11.2020 г., Ипек
Ибрахим, десетокласничка в
СУ
„Никола
Йонков
Вапцаров“ – Момчилград бе
наградена от директора на
училище Валя Чанева.
Отличието бе връчено за
постигнати високи резултати
в Националното състезание
за речеви и комуникативни
умения на английски език.
Училищното
ръководство
поздрави Ипек и нейната
преподавателка
Нилюфер
Мюмюн за постигнатия
успех и им благодари за
приноса за издигане на
авторитета на училището.

За първа година се проведе
Национално състезание по компютърно
моделиране за ученици от 4 клас
След успешно представяне, 3-ма от
явилите се на общинския кръг се
класираха за участие в областния кръг
на състезанието – Керем Тефик и Рита
Хиджази от 4.а клас и Дениз Златев от
4.б клас. Учениците бяха подготвени за
състезанието
от
своите
класни
ръководители Севинч Юмер и Софка
Колева, както и от Гюлджан Дауд –
старши учител по ИТ.
След провеждане на областното
мероприятие, Керем Тефик зае трето
За първа година се проведе Национално място. Всички ученици, участвали в
състезание по компютърно моделиране за състезанието, получиха грамоти от РУО
ученици от 4. клас.
– гр. Кърджали.
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Мистичните Родопи, люлка на
древните траки и дом на Орфей
Мистичните Родопи, люлка на
древните траки и дом на
Орфей. Древните народи
населявали земите ни, са
оставили следи в нашия бит и
култура.
Слушаме
внимателно
разказа
на
госпожа Вълкова. С нея
пътуваме
във
времето.
Открихме уникалния си роден
край.

Древното
поселение
е
оставило следи навсякъде
около нас. Но тези следи са й
в нашия бит и култура. Тази
година в група по интереси
„Пътешественик“
имаме
специална тема Кулинарна
география. Много бяхме
впечатлени от културата на
хранене в различните райони
на света. Затова решихме да
споделим
това
което
научихме с вас. Хлябът се
ползва с голямо уважение на
трапезата ни. А фактът, че
трябвало да го разчупи найвъзрастният
член
на
семейството, е доказателство
за това. За нас хората от
Балканите хлябът е свещен.
Думата „хляб“ в много случаи
е
приела
значението
„хранене“ или „нахранване“.
Една поговорка гласи: „Като
има хляб, има всичко!“
Запознайте се с нашия хляб,
по
стара
рецепта
го
направихме, а бабата на Едже

го опече! Участието ни в
месенето и наблюдаването на
процеса ни накара да проучим
какво е място му в нашата
културна
традиция.
Най
нетърпелив беше Месут! Още
при появата на топлия хляб си
отчупи крайшниче! Ето и
рецептата, опитайте и Вие!
400
гр.
Брашно,
200
мл.студена вода;1 ч.л. сол, 1
ч.л. захар, 1 с. л олио, 5 гр.
Суха мая Омесва се меко
тесто и се оставя да втаса 3
часа добре повито с влажна
кърпа. След като се оформи се
оставя да втаса втори път и се
пече на 180 градуса 35
минути. Да ви е сладко!
Хлябът в нашия бит, освен за
ежедневно
изхранване
и
оцеляване,
се
явява
и
съществена част от обредите –
било
то
езически
или
християнски. Върху обредния
хляб
се
изобразяват
символиката и смисъла на
празника. Хлябът съдържа
идеите за раждането, умиране.
Проучихме и открихме много
поговорки:
„В него е хляба, в него и
ножа“
„Умният и насън си изкарва
хляба“
„Чуждият хляб зъби троши“
„Давали на циганина царство,
а той питал “Ами хляб?“
„Глад не вижда нищо освен
хляб“
„Да имаше сирене щях да
надробя попара, ама няма
хляб!“
„Харчи се като топъл хляба!
„Никой не е по голям от
хляба!

Разкрихме, че в повечето
поговорки е изразена идеята
за силата и значението на
хляба. В древността са го
приготвяли от дива пшеница
наречена „лимец“. Хората са
го приготвяли с квас, с билки
и безквасен. Квасът правили
от брашно и гроздов сок.
Пълководецът
Ксенофонт,
когато гостува на одриския
цар Севт І, отбелязва, че царят
лично разчупва хляба и го
раздава на своите гости.
Хлябът като символ свързан с
вечния цикъл на живота, с
безкрайността, с кръга, със
слънчевия диск, с домашното
огнище има място в живота на
всеки от нас. Не го
осъзнаваме, защото света в
които живеем всичко идва от
магазина. Но нека да не
забравяме каква е била
традицията и да я пазим и
продължим!
Притаени в тишината на
гората, нашето пътешествие
продължава, този път госпожа
Вълкова разказва за Пътят на
солта и ролята и в живата и
човешката цивилизация!
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Десетокласници преминаха обучение в Центъра
за военно обучение край село Широко поле
Обучението
започна
с
отдаване
на
почит
и
поднасяне на цветя на
паметника на героите –
фронтоваци, загинали във
На 22.04.2021 г. учениците от
10 а и 10 б клас от СУ „Н. Й.
Вапцаров“
преминаха
обучение
в
Общинския
ученически
център
за
военнно
обучение
и
спасителни дейности край
село
Широко
поле.

Втората световна война.
Еднодневното занятие беше
проведено от специалисти от
Военното
окръжие
съвместно със Съюза на
офицерите
от
запаса.
Учениците се запознаха със
съвременното въоръжение в
българската армия – автомат
Калашников, минохвъргачки

и оръдия. Лектор бе о.з.
подполковник
Бойко
Бенеков, който показа уреди
за свръзка –радиостанции и
телефони, които са били
използвани в миналото по
време на учения и бойни
действия. По време на
обучението учениците имаха
възможност да стрелят с
въздушна пушка.

Занятието
е
част
от
залегналите
в
учебните
програми за 9-ти и 10-ти клас
часове по военно обучение.

Първи места и на Националното математическо
състезание „Европейско кенгуру“ (2021)
Националното математическо
състезание
„Европейско
кенгуру“
за
учениците
от V до XII клас се проведе
на 29 май 2021 г.
Резултатите на учениците
след проверка от областаната
комисия са: Арда Халибрям
от 5 а клас има 59 точки, а
Мартин Ликов от 6 а клас има
62 точки от общо 100
възможни точки.
И двамата са първи в област
Кърджали.
Техен преподавател е старши
учител Елван Салимова.
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Наградени ученици и абитуриенти на 24 май Деня на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност

Мерал Юсеин
12 а клас

Елис Юсеин
12 б клас

- с ръчен
часовник за
отличен успех
(6,00) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

- с ръчен
часовник за
отличен успех
(6,00) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

Изабел
Терзиева
12 б клас

Гьоркем
Вехиб
12 а клас

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

Бахар
Мустафа
12 б клас
- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

Фатмегюл
Ибрахим
12 б клас
- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

Мерве Али
12 а клас

Есра Ахмед
12 а клас

Ширин
Мюмюн
12 а клас

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

Айсун Ахмед
12 а клас

Сезер Шабан
12 б клас

Керем Тефик
4 а клас

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

- III-място на
областен кръг
на Национално
състезание по
„Компютърно
моделиране“

- с книга за
отличен успех
(от 5,50 до
5,99) през
курса на
обучението в
гимназиален
етап

награда - книга

Прод. на стр. 11
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Наградени ученици и абитуриенти на 24 май - Деня на
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност
Прод. от стр. 10

Таня Ликова - 9 а клас

Севил Халил - 10 а клас

Арда Халибрям - 5 а клас

- класирана за участие в национален
кръг на олимпиадата по български
език и литература;
- II-ро място на областен кръг на
олимпиадата
по
история
и
цивилизации;
- III-място в литературен конкурс на
тема „Училище за светлина – Рада
Казалийска - 2020 г.“.
награда - книга

- II-ро място на областен кръг на
олимпиадата по география и
икономика;
- първа награда от Националния
конкурс
по
фотография
„Фотоприказка
2020“
с
уникална снимка „Танца на
змиите“.
награда - книга

- II-ро място на областен кръг на
олимпиадата по математика;
- предложен за участие в
националния
кръг
на
олимпиадата
по
информационни технологии;
- за отлично представяне на
областния кръг на олимпиадата
по български език и литература.
награда – книга

Адлен Исмаил - 6 а клас

Мерт Мюмюн - 9 а клас

Онур Халил - 8 а клас

- предложена за участие в
националния кръг на олимпиадата по
информационни технологии.
награда - книга

- предложен за участие в
националния кръг на
олимпиадата по
информационни технологии.
награда - книга

- за отлично представяне на
областния кръг на олимпиадата
по английски език.
награда - книга
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НА ДОБЪР ПЪТ, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ
ОТ ВИПУСК 2021!
На 24 май тази година СУ “Н.
Й.
Вапцаров“
изпрати
поредните си абитуриенти.
Въпреки
пандемичната
обстановка, пременените и
развълнувани
ученици,
родители
и
учители
допринесоха
за
приповдигнатото
настроение, с което бе
отбелязан празникът.

На този ден момичетата и
момчетата от випуск 2021 се
събраха за последен път в
двора на училището, за да се
разделят със съучениците и
учителите си, преди всеки от
тях да поеме по своя път.
От името на абитуриентите
бе прочетено прощално
слово за благодарност към
учителите от Мерал Юсеин и
Ширин
Мюмюн.

Приветствие към учителите,
абитуриентите и гостите на
тържеството
отправи
и
родител
на
зрелостник.
Отличниците на випуска
бяха наградени от директора
на училището – г-жа Валя
Чанева,
след
което
знаменосецът и асистентките
предадоха
училищното
знаме
на
бъдещите
дванадесетокласници.

Настъпи един от найемоционалните моменти –
прощаване със знамето и
учителите.

Освен от училището награди
за отличниците имаше и на
общоградското тържество от
кмета на град Момчилград –
г-жа Илкнур Кязим.
В късния следобед пъстра
тълпа
от
абитуриенти
изпълни
двора
на
училището.
Млади,
възторжени и красиви, с
разнообразни тоалети и
прически,
довчерашните
ученици прекрачиха прага на
другата
по-отговорна
и
сериозна част от живота. Не
по-малко от тях се вълнуваха
родителите и близките им,
които не можеха да им се
нарадват.

След увековечаването на
момента с многобройни
снимки,
зрелостниците
дефилираха по главната
улица
на
града
пред
любопитните погледи на
насъбралата се публика.
Тържествената бална вечер
продължи с много танци и
веселие в ресторанта на
хотел „Перперикон“ в град
Кърджали.
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КЛУБ „УЧИЛИЩЕН ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК“
Приключи дейността си

ЗА ИЗДАНИЕТО РАБОТИХА
УЧЕНИЦИ ОТ 10 Б КЛАС,
ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
УТРЕШНИЯ ДЕН“
РЪКОВОДИТЕЛ:
СТАРШИ УЧИТЕЛ СЕЗГИН ИСМАИЛ

Цели:
 Да се стимулира отразяването на
училищния живот;
 Създаване на възможност за
пълноценно оползотворяване
свободното време на учениците;
 Възможност за усъвършенстване
знанията и уменията и придобиване
на нови такива за работа с програми
за създаване на училищен вестник,
календари, рекламни материали;
 Подобряване на творческите умения,
въображение и естетически вкус на
учениците;
 Изграждане на умения за работа в
екип, конструктивно поведение,
толерантно взаимоотношение,
генериране на идеи с цел
усъвършенстване на българския език.

Очаквани резултати:
 Развиване потенциала на всяко дете,
интелектуално и личностно развитие.
 Пълноценно оползотворено свободно
време на учениците;
 Подобрени творчески умения,
въображение и естетически вкус на
учениците;
 Придобито самочувствие от
приложимост на придобитите знания
и компетенции;
 Придобити трайни знания и
практически умения за работа с
различни компютърни програми;
 Професионално ориентиране на
учениците от групата;
 Популяризиране дейностите по
интереси в проекта чрез изготвените:
училищен вестник и брошури.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ!
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