На добър час,
абитуриенти!
Вестникът е издание на Ученическия парламент на 79 СОУ “Индира Ганди”
пилотен брой, април 2009г.

Тема на броя: На добър път и попътен вятър, абитуриенти!
Мото: “Бъди промяната, която искаш да видиш в света!”
Махатма Ганди
Първо интервю на г-жа Дукова като Директор на 79 СОУ
“Индира Ганди”
Как се чувствате на новото Ви работно място?
Голямо предизвикателство за мен е 79- СОУ – изключително
емблематично е това, че е единственото училище, в което се
изучава индийския език (хинди), това че се изучават много
сериозно информационните технологии, както и всички останали
предмети. Гордея се с факта, че тук успехът на учениците е доста
добър, както и работата на учителите. Когато има трудности,
заедно ще се преборим с тях!
Какви реформи и новости бихте въвели в училището като нов
директор?
На първо време бих желала да запазим традициите си (да се
продължи изучаването на учебните предмети, както до сега,
спазване честването на празника на училището). Бих променила в
училището: материалната база, дизайна, това да има повече
извънучебни занятия, с цел да станем едно по-разкрепостено
училище.
Как стои въпросът с униформите и учениците, ще имаме ли
право на глас?
Този въпрос бе задаван и на родителските срещи. Да! Аз имам
позитивно отношение на тази тема, но за мен по-важни са
ученическите мнения и аз ще бъда (лично на тази тема)
напътствана от вас!
МНОГО ВАЖЕН ВЪПРОС, вълнуващ всички ученици! Какво
е мнението Ви за ваканциите, организирани от училището?
Според мен доказах това, което мисля, защото първото
екскурзионно излизане от училище беше сбъднато. ДА! Аз
наистина съм ‘за’ това да има извънучебни и извънкласни
дейности, защото да твърдиш, че цениш и обичаш родината си,
трябва да я познаваш.
Ще има ли големи промени в учителския колектив?
Това е доста сложен въпрос и може би не зависи изцяло от мен!
За сега съм доволна от хората, които работят тук, те са
изключително големи професионалисти. След време ще има малки
козметични промени.

Какви пожелания отпращате на
първия Ви випуск абитуриенти?
Пожеланията ми към тях ще бъдат
изпратени точно в подходящия ден . (11
май). Най-искрено им пожелавам,
никога да не забравят училището, в
което са завършили средното си
образование и най-вече да не забравят
приятелствата, създадени в 79 СОУ !
Репортер Борислава Желева 5б клас

Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици

Госпожа Пенка Аврамова не е
просто учител в 79 СОУ „Индира Ганди”,
тя е нашата Пепи. Това е преподавателят с
най-голямото сърце. Във всеки един момент
тя ни посреща с отворени обятия. Изслушва
ни, съветва ни, подкрепя ни. За нас Пепи е
както приятел, така и майка. Тя винаги е
била скромна. Можем да потвърдим, че е
мила и добра. Отговорът на всички въпроси
е един... госпожа Аврамова. Когато ни се
плаче, можем да плачем на нейното рамo;
когато се смеем, тя се смее с нас. Заедно
сме споделяли и мъка, и радост. За нас
Пепи е единствена!

Мили мои млади хора, приемете
моите пожелания да бъдете, млади,
усмихнати, позитивни, изпълнени с
мечти и сила да ги постигате, да се
доверявате на вътрешния си глас да
следвате своето разбиране за красотата
и щастието. Убедена съм, че успешно
ще се представите на зрелостните
изпити, както и във всичките бъдещи и
вече зрели начинания. Пожелавам ви в
житейския път, който ви предстои, да
бъдете все така талантливи, упорити и
трудолюбиви, въпреки че някои от вас
няма да бъдат посипани „с ябълков
цвят”, животът им няма да мине „в
колесница”, „по друм от цветя”. Но
животът е борба! Нека нашата
положителна енергия, нашата добра
дума да бъде вашата щастлива орис.
Защото вие наистина имате нужда от
окуражаване, от подкрепа, от някой,
който вярва във вас и ви желае доброто.
С нашите вечни съвети ще бъдем винаги
с вас

На добър път!
Г-жа Пенка Аврамова
Класен ръководител на 12 а клас

Учениците от 12а клас
Само след няколко месеца на
абитуриентите им предстои бал - един
от най-красивите и незабравими мигове
в техния живот. Те започват един нов
етап, който ще им поднесе изненади и
горчиви мигове. Мигове, в които аз им
пожелавам да приемат трудностите с
усмивка и никога да не се предават, а да
се опитват винаги да преследват своите
мечти!
Г-жа Светла Вълчовска,
Класен ръководител на 12б

Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици
За най-послушните ученици!
Ако владееш се, когато всички
треперят, а наричат теб страхлив;
Ако на своето сърце едничко
се довериш, но бъдеш предпазлив;
Ако изчакваш, без да се отчайваш,
Наклеветен - не сееш клевети;
или намразен - злоба не спотайваш,
но ни премъдър, ни пресвят си ти.
Ако мечтаеш, без да си мечтател;
ако си умен, без да си умник;
Ако посрещнеш Краха – зъл предателеднакво със триумфа – стар Циник;
Ако злодеи клетвата ти свята
превърнат в клопка и го понесеш;
или пък видиш сринати нещата,
градени с кръв, и почнеш нов градеж;
Ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени - да ти служат пак,
и крачиш, само с Волята останал,
която им повтаря: „Влезте в крак!”
Ако в тълпата лорда в теб опазиш,
В двореца - своя прост човешки смях;
Ако зачиташ всеки, но не лазиш;
Ако от враг и свой не те е страх;
Ако запълниш хищната Минута
с шейсет секунди бяг поне веднъж,
светът е твой! Молбата ми е чута!
(Р.Киплинг)
Че главното е, мили мои,
да бъдеш винаги
Човек!
Пожелание от г-жа Евелина Димитрова
класен ръководител на 12в клас

Добре дошли в нашето женско
царство, където на почит са момчетата. Не
защото са ни само шест - Сашо, Ангел,
Живко, Илиян, Мартин и Петър, а защото
сме умнички и сме усвоили древната
мъдрост на българката, че „главата на
петела се обръща натам, накъдето я завърти
шията”. Но нали сме си обърнати малко на
изток, научихме и още нещо: Хармонията
цари там, където има Ин и Ян. Танцувайки
„боси по асфалта”, разбрахме и това, че
женската красота се крие не в мазила и
парцалки, а в излъчването. И още:
красотата на жената се оглежда в очите на
мъжа. Ето защо ние сме едно цяло и в
нашето царство цари хармонията.
Ученичките Адриана, Виктория,
Даниела, Диляна, Ели, Елизабет, Йоана,
Магдалена, Маргарита, Марина,
Мартина Т., Мартина Ц.,Цветелина и
Светлана от 12 в клас

Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици
Постъпих на работа в 79 СОУ като учител преди три години. Тогавашният 10г
имаше слава на най-недисциплинирания клас и никой колега не желаеше да го поеме като
класен ръководител. За мен това беше сериозно предизвикателство. Станах класна на тези
ученици с голямото желание да ги мотивирам и да премахна славата на „най-лош клас”. На
няколко пъти паралелката беше на косъм да се разформирова. Но въпреки изключените от
класа, с много усилия, разговори с родители, ученици и колеги, достигнахме заедно
желанията и стремежите за развитие. Днес се радвам, че успях да изведа 12г клас и те
завършват успешно в 79 СОУ „Индира Ганди”!
г-жа Цветелина Асенова
класен ръководител на 12г клас

Класен ръководител съм на 12г клас,
на който скоро предстои абитуриентски
бал, матури и кандидат-студентски изпити.
Тази е една от най-важните и незабравими
години от живота им. От все сърце им
пожелавам много успехи, много щастливи
мигове и преди всичко - крепко здраве. И
нека всички трудности и проблеми, които
ще им сервира животът занапред, да ги
приемат спокойно, трезво и с лекота. Дано
никога не забравят емоциите и вълненията,
които са преживели в училище, и нека ги
запазят дълбоко в сърцата си.
На добър път!
Г-жа Цветелина Асенова
класен ръководител на 12г клас

Няма да крия, че когато преди три години
разбрах, че ще бъда класен ръководител на 10д
клас, бях малко притеснена. Носеше им се
славата на луди глави, готови винаги за някоя
щуротия. Потърсих доброто във всеки от тях и
го намерих. Радвам се, че отношенията ни не
останаха ограничени само в класната стая.
Приятни мигове за всички нас останаха от
гостуването ни в „Шоуто на Слави”,
театралните постановки, които посетихме.
Стараех се да бъда приятел с моите ученици.
През тези три години семейството ми се увеличи
с оше 25 души. Давах много от себе си, но и
учениците ме зареждаха с неподправения си
оптимизъм, свежото си чувство за хумор и...
неизменното спокойствие по отношение на
ученето. Днес, когато предстои да се разделим,
искам да пожелая на всички абитуриенти да
запазят младежката си искреност, да продължат
да бъдат все така истински и да съумяват да
търсят и намират доброто в живота!
Г-жа Веселка Иванова
Класен ръководител на 12 д клас

Лично творчество на ученици от 79 СОУ
посветено на абитуриентите.
На добър час
В училищните години всички завързваме нови
контакти и приятелства. Някои от тях се разпадат, но
други остават здрави и неразрушими... Със сълзи
изпращаме абитуриентите от випуск 2008-2009, в който
има уникални и неповторими хора. Те винаги ще са в
сърцата ни! Желаем ви да имате хиляди мечти и да се
стремите към сбъдването им! Градете живота си в найдобрата за вас посока и постигайте множество успехи, но
не забравяйте от къде сте тръгнали! Имали сме добри и
лоши мигове, но хора като Боби, Георги, Емо, Владко,
Никола, Кристиян 12д, Йордан 12г, Крисо 12б и всички
останали 12-ти класове, остават завинаги в кътчето с
хубавите ни спомени!
Обичаме ви!
Петя Петрова и Катерина Спасова 11б

Раздялата за вас сега е тежка,
нищо, че в очите ви блести насмешка.
До вчера брояхте до 12 и викахте "Ура!".
Сега? Сега е време за мъничко тъга!
С вас да си признаем имахме добри и лоши
дни,
прекрасни са всичките ни спомени!
По своя път готов е всеки да върви,
но в сърцето си ще носи ученическите дни!
Не сме били от най-добрите,
покрай усмивките прокрадват се сълзите...
Разлиствате нова страница от вашия живот,
започвайки един нов за вас период,
в който трудностите са на всяка крачка.
Не позволявайте нищо да ви мачка!
Сега ви изпращаме с мъка и сълзи,
с пожелание за сбъдване на вашите мечти!
Обичаме ви безкрайно! Раздялата е тежка и
за нас,
но от сърце желаем на всички - до нови
срещи и на добър час!
Борислава Желева 5б клас, Петя
Петрова и Катерина Спасова 11б

Сякаш вчера беше,
когато те стояха
на прага на училището
с усмивка на лицата
и с цветя в ръката.
Сякаш вчера беше,
когато те се вълнуваха
как ще мине техният
първи учебен ден.
Дали ще си намерят
приятели и какъв
ще е учителят?
Но ето ги, сега стоят
пред нас с насълзени
очи и тъжни чувства,
таени в сърцата.
Тъжни чувства заради
раздялата и незабравими
спомени от прекараното
време заедно.
Учителите трябва да са горди с
това, което са постигнали, и на което са
научили тези вече големи хора. С
радост ще си спомнят за нещата, които
са ги карали да се усмихнат, с тъга за
раздялата и с надежда за едно ново
начало.
Пламена Динева 6а

Лично творчество на ученици от 79 СОУ
посветено на абитуриентите.
Искам ...
Искам да застана на ръба на проспастта,
да чуя своя глас и да прогледна през страха,
да усетя ритъма, заглъхнал в моята душа,
за да се почувствам част от умисъла на
деня!

Искам да послушам митовете за Атина,
да откъсна ябълка от райската градина.
Искам да се срещна лично с Орфей,
да го послушам в ритъма на арфата как
пей.

Искам да прескоча през бариерите на
вечността,
да поскитам някъде из нейните недра,
да обиколя и да разгледам,
какво случвало се е нявга по света.

Искам после аз да се събудя, леко да се
поразтегна
и на живота пак с усмивка мило да
погледна!
Асен 10б клас

Искам да се върна назад през вековете,
да прегледам нечии дела,
и да се порадвам на човека,
непокварен от греха.

Актуални новини от живота на училището
Европейски конкурс
"Млади преводачи"
"Juvenes Translators" - организира се във
всички държави-членки на ЕС – 2008г.
учениците, родени през 1991г., имаха право да
участват.
Основната цел на превода е общуването,
а въпросът, който всеки преводач трябва да си
зададе, е: "Как мога да предам посланието?".
Добрият превод трябва да въздейства на
читателя по същия начин като оригиналния
текст.
Четирима ученици взеха участие в
конкурса, под ръководството на г-жа Пенка
Аврамова. Конкурсът се проведе на 27 ноември
2008г. Участници бяха:
1.Крум Маноилов - 11а клас
2.Оля Спасова - 11б клас
3.Мартин Антонов - 11а клас
4.Диляна Георгиева - 12в клас.

Конкурс за лого на 79 СОУ
През месец март 2009г. се
проведе конкурс за лого на
училището. Представените материали
бяха оценени от комисия, която
класира следните ученици:
1.Надя Пеева - 11в клас
2.Кирил Митев - 8а клас
3.Делчо Мулешков - 11в клас
4.Ивайло Червеняков - 9б клас
5.Георги Трендафилов - 7а клас

Фестивал за вокални групи
Първо място за вокална група "Пеещи сърца", с ръководител г-жа Соня Златанова и г-жа
Светлана Хвир, от Втори национален фестивал на белия щъркел - 22.03.2009г., село Мрамор.

Олимпиади – областен кръг
Класирани ученици
Химия и опазване на околната среда
1. Десислава Николаева Калайджиева - 7а клас
2. Ивета Иванова Ценкова - 7а клас
3. Захари Петров Асенов - 7а клас
История и цивилизация
1. Десислава Пеева Славейкова - 12 клас
2. Андреа Пламенова Пенева - 12 клас
Биология и здравно образование
1. Десислава Николаева Калайджиева - 7а клас
2. Христина Георгиева Динкова - 7б клас
Математика
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мадлена Валериева Сериева - 4 клас
Ивана Михайлова Дончева - 4б клас
Мартин Антонов Чикеров - 4в клас
Божидар Владимиров Вълчовски - 4б клас
Вержиния Павлинова Захариева - 4г клас
Лилия Георгиева Клинкачева - 4б клас

Спортни новини
И нека не забравяме всичките спортни изяви, в които
през годините участваха нашите дванадесетокласници.
Доброто им представяне през годините донесе на 79 СОУ
“Индира Ганди” много трофеи и страхотни моменти. Още
кънти салона от виковете на най-добрата агитка, която
подкрепяше баскетболния ни отбор и посрещаше с
прегракнали гласове и победите, и загубите му. И въпреки, че
след многото победи дойде и тежката загуба, “Индировата
чета“ игра достойно и с умения, конкуриращи дори и играчите
от НБА. Това са учениците
Асен12д, Радо12д, Нани12г, Мартин12д и Васко12б,
както и по-малките ученици, които дадоха всичко от себе си
Слав11а, Дени10в, Иван11г, Веско11а, Мартин11а, Виктор11г.
Футболният ни отбор също се представи на ниво и тази
година. Пожелавам на абитyриентите успехи във всяко едно
начинание и спорта винаги да върви заедно с тях.
Изготвил материала Славчо Борисов 11а клас

ОБЯВИ
Драги съученици!
Днес училищният вестник на 79 СОУ „Индира Ганди” е вече факт - пилотният брой е
посветен на абитуриентите!
Редакционният екип обявява, конкурс за име на нашия вестник.
Всякакви впечатления, мнения, идеи или критики можете да пращате на:

e-mail vestnik79@abv.bg
или в кутията, която ще намерите във фоайето при охранителната фирма на училището.
Очакваме вашите предложения до 29.май - петък!

Ученическият съвет на 79 СОУ „Индира Ганди”
Обявява конкурс за най-красиво Великденско яйце.
Всеки, който има желание, може да участва. Моля,
предайте своите шарени яйца или други Великденски
произведения до 17.04 – петък (до 13:00ч.) в кабинет 311 при
г-жа Цветкова!
С тях ще бъде направена Великденска изложба.
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