
    ИНДУ 
брой 2, май 2009г 

 

Знаете ли какво значи ИНДУИНДУИНДУИНДУ? На хинди това значи ЛУНАЛУНАЛУНАЛУНА. 

Така бащата на Индира Ганди се е обръщал към своята единствена дъщеря. 
 

Тема на броя:  Добрите инициативи, които се случват в 

                                                    79 СОУ “Индира Ганди” 

 
 

 

 

Денят на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 24 май  
е официален български национален празник. На този 

ден честваме българската култура и създаването на 
славянската азбука (глаголица) от Св.Св Кирил и 

Методий, известни още и като Солунските братя. За 
първи път на 11 май 1851 г . в епархийското училище 
“Св.Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив по 

инициатива на Найден Геров се организира празник 

на светите братя Кирил и Методий – създатели на 
славянската писменост. През 1857 година празникът 
на Св.Св Кирил и Методий започва редовно да се 
отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Денят 
11 май не е случайно избран от Найден Геров – това 
е общият църковен празник на двамата светии.  

 

 

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на 
всеучилищния химн, познат на всеки българин с 
първия си стих “Върви, народе възродени!”. Химнът 
включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме 
най-често първите шест. Панайот Пипков създава 
музиката към химна. Днес 11 май се чества като 

църковен празник на светите братя, докато 24 май се 
е утвърдил като празник на славянската писменост, 
българската просвета и култура. Този ден се 
отбелязва днес и извън България. В Русия той се 
чества за първи път през 1986 г. по инициатива на 
мурманския писател Виталий Маслов. Мурманск е 
най-северната точка, където има паметник на Св.Св. 
Кирил и Методий . 

Познавате ли добре своите учители? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Мото: “Напред! Науката е слънце, ...." 
 

С какво се промени 79 СОУ “Индира Ганди” през годините, в 

които работите в училището? 

През изминалите 27 години училището се променяше 
непрекъснато. От една новопостроена сграда то се превърна в 

институция, за която родители, ученици и ръководители в 

областта на образованието говорят с уважение. И това е така не 
само заради обновяваната материална база, но и заради високия 
профeсионализъм на учителите. Наши възпитаници се 
реализират успешно в различни области на живота, работят на 
отговорни постове не само у нас, но и в международни 

оргaнизации. Нашето училище дава своя принос в развитието на 
добрите отношения между България и Индия. Има установени 

добри и трайни връзки с училище в гр. Делхи, което носи името 

на българския революционер Георги С. Раковски. 

Хубаво е, че новото училищно ръководство се стреми да 
продължи с модернизирането на училището, за да остане то за 
всички нас - ученици и учители - едно добро място за учебен 

труд. 

Честит празник! 

Г-жа Красимира Трайкова  - класен ръководител на 3б клас 
Репортер: Ванеса - 6

а
 клас 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВВВЕЕЕЕЛЛЛЛИИИИККККДДДДЕЕЕЕНННН 
За Великденската изложба учениците донесоха много красиво изписани яйца, както и 

интересна великденска украса. Журито, Д. Янкова – учител по изобразително изкуство, и 

ученици от различни класове определиха: 
 

- четири първи награди:    - четири втори награди: 

Евелина - 6г клас, Рехаб - 4
г
 клас,     Любомира - 2г клас, Калина - 4а клас, 

Елица - 4а клас, Иван - 2
а
 клас    Константин - 4

г
 клас, Валя - 4г клас 

 

 

             

  

 

 
 

- четири трети награди: 

Петя - 6в клас, Лейла - 5а клас, Симона - 2д клас, Едуард - 6
в
 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво е впечатлението Ви от 79 СОУ, откакто работите като 

учител тук? 

В училището преподавам хинди от 2006 година. 
Започнах тази работа най-вече, защото ми харесва да общувам с 
много млади хора. Смятам, че образованието трябва да бъде 
естествен процес, да развива и подкрепя интересите на 
учениците, да им предоставя възможност да изразяват себе си 

напълно свободно. За да стане това обаче, учениците трябва да 
почувстват училището близко, да им се позволи да го направят 
свое, тъй като все пак то принадлежи най вече на тях. Подкрепям 

напълно всякакви инициативи в училище, които позволяват и на 
учениците да поемат отговорност за превръщането му в едно 

приятно за всички място. 

Много се радвам на започналите тази година дейности, 

като тази на ученическия съвет, проекта за “Свободна култура”, 

освежаването на училищната сграда и създаването на творческа 
обстановка... Би било чудесно повече ученици активно да 
участват във всичко, което се случва в 79 СОУ! 

Честит празник на всички колеги! 

Г-н Александър Богданов – преподавател по хинди 

Репортер: Кристин - 6
а
 клас 

 



Ние сме номер 1! 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО В 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Проектът по европейската образователна 

програма Коменски „Екипност в преподаването - 

изграждане на бъдещите общности”  е във 

финален етап. В него взеха участие 9 учители / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евелина Димитрова, Виолета Иванова, 

Александър Богданов, Валентина Симеонова, 

Веселка Иванова, Цветелина Пейкова, Пенка 

Аврамова, Мария Колева и Евгения Петрова / от 

79 СОУ„ Индира Ганди”/ и учениците от 

сегашните 11
а
, 11

б
, 12

а
, 12

б
 и 12

в
 класове. 

Одобрените партньори – България, 
Германия, Кипър и Уелс стартират през декември 

2007г. с координационна среща в  Никозия, Кипър, 

където се сформират преподавателските екипи и се 
уточняват изявите на партньорството. Главната цел 

на проекта е да се експериментира работата на 
учители в екип от различни предмети при 

осъществяването на междупредметни връзки при 

обучението, както и да се изгради общност от 
ученици, които да работят екипно в общество, 

състоящо се от хора с различна културна 
принадлежност. 

Бяха осъществени 3 координационни 

срещи в Кипър /14-19.12.2007г./, в 79 СОУ 

„Индира Ганди” – България /16-20.04.2008г./, Уелс 

/13-19.10.2008г./ и партньорски обмен с ученици в 

Германия.  

Предстои заключителна координационна 

среща в Германия /24-29.06.2009г./ Тези срещи 

изградиха трайно приятелство и дават 

възможност за много идеи как да бъдем по-добри 

във всичко – в работата, в ученето, в 

образованието, в игрите, в семейството, в 

общуването. 

Участието в проекта помогна на учителите и 

учениците да разчупят традиционните методи на 
преподаване и обучение и да създадат по-творческа 
атмосфера в часовете. Чрез прекрасни презентации, 

табла, реферати, рисунки, колажи, собствени проекти 

по различни теми и предмети екипите създадоха 
съвременни продукти, които успешно да се 
използват и от други класове. Екскурзията до Велико 

Търново – първата им от години насам, бе 
съпроводена не само с емоциите от пътуването, но и 

с опознаването на родината. Така училищният живот 
изглежда по-привлекателен и забавен, нали?... но и 

по-ползотворен -  във времена, в които се нуждаем от 
повече обич, внимание и искреност в общуването.

 

На изложението на всички софийски гимназии в Националния дворец на културата, 
състояло се на 28, 29 и 30 април, имахме представители и на 79 СОУ “Индира Ганди”. На 
нашия щанд бяха показани рисунки на ученици с индийски мотиви, снимки, дело на наши 

възпитаници, както и оригинални презентации с информация за изучаваното в нашето 

училище, изработени от ученици и преподаватели по Информатика и Информационни 

технологии. Вниманието на посетителите беше грабнато от индийските танци, които 

изпълниха наши ученици и самата Капка Комар – специалист по хореография. 
 



На добър час абитуриенти! 
На 11 май 79 СОУ изпрати своя випуск 2009 абитуриенти с богата и забавна програма в актовата 

зала на училището. На всички тях пожелаваме лек 
път и успехи! 

В този ден бе открит мултимедиен кабинет, 
който се намира на третия етаж, в стая 309. Там е 
предвидено да се прожектират всякакъв вид 

презентации и проекти с учебна цел. Също така беше 
открит и кабинет, специално отделен за работата на 
училищния парламент, училищния съвет и 

редакционната колегия на училищния вестник. 

Изключително удобна, стаята е оборудвана с мека 
мебел, бюра за всеки екип, компютър, принтер, 

уредба и кухненски бокс за още по-голямо удобство. 

И всичко това с безрезервната помощ на г-жа 
Дукова – директор на 79 СОУ! Благодарим!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още веднъж за “лошите момчета”! 

Те са във всеки клас! Ако искате да ги видите, седнали тихо в час, не се надявайте...Те по-често са по 

пейките на двора или в близките кафенета. Отсъствията? Лесна работа – те знаят от къде да вземат 
извинителни бележки на килограм. Двойките? Нямат грижа и за тях! Все някак ще се доберат до тройката...За 
тях времето не е разделено между урока по пиано и школата по изкуства. Те работят за някой и друг лев в 

кварталната автомивка за час, два...Това е...В къщи все има някой безработен...”Лошите момчета” са първи на 
футболните турнири или ако трябва да се набие някой досадник. Те викат с пълно гърло “Българи, юнаци!” и 

веят знамената, а после по човешки си признават: ”Госпожо, не съм учил за днес!”. Дали пък това не са 
хъшовете на новото време? Лоши ученици и добри човеци...Нали помните лудата глава от Калофер - Христо 

Ботев - колко ядове е създавал на баща си Ботю Петков? Нали знаете къде е написал най-хубавите си творби – 

на крак, в задимените кафенета на Браила? Дори кроткият и разумен Бай Марко от ”Под игото”отправя своята 
благословия към непокорните и не чак до там предвидливо разумните “Лудите, лудите....Те да са живи!” 

Давайте, лоши момчета! Във вас има енергия и тя ни движи напред! 

Поздрав за лошите момчета от редакционната колегия 

Да отхвърлим насилието! 

Домашното насилие е една от най-разпространените, но и най-прикрита форма на подчинение на един 

или повече членове от семейството. По-често обект на насилие са съпругата и децата, а по-рядко – бащата. 
Домашното насилие може да включва: физическо малтретиране и побой, психично насилие, изразено в 

заплахи, изолация, използване на децата, като средство за манипулация; сексуално насилие, икономическо 

насилие. В някои случаи жертвите се срамуват от самия акт на насилието и го прикриват, като стават зависими 

от насилника. Тази зависимост е характерна само при възрастните, защото могат да направят избора си и да 
напуснат насилника. Децата нямат тази възможност! 

Жертвата се страхува от насилието, ненавижда го, но се опитва да го прикрие, защото се срамува. 
Жертвата не се доверява. Липсата на доверие е защитно средство срещу разочарованията и травмите. 
Млади хора, не се примирявайте с насилието във всичките му форми! Потърсете класния ръководител, 

споделете с педагогическия съветник! 

Искра Данаилова – класен ръководител на 5г клас 
Темата за насилието е отворена и ще бъде продължена и в следващия брой. 



     Първи юни! Честит празник , мили деца! 
         Лично творчество 

Ден прекрасен, ден чудесен, 

                     ден на малките деца, Първи юни е това. 

Марина Михайлова – 3
б
 клас 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ха Ха Ха Ха ––––    ха ха ха ха ––––    ха!ха!ха!ха!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порок ли е бедността? 
В тълковния речник думата „бедност” се тълкува като „живеещ в материални и парични 

лишения и недоимък”. Това е едното значение на думата „бедност”. Когато човек е беден, 

самочувствието му се губи, не се чувства добре, може да се озлоби. Има много бедни хора, които са по-

достойни от материално задоволените. Бедността и слабостта на човека може би водят до много пороци, 

но самата бедност според мен не е порок. 

Ако погледнем от друга страна, а именно - тази да си 

беден по душа, когато човек е беден душевно и най–голямото 

парично богатство не може да го направи щастлив. А какво значи 

да си беден душевно? Аз го тълкувам, като човек, който няма 
приятели, семейство (хора, на които да разчита в трудни 

моменти). Когато за него настъпи труден момент, няма кой да му 
подаде ръка, да го утеши и да му даде съвет. И какво става, когато 

този човек загуби материалното си имущество? Той остава сам и 

тогавашните му „приятели” го изоставят, защото вече не е като 

тях. Тогава човекът остава душевно и материално беден. Може би това е порок.               Нели 6
б
 клас 

Съгласни ли сте с Нели? Споделете на имейла на вестника.... 

 

Първи юни 

Първи юни, каква веселба! 
Празник на децата е това. 
Деца от всички континенти, 

подайте си ръце! 
И нека в този светъл ден за всички, 

да се веселим от сърце. 
И злоба всяка да забравим, 

доброто в нас да се всели. 

И този свят по-хубав да направим, 

свят на детските мечти! 

Светослава Иванова – 3
б
 клас. 

Детска мечта 

    -Какво искаш ти за първи юни? 

    -Искам да видя пясъчните дюни. 

На море таз година 
искам с теб да ида. 
Във водата аз да плувам, 

и на плажа да лудувам. 

До шамандурата да стигна, 
мойта мечта да постигна. 
И на всички деца да разкажа 
как с делфин съм плувал даже! 

Мирослав Стефанов – 3
б
 клас 

Първи юни 

Първи юни е ден на детето, 

което постоянно ти бърка в портмонето. 

Петър – 3
б
 клас 

Училище 

Всеки ден ходя на училище 
и там се забавлявам. 

Някои наричат го мъчилище, 
но аз не се съгласявам. 

Мирослав Стефанов – 3
б
 клас 

Хубаво е да си дете 

Да си дете, е много добре. 
Тичаш, играеш 

и не спираш да мечтаеш. 

Все си мислиш, че да си голям, ще да е лесно, 

но спри и се замисли – 

дали да си голям, ще е по-интересно? 

В този живот прекрасен, 

за мама и татко ти си най-важен. 

Те във тези години те защитават, 
и се надяват, като пораснеш, 

да ти се възхищават. 

Мартин Атанасов – 5
б
 клас 



Актуални новини от живота на училището 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 23.04 2009 г. в 79 СОУ се 
проведе състезание на БЧК. 

Участваха екипи от 6 и 9 клас. 
Екипът на 9а клас в състав: 

1. Марина Костадинова 
2. Ася Петкова 
3. Магдалена Георгиева 
4. Надя Тотева 
5. Джулия Борисова 
спечелиха III

-то
 място в 

състезанието. 

Поздравления! 

Отличен за: 

Десислава Калайджиева - 7а клас 
Ивета Ценкова - 7а клас 
Тодор Манчев - 7а клас 
Христина Динкова – 7

б
 клас 

Те достойно представиха 79 СОУ на 
областния кръг на олимпиадата по физика. В нея 
взеха участие 105 ученици от VII клас от цялата 
област. На осмо място (с 26 точки) се класира 
Десислава Калайджиева, което й осигури прием в 
НПМГ. На двадесето място (с 21 точки) е Ивета 
Ценкова. Деси, Ивета, Тодор и Христина се 
отличават със знанията си, с трудолюбие и 

постоянство. 

 

ХАЙДЕ НА ЗЕЛЕНО! 

Скъпи ученици, може да се учи пълноценно не само в модерното ни училище. Това 
може да стане и сред природата, както направихме ние – учителите и учениците от начален 

курс, като организирахме “зелено училище” за няколко дни в град Банско. Нали не се 
съмнявате, че наред с лудориите, малките палавници научиха повече за природата и 

историческите забележителности на този край.    ОЧАКВАЙ НИ ОТНОВО, БАНСКО! 

    Петрина Филипова – класен ръководител на 4 
г
 клас 

Една незабравима екскурзия 

Искаме да ви разкажем за едно много приятно прекарване на учениците от 8б клас. 
През месец март беше организирана екскурзия до Сандански. Когато тръгнахме, времето в 

София беше снеговито, но за наша приятна изненада в Южна България беше топло и 

приятно. Имахме екскурзоводка, която ни обясни всяка забележителност. Местата, които 

посетихме, бяха много красиви, с невероятна гледка. От Роженския манастир може да се 
видят меловете, които представляват пясъчни скали и са дали името на най-малкия град в 
България - Мелник. Много ни харесаха и стъпаловидните старинни къщи в този град, но 

най-много ни впечатли най-голямата къща в страната ни – Кордопуловата. 

Теодора Сиракова, Стамболка Ацева и Никол Радева от 8
б
 клас 

 

БЪДЕТЕ КАТО ТЯХ! 

Нашата бивша съученичка Петя Бокова, която е учила до седми клас в 
училището ни, е приета в Сорбоната, Франция, специалност Икономика. 

Браво! Поздравления! 

На чисто! 
Учениците от 79 СОУ доказаха, че са истински европейци, като изчистиха 

образцово училищния двор и прилежащите площи. Строгата комисия по чистота на 
Столична община - район Люлин “АХНА”, като видя колко е чисто, и справедливо ни 

отреди първо място. 

БЪДЕТЕ ГОРДИ И ПАЗЕТЕ ЧИСТО НАШЕТО УЧИЛИЩЕ! 



Спортни новиниСпортни новиниСпортни новиниСпортни новини    
      На 16.05.2009 г. се проведе турнир по баскетбол 

   под мотото: 

      „Да кажем не на насилието чрез спорт!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първият спортен училищен турнир между 

класовете на 79 СОУ „Индира Ганди”е вече факт. В 

три последователни дни - четвъртък, петък и събота 
- момчетата от 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 клас дадоха най-

доброто от себе си и играеха изпълнени с добро 

настроение и желание за победа. 
Турнирът започна с мач между 5

б и 5
а
, който 

завърши с резултат 5:0 за 5
б
, но на финала бяха 

победени от 5в със същия резултат. 
При шестите класове безспорен победител е 6

в
, 

който на финала победи 6
а
 с 2:0.  

При седмите класове победител е 7
в
. Истински 

интересен беше двубоят между 8
в
 и сборния отбор 

на 9 клас. Двата отбора изиграха двубой достоен за 
възхищение, но победител от мача излезе 8

в
, за 

което допринесоха участници като Мартин, 

Методий, Николай, Мони и други, представили 79
-то

 

СОУ достойно и на междуучилищните турнири по 

волейбол, хандбал и баскетбол. 

В четвъртък се проведе и награждаването от 
районните състезания, в които нашето училище се 
представи на ниво и взе цели 10 награди - две първи, 

четири втори и две трети. 

В петък най-интересната среща беше между 

фаворитите от 11
г
 и сборния тим от 10 клас, където 

на ниво се представиха участници и от двата тима. 
За 11 клас най-отличаващи бяха Кошлето, Иван и 

Методий, а за 10 клас - Патето, Иван и вратарят 
Цеци. Победата измъкна 11

г
 и на финала отстрани 

11
а
 с 6:3. 

Шампион на училището стана отборът на 8в, а второ 

място беше взето от 11
г
. 

Нека да не забравяме да благодарим на 
всички състезатели, взели участие в спортните 
мероприятия, организирани с общите усилия на 
училищния парламент, и да се надяваме да има още 
много други такива. 

Славчо Борисов – 11
а
 клас 

 

Ученическо 

самоуправление! 

      Знаете ли, че учениците 
успешно могат да заменят, 
както ръководството на 
училището, така и учителите 
си. Така се случи на 
08.05.2009г. в часовете по: 

български език и литература, 
 английски език, химия, география, биология. 
       Беше толкова интересно, че ученическото 

самоуправление ще стане традиция в нашето училище. 



Обяви 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционна колегия: 
Катерина Спасова - 11

б
 

Петя Петрова - 11
б
 

Славчо Борисов - 11
а
 

Репортери: 

Борислава Желева - 5б, Мартин Атанасов - 5а 
Агата Дамянова - 6а, Кристин Начкова - 6а 
Пламена Динева - 6а, Грета Пешева - 6в 
Фотограф - Ванеса Додова - 6а клас; 

Графично оформление: 

Г-жа Боряна Марина и г-жа Виолета Тодорова - 
преподаватели по информационни технологии 

Със съдействието на: 

Г-жа Тотка Златанова – преподавател по 

български език и литература, 
Г-жа Румяна Цветкова – педагогически съветник 

Редакционната колегия на училищния вестник благодари на всички съученици и 

учители, закупили си първия брой, посветен на абитуриентите! Така вие помогнахте за 
издаването и на втори брой. Надяваме се на вашата активност и за разпространението му!  

Вие държите в ръцете си последния училищен вестник за тази учебна година. На 
есен продължаваме с нови сили и енергия. 

Благодарим на училищното ръководство, че оцени труда ни и ни награди с 
екскурзия до Белоградчишките скали и Магурата. 

                                                           Приятна ваканция! 

.   

ПОЧИВКА НА МОРЕ!!! 
От 20 до 29.07.2009 год., в с.Лозенец - ваканционно селище близо до Китен - се 

организира ученически лагер за ученици от 6 до 8 клас. Ръководители ще бъдат г-жа 
Соня Златанова – учител по музика - , г-жа Весела Йорданова – учител поматематика, 
кл. ръководител на 6б клас. Цената за тези 9 дни, прекарани на брега на морето, е 334 лв.  

Краен срок за записване за лагера: 10.06.2009г. 

                                                                                        Побързайте!!! 
 

Ученическият съвет приканва всички 

ученици от 5 – 7 клас да участват на 1 юни 

(понеделник), от 11.00 ч. до 13.00 ч. в 
конкурса за рисунка на асфалт в двора на 
училището на тема:  

           “Здравей, ваканция!” 

Записване на желаещите за участие - 

при г-жа Диана Янкова – преподавател по 

изобразително изкуство, каб. 409. 

 

Учителската колегия 
поздравява 

г - жа   Д у к о в а 
за предприемчивостта и 

огромната енергия, вложени в 
обновяването и обогатяването 

на материалната база. Така 
само за три месеца 79 СОУ 

“Индира Ганди” придоби 

модерен облик, с който се 
превърна в училище на 
бъдещето. 

Да продължим с 
успешната екипна работа! 


