ИНДУ
брой 3, октомври 2009г
Вестникът е издание на Ученическия парламент на 79 СОУ “Индира Ганди”

Тема на броя: Новата учебна 2009 – 2010 година.
Мото: Здравей училище любимо......
Има надежда!
Празничният календар на нашия народ е изключително богат! В него има светли дни, свързани с
християнските празници, дни, отбелязващи историческите събития в нашата вековна съдба. Но един ден сияе с
особена светлина!
Това е 15 септември. Празник на просветата, начало на учебната година! Този ден бележи събитие,
скъпо на всеки българин. Първият училищен звънец отеква в душите ни, за да пробуди надеждата, която носи
познанието. Първият училищен звънец отеква в душите ни, за да ни припомни, че сме народ, съхранил уважението
към просветата и знанието. 15 септември е празник на българската душа! В този ден училището е храм, в който
пристъпва надеждата, че има бъдеще. Обединяват ни детските усмивки, погледите, пълни с доверие, че тук е
истината. Нещо невидимо и светло ни свързва и ни прави част от младостта, дръзновението и силата. Забравяме
трудния преход, кризата, усещаме се като народ с бъдеще от една държава на духа! Над всички се вее българското
знаме! Звучи химна, а словото се превръща в молитва за България!
Щом има още 15 септември, значи има надежда.

В деня на откриването на учебната
2009-2010 година - 15.ІХ репортер на
вестника попита майката на един от
първокласниците - Калоян Димитров - за
мотивите, накарали родителите да изберат
нашето
училище.
Госпожа
Цветанка
Димитрова сподели, че е чувала много добри
отзиви за училището и за г-жа Ирина Пешева
- учителката на малкия първокласник. Тя
искрено се надява, че доверието й ще се
оправдае и детето ще учи и ще се забавлява,
ще намери своите приятели и 79 СОУ
”Индира Ганди” ще стане „нашето училище”.
Нашият репортер не пропусна да
зададе своите въпроси и към един от
малчуганите, прекрачили за първи път
училищния праг. Ани Георгиева трябваше да
направи трудния избор между детската
градина и училището. Момиченцето не се
колеба нито миг - по-скоро в класната стая,
където
са
чиновете,
учебниците
и
приятелите.

Познавате ли добре своите директори?
Интервю с г-жа Кирилова
- Г-жо Кирилова, разбрахме,че г-жа Дукова е депутат, и искрено се радваме, че ще предаде и нашите послания за бъдещето
на образованието. Вие с какви чувства приехте поста Директор на 79 СОУ "Индира
Ганди"?
- За г-жа Дукова се радвам от сърце, защото знам, че ще работи за решаване на
проблемите на образованието. Що се отнася до моето назначаване, приех вестта със
смесени чувства. От една страна, се радвам за доверието, което ми се оказвано, но от
друга - съзнавам огромната отговорност и това поражда тревога. Никога
директорският пост не е бил самоцел за мен. Всъщност професия Директор няма...
- Ще следвате ли линията на управление, поета от госпожа Дукова, или ще
търсите промяна?
- Разбира се, че ще продължа успешните педагогически практики, но ще търся и
по-добри решения съобразно конкретния момент.
- Бихте ли разказали нещо за себе си в личен план, защото не знаем почти нищо
за Вас?
- С удоволствие! Завършила съм Софийския университет "Св.Климент
Охридски", специалност математика. Вече 20 години съм учител по математика, като
от 15 години съм в екип с госпожа Дукова като помощник-директор.
Педагогическият ми опит е преди всичко от горен курс, а административните
ангажименти са моята управленческа школа.
- Вие вече свикнахте ли с нас? Приемате ли ни като своите ученици?
- Разбира се! Впечатленията ми са много добри. Училището е спокойно, а това е
важно условие за реализиране на различните проекти. Не са малко вече и
конкретните ми впечатления, но до този момент надделяваха административните ми ангажименти, които отнемаха доста време.
Сега постепенно увеличавам времето за срещи с учителите и учениците и ще натрупвам все повече конкретни впечатления. Ще
споделя с Вас, че моето пристрастие е горния курс. Това не значи, че подценявам останалите звена в училище, напротив. Във
всяко едно от тях се формира личността на ученика, но Вие, в горен курс на практика показвате педагогическите постижения.
Вие сте лицето на училището.
Интервю с г-жа Дукова
- Разбрахме, че напускате поста Директор на 79 СОУ. Къде сте сега, г-жо Дукова?
- Всъщност аз не ви напускам, моето време оттук нататък е в неплатен
отпуск от нашето училище. Аз съм народен представител в 41-вото
Народно събрание. Това ми дава по-големи основания да работя много за
образованието - за това образованието да бъде наистина смисъл и
съдържание, както на моя живот, така и в живота на моите ученици. И аз
мисля, че от тази позиция ще мога наистина още много да работя за вас и
още много да ви помагам. Това е много важно за мен!
- Вие сте дали депутатска клетва. Какво представлява тя ?
- Депутатстката клетва е задължение на всеки народен представител, в
която много накратко, но много ясно и отчетливо всеки народен
представител казва, че в своята работа в парламента ще се ръководи
единствено и само от интересите на народа, в помощ на народа, за това, за
което го е избрал народът. Народният представител се заклева, че ще
утвърждава такива политики, които да развиват България и да я
утвърждават в европейското семейство. Това са накратко словата, които
ние произнасяме много вълнуващо, пред целия български парламент. 3адачите оттук нататък не са леки: трябва да се
утвърждават такива политики, както вече казах, България да може да си измие лицето /ако мога образно да се изразя/ в това, че
ние сме европейска държава, че европейските стандарти ще бъдат част от нашето бъдеще и от нашето настояще. Разбира се, че
ние ще направим такова законодателство, което да е хармонично с европейското, което да изведе България от кризата на един
нов път. Партията, на която аз симпатизирам, и моето ръководство, зад което аз съм застанала, има изключителни идеи за
промяна и най-вече за справедливост, за една почтеност, за липса на корупционни практики и за един икономически
просперитет.
- Госпожо Дукова, какво е Вашето послание към учениците от 79 СОУ „Индира Ганди” в този светъл ден, в който се
открива новата учебна година?
- Аз го казах - аз съм човек доста емоционален. Страшно много ви обикнах! Аз преживявам нещата с всяка фибра на
своето тяло и с всяка капка кръв. Обичайки обаче, това чувство остава в мен веднъж завинаги! Обещавам ви, че ако не мога
всеки понеделник, денят, в който е отредено да бъдем сред своите хора, своите избиратели, много често ще бъда в нашето
училище, защото то си остава мое и искрено се надявам, че един ден ще се върна и ще завърша моя мандат като Директор на 79
у-ще! Сега, желая ви много съпричастност към училището, много любов и лична грижа, много успех във всички начинания,
преди всичко да успеете да получите тези знания, които ще ви доведат до най-успешната реализация. А какво по-хубаво от
това?! Ще работим заедно за това!

Хубав и успешен ден и добър старт на учебната година!

Ние сме номер 1!
За първи път тази учебна година 79 СОУ”Индира Ганди” отваря врати за деца, на които предстои да
се обучават в подготвителен клас. Пъстра класна стая посреща най-малките ученици Те ще се обучават по
нова програма, която включва задължителни елементи от учебните програми, утвърдени от МОМН, и много
допълнителни развиващи и развлекателни занимания, които са съобразени с възрастта и индивидуалните
нагласи на децата. В подготвителния клас се осигурява плавен преход от възрастта на игрите към първи клас.
Заниманията се провеждат всеки ден от 8,20 до 12,10 часа, като на децата се осигурява безплатна закуска.
Възпитател: Лидия Бучукова

Представяне на г-жа Лидия Бучукова, учител на децата от предучилищен клас.
Висшето си образование завърших във ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”. В СУ”Св.Климент Охридски”се
обучавах по магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение.
Още от малка си мечтая да стана учител. Винаги съм харесвала тази професия. Възпитана съм да уважавам
учителския труд (майка ми е детска учителка). Работата с децата ми носи удовлетворение, но да работиш с тях не е
никак лесно. Изкуство е да успееш не само да привлечеш, но и да спечелиш интереса им.
И така: ”Аз имам скромно минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско
предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето”.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
Всяка година на 26 септември се отбелязва
Европейският ден на езиците. Идеята на тази проява
е да се запознае по-добре
широката общественост с
говорените
в
Европа
езици и да се подчертае
колко
е
важно
изучаването на чужди
езици,за да има повече
толерантност
и
взаимно
разбирателство.
Европейският ден на езиците чества езиковото
многообразие като една
от силните страни на
Европа и насърчава
изучаването през целия
живот на езици, както в
училището, така и извън
него.
Тази
проява
допълва мотото на ЕС
”Единство в многообразието”. Владеенето на един
или няколко чужди езика дава възможност за
мобилност и намиране на работа в чужбина и
стимулира контактите между различни култури и
директното общуване. В ЕС има 23 официални езика,
между които и българският. За това и всеки
новоприет законодателен акт от ЕС се превежда на
всички официални езици. Най-разпространените

чуждестранни езици в Съюза са английски, немски,
френски, испански и
руски език. Тази учебна
година за първи път в 79
СОУ ”Индира Ганди”
под егидата на ЕК се
реализира проект за
Европейският Ден на
езиците. В реализацията
на тази международна проява се включиха учениците
от седмите класове под ръководството на г-жа Искра
Данаилова - преподавател по английски език. Още на
23.09. беше оформена
експозиция в училището,
някои от самостоятелните
проекти бяха изложени в
кабинети по английски
език. С много ентусиазъм
се включиха Ванеса,
Вероника и Рамона (7а),
Белла, Виктория, Евгения, Мирослава и Александър
(7в), Александра и Емануил (7г). Екипът на проекта
със задоволство позира и пред фотообектива на
репортера на училищния вестник - Ванеса. Уверени
сме, че се постави началото на европейска традиция
и в нашето училище.

Проект “Свободна
“Свободна култура – споделяне
споделяне и общуване чрез изкуство,
дигитални технологии и спорт”
спорт”
Проектът е разработен от група учители от 79 СОУ „Индира Ганди” и е финансиран от Европейския социален
фонд на ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Да направим училището привлекателно за младите
хора”. Партньор в дейностите в клуба по спорт е 56 СОУ „Проф.К.Иречек”.
В 79 СОУ „Индира Ганди” проекта стартира от 1 ноември 2008 г. и ще завърши на 31 декември 2009 г.
Създадени са 4 клуба по интереси със следните групи:
 Клуб по спорт – баскетбол и волейбол
 Клуб по сценични изкуства – театър, народни танци, модерни танци
 Клуб по дигитални технологии – фотография, видеозаснемане, web дизайн
 Клуб по индийски изкуства и култура- индийски изкуства , индийски танци
Обучението се провежда 2 часа седмично в удобно за учениците време. През десетте месеца на изпълнение на
проекта в клубовете са участвали над 350 ученика.
С получените финанси беше закупено: озвучителна апаратура, лазерен принтер, мастиленоструен принтер,
компютър, DVD-плеър, радиокасетофон, фотоапарати, видеокамера, театрални костюми, индийски костюми,
баскетболни и волейболни екипи, баскетболни и волейболни топки, костюми за модерни танци, учебници по уебдизайн и др. материали и консумативи. Беше изработена рекламна значка и табела на проекта.
Приканваме желаещите деца да се включат за участие в проекта.

Ретро новини
В този месец на:
6.Х.1014г. - Умира цар Самуил след битката при с. Ключ.
8.Х.1207г. - Умира цар Калоян в навечерието на щурма срещу Солун.
28.Х.1492г. - Христофор Колумб открива Куба.
18.Х.1799г. - Генерал Бонапарт е избран за пръв консул на Френската република, членовете на
Директорията подават оставка и с това се слага край на Френската революция от
1789г.
25.Х.1917г. - Октомврийската революция,ръководена от партията на болшевиките,начело с
Владимир Ленин.Тя довежда до създаването на Съветския съюз-първата
комунистическа диктатура в света,както и първата тоталитарна система на ХХ век.
29.Х.1923г. - Турция е провъзгласена за република със столица Анкара и президент Кемал
Ататюрк.
1.Х.1949г. - Провъзгласена Китайската народна република.
7.Х.1949г. - Създадена Германската Демократична Република.
3.Х.1990г. - Обединението на Източна и Западна Германия.
21.Х.1991г. - Извършен е първият полет над Еверест с балон.

Лично творчество
Будителите - някога и сега
Робство, мрак, един народ бавно умира в робство...В студената монашеска килия един българин пише на
догарящата свещ...Под попското расо бие едно голямо сърце. Паисий Хилендарски! Първият будител, първият,
запалил пламъка на родолюбието, осветил пътя на един народ към историята. Забравил собствените си неволи,
понесъл своята малка история навсякъде, където има българи, за да знаят, че народ с минало има и бъдеще.
Огънят, запален от първия се разгаря, след него тръгват будителите на народа „от сън дълбок”го будят. Софроний
Врачански, Добри Чинтулов, Петко Славейков, Каравелов, Ботев...И Балканският Юнак става, за да напише с
кръвта си „СВОБОДЕН”.
Днес времената са други. Свободата отдавна е извоювана, свикнали сме с нея, но ...Пак имаме нужда от
будителите, от тези, които ще разбудят мисълта и съзнанието на българина. Ще му напомнят, че парите и многото
имане не са всичко, че около нас има нещастни и болни хора, които чакат помощта ни...Съвременните будители не
са в попско расо и с перо в ръка, те са модерни хора, но виждат по-далече, чувстват по-силно. Те ни напомнят да не
се превръщаме в роби на собствените си боклуци, да не замърсяваме природата и да се опомним на
време...Виждали ли сте пресъхнал извор? Можем ли да спрем рукналия дъжд? Кой ще се спаси от отмъщението на
природата? Днешните будители разтърсват заспалата ни съвест, бият тревога за неразумното ни екологично
поведение.
Ученици от 11-те класове

Актуални новини от живота на училището
В края на миналата учебна година във връзка с честването на 130 години
от обявяването на София за столица, беше проведен конкурс за
изработване на картичка на тема:
ДЕЦАТА НА СОФИЯ – СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА,
ПРОТЯГАТ РЪКА КЪМ ДЕЦАТА НА ВСИЧКИ СТОЛИЦИ ПО СВЕТА И
КАЗВАТ:
„ПРИЯТЕЛЮ, ПОДАЙ МИ СВОЯТА РЪКА И ЗАЕДНО ДА ПРЕГЪРНЕМ
ЗЕМЯТА”
В него взеха участие и следните ученици от 79 СОУ „Индира Ганди”:
Алекс Средков - 6 а клас , Лейла Шублак - 6 а клас
Моника Караилиева - 6 а клас, Стефани Здравкова - 6 а клас
Ива Петрова - 6 б клас, Дара Велинова - 6 г клас
Лилия Димитрова - 6 г клас, Христо Димитров - 6 г клас
Мария Тодорова - 6 г клас, Симона Любомирова - 6 г клас
Марина Янкова – 7 б клас, Румен Балканджиев - 8 а клас
Цветина Радкова – 8 б клас, Десислава Калайджиева – 7 а клас
Елизабет Соколова – 7 б клас
На 17.09.2009 година, ден на София, пред Народен театър „Иван Вазов”
участниците получиха дипломи и награди. Водещи на тържеството бяха
актьорите Елена Начева - Лафазанова и Кръстю Лафазанов.
Елизабет Соколова получи и една от големите награди, обучение в
„МАЙСТОРСКИ КЛАС” в „Ателие за детско творчество ДАЯ”. Нейната
картичка бе сред 12 спечелили и публикувани в луксозен календар за 2010
година, който беще изпратен до всички кметове на столици по света.
Диана Янкова – учител по изобр. изк-во

Добрите инициативи!
Благотворителна дискотека - Вижте сами
КАКВО? – ДИСКОТЕКА под надслов “Казваме НЕ на насилието!”
КОГА? - 16.10.2009
КЪДЕ? - АКТОВАТА ЗАЛА НА НАШЕТО МИЛО ДАСКАЛО!
КОИ? - ОТ ТРЕТИ ДО ОСМИ КЛАС
ЗАЩО? - ЗАЩОТО СМЕ ДОБРИ! СЪС СЪБРАНИТЕ ПАРИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИТЕ ЩЕ КУПИМ НЕОБХОДИМИТЕ
НЕЩА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, ВКЛЮЧИЛИ СЕ В
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ.
БРАВО!!! МНОГО СТЕ ПЕЧЕНИ!
"И СМЕ НАЙ-КРАСИВИ И СМЕ НАЙ-ДОБРИ", КАКТО СЕ ВИЖДА ОТ СНИМКИТЕ!

Дарение на родителите!
Някои родители приемат проблемите на
училището присърце, като Димитър Димитров –
родител на ученик от 1г клас. Той дари красива
секция за нуждите на класа.
Ученическият парламент изказва своята
признателност за паричната помощ, която
получи от родител на ученичка от 11 клас.
Благодарим на тези всеотдайни родители !
Приканваме да последват техния пример и други
родители, които имат възможност и желание.

Спортни новини
Турнир по футбол
С началото на учебната година започнаха и училищните
турнири по футбол. С много веселие и добро настроение се
проведоха всички мачове между класовете. Във вечното дерби
между класовете на XII а и XII г , след оспорвана игра, победител
излезе XIIа. През първото полувреме XII г поведоха с 6:1, но
благодарение на прекрасната игра и невероятна техника на XII a, те
успяха да се върнат в играта и дори да я спечелят.
Сега очакваме с нетърпение междуучилищния турнир, на който се
надяваме нашите момчета да постигнат страхотни резултати.
Антоний Динев - 10а

През месец октомври се проведе
вътрешно-училищно
първенство
по
футбол за учениците от 4-ти до 12-ти
клас. Първите места в различните класове
бяха заети от:
4б клас, 6в клас, 7а клас, 8в клас, 9б клас,
11г клас, 12а клас

Учениците от ученическия парламент, ученическия съвет и редакционната колегия на вестник
“Инду” поздравяват своите учители и съученици с предстоящия празник на деня на будителите 01.11.2009г.
Каним всички да разгледат таблото направено от учениците от 7-те класове под ръководството на г-жа Диана
Янкова.
Весел празник!

Любопитни факти
Индия
1. За Махатма Ганди тъкачното колело е символ на автономията на неговата
страна, поради което то е изобразено на индийския национален флаг.
Благодарение на тези колела, милиони индийци получават, макар и минимален, все пак
някакъв доход. Тъкачните колела се използват масово в следствие на твърдото решение
на М. Ганди да използва само ръчно изработени тъкани.
2. „Това е човек, който противопоставя на европейската бруталност човешкото достойнство и
затова винаги ще бъде победител”. Това са думите, с които Алберт Айнщайн описва водача на
индийското движение за независимост, Мохандас Карамчанд Ганди, наречен Махатма (велика душа).
Името „Махатма” е дадено на Ганди от неговия съратник, писателя Рабиндранат Тагор.
3. Индия е светска държава, където се зачита разделението между държава и църква.
Повечето индийци са поклонници на хиндуизма, но има и такива, последователи на други религии
(ислям, сикхизъм, християнство и др.). Напрежението между поклонниците на хиндуизма и исляма
нараства до такава степен, че на 15.09.1947г. бившата британска колония се разделя и дава начало на две
отделни държави – Индия и Пакистан (северозападните райони). Това става по времето на последния
вицекрал на Британска Индия – лорд Маунтбатън. Махатма Ганди определя този процес като „духовна
трагедия”.
4. Формата на огромната държава Индия наподобява два равнобедрени триъгълника с опрени
една към друга основи.
5. Днешната столица на Индия (Ню Делхи) е проектирана от британския архитект сър Едуин
Лютийнс. Строежът на града продължава 20 години, а официалното откриване като икономически
център и седалище на правителството, става на 15.02.1931г. Името „Делхи” е зададено на града от
раджпутския владетел Анангпал през XI век.
Практически Ню Делхи се явява като един квартал (42,7 км2) на огромния град Делхи с площ
приблизително 1500 км2, разположен на бреговете на р. Ямуна.
6. Повечето историци смятат, че на територията на днешния Делхи са се издигали девет
града, като се започне с древния Индрапрастха, основан в средата на второто хилядолетие преди христа.
7. В град Делхи се намира втората по големина джамия в света – Джама Маеджид (Петъчната
джамия), построена между 1644 и 1656г. от могол шах Джахан и може да побере едновременно 25 000
вярващи.
8. Преди 200 години Сребърният базар, намиращ се в североизточната част на града, е бил
най-големият базар в света.
9. Индийският океан е трети по големина с площ 73 427 000 км2, като най-голямата му
дълбочина е 7 542 м.

Забавни минути
По време на другарска среща учител пита
един от бившите си ученици:
- Имаш ли деца?
- Да, шест!
- О, не си се променил никак!
В клас също никога не внимаваше…

В „Бърза помощ” докарват момче със счупен
крак. Докторът пита пострадалия:
- Как се случи?
- По време на игра.
- Футбол ли сте играли?
- Не, карти. Моят приятел ми даваше знаци
под масата…

- Ама какво си направил! Това дете, дето си го взел от детската градина, не е нашето!
- Не се впрягай бе, жена! Нали утре и без това ще го връщаме.

Обяви
Следваща дискотека
На 20.11.2009г. петък в Актовата зала на
училището
ще
се
проведе
поредната
благотворителна дискотека от 16,00ч.
Каним всички желаещи да се включат в
мероприятието. Билети ще се продават на входа на
актовата зала
Ученически парламент

На 3.10.2009г. от 11,00ч. групата “Пеещи
сърца” ще изнесе концерт пред 30-то ДКЦ в жк.
“Обеля”, а през месец ноември ще вземе участие
във фестивала “Младежта твори”, който ще се
проведе в културен дом “Средец”.
Г-жа Соня Златанова

Турнир по футбол
На 27, 28.10.2009г. в двора на 40-то СОУ ще се проведе районно първенство по футбол.
Ще участват отбори от нашето училище в трите възрастови групи – 5-7 клас, 8-10 клас и
11-12 клас.

Елате и ни подкрепете!!!

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
За изработване на картички и сурвачки за Коледа и Нова година в която могат да
участват учениците от 4-ти до 8-ми клас. Срок за предаване на картичките
10.12.2009г. на г-жа Диана Янкова – учител по изобразително изкуство. Картичките
ще се предлагат за продажба в нашето училище.

Най-добре украсена класна стая за Коледа и Нова година
Ученическият съвет при 79 СОУ обявява кокурс за най-добре украсена стая за
посрещането и празнуването на Коледа и Нова Година. Участие в конкурса могат да
вземат всички от 1-ви до 12-ти клас. Оценяването ще стане от комисия, която ще трябва
да поканите да посети вашата класна стая. Ще бъде направен и снимков материал.

Редакционна колегия:
Катерина Спасова - 12б
Петя Петрова - 12б
Славчо Борисов - 12а
Репортери:
Агата Дамянова - 7а, Кристин Начкова - 7а
Пламена Динева - 7а,
Фотограф: Ванеса Додова - 7а клас и други...
Отговорник снимков материал: г-жа Диана Янкова
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

