ИНДУ
брой 4, януари 2010г
Вестникът е издание на Ученическия парламент на 79 СОУ “Индира Ганди”

Тема на броя: Училището – пространство на духа
Мото: Можем не само да учим, но и да празнуваме......

Интервю с г-жа Виолета Иванова
учител по български език и литература
1. Срещнахте ли трудности при подготовката на програмата за тържеството?
Винаги когато се провеждат мероприятия, в които участват много хора, се
срещат трудности. Най-вече от организационен характер. Репетициите за тържеството
се провеждат в извънучебно време, а участниците в програмата са от двете смени на
учебния процес в училище и трудно могат да се съберат заедно. Тази година имаше и
допълнителни трудности – бе обявена грипна епидемия, много от учениците бяха
болни.
2. Как отчитате активността на учениците и учителския състав?
Факт е, че в последните години много са желаещите да участват в
програмата. Много ученици търсят поле за лична изява като артисти, танцьори,
певци. Даже не всички можаха да се изявят, за което много съжалявам. Учениците
бяха разпределени по групи и прикрепени към съответни ръководители за
подготовка на конкретните номера. Колегите ми работиха с много желание и
всеотдайност.
3. Отчитате ли повишаване на активността от минали мероприятия?
Вече казах, че има повишаване на активността и това много ме радва. Това
е добър знак за бъдещи подобни мероприятия.
4. Лично на Вас коя част от тържеството Ви хареса най-много?
О, всичко! Учениците работиха с цялото си сърце и душа. И това се видя
от всички в залата. Аплодисментите бяха заслужени. Използвам случая сърдечно
да благодаря на всички участници.
5. Считате ли, че средствата, отпуснати за подготовката, бяха достатъчни
и какво още можеше да се направи при наличието на повече средства?
От години наред средства за подобни тържества почти не се отпускат. Да
не говорим за това, че сега е и време на криза, училището е с ограничен бюджет.
А средства са много необходими. Самата актова зала е за ремонт, сцената
се нуждае от допълнително осветление. Ако имахме повече пари, щяхме
да ги вложим за декори и костюми за участниците.
Мария Киркова 7а клас
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Училището в трудните условия – пространство на духа
Сигурно за последните 20 години всички дотолкова свикнахме с думата „преход”,
че вече никой не се впечатлява. Дори не се интересуваме особено къде се намираме в този
преход - свърши ли той, или не сме стигнали дъното. Едно обаче е ясно – преживяваме
трудни години. Шоково бързо се преместихме от жигулата и трабанта в мерцедеса и
бентлито...като куче в каручка! Разбутаха се ценностите в обществото. Старата дреха ни се
вижда остаряла, а новата – все още ни стяга, не ни е по мярка... И така... израсна цяло едно
поколение. По този път през всичките години вървеше и нашето училище. Всичко, което
го има в обществото, в училището се пренесе в умален вид. На площадите - митинги и
демонстрации, в училище - някой и друг бой, разбито носле... На площадите – викове за
хляб и работа, в класните стаи - разговорите на висок тон, крясъци за надмощие над
другарчето... И още, което най-отчетливо се вижда по коридорите на училището –
огромното желание на цялото ни общество да спаси духа във време на криза, да запази
радостта и познанието. Парите все не стигат, но за учебници и тетрадки майките и
татковците намериха. Учителите плахо тръгнаха по пътя на различните финансирани
проекти и бързо създадоха школи, театрални трупи, отбори. Младите превзеха сцената в
актовата зала, с желание танцуват, изявяват се, пеят. Водят като публика изморените си
родители, а те за миг забравят изтощителната битка за оцеляването. Училището и в
трудните години на криза е крепост на духа, пространство, запазено за младостта и
приятелството, за познанието и смелите предизвикателства. От днешните класни стаи ще
тръгнат новите строители на България. Жилав е нашият корен, той черпи сокове от земята
на Симеон Велики и Черноризец Храбър, на Кирилските букви...
Нека опазим жив духа на училището!
Колектив на вестника

Познавате ли добре своите учители?
Блиц интервю с Г-жа Пролет Петкова
- От колко години сте преподавател?
- Преподавам английски език от 26 години
- Защо избрахте тази професия?
- Учителската професия беше детската ми мечта и когато
завърших “Св Климент Охридски”, специалност
английска филология, тя се сбъдна. Станах учителка.
- Публична тайна е, че с английски език сега може
да се работи за по-висока заплата от учителската. Ще
търсите ли реализация чрез друга професия?
- Не. Не бих заменила учителската професия с никоя друга. Детските усмивки ме правят
силна. Топлината в очите на учениците ме прави щастлива.
- Имате ли хоби и какво е то?
- Не знам дали е хоби, или професионална страст, но аз обичам да колекционирам
интересни текстове от учебници по английски език. Те ме обогатяват с информация за
различни неща, като например: “Що е хомеопатия?”, за основателя на този вид
алтернативна медицина, или “Цялата облечена в червено” - за традициите в индийската
култура при подготовката за сватбения ритуал.
- Как прекарвате свободното си време?
- В свободното си време слушам музика и чета учебници и книги. Отскоро се занимавам и с
народни танци.
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- Имате ли девиз?
- Не на “щях”, “можех”, “исках”, “трябваше”!
- Какво е вашето послание към учениците?
- Нека господар да Ви бъде стремежът към съвършенството!

Блиц интервю с Г-жа Таня Жечева
- От колко години сте преподавател?
- Учителка съм от 15 години.
- Защо избрахте тази професия?
- Моят избор е чиста случайност.
- Публична тайна е, че с физични науки сега може да
се работи за по-висока заплата от учителската. Ще
търсите ли реализация чрез друга професия?
- Печели се в страните, които инвестират в образованието
и науката. Не, няма да сменям професията си, но когато
детето ми стане по-голямо, ще съчетавам с работа в областта на модния дизайн, където
имам опит и умения.
- Имате ли хоби и какво е то?
- Моето хоби е четенето на книги и гледането на филми.
- Как прекарвате свободното си време?
- Малкото свободно време посвещавам на своя син, който е на четири години.
- Имате ли девиз?
- Нямам девиз. Животът не зачита девизи, а конкретни действия в необходимия момент.
- Какво е вашето послание към учениците?
- Да бъдат умни и организирани хора в живота, за което човек се подготвя още от училище.

“Мога да умра за много каузи, но да убивам за нито една...”
140 год. от рождението на Махатма Ганди – един силен човек в
ненасилието, великата душа.
Вече втора година 2 октомври – рожденният ден на Махатма Ганди, е обявен от Общото
събрание на ООН за световен ден на ненасилието. Съпричастни с проблема за насилието сред
младежта, ученическият съвет и парламентът, с подкрепата на родители и учители от нашето
училище, поде инициатива за благотворителни дискотеки под мотото “Не на насилието!”.
Успешно се проведоха вече две мероприятия. Ето и отзивите за тях:
- Хресва ли ви инициативата?
- Дискотеките са супер яка инициатива. Все пак имаме нужда от малко разнообразие след
много учене.
- Какво ще кажете за мотото “Не на насилието!”?
- Актуално, разбира се. Сега много се говори за това. Хубаво е, когато и нещо се прави.
- Обединяват ли ви вас децата и пренасочват ли енергията ви такъв вид инициативи?
- Става купон, опознаваме се в друга среда. По-лесно общуваме помежду си и се разбираме.
- Желаете ли дискотеките да продължат и имате ли предложения?
- Ами да! Някой все пак се старае - учители, ученически съвет - да ни е добре и да
разпускаме. Предложението ни е да се рекламират повече дискотеките сред нас - учениците.
Мария Киркова 7а клас, в интервюто участваха деца от 6 клас
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Ние сме номер 1!
На 18.12.2009г от 13:30ч, в нашето училище, по
инициатива на Ученическия парламент се проведе Коледно
тържество с благотворителна цел, съвместно с децата от
социален дом „Асен Златаров”. Нашите нови приятели получиха
торбички с шоколадови лакомства от фирма ЕТ МИН – Супер
Иван Лазаров, сладки от госпожа Силвия Лозанова и вафли
„Мура” от госпожа Наталия Пачеджиева. Освен това дарихме и
700лв., събрани от благотворителни дискотеки, продажба на
картички и сурвачки, както и много дрехи, играчки и ученически
пособия. В Коледната благотворителност се включиха със
средства и децата от първите и вторите класове, 5а клас, както и
Васил от 3б със свои спестявания. Към нашата благотворителна
инициатива се включи и БЧК със шоколадов Дядо Коледа и
шоколадово яйце.
Събраните пари, лакомства и любима храна стоплиха
сърцата на тези, към които съдбата не е била щедра, а
организираната дискотека върна усмивките по лицата им. Така
за пореден път напомнихме, че в нашето училище се учи и това,
как да бъдеш Човек!
Благодарим на всички ученици, учители, родители,
фирми и на дует Стани и Иван, които отвориха сърцата си, за да
засияят усмивките по лицата на децата от дом „Асен Златаров’’
Ася от 8а клас

Групата ни за индийски танци се състои от различни по възраст
ученици. Преобладават момичетата, а момчетата ни са много малко.
Стилът танци, които изпълняваме, е смесица от бхаратнатям, катхак,
бхангра и модерен балет.
С една дума – Боливуд стил – от филмовата
индустрия на Индия.
Групата има редовни участия във всички тържества и
мероприятия на 79 СОУ. Танцът, който изпълниха на
30.11.2009г. - за патронния празник на училището, е
„Деш мера рангила” – в превод „Многоцветна моя
родина”.
Намасте!
С поздрав: Капка Кумар
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Учениците:
1.Ива Георгиева Петрова – 6б
2.Жан-Мустафа Шемсидин Мустафов – 6в
3.Моника Мирчева Караилиева – 6в
4. Беатрис Бисерова Ангелова – 7в
5.Кристин Николаев Тодоров – 7г
от 79 СОУ „Индира Ганди” взеха участие в конкурс, обявен от сдружение за
развитие на бизнес и културни отношения между Република Индия и Република
България, Фондация „За хората” и Фондация „Екология и сигурност”, обявен по
повод 140-та годишнина от рождението на Махатма Ганди, на тема:
НЕ НА НАСИЛИЕТО!
На 8 декември в Софийска градска библиотека бяха обявени и наградени
победителите.
1-ВО МЯСТО – ИВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – 6Б
3-ТО МЯСТО – БЕАТРИС БИСЕРОВА АНГЕЛОВА – 7В
ПООЩРИТЕЛНА – КРИСТИН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
Моника Караилиева и Жан-Мустафа Мустафов получиха грамоти за участието си.
Г-жа Диана Янкова – учител по изобразително изкуство

На 3.12.2009г. в училище бе проведено състезание по български език в рамките на
Национална кампания “Бъди грамотен”, организирано от националния портал
“Академика”. В състезанието участваха ученици от 9а, 9б и 9в клас. Решаването на
тестовете бе осъществено чрез програма, като всеки участник работеше самостоятелно на
персонален компютър. Най – добре се представиха Халиме и Яна от 9а клас и Дарина от 9б
клас. Всички участници получиха награди от издателство “Анубис”/”Булвест”.
Г-жа Евелина Димитрова - учител по бълг.език и литература
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Актуални новини от живота на училищетоо
Juvenes Translatores 2009 - конкурс по превод
След двете успешни издания през 2007 и 2008 г. Европейската комисия организира през
2009г. за трети път конкурса „Млади преводачи“ (Juvenes Translatores).
Конкурсът се организира за 17-годишни ученици от средните училища в целия
Европейски съюз, които имат задача да преведат текст от един на друг от 23-те официални
езика на ЕС по свой избор. Преводачи от Европейската комисия ще оценят и изберат найдобрия превод за всяка страна. Победителите ще бъдат поканени на двудневно пътуване до
Брюксел!
Ден на провеждане на конкурса: 24 ноември 2009 г.
Обявяване на победителите и церемония по награждаването ще бъде през първата
половина на 2010.
Близо 3000 ученици от цяла Европа провериха езиковите си умения по време на третото
състезание „Juvenes Translatores“, което се проведе на 24 ноември едновременно във всички
училища, избрани да участват. 95 ученици от 19 училища в България участваха в третото
издание на конкурса по превод „JuvenesTranslatores“ (на латински „млади преводачи“).
Конкурсът се проведе от 11 до 13 ч. българско време под прякото ръководство на училищата.
79 СОУ „Индира Ганди” е единственото училище, избрано от София.
Ученици от 11 А клас взеха участие: Ралица, Деян, Любен, Мартин Върбанов, Александра
под ръководството на г-жа Пенка Аврамова – учител по английски език
Събитието бе отразено в националния ефир – БТВ.

ОТНОВО УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ

Ученици от 12 А клас и 12 Б клас взеха участие в публичния дебат за
качеството на учебниците в предаването по TV ЕВРОПА.

В 79 СОУ “Индира Ганди” се проведе конкурс за юноши
с най-добра идея за графити. Много таланти се явиха, но за
съжаление трябваше да изберем само едно или две деца, които
да нарисуват графита в сутерена на нашето училище - до стаята
на парламента, редакционната колегия и ученическия съвет.
Станко – 10а и Габриела – 6б бяха едни от участниците, които
приложиха дарбата си да рисуват. Парите за боя бяха осигурени
от спонсори на Ученическия парламент – ф-ма “ЕОН
Ентъртейнмънт” ООД, “Геовест” ООД и ф-ма “Амкор” ЕООД.
Така нашето училище все повече се модернизира.
“Напред и нагоре"!
Агата 7а клас
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Приключи обсъждането и окончателния
избор на униформи за нашето училище.
Дейно
участие
взеха
ученици,
представители на различни класове,
които сами избраха модела и цветовата
гама на униформата. Очакваме с
нетърпение фирмата да ги достави.
Ученически парламент

На 15.IX на вниманието на класните ръководители на 4, 5 и 6 клас беше представен
проект на БЧК “Превенция”, участието, в който има за цел да развие взаимовръзките
между различните поколения в предаването на умения за справяне в ситуации на риск.
Ученици, родители, баби и дядовци и учители от 79 СОУ участват във втората фаза на
проекта – проучване на терен. Крайната цел е разработване на педагогически пособия,
които да бъдат предоставени безплатно на родители и учители. Участниците в проекта
попълниха специално създадени въпросници, съобразени с възрастовата група. Надяваме
се на положително отношение от страна на заинтересованите, свързани с процеса на
образование на децата и подготовката им за рискови ситуации в живота.
На 10.12.2009г. учениците от нашето училище участваха в благотворителната
кампания на “Български червен кръст”. Организацията се опитва да помогне на деца с
увреждания. В програмата участваха певиците Галя от “Каризма”, Лилана и Десислава. 79
СОУ е едно от 20-те училища, които са посетени от БЧК. Децата получиха кофичка кисело
мляко “Верея”, автографи на певиците и снимки заедно с тях.
Агата 7а клас

Резултати от конкурса: “Най-добре украсена класна стая”
На 17 декември се проведе конкурс за украса на класните стаи по случай предстоящите
Коледни празници. Най-активно участие взеха учениците от начален и среден курс.
Оценяващата комисия в състав: Румяна Цветкова – педагогически съветник
Диана Янкова – учител по изобр.изк-во
Ася Филипова – ученичка от 8а клас
Владимир Георгиев – ученик от 8а клас
обяви следните реэултати:
На 1 място се класира:
103 стая - 1б клас с класен ръководител г-жа Иванова
3б клас с класен ръководител г-жа Мучанова
На 2 място са:
104 стая - 1в клас с класен ръководител г-жа Пешева
3в клас с класен ръководител г-жа Стоилова
На 3 място:
109 стая - 1а клас с класен ръководител г-жа Чилингирова
3а клас с класен ръководител г-жа Влахова
105 стая - 1г клас с класен ръководител г-жа Филипова
3г клас с класен ръководител г-жа Теофилова
202 стая - 2б клас с класен ръководител г-жа Керашка
4б клас с класен ръководител г-жа Трайкова
Ванеса 7а клас
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На 30 ноември 2009 г. приключиха дейностите по проект
„Свободна

култура – споделяне и общуване чрез изкуство, дигитални
технологии и спорт”.

Той бе финансиран от Европейския
социален фонд на ЕС по ОП „Развитие на
човешките ресурси.
Проект „Свободна култура: споделяне и
общуване чрез изкуство, дигитални
технологии и спорт” бе интегриран в
редовната учебна програма на 79 СОУ
„Индира Ганди” и допринесе за
повишаване качеството на традиционния учебно-възпитателен процес, посредством
създаването на клубове по интереси. Обхванати бяха 400 ученици, което е изключително
положителен резултат по отношение на целевата група.
Проектът създаде предпоставки и условия за предизвикване
интереса на децата към двигателна активност, театрално и танцово
изкуство, увеличи и разнообрази възможностите за участие на всеки
ученик в спортни занимания, танцови и театрални спектакли през
свободното им време.
Участието в клуб по интереси осигури свободен
достъп до спортната база, учебните зали и
компютърните кабинети, осигури безплатни
занимания и квалифицирани учители на децата,
желаещи да спортуват, танцуват, учат тайните
на фотографията и театралното изкуство.
Разшири
се
обхвата и се създаде
мотивация на децата
за участие в извънкласни занимания,
разнообразяване
и
пълноценно
използване на свободното им време и
превенция срещу негативните явления в
обществото.
В рамките на два дни през ноември 2009 г. участниците в
клубовете представиха крайните резултати от дейностите във
Фестивал на училищните клубове - театрална постановка; народни,
модерни и индийски танци; прожектира
се снимков материал; проведе се Заключителен спортен празник.
Широко обществено присъствие бе
отбелязано на двудневния фестивал,
който
обедини
участниците
от
различните клубове по интереси и
постигна главната цел на проект
„Свободна
култура:
споделяне
и
общуване чрез изкуство, дигитални технологии и спорт” –
комуникация, съпричастие, солидарност, равнопоставеност и
взаимоуважение.
С получените по проекта финансови средства бяха закупени и изработени музикално и
сценично оформление – музикална уредба, микрофони, сценични костюми, декори, рекламни
материали с името на проекта, украса и др.
Проект „Свободна култура – споделяне и общуване чрез изкуство, дигитални
технологии и спорт” допринесе за създаване на собствен творчески фонд от фотоси, костюми,
декори, дискове, видеоматериали, уеб-сайт.
Р-л на проекта: Цветелина Такова
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На 22.12.09г. в рамките на Коледария бе изнесен концерт от художествен състав и
вокални групи район „Люлин”. Нашата вокална група „Пеещи сърца” взе участие с осем
песни. Отзивите на публиката бяха, че групата се е представила чудесно. Дори водещата
Ани беше учудена, че в нашето училище има очарователни певци. Според организаторите
всички Люлински групи и състави са на много високо ниво. Участие в Коледария взе и
групата по индийски танци към нашето училище, с ръководител Капка Кумар. За всички,
те бяха приятната изненада на празника.
Г-жа Соня Златанова – учител по музика

79 СОУ ”Индира Ганди” посрещна столични учители по
география на открит урок в 8 клас на тема „Страни в Южна Европа”.
В урока се съчетаха традиционни методи на работа - работа с текст и
илюстрации, с атлас, със статистически данни и нови интерактивни
методи - „мозъчна атака”, визуализиране върху карта, използване на
Интернет. Госпожа Р. Вангелова - старши експерт в РИО на МОМН,
благодари за професионализма и опитността на преподавателката
Цветелина Пейкова, която демонстрира перфектна комуникативност
и умела последователност в представянето на темата.
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Ретро новини
Ученици от 7а клас под ръководството на г-жа Светла Вълчовска – учител по
история и цивилизация
НОЕМВРИ
1.XI. Ден на народните будители.
1885г. Начало на Сръбско-българската война в защита на
Съединението.
1920г. В Питсбърг (САЩ) започва да функционира първата в света
обществена радиостанция.
1922г. В Египет британският археолог Хауърд Картър открива
гробницата на фараона Тутанкамон в Долината на царета.
2006г. Бившият иракски диктатор Саддам Хюсеин е осъден на
смърт чрез обесване за престъпления срещу човечеството.
2008г. Барак Обама става първият афроамериканец, който печели
изборите за президент на САЩ.

ДЕКЕМВРИ
08.XII.1888г. е основано първото висше училище в България,
което по-късно е наречено Софийски университет.
1912г. Балканската война приключва с подписването на
примирие между Османската империя, от една страна, и
България, Гърция, Сърбия и Черна гора (Балкансият
съюз), от друга.
1919г. С Изменение на Избирателния закон в България е
въведено задължително гласуване.
1927г. Започва тайно изграждане на Военноморския флот в
България.
1947г. Приета е Конституцията на Народна Република България.
1955г. България е приета за пълноправен член на ООН.
1971г. Държавният съвет утвърждава държавния герб на
РБългария.
1995г. Народното събрание гласува решение България да подаде
официално молба за пълноправно членство в
Европейскоия съюз.
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Лично творчество
Спомен
На раздяла с теб, света се
промени,
на раздяла с теб, деня се
помрачи,
на раздяла вече нищо не е
същото,
на раздяла с теб, очите ми в
тъмата те прегръщаха.
Усмивката ти светла,
в съзнанието ми гори,
снимката ни свежа,
на стената пак мълчи.

Образа ти виждам,
над мене той лети,
а сърцето вътре в мене
крехко пак тупти.
В спомените мои
нощем ще си ти,
в сънищата плахи,
пламък ще блести.
И когато светъл ден
настане, и нощта заспи,
тебе пак ще помня в
отминаващите дни.
By Asko ™(=&=)™

Човеко.....
Светкавица проблясва нейде в нощта,
смъртта зловещо на скалата пее песента.
И с косата остра в дясната ръка
кара тебе да потреперваш, като вятър в клонка на ела.
Сърцето твое пак се свива,
страх силно във врата ти се запива,
демон бавно виното разлива,
а живота нежен тялото приспива.
Ще последва пир на Дявола дълбоко в ада,
триглавий Цербер тебе ще гори на клада,
душата твоя ще се моли за пощада,
а в замяна камшик горещ ще я налага.
О, човеко, ти невеж,
спри за миг невиждания си ламтеж,
за власт, за сила,за земя
и замисли се, струва ли си таз игра.
Дали в гроба ти ще отнесеш една,мъничка пара,
а дали тя ще ти послужи да отложиш края на деня?
By Asko ™(=&=)™
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Спортни новини
Със спортни успехи приключи 2009г. за нашето училище. Въпреки сгъстения график
на състезанията, поради грипната ваканция, ученици и учители успяха да извоюват призови
места в районните първенства по бадминтон, шах и тенис на маса.
Състезанието по тенис на маса се състоя на 2 и 3.12 и под ръководството на В.
Стоенчева, учениците от 7а клас - Рослав Колев, Красимир Дамянов и Станислав Иванов завоюваха II-ро място.
На състезанието по шахмат, състояло се на 9 и 10.12, учениците от 5-7 клас станаха
5-ти. Отборът 8-10 клас с ръководител М. Захариева спечели II-ро място. Това са Силвестър
Таков от 8а клас, Любомир Трифонов и Александър Божинов от 9б и Елеонора Илиева от 9а
клас.
Последното за тази година състезание беше на 16 и 17.12 по бадминтон с
ръководители Мая Енчева и Д. Брайнова. Момчетата от 5-7 клас Милен Пъхлев от 7в клас,
Георги Тодоров от 7б клас и Георги Гроздев от 7г завоюваха II-ро място, а при девойките 810 клас – Мериан Резак, Моника Катина от 9в и Николета Кътева от 9а станаха трети.
Новата 2010г започва отново със състезания. Да си пожелаем да я завършим с още
по-големи успехи.
Г-жа Диана Брайнова - учител по физ.възп. и спорт

Ученически игри на район “Люлин”
ДОМАКИНИ И ПОБЕДИТЕЛИ !!!
Баскетболистите ни продължиха шампионската традиция
Те спечелиха три първи места / момичета 5-7 клас, девойки 8-10 кл. и юноши 11-12
кл./, едно второ / юноши 8-10 кл./ и две трети места /момчета 5-7 кл. и девойки 11-12 кл./ на
проведените Ученически игри на район „Люлин”. Турнирът се проведе в 79 СОУ. Така
състезателите от нашето училище спазиха шампионската традиция, започнала преди
няколко години, и не отстъпиха от завоюваните позиции през 2009г. – 6 отбора – 6 призови
места.
Решаващо за доброто класиране се оказа вещото ръководство на двойната
олимпийска медалистка г-жа Диана Брайнова, която успяваше в решаващи моменти с жест и
дума да поведе отборите към победната игра.
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Обяви
Следваща дискотека
На 12.02.2010г. 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. ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!
Ученически парламент
Турнир по волейбол
Следващото състезание, в което ще вземе участие нашето училище, е турнирът по
волейбол, който ще се проведе от 9 до 12 февруари в 90-то и 97-мо СОУ.
На 17 и 18 февруари в 90 СОУ е надпреварата при хандбалистите.
ЕЛАТЕ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ!!!

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Изработване на картички за Свети
Валентин.
Могат да участват учениците от 4-ти до
8-ми клас. Срок за предаване на
картичките - 05.02.2010г. на г-жа Диана
Янкова – учител по изобразително
изкуство. Картичките ще се предлагат за
продажба в нашето училище от 8 до 12
февруари.

Изработване на картички и мартеници
за Баба Марта
от ученици (от 2-ри до 8-ми клас). Срок за
предаване 19 февруари на г-жа Диана
Янкова и г-жа Румяна Цветкова.
Експонатите от изложбата ще се продават
от 22 февруари до 2 март.
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШАТА
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА!!!

И ОЩЕ....Изработване на картички за 8-ми март и Първа пролет. Срок за предаване на
картичките 26 февруари на г-жа Диана Янкова.
Те ще се продават от 01.03 до 05.03 и от 15.03 до 19.03

Всички средства от благотворителността ще бъдат дарени на нуждаещи
се ученици от нашето училище.
Редакционен екип на вестника:
Агата Дамянова - 7а
Мария Киркова – 7а
Пламена Динева - 7а
Симона Любомирова – 6г клас
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

13

