ИНДУ
брой 5, март 2010г
Вестникът е издание на Ученическия парламент на 79 СОУ “Индира Ганди”

Тема на броя: Учим, побеждаваме, творим и се забавляваме.
Мото: Подай ръка и отвори сърцето си...
Благотворителни инициативи!
Ученическият
парламент
организира
благотворителна
продажба на картички по случай „Свети Валентин”. Наши ученици
под ръководството на г-жа Д. Янкова и г-н Ив. Пиперов, изработиха
красиви картички с голяма отговорност, които купиха и след това
подариха с много любов на обичани от тях хора. Събраните средства
ще бъдат раздадени на наши абитуриенти и ученици, които са в
неравностойно материално положение. На 12.02.2010г. по случай
„Свети Валентин” бе организирана поредната благотворителна
дискотека, на която учениците танцуваха и се веселиха под звуците на
обичани от тях песни.
За кой Празник?
Баба Марта, 8-ми март, Първа пролет.
Какво?
Мартенички и картички.
Кога?
От 23.02. до 05.03.2010г.
Защо?
С благотворителна цел.
Къде?
На щанда във фоайето – 1 етаж.
Инициативите
свързани
с
благотворителна цел раздвижиха съзнанието на
нашите съученици. Изказваме специална
благодарност на учениците от начален курс и
техните класни ръководители, които сами
изработиха хубавите мартеници и картички,
както и на преподавателите Д. Влахова, В.
Керашка, Г. Кацарова, Б. Марина и В. Тодорова
за тяхната съпричасност и участие в
благотворителната ни инициатива.
Даяна и Николета – 8в клас
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Две врабчета си говорят, кацнали в коридора на 4 етаж
- Братле, наближава Св.Валентин...
- Тоя, братле, въобще не го познавам!
- Как, бе? Покровител на влюбените, ти си доста изостанал...дори си тъпо врабче! В смисъл.....супер много! На 14 февруари
му е празник.
- Аре, пич, не ми се прави на много отворен...Разни там светци за един ден. Аз съм си постоянно влюбен! Знаеш ли кво
става, като наобиколя лозето? Направо съм весел и много влюбен...
- И кво...?
- Кацвам на рамото на Трифон Зарезан, братле, и му помагам да зарязваме лозята. Ама ти нещо не ме слушаш! Къде зяпаш?
Не се заглеждай по Николета, щото братле, леле...Дани кво ще прави! Айде сега пък Ралица....Тоя до нея виждаш ли го? Ще
ти отупа перушината набързо...Ще видиш ти един свети Валентин сред бял ден...Та значи, пийва Трифон чашка, аз – две. Еех, във виното е истината!
- Разбрах те, братле! В смисъл....супер яко! Този – твоят светец, де – Трифон Зарезан - има ли си ден?
- Има си! 14 февруари.
- Ай стига, бе! В същия ден и влюбения Валентин, и веселия Трифон...Направо си е далавера!
- Как ще ги почетем, братле? Казвай, че вече си харесах две седмокласнички!
- Отлитам бързо да им кажа, че св.Валентин ме праща да ги целуна на 14 февруари, а Трифон Зарезан ще налива чашите на
любовта с вино и веселие през цялата година...

Познавате ли добре своите учители?
Блиц интервю с г-жа Диана Янкова
преподавател по изобразително изкуство
- От колко години сте преподавател?
- От 10 год. Преподавам изобразително изкуство.
- Защо избрахте тази професия?
- Не съм имала за цел да избера точно тази професия. Стана случайно. С
течение на времето я обикнах и съм доволна.
- Ще търсите ли реализация чрез друга професия?
- На този етап не мисля да се реализирам в друга професия.
- Имате ли хоби и какво е то?
- Да, обичам да плувам, но все не ми остава свободно време.
- Как прекарвате свободното си време?
- Обичам да чета книги, да гледам телевизия, да бъда със семейството си.
- Имате ли девиз?
- Да! Девизът на зодията ми “Аз съм!”
- Какво е вашето послание към учениците?
- Скъпи ученици преследвайте мечтите си, бъдете по-отзивчиви и отговорни към себе си и
околните.

Блиц интервю с г-жа Диана Брайнова
преподавател по физическо възпитание и спорт
- От колко години сте преподавател?
- Учителка съм от 24 години.
- Защо избрахте тази професия?
- Защото разликата между треньор и учител е много малка и защото
пътят за високо спортно майсторство тръгва от масовата физкултура в
училище.
- Ще търсите ли реализация чрез друга професия?
- Вече не!
- Имате ли хоби и какво е то?
- Да това е първата ми професия – баскетболът.
- Как прекарвате свободното си време?
- На язовир Искър с приятели.
- Имате ли девиз?
- “Аз мога”.
- Какво е вашето послание към учениците?
- Вярвайте в себе си, а не на политиците.
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ДИЛЯНА ДИЛОВА
ЛОГОПЕД В 79 СОУ ”ИНДИРА ГАНДИ”

Работи с ученици с различни езикови и говорни
нарушения. Логопедичната терапия трябва да започва не покъсно от 5 годишна възраст, като родителите трябва да бъдат
изцяло ангажирани с този процес. Според г-жа Дилова, тази
терапия дава самочувствие на децата и учениците и изцяло
променя техния мироглед.

...а своите съученици?
интервю с Ивайло от 10б клас
1. Защо избра точно 79 СОУ?
- Нямам точна причина. Честно да си кажа, не исках в 79-то, но с
времето осъзнавам, че тук ми е добре, а на други места съм щял да се
чувствам по-зле.
2. Къде си учил преди това?
- Учих в 96 СОУ, от първи до седми клас. На моменти много ми
липсва училището и класа. Много се забавлявахме ☺
3. Коя зодия си?
- Близнаци.
4. Какво би променил в себе си?
- Не знам, не смятам, че бих променил нещо във външния си вид. Иначе от време на време си се
дразня колко съм лигав. Това е единственото нещо, което бих променил. Иначе Господ ме е
направил доста добре, не му се сърдя:)
5. Какво място има любовта в твоя живот?
- Амии... голямо, имам си една драма, която продължава година и 4-5 месеца, несподелена любов
ли е, не знам как да го нарека. Общо взето сбърках, а после си задълбочих проблема и сега гоня
вятъра 
6. Спортуваш ли? Какво?
- Да, естествено. Най-редовно от всичко ходя на фитнес. Иначе когато времето е хубаво и се
съберем, играя футбол. Също играя волейбол доста често, но не колкото футбол. Баскетбола излиза,
че най-рядко го практикувам от по-известните спортове.
7. Каква музика слушаш?
- Слушам хип-хоп и електронна главно, по купони и дискотеки се нагаждам според музиката и си
правя кефа. Но мразя чалгата, в която се пее за любов, това е малоумна музика.
8. Как прекарваш свободното си време?
- Обичам да ходя на кино, разходки, по заведения, да спортувам, но когато е топличко. Когато е
студено, излизам възможно най-рядко, защото съм леко зиморничав.
9. Коя ти е любимата учителка?
- Моята любима класна Елка Илиева.
10. Какво е мнението ти за наркотиците и цигарите?
- Въпросът е тъпо формулиран, защото един от големите пороци за пуберягите, освен цигарите и
наркотиците, е алкохолът, а не виждам да е записан. Първо за алкохола - против битовия
алкохолизъм съм. „Няма какво да правя, да взема да се напия”, е супер голяма простотия за мен. За
цигарите... само усмърдяват човека, без да носят каквато и да е полза. На всичкото отгоре му
прецакват белите дробове... и това за гъзария. А колкото до наркотиците – това е най-голямата
глупост, измислена от човека, няма по-гадно нещо и хората, които ги използват, са... няма толкова
глупави...
Мария Киркова – 7а клас
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Ние сме номер 1!
На 19.02.2010 год. в училище се проведе национално състезание по математика „Аз и числата” за
учениците от начален курс. От първи клас участваха 37 ученика. Представянето им беше отлично.
Максимален брой точки (50) спечелиха 10 деца. С над 45 точки – 12 деца.
I a клас:
1. Владислав
2. Михаела
3. Алексис
4. Ивайла
I в клас:
1. Божидар
2. Николай
3. Димитър

I б клас:
1. Самуил
2. Георги
I г клас:
1. Димитър

В края на месец януари се състоя състезание между учениците от четвъртите
класове, което беше излъчено по програма „Христо Ботев”. Въпросите, които бяха
задавани, бяха от различни области на знанието: български език и литература,
човекът и обществото, математика, детска литература и кино. Знанията на учениците
предизвикаха възхищението на организаторите на детското предаване „Хлапета
БНР”.
Победител стана Асен Лъчезаров Лазаров от 4а клас.
Накрая на състезанието той даде пример за толерантност като благодари на
съперниците си за оспорваната игра.
В края на началния етап на обучение учениците от
4 клас взеха участие в различни състезания. Мнозина от
тях са наша гордост и пример за подражание. В
състезанието „Аз, природата и светът” участваха
ученици от четвъртите класове. Максимални резултати
постигнаха:
4а клас
1. Асен Лазаров – 50 т.
2. Валентин Ненков – 50 т.
4в клас
1. Евгений Йотов – 50 т.
2. Георги Тотев – 50 т.
4г клас
1. Ралица Христова – 50 т.
2. Теодор Димитров – 50 т.
3. Рая Ленова – 50 т.
4. Красимир Иванов – 50 т.
На 28.02.2010год. се проведе общински кръг на
олимпиадата по математика за ученици от 4 до 12 клас.
Общия брой на учасниците беше 77. Имаше ученици от
всички класове, но най-масово беше участието на деца от
4 и 5 клас. За обласния кръг има класирани двама
ученика:

В състезанието „Аз и числата”
участваха следните ученици:
4а клас
1. Асен Лазаров – 46 т.
2. Виктория Иванова – 37 т.
3. Николай Гуглев – 32 т.
4. Лъчезар Атанасов – 28 т.
5. Валентин Ненков – 27 т.
4б клас
1. Мирослав Стефанов – 50 т.
2. Кирил Стоичков – 46 т.
3. Лора Петкова – 33 т.
4. Божидар Бекярски – 26 т.
4 в клас
1. Евгений Йотов – 45 т.
2. Радостина Стоянова – 42 т.
4 г клас
1. Ралица Лекова – 50 т.
2. Кристиян Великов – 47 т.
3. Алекс Върбанов – 46 т.

1. Алекс Георгиев Върбанов - 4 г клас
2. Катя Иванова Ценкова - 5в клас
Класен ръководитер на Алекс е г-жа
Лорита Костова,
а учител по математика на Катя е г-жа
Ваня Станкова.
Лидия Лазарова – преподавател по
математика
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На 06.02.2010год. в нашето училище се състоя общинският кръг на олимпиадата по химия и
опазване на околната среда. Участие взеха ученици от 7 - 11кл. от четири люлински училища. Найголемият процент на класирани ученици е при седмокласниците.
Ето и класиралите се от нашето училище:
1. Мария Бисерова Борисова - 7а клас
2. Глория Радославова Дундакова - 7б клас
3. Евгения Йорданова Кънева - 7в клас
4. Ванеса Валериева Додова - 7а клас
5. Мирослава Руменова Павлова - 7в клас
Цветелина Асенова - преподавател по химия и ООС
На 20.02.2010год се проведе олимпиадата по физика и астрономия. В различни възрастови групи взеха
участие общо 25 наши възпитаници. За областния кръг се класират:
1. Евгения Кънева – 7в клас
2. Александър Кънев – 7в клас
3. Мирослава Павлова – 7в клас
4. Игнасия Ацева – 7а клас
5. Лилия Якова – 7а клас
6. Глория Дундакова – 7б клас
7. Мария-Салоа Абхари – 7б клас
Валентина Георгиева – преподавател по физика и астрономия
8. Марио Черчеланов – 11а клас
Таня Жечева – преподавател по физика и астрономия
На 23.02.2010год. се проведе олимпиада по география и икономика. Шест ученика се класираха за
областния кръг. Нека ги поздравим за добрите резултати и им пожелаем успех в представянето на
областния кръг.
Класираните ученици са:
1. Мирослава Павлова – 7в клас
2. Александър Кънев – 7в клас
3. Игнасия Ацева – 7а клас
4. Глория Дундакова – 7б клас
5. Валентин Огнянов – 7в клас
6. Белослава Димитрова – 7в клас
Виктория Керемедчийска – преподавател по география и икономика

Актуални новини от живота на училищетоо
Танцът – мост между културите

Авторски проект на 7 г клас под ръководството на старши учител г-жа Искра Данаилова
В културната политика на ЕС за 2007-2013г., като главен компонент се откроява
интеркултурният диалог. Това катализира творческите изяви на европейските граждани и
особено на младите хора. Културната платформа обхваща разнообразни проекти в
областта на драматургията, киното, музиката, танцовото изкуство и други. Както е
известно, танцът като изкуство се заражда още в древността и изразява по неповторим
начин специфичните етнически и фолклорни характеристики на даден регион.
Понастоящем танцът присъства като неразривна част на сродни
изкуства и самостоятелно в Проекти и фестивали по европейските сцени. Така, чрез
танцът като особен вид общуване и изразител на неизразимото се стопяват границите и се
сродяват хората. Танцът е най-краткият път до душевността на другия и своебразен
изразител на европейското послание за единство в многообразието и за залязване на
културната идентичност. Част от тази широка европейска рамка е авторски проект.
Учениците от 79 СОУ също принадлежат към голямото европейско семейство. Училище
„Индира Ганди” с разнообразните си културни прояви винаги е отделяло представително
място на танцът. Участниците в проекта, като възпитаници на училището активно са се включвали и в кутурни
прояви като изпълнители на сцената. Магията на танца мотивира учениците по-задълбочено да изучават историята,
географията, културата на други страни, поражда и траен интерес към чуждите езици – английски, испански,
хинди. Духовното извисяване допринася за възприемане на европейските и общочовешки ценности и сплотява
младежта. Нашият проект е отворен за всички желаещи.
Участниците в проекта от 7 г клас: Александра, Алексия, Евелина
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На 09.02.2010год. за седми път беше отбелязан Световният ден за безопасен интернет в над 60
страни по целия свят. Темата тази година е „Мисли, преди да качиш снимка онлайн”.
Новите технологии превърнаха всички ни, и особено младите хора, в
издатели – на информация, снимков и видео-материал. Освен това те ни дават
възможност да оформим своята онлайн идентичност по начин, който може да ни
превърне в „звезди”. Но както създават нови възможности за лично изразяване и
творчество, новите технологии могат да доведат и до неприятни или дори
травмиращи ситуации. Например снимките, веднъж качени онлайн, остават онлайн
и могат да бъдат видени от всеки дори години след като са били качени. Качването
днес онлайн на снимки от забавен купон може да има последици след години.
Предизвикателна снимка в профила или потребителско име увеличават с 40 на сто риска от привличане на
вниманието на „ловци на деца”, напомнят от „Безопасен интернет”. Те препоръчват още ползването на
сайтове за запознанства, които не искат от потребителя лични данни, както и информация, която може да
покаже къде живее и учи. Сигнали за всякакъв вид измами и тормоз срещу непълнолетни могат да се подадат
на web112.net.
В 79 СОУ също бе отбелязан този ден като през седмицата ученици гледаха филми и клипове,
свързани с темата. Часовете се провеждаха в мултимедийния кабинет под ръководството на учителите по
информационни технологии.
Мима Жекова - РУИК

Ретро новини
Ученици от 7 клас под ръководството на г-жа Светла Вълчовска
учител по история и цивилизация
ФЕВРУАРИ
1830г. - Гърция получава независимост след турското робство.
1859г. - Княз Александру Йоан Куза обединява Влашко и Молдова и поставя
основите на съвременна Румъния.
1883г. - В България влиза в сила първият закон за печата.
1922г. - В Торонто Фредерик Грант Бантинг и колегите му обявяват откриването на
инсулина.
1924г. - Открита е гробницата на Тутанкамон.
1928г. - По изкуствен път е получен Витамин Д.
1934г. - Гърция, Турция, Югославия и Румъния подписват в Атина Балкански пакт,
който гарантира запазването на съществуващите граници чрез взаимна подкрепа.
1935г. - В Северна Месопотамия са намерени руините на най-стария, известен в
историята град от преди 5700 години.
1952г. - Елизабет II е обявена за кралица на Великобритания.
1963г. - В студиото на „Аби Роуд” само за един ден Бийтълс записват първия си
албум „Please, Please Me”
1990г. - Излиза първият брой на вестник Демокрация - първият демократичен
ежедневник след комунистическия режим.
1994г. - Членство на България в НАТО: Президентът Жельо Желев подписва в
Брюксел договора за присъединяване на България към инициативата в НАТО.
1995г. - България става асоцииран член на Европийския съюз.
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Лично творчество
БАБА МАРТА

БАБА МАРТА

Баба Марта дойде вече,
слънце весело припече.
И небето се засмея,
радост нова ни огрея.
Баба Марта ни посети
с китка цвете в ръцете.
Нелина - 4б клас

Баба Марта ни дари
мартенички най-добри.
В този ден и в този час
ний желаем да сме здрави,
да бъдем добри и красиви
и много, много щастливи.
Светослава – 4б клас

За вредата от алкохола
При гърлобол не вземай Ефизол,
а чаша вкусен етанол
и ако сутрин станеш ти под пара,
избий си нервите с ракия и цигара.
После твоята ръка ще спи,
а главата силно ще те заболи!
Ех, желанието пак се появи,
Водка бързичко поръчай си.
Eдна ли, две ли, или три?
Накрая сам ще си я пиеш запомни,
защото мацката отсреща,
вперила е тя очи,
но около главата твоя винарка
мъничка кръжи.
Хубавица приближава се до теб,
но от дъха ти прави пирует
и с уискито, което снощи пи,
главата на момичето разби.
Да се изправиш се опитваш,
но уви, земята мъничко ти се криви...
Залиташ, куцаш, но вървиш...
Леле майко, масата на две ще
потрошиш!
Ах, какъв боклук си бил,
щом на алкохола си се доверил...
Марш оттук, пияницо такава,
Щом в краката си кат луда крава!
Асен от ХІ б клас

Преди вече цяла година
ти сбъдна една мечта да видя как светят звездите
(като на филм!) над града,
в който тогава мечтаех
и ден, и нощ как ще живея.
Нижех миговете и си представях,
че дойда ли тук, аз ще грея,
ще цъфна подобно на цвете,
ще стана прекрасен човек.
И както се сещаш, най-вече
мечтаех да бъда до теб
И дойдох. Ето - днес имам всичко.
Дели ни един булевард.
И какво? Щом старата приказка
превръщаме в каменен свят,
в който времето не стига,
погледът - не вижда,
гласът трепери от гняв,
а огънят тлее от страх.
***
Преди вече две цели години
ти сбъдна една моя мечта.
Да намеря Човек. Да Обичам.
Колко друго е всичко сега...
(И въпреки всичко,
и заради много неща,
те обичам и искам
да помниш това.)
Мария Киркова – 7а клас

Спортни новини
Общинското състезание по волейбол за ученици от 11 и 12 клас се проведе в салона на 90-то СОУ на 11 и
12 02.2010год. Първият мач на отбора ни срещу 40-то СОУ беше спечелен служебно. Следващият срещу 33-то ЕГ
“Св.София”, силно аполодиран от невероятната публика събрала се в залата, беше спечелен с 2:1 гейма от нашето
училище. Така 79-то СОУ се класира за финалния мач с 96-то СОУ, където залата беше отново препълнена. Отбора
ни след достойна и много силна игра отпадна, губейки с 2:0 гейма. Така приключи и участието ни в този
невероятен турнир.
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Ето и състава на отбора ни:
1. Юлиян Бързашки - 11б клас - КАПИТАН
2. Асен Карамфилов - 11б клас
3. Илиян Велинов - 8а клас
4. Георги Найденов - 8а клас
5. Славчо Борисов - 12а клас
6. Кларк Трайков - 12в клас
7. Владимир Георгиев - 8а клас
8. Веселин Нестеров - 12а клас
9. Георги Петров - 12в клас
10. Борислав Кулсов - 12а клас
11. Димитър Гердев - 12а клас
Със силни индивидуални изяви се отличи нашият капитан Юлиян Бързашки, състезател в Левски Сиконко

На 11.03.2010 год., в аулата на Национална спортна
академия, се проведе XIII-то тържествено връчване на
наградите за най-добър учител на годината и за принос в
областта на физическото възпитание и спорта. Горди сме, че
79 СОУ “Индира Ганди” получи плакет за сътрудничество
при реализиране на дейности в областта на физическото
възпитание и спорта за 2009 год.

Обяви
През тази учебна година работата за прием на бъдещи първокласници започна отрано. Учителите от
4 клас посетиха две детски градини в микрорайона, за да се запознаят с бъдещите си ученици и да ги поканят
да гостуват в нашето училище. Така бе реализирано съвместно коледно тържество, на което децата от
детските градини изгледаха постановката „Вълшебникът от Оз” с участието на ученици от училището под
ръководството на г-жа Даниела Влахова. За настъпването на пролетния месец март учениците от четвъртите
класове изработиха поздравителни картички с мартеница, които на 01 март занесоха лично на своите нови
приятели от 64-то и 69-то ОДЗ.
През пролетната ваканция за начален
курс предстои Зелено училище в гр. Банско от
06 до 09.04.2010год.
Желаещите да се запишат при класните
ръководители

На 20 и 21.03.2010год. се организира екскурзия
по маршрут Сандански – Мелник – Роженски
манастир – Рупите. Цената от 69 лв. включва:
нощувка в хотел Палевуров, вечеря и закуска

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
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