ИНДУ
брой 6, април 2010г
Вестникът е издание на Ученическия парламент на 79 СОУ “Индира Ганди”

Тема на броя: На добър час, абитуриенти!
Мото: Вярвайте в себе си и така ще победите....
Скъпи абитуриенти,
Животът на човек е изпълнен с различни по
важност моменти – емоционални, силни и
тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно
щастливи или драматично преломни.
Със сигурност си спомняте деня, в който
пременени, развълнувани и любопитни сте
прекрачили прага на Вашето училище. Първата
среща с учителката, Вашата госпожа, първите
приятели, първите “знам” и “мога”, цялата
пъстра въртележка на училищния живот са
били за Вас и атракция, и страх, и безумна
веселба, и строга важност.
Зрелостта на онези седем години Ви се е
струвала напълно достатъчна, за да се
чувствате големи, умни, могъщи господари на
света. Само дето не сте предполагали колко
огромен и необозрим е този свят, колко
изпълнен с трудности и предизвикателства е
този океан от знания, таланти, духовност... Без
да усетите сте заплували в него, загребвайки
по-мощно, по-уверено, по-дръзко. На моменти
Ви се е струвало прекалено дълбоко и сте
имали нужда от спасителен пояс, после бурно и
сте имали нужда от здрава и силна ръка,
виждали сте целта все по-близо и сте утроявали
енергията си, за да станете победители.
Изминали са дванадесет години – труд и
усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от
радост, изпитания на волята, на ума, на
характера. Стъпка по стъпка сте изграждали
своята личност, преборвайки егоизма, лъжата,
подлостта, заблудата, страха...
Осъзнавате ли, че този дълъг път на Вашето
съзряване сте изминали не сами, а винаги
подкрепяни, напътствани, вдъхновявани от
своите учители.
Ако сега имате вярата, че сте успели –
дължите го на тях, ако имате самочувствието,
че сте силни и непоколебими – дължите го на
тях, ако сте открити, честни и правите добро –
дължите го на тях!

Благодарете им, направете го от сърце,
благодарете им искрено и с обич, която
заслужават! Най-красивият подарък е
прошката. Простете им, ако в момент на
слабост не са били толкова великодушни,
колкото Вие сте очаквали.
Най-голямата награда за всеки учител е
да поздрави своите ученици за успехите, за
израстването,
за
благородството,
за
щастието да са полезни на другите!
Мили ученици, бъдещи студенти,
лекари,
строители,
откриватели...
Следвайте пътя, който сте избрали с ВЯРА,
защото тя е най-мощната сила на света!
Това, което си построил с дългогодишна

работа може да бъде разрушено за една
нощ, въпреки това продължавайте да
строите и дайте на света
Випуск 2010, бъдете промяната и на
добър път!
Директор
Сашка Кирилова
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Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици

„Младостта е изкуство. Младостта се усмихва без причина.
Това е една от най-големите й прелести.”
Оскар Уайлд
Ето защо и аз избрах тази професия – да бъда винаги сред
млади хора. Да остарявам физически, но не и духовно, да се
усмихвам и в най-мрачните дни, да получавам усмивка и в найтежките моменти.
Ето защо и останах сред вас, мили мои млади хора от 12-а
клас! Но, за мое съжаление, отново настъпва раздяла.
Пораснахте толкова бързо, но и толкова красиви! Пет години
бяхме заедно, пет години, които отлетяха като миг, защото
постоянно бяхме заети с нещо – да научиш уроците, да напишеш
поредното интерпретативно съчинение, да се справиш с
контролните и класните, да се класираш на олимпиадите, да
изведеш отбора по волейбол на предни позиции, да отидеш на
репетиция за поредната концертна изява и да бързаш, защото
вечерта сме отново на театър ... Ангажирани бяхте, но беше
интересно, забавно. А знайте, че само в уплътнените мигове на
времето, човек може да открие своята реализация, може да се
опита да направи света по-добър, защото: ”АКО НЯМА КАКВО
ДА ДАДЕМ НА СВЕТА,
ТОГАВА ЗАЩО СМЕ РОДЕНИ!”
Дерзайте, мили мои ученици!
Бъдете упорити, не се отказвайте пред трудностите дори и
когато се наложи да отстъпиш крачка назад, дори и когато
разбереш, че не си първият откривател! Или както е казал
поетът:
За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори
ти всяка вещ и образ покрай тебе
открий отново и пресътвори.
/Веселин Ханчев/
Животът има нужда от вас. Светът се крепи на младостта.
Вие сте нашето продължение, нашата надежда, нашата вяра.
ДОКАЖЕТЕ ГО!
На добър час, абитуриенти!
Обичам ви!
Виолета Славчева ИВАНОВА
Класен ръководител на 12а клас
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Винаги, когато мислиш, че нещата не могат да станат по - зле, идва класната”
12а клас.
Да вкараме малко хронология все пак, няма как да пропуснем и този момент.Та това забравя
ли се? Класна, така е, не го правим нарочно, просто отвътре ни идва, даже след време ще се
сещаме с усмивка и леко тъжна нотка за спомена. Но, 12-и клас, после ще се занимавам с тебе!
Ех, времена. Откъде почна всичко..? Беше един от многото топли и хубави дни в слънчева и прекрасна София. Денят по
всичко показва своя оптимизъм на света, зарежда емоционално изтощените със своята енергия. До тук страхотно! Но не
уточнихме какъв е този гореспоменат ден. За едни е поредният от календара, за други е денят, в който ще видят новите си
съученици, някои от които ще останат нещо много повече и значимо от приятели и съученици. Влизаш в училището,
търсиш си класната стая, в която ще те съпътстват толкова много неоткрити неща за тебе. Звучи нещо като
предизвикателство на личността, някак странно. Миг невнимание и тези, към които в начлото си гледал като на чужди,
като на нещо, толкова различно от тебе, се правърнат част от твоя живот – не са ти толкова безразлични като в първия
ден, когато ги зърна. Къде другаде, ако не в училище? Постепенно нещата, както всяко нещо в живота, търпят промени.
С напредване на времето, прекарано в класната стая и извън нея, се стремиш да доказваш себе си и да вървиш нагоре. Но
това не е единственото нещо заради което настъпва тази промяна у теб. Сменил си средата, стремиш се да докажеш най–
доброто от себе си, за да се харесаш. Сблъсък на индивидуалности, характери, лични драми, спорове, понякога дори
смешни критики един към друг. Малките жестове, бляскавият оптимизъм, безмерните надежди и нестихващите страсти
на една млада, зелена, бореща се тепърва с играта, наречена живот, душа. Преходност? Разбира се, като всяко нещо в
живота ! Дали го имаше и тук. Всеки клас нагоре изглежда като стълбата на Смирненски, само че тази тук не е изпълнена
с нравствен упадък (клас на литератор сме, няма как да не се направи преход с дадено произведение). Като че ли всяко
стъпало до 12-и клас е нещо като роман в романа. Случки, преживявания, спомени – всичко това преплетено само в
романа на един клас за 4 години. Разлиствайки всяка една страница, колкото повече се отдалечаваш от времето, когато е
написана, откриваш все повече и повече разликите и опозицията преди – сега. Неусетно, някак за миг, вече навлизаш в
отговорностите на живота по по–различен начин, въпрос на гледна точка, разбира се. ОК, вече си 12-и клас, ами сега?
Кандидатстване, курсове, учене като за последно (дали?), напрежение от евентуалния провал на така важните ти изпити,
вяра в себе си, във възможностите си – всичко това преплетено само и единствено заради деня, наречен изпит. Какво пък,
такъв е животът и ние идваме, за да му покажем, че няма да му се дадем без бой. Хей, живот, здравей ! Готов ли си?
Защото ние, 12-и а клас, идваме, пази се !
ВЕСЕЛИН НЕСТЕРОВ - 12А КЛАС /Написано на един дъх/

Познавате ли добре своите съученици?
1. Къде си роден?
- В добрата стара София.
М
2. Къде си учил преди 79 СОУ?
а
- От 5 до 7 клас в 105 СОУ “Атанас Далчев”, а преди това от 1 до
4 клас в 124 ОУ “Васил Левски”.
р
3. Спортуваш ли и какво?
т
- Оооо…много неща. Главно баскет, за разлика от Асен и
и
сноуборд. По-второстепенните са beerpong и яко мързелуване :D
4. Какво място заемат жените в твоя живот?
н
- Доста голямо. Те са причината поради която ние мъжете правим
големи
глупости,
че
даже
започваме
войни.
Например…хубавата Елена от Троя. ☺
5. Как прекарваш свободното си време?
- По различни начини, като всеки друг teenager. PC, спя, виждам се с приятели, книги, спя, карам (различни
неща, в зависимост от сезона), спя… Да много обичам да спя :D
6. В кои часове ти е най-интересно?
- Така…сега кои учители четат вестника? :D Главно български (здрасти, класна :D). Иначе всеки предмет,
който не ме кара да заспя, е интересен.
7. Какво мислиш за абитуриентските балове? Отживелица или естествен завършек на средното
образование?
- Балът, това е нещо, което всеки трябва да изживее. И единственият път, в който ще бъдем облечени като
хора :D
8. Каква музика слушаш?
- Разнообразна. Не обичам да се определям с един стил. Главно Рок, Джаз, Дръм от време на време, доста
Фънк и всички вариации на дотук изброените.
9. Определя ли тя твоя стил?
- До голяма степен да. Стилът определя всеки човек като индивид, но винаги се старая да съм малко поразличен, което естествено не се харесва на някои хора, но не ми пука особено.... ;)
10. Каква е гледната ти точка за татуировките и пиърсингите?
- Като човек с няколко пиърса и, да се надяваме скорошен татус, смятам, че тези неща все още не са се
приели добре от голяма част от по-старото поколение! Примерно майка ми ме заплаши с изгонване от нас,
ако се пробия още веднъж! Татусите и пиърсите не са за всеки. Като всичко в днешно време, те определят
една стрийт (street) култура. Всяка дупка или петънце мастило символизират това, което се крие у човека.
Репортер - Мария Киркова 7а клас
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Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици

МОЯТ 12б КЛАС НАШИЯТ КЛАС
Ето, най-после имам случай да кажа и нещо на чист български език. Много е трудно да
обхванеш 4-годишен период в няколко изречения, особено когато говориш за веселите школски
дни... Казвам го сериозно, примесено и с хумористични, но и с иронични нотки, а сигурно ще се
долови и носталгия по отминали хубави преживявания...
НАШИЯТ 12б КЛАС е като дните в настоящия месец март, лето 2010. Тъкмо се
начумерим, пък внезапно се засмеем... Кой ще ти помни грижите, нервите, повишения тон,
безбройните телефонни и преки разговори за вкарване в релсите... Със сигурност ни остават
усмивките, откраднатите минути да си побърборим за нещо по-интересно и полезно, да си
споделим болките и радостите (ама да си го кажем, както си го искаме...), за да можем и утре да се
срещнем с открити за откровение очи, без да навеждаме гузно глави като най-изявените виновници
на света...
Та НИЕ ВСИЧКИ сме толкова различни... Едни ще запомним с огромното чувство за
отговорност, със стриктността и с умението да са винаги едни гърди напред в ученето. Други ще
свързваме с уникалните таланти да ни представят пред медиите и пред света: да бъдат участници в
международни и национални проекти, състезания и олимпиади; да бъдат журналистите от
училищния вестник, изтъкнати инструктори по йога, треньори по спортни танци, дизайнери по
аранжиране на цветя, пластични танцьори в модерни балетни формации и индийски танци, нашите
училищни спортни футболни величия, шофьорите с книжка от първия път, рекордьори по риболов
или по лов на красиви момичета... да не говорим за майсторите с шапката невидимка, посетили
всички учебни часове... Сред такова разнообразие трябва да има и някой застраховател, който да
предвижда всяка вероятна злополука. Трябва да съществува приятелят съученик, който да те
подкрепи... А М.К. – Мама Класна - така или иначе знае и научава всичко...
Но това, което ни прави 12б е, че като кажем нещо, го правим. Обещаем ли, сме стриктноточни. Умеем да се уважаваме, обичаме да се забавляваме... и си тачим традициите български, че и
междукултурния диалог. Е, от време на време мърморим, но това ни е от възрастта и всекидневния
стрес...
ВИЕ сте млади, ВИЕ сте чудесни, ВИЕ сте тези, които ще творите БЪДЕЩЕ!
Заедно с ВАС учих и АЗ!
Написах с много обич за НАШИЯ КЛАС, защото през тези четири години бяхме заедно с
мисъл един за друг. И тъй като без английския няма как да минем, за поздрав – две крилати
мисли...
“If you take responsibility for yourself, you will
develop a hunger to accomplish your dreams.” Les Brown
“Develop success from failures. Discouragement
and failure are two of the surest steppings to success.” Dale Carnegie
Мария Колева
Класен ръководител на 12б клас
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Спомням си далечната 2004 година, когато за първи път влязох в 206
класна стая при новия ми клас - 8б. Никой не познаваше съседа си, но първото
междучасие светкавично ни сближи... и започна 'веселбата'. Учене, контролни,
събирания след училище, 'невинни' бягства, инцидентно гонене от час (е, имаше и
случаи, в които почти целия клас се оказваше извън класната стая - виновни сме!
:) ...Но най-весело беше в час, когато всички бяхме заедно...
От онзи далечен 15-ти септември до сега нещата се промениха - дойдоха
нови ученици, други си тръгнаха, създадоха се нови приятелства, други се
позабравиха... Но за това време успяхме да си изградим собствени традиции въпреки различните ни трудни характери, винаги,
когато се налага, си помагаме. Минахме през много трудности, но се задържахме като клас.
Преборихме дори опасността да ни разформироват. Пред проблемите бяхме задружни - така
останахме и до днес.
Всеки един от нас се различава и е индивидуален пред останалите - това като група ни
превръща в едно оригинално цяло. Уникални сме и с това че учим хинди - труден и екзотичен език,
чрез който проникнахме в културата на далечна Индия. Можете ли да кажете нещо на хинди?
Можете ли да напишете нещо на хинди ? Ние можем!
За образованието ни, получено през последните пет години, носят отговорност нашите
учители от 79 СОУ "Индира Ганди". Сигурни сме, че всеки се е 'въоръжавал' с много нерви и
тонове търпение, за да завърши година с нас. Благодарим Ви сърдечно за всеотдайността,
благодарим на всеки един от вас, учители любими!
Така, с постоянство и знанията, които получихме, израстнахме като личности, готови за
живота! В спомените ни ще надделеят веселите случки, грешките, които поправяхме заедно, дори
странните звуци в час.
Ще помня всеки един от класа с характерните за него черти. Сигурна съм, че никога няма
да се забравим и се надявам 79 училище също да ни помни с любов!
Катерина Спасова, 12б клас

Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици
Ето че и тази година е към своя край, а за
дванадесетокласниците започна обратното броене. Знам, че
вече в сърцата им крадешком се промъква носталгията по
родното училище, по детството, по всички онези щастливи
или нещастни, но винаги трепетни мигове, които носят
вкуса на ученическия живот.
Познавам добре тази дама от времето на моите
последни училищни дни и от изпращането на всички мои
бивши ученици, от срещите с тях в училищния двор на
следващия 15 септември.
Те се вглеждат в лицата на щастливците, които си
шушукат на групички и тихо се измъкват от „досадното” тържество към близкото кафе.
„Ех, какъв купон беше... Сегашните хлапета нищо не знаят. Трябва да признаете, госпожо,
че наистина ние бяхме най-страхотните.”
И, разбира се са прави. Колкото и мелодраматично да звучи ние, техните учители също с
трепет и странна смесица от гордост и съжаление броим дните до часа, в който тържествено ще ги
изпратим в света на възрастните. И колкото и много да са абитуриентите, които сме изпратили
всеки от тях е единствен. За всеки випуск очите ни се пълнят със сълзи, независимо от броя на
неизвинените отсъствия и средния успех – индивидуално и по класове. Защото това са децата на
79-то - нашите деца.
Изглежда много се разприказвах. А трябваше просто да напиша: „ На добър час!”
Йорданка Помакова
Класен ръководител на 12в клас
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Аз съм дванадесетокласничка от любимото ми 79 СОУ
„Индира Ганди”.
Със завършването разбирам колко много от себе си
оставям в училището. Всички ние осъзнаваме, че ще ни
липсват ученическите години.
За нас часовете прекарани в
училище ще бъдат ярък спомен,
който ще остане завинаги в
сърцата ни.
От името на всички ученици
от 12-те класове благодарим за
положените усилия в учебния и
възпитателния процес.
Кристина Владимирова
12в клас

Един незабравим клас
Спомени на учители и ученици
Мили момичета и момчета,
Скоро ви предстои голям празник. Празникът е голям и
радостен, защото извървявайки дългия училищен път сте
положили много усилия, преодолели сте не едно и две
препятствия. Наближава времето, когато ще имате
възможност да приложите всичко научено и да продължите
напред с нови сили и цели.
Вие израстнахте пред очите ми, а всяко израстване е
свързано с промяна. Сега сте млади жени и мъже, които
съм уверена ще се движат смело през проблемите, а не
около тях. Бъдете смели, защото това е истинският начин
да живееш и да постигаш успехи.
Вярвайте в мечтите си и вървете по пътя към
реализирането им. Нека успехите ви вдъхновяват да
надминавате себе си.
Балони, клаксони, усмивки и сълзи в незабравима
майска вечер ще са началото на ново, вълнуващо
приключение.
Бъдете много щастливи и успех!
Цветелина Такова
Класен ръководител на 12г клас
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Две врабчета си говорят на четвъртия етаж_
- Братле кво става долу? Гледай гледай колко хора... Едно високо момче носи знамето...
Леле, да не се обявява въстание?
- Не бе, братле! Ти си егати тъпият врабец! Това не е въстание, а тържество за предаване на
знамето. Това момче със знамето е Веско от ХІІ клас. Внимавай много как се държиш, защото...
Нали го виждаш, ако се развърти, ще загазим и двамата. Когато Веско е на мач на „Левски”, Митко
носи знамето. Митето също е от ХІІ клас. И двамата са абитуриенти...
- Кво значи това?
- Еми, не знаеш ли? Абитуриенти са тези, дето завършват ХІІ клас и не знаят после кво ще
правят. Е, тези двамата знаят! Ще стават студенти – единият е много добър математик, а другият
знае всичко по история... Мойта врабка разбрала, че Митко си има гадже. От Ботевград... Ти, май
не ме слушаш?
- Да! Гледам двете хубави момичета до знамето...
- И кво? Аз съм си харесал Яна. Готина е и хобито и било да готви.... Представяш ли си, братле,
колко трохи за мен? Направо се размечтах! Но се хвърлям в смут, като почвам да се колебая - Яна
ли, или Славея... Щото тя е пойна птичка...
- И сега кво... Няма да си имаме знаменосци, като завършат тези...
- Не внимаваш! Направо ще те оставя на поправителен! Как не се научи, че знаменосец винаги
ще има. Виждаш ли това хубавото момче от ХІа клас. Мойта врабка му вика не Стоян, ами Брат
Пит от ХІа. Представяш ли си – влюбена в него. Не ми пука, тя не знае, че момичето до него е от
същия клас и му е гадже - викат му хубавото Деси. Направо са супер... Ще ти се доверя, пич! Аз
харесвам другата - Николета... Не казвай на мойта врабка, че ще ми вдигне скандал!
- Леле, новите знаменосци са направо манекени с тези униформи!
-Да, щели да идват Долче и Габана да ги гледат.
- Отлитам тогава да си пригладя перушината, че да им се представя и аз.. .Къде впрочем? В
актовата зала ли?

Лично творчество
ИДВА ПРОЛЕТТА
Идва вече Пролетта
с аромат на дъхави цветя.
Малък Сечко си отива,
Със зелен килим земята се
покрива.
Повдига бодро своята главица
красиво, бяло, весело кокиче.
Слънчев минзухар раменете си
разтърсва,
за нов живот заледената земя
възкръсва.
Мирослав Стефанов-4б клас

ВЕЛИКДЕН
Великден дойде,
Да, днес пети април е.
И елате, хайде
Яйца да боядисваме.
Децата ще се включат
В тази веселба.
Кошнички ще вземат
За шарени айца.
На тях ще им намажат
Челата, бузите.
Така те ще покажат,
Че спазват традициите.
Великден аз обичам
С шарените яйца.
И честичко викам:
Елате тук деца

ЛЯТО
Дойде лятото, изгря
слънцето.
Стопаните пожънаха нивята,
Лодките опънаха платната.
Напълниха се плажовете
С усмихнати деца.
Утихнаха дворовете
В градове и селца.
Плуваха децата
В топлата вода.
Правеха си замъци
С кофички в ръка.
Ралица и Рая-4г клас

Ралица и Рая-4г клас
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Актуални новини от живота на училищетоо
На 16.03.2010 год. в аулата на СУ ”Климент
Охридски” беше отбелязан световният ден на
хинди/Vishva Hindi Divas/. В него освен студенти
от катедра индология взеха участие и ученици от
79 СОУ „Индира Ганди”, изучаващи хинди.
Победителите от олимпиадата по хинди,
проведена седмица по-рано между 10 и 11 клас,
бяха наградени лично от посланика на Индия
Негово Превъзходителство Дивябх Манчанда, а
останалите участници получиха грамоти за
участие от посолството на Индия. В
отбелязването на празника взеха участие и
ученици от 9 и 10 клас, които направиха в
предверието на аулата ранголи /традиционно
индийско пано, което се рисува на земята, като се
посипва оцветен прах./
Да поздравим учениците от 4а и
4г
клас
и
техните
класни
ръководители, г-жа З. Цветанова и
г-жа Л. Костова, за добрата им
инициатива сами да почистват
училищня двор от изхвърлените
отпадъци.
Благодарим ви!!!
Редакционният екип на вестник „Инду”, се извинява на учениците от 3в
клас и тяхната класна ръководителка, г-жа Добромира Стоилова, за това, че сме
пропуснали да ги похвалим в брой5 на вестник ИНДУ. Всички ученици от класа
участваха много активно в благотворителните продажби на картички, които сами
изработиха по случай „Св. Валентин”, Баба Марта, 8-ми март и Пролетта.
Благодарим ви, деца!!!

На 01.06.2010г. от 12,00 ч. на двора
на 79 СОУ ще се проведе конкурс за
най-хубава рисунка на асфалт на Тема:
“Нека да е лято........“
За записвания за участие се
обръщайте към г-жа Янкова и г-н
Пиперов – учители по изобразително
изкуство

На 05.05.2010г. в актовата
зала на училището ще се състои
тържеството по изпращане на
абитуриентите випуск 2010г.
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА
ТЪРЖЕСТВОТО!!!

Редакционен екип на вестника:
Агата Дамянова - 7а, Мария Киркова – 7а, Пламена Динева - 7а
Лилия Димитрова, 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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