
 

 

ИНДУ 
брой 14, май 2020г.  

 

СПЕЦИАЛЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

 
 

 

Уважаеми учители, скъпи ученици,  

     За всички българи 24. май е повод за гордост, че сме 

народ на ДУХА, че тук са създадени кирилските букви! 

Мисълта, че сме потомци на  богата и древна култура, 

повдига  самочувствието и ни вдъхва увереност в 

собствените сили. Всяка година посрещаме празника с 

радост и пролетно вълнение! И тази година е така, 

въпреки всички предизвикателствата ! 

     Уважаеми учители, с делата си в този момент на 

изпитание за цялото ни общество  вие показахте, че носите 

в душата си пламъка на възрожденските будители! С усилията си не позволихте да угасне искрата на знанието. 

     Скъпи ученици, вие се доверихте на своите учители  в трудните дни  на социална изолация. Вървяхте 

заедно по пътя на знанието, начертан от Кирил, Методий и техните ученици. Показахте, че времената се менят, 

но поривът  към просвета не отслабва. Вие сте истинските пионери на дистанционното обучение и, участвайки 

в него, обединихте в едно традицията и бъдещето!  

     Уважаеми родители, без вашата подкрепа днес нямаше да  изпълним със смисъл славния завет на 

солунските братя  „НАРОДНОСТТА НЕ ПАДА ТАМ,  ДЕТО ЗНАНИЕТО ЖИВЕЙ“! 

                                  ЧЕСТИТ 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА! 

г -жа Сашка Георгиева - ДИРЕКТОР НА 79. СУ „Индира Ганди“ 

НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА 



 

 

Скъпи абитуриенти, 

Празникът на славянската писменост и култура е свързан и с прекрасната традиция на раздяла 

със зрелостниците! Този ден заема особено място в българския празничен календар. Няма 

друг празник, в който усмивките и младостта, дръзновението и красотата  да ни обединяват  

и да пробуждат доброто в душите ни! 

Скъпи зрелостници, днес вие се разделяте с училището и със своите учители! Ще се 

сбогувате/мислено/ с класните стаи, развълнувани ще си спомните за първите мигове, в които 

сте прекрачили прага на училището с цвете за учителя. Ще оживеят спомени за истински приятелства, любов и 

раздяла. Емоциите ще изтръгнат най–високия  глас, с който  ще преброите годините, посветени на  училището. 

Знаете, че ви чака истинският живот, но искате още малко да поседите на чина, да чуете гласа на учителя, който 

ви е научил на труд и постоянство... 

На вашия випуск ще бъде отредено специално място в богатата история на 79. СУ „Индира Ганди”. Вие сте 

първите зрелостници, които завършват в условията на вирусната пандемия. Невидимият враг  не ни позволи да 

се порадваме на ремонтираната училищна сграда, затвори ни в домовете и ни изправи пред предизвикателства, 

каквито не бяхме преживявали. Пак на вашия випуск, скъпи абитуриенти, за първи път  се наложи да върви 

напред  с дистанционно обучение. Вие се справихте, подпомагани от вашите учители, и взехте първия си изпит 

в живота – този срещу неочакваните трудности. ВИЕ СТЕ ПРОМЯНАТА! След  вас  обучението няма да е същото. 

Вие показахте на следващите поколения в нашето училище, че когато сме заедно, изход има! Показахте 

наученото през  годините и умението да го прилагате. Вие сте лицето на тихия учителски труд! 

Скъпи зрелостници, разделяме се с надеждата, че всеки от вас ще намери своето място в живота! Бъдете 

уверени в себе си, борбени и дръзки! Не се страхувайте от предизвикателствата, защото вече сте  научили урока 

как да преминавате през тях! 

На добър час! 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ДОБЪР ЧАС, АБИТУРИЕНТИ ОТ ВИПУСК 2020! 

СБОГОМ, КЛАС! 

Летете гълъбици, летете орли! 

Обичайте силно! Бъдете добри! 

Деца, вървете с вярата напред! 

Страха стопете като късче лед! 

Не бойте се за утрешния ден! 

Съдбата се кове от ден за ден!  

С обич – класната ви Д. Янкова 

 

Мили пораснали деца, стоейки на 
кръстопътя на живота, човек трябва 
да избира внимателно! Пожелавам 
ви да сте здрави, да работите над 
собственото си израстване! Бъдете 
разумни в избора си, следвайте 
смело мечтите си! Успех в живота! 

С  обич – вашата класна В. Пиперова 
 

ДИРЕКТОРЪТ НА 79. СУ „ИНДИРА ГАНДИ“ КЪМ ЗРЕЛОСТНИЦИИТЕ ОТ ВИПУСК 2019/2020 

 



 

 

 

ДИРЕКТОРЪТ  пред „Инду” 

- Г-жо Георгиева, учебната 2019/2020 г. ни 

изправи пред големи предизвикателства! 

Ремонтът на 

сградата, а 

после и 

карантината... 

Какви 

трудности 

трябваше да 

преодолява 

ръководството на училището, след като 

ремонтът трябваше да продължи? 

- Наистина! Тази учебна година ще се 

запомни с трудностите, с които трябваше да се 

преборим за кратко време. Във връзка с 

продължилия ремонт трябваше да се изработи 

нова програма, да се предвидят кабинети, защото 

учехме само в 

готовия корпус, 

да преминем на 

две смени! 

Трудно, но 

знаехме, че е за 

доброто на 

всички, и 

изтърпяхме! Не 

бяхме изживели радостта от обновеното ни 

училище, когато ни връхлетя другото 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – вирусната инфекция! 

- Училището трябваше да затвори врати! 

Карантина! Какво за вас като Директор беше  

най-трудно в този момент? 

-  

Проблемите 

бяха толкова 

много, че едва 

ли бих могла да 

ги степенувам! 

Представете си 

напрежението, 

когато на 

13.03.20 г. /петък/ научихме, че от понеделник – 

16.03. трябва да преминем на дистанционно 

обучение. Това  

никой и никога 

не беше го 

правил! В 

нормалния 

учебен процес 

използваме 

елементи на 

дигитално обучение, но изцяло....Трябваше сами 

да се справим с всичко – да набавим лаптопи за 

деца в нужда, да направим нова програма, да 

мобилизираме всички сили на педагогическия 

екип! Тук дойде и подкрепата от родителите 

/особено на малките ученици/. Изготвихме анкета, 

в която 70% от 

тях посочват, че 

са доволни от 

дистанционното 

обучение. 

Успяхме ли? 

Времето ще 

покаже! 

Всъщност едно е 

сигурно – обхванахме в учебния процес учениците, 

които са мотивирани, училището продължава, а 

трудностите ни сплотиха. Не сме полагали клетва 

за всеотдайна служба на обществото, но 

показахме, че учителите от нашето 79.СУ „Индира 

Ганди” достойно изпълняват дълга си.  

ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ, колеги! 

Благодаря и 

на родителите, 

които ни 

подкрепиха в 

тази сложна 

ситуация! 

Благодаря 

на учениците, 

които приеха 

социалната изолация, останаха вкъщи, но 

показаха, че положените ни усилия си заслужват! 

Заедно ще преодолеем всички 

предизвикателства!   

79.СУ „ИНДИРА ГАНДИ” ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЖИВОТА 



 

 

 

 

ИНОВАТИВНИТЕ  ПРАКТИКИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪРЗА И АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ – ИСТИНСКА СВОБОДА 

КЪСМЕТЪТ СЕ УСМИХВА НА ПОДГОТВЕНИТЕ! 
                                   Луи Пастьор 

Чудеса не стават! Това го знаят всички! Само ТРУД, ДРЪЗНОВЕНИЕ И УПОРИТОСТ сътворяват 

чудесата на добрата подготовка, която ни помогна в трудните дни на дистанционно обучение! 

 

През тази учебна година нашето 
иновативно училище се включи в НП 
„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“. Осъществен 
беше обмен на учители и ученици с ОУ 
„Тодор Каблешков“, гр. Пловдив.  
Бяха демонстрирани иновативни методи 
на преподаване. Споделени бяха добри 
практики и набелязани възможности за 
бъдещи съвместни действия. Гостите 
присъстваха на открити уроци в 
иновативните паралелки. 
Модерното образование е факт в нашето 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ! 

 

 

 

Визуално програмиране 

за деца/г-жа Веселка 

Иванова, г- жа Валя 

Симеонова/ 

Забавен английски 

език/г-жа Зора Накова/ 

Специалисти във визуалното програмиране 

са седмокласниците Ейдриян Веябов, Анна-

Мария Петкова, Велизара Христова, Георги 

Миладинов, Данаил Христов и Андрей Едрев. 

Най-малките - учениците от 2.б клас възхитиха 

всички с уменията си в демонстративен урок. 

В периода на дистанционно обучение онлайн безопасността на 
децата става още по-важна. Нашето училище традиционно 
работи за подобряване на знанията и уменията на учениците за 
безопасното използване на Интернет. Регулярно провеждаме 
обучения на учениците, работим по проект с тази насоченост. 

През тази учебна година  Виктор Георгиев от 7а клас с помощта 
на рисунките на Ася Борисова от 5а клас, създаде сайта 
„СИГУРНИ В МРЕЖАТА“ и го представи на олимпиадата по 
информационни технологии. Сайтът е класиран за 
Националния кръг на олимпиадата между 20-те най-добри 
проекта в България за възрастова група 5-8 клас и може да бъде 
посетен на адрес securenet.bgschool.bg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимката, 

която спечели 

най-много 

лайкове от 

Великденската 

виртуална 

изложба 

КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ 

Да се посмеем с „Инду” 

 

 
Училищният вестник 

обяви конкурс за най-
интересни снимки на 

тема: 

УЧЕБНИЯТ МИ ДЕН 

ОТ ДИВАНА, В РЪКА 

С ФИЛИЯ, ПО 

ПАНТОФИ И 

ПИЖАМА! 

 

Георги Георгиев 
4 а клас 

Валентин Попов в час по 
актьорско майсторство 

В чашата със сока е най-
яката химическа формула 

Петър Първанов 5 г 

Един скрит талант в 

търсене на 

съвършенството!клас 

Закуска с подлог и 
сказуемо - Евгени 

Благов 7 г клас 

Гергана Ранова - 4 а клас 

Калоян Кръстев 

от 1 в .клас 

Радослав Милчев  - 1 а клас 



 

 

 

 

 

 

 

 

КРИЗАТА 

КАТО ВЪЗ МОЖНОСТ 
 

ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО  
 

Ей, ученико дистанционен, 
да седиш вкъщи дали си склонен? 

Пред компютъра да си седиш 
и учебници да си четеш 

или непреклонен, 
навънка искаш да играеш 

и свободно да си се мотаеш? 
Чувство странно, май че ме гнети! 

Искам с радост, крясъци, игри, 
по парка да хвърчи. 

Или у дома, добре ми е така, 
с таблети, телефони 

и виртуални партита, купони. 
Имам чувство че... 

все ми се реве, 
уроци и домашни... 

всички тия работи са страшни! 
Продължава 

Мислите си сподели със Вас 
Никол Аврамова от 6 Д 

КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ 

 

 

Един скрит талант в 
търсене на 

съвършенството - Петя 
Памукчиева – учител по 

български език и 
литература 

На проведената в 
Дюселдорф среща по 

проект „BEACON“ 
германските колеги бяха 
очаровани от идеите на 
Елена Докторова и Лили 

Колева за опазване на 
околната среда  и ги 
признаха за истински 
творци в сферата на 

екологията. 

КРИЗАТА Е 

ПОБЕДЕНА, 

ЖИВОТЪТ Е 

СПАСЕН 

 

УЧЕНИЦИТЕ ТВОРЯТ ПО ВРЕМЕ 

НА КАРАНТИНА 

УЧИТЕЛИТЕ ТВОРЯТ ПО ВРЕМЕ НА 

КАРАНТИНА 

Над броя работиха: 

Редактори: г-жа Т. Златанова – учител по български език и литература, г-жа Т. Грачанлиева – 

педагогически съветник 

Графично оформление: г-жа В. Иванова – учител по информационни технологии 

 


