ИНДУ
брой 7, ноември 2011г
Вестникът е издание на Ученическия парламент на 79 СОУ “Индира Ганди”

Тема на броя: Новата учебна 2011 – 2012 година. За празника на училището
Мото: „Истинският път в живота, това е пътят на Истината, Ненасилието и Любовта.“
Индира Ганди

Коя е Индира Ганди?
На 19 ноември 1917 година в Аллахабад в
семейството на Джавахарлал Неру се ражда Индира
Ганди.
Достойна
дъщеря
на
своя
баща,
последователка на Махатма Ганди и ученичка на
Рабиндранат Тагор, тя се налага като ярка фигура в
международния политически живот. Идеите, които тя
изповядва са твърде близки до идеалите на найдостойните български синове – Раковски, Каравелов,
Ботев. Тези идеи, преосмисляни през десетилетията
се налагат днес като характеристика на XXI век – век
на толерантността в мисленето и поведението.
Индира Ганди е избирана два пъти за министърпредседател на Република Индия, два пъти е
посещавала България. Загива трагично на 31
октомври 1984 година.
ТРАДИЦИЯТА
По традиция всяко българско училище носи името на видна личност, със свой принос в истрията на нацията или на цялото
човечество. Рождената дата на патрона се чества като празник на училището, а делото и идеите му бележат посоката на развитие.

ЛЕТОПИС
През месец юли 1985 година, когато се провежда Третата международна детска асамблея „Знаме на мира”, се осъществява
идеята 79 училище да носи името на Индира Ганди. В присъствието на много гости – официални лица и деца – участници в
Асамблеята, е открит барелефът на Индира Ганди.
Много са усилията, положени за изграждане облика на училището, за създаване на традиции, за извоюване на авторитет и
свое място в образователната система.
Училището е асоциирано към ЮНЕСКО и работи в областта на интеркултурното
образование.

ЗА ПРАЗНИКА
“Бъди промяната, която искаш да видиш в света” е
мотото, което избираме за празниците в 79 СОУ „ Индира
Ганди” през последните няколко години. Тази мъдрост е на
великия Махатма Ганди – философът, „ бащата „ на индийския
народ и звучи със същата сила днес след десетилетия.
В навечерието сме на двадесет и деветата годишнина от създаването на нашето училище,
именувано на Индира Ганди, „дъщерята на нацията”, другата велика личност на Индия и света.
Поклон пред паметта на достойните! Такава духовна и хуманна личност е прекрасен
пример за поколения млади хора, които оформят своя характер, докато се учат и растат.
Избран клас ще поднесе цветя на паметника на Индира Ганди в двора на училището.
Традиционно празникът на училището е в деня на нейния рожден ден – 19 ноември,
променена е само формата. Новата идея през тази година ще бъде реализирана по няколко
начина – колективно посещение на Националния исторически музей, комплекса „Камбаните”,
разглеждане на други забележителности и музеи, свързани с идеите на Индира Ганди за
истината, любовта и творчеството.
Специален гост ще бъде и Негово Превъзходителство господин Дивябх Манчанда,
посланик на Република Индия в България, на когото ще бъдат изказани искрени благодарности
за дарението на озвучителна техника, компютри и конферентни столове за обзавеждането на втори мултимедиен кабинет.
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ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО
Международният европейски проект по програма Коменски „Културното многообразие
– вкусът на живота” (септември 2010г. – юни 2012г.) е вторият за
79 СОУ „Индира Ганди”. Той се оформи като мащабно културно
пространство, в което общуват учители и ученици от седем
държави – седем града: България - София, Германия - предстои,
Полша – Шчов, Португалия - Брага, Румъния – Каракал, Турция –
Чиврил, Чехия – Острава. Инициатор и координатор е Пенка
Аврамова (Английски език) с екип Веселка Иванова (ИТ), Валентина Георгиева (ИТ), Виолета
Иванова (БЕЛ), Евелина Димитрова (БЕЛ), Мария Колева (АЕ), Цветелина Пейкова (География и
икономика).
Основната
цел на проекта е опознаване културното многообразие на европейските
народи чрез широк
спектър от дейности и мобилности до училищата партньори. В 79 СОУ се
осъществиха редица
събития, част от които инициирани от самите ученици. Изключително
полезни и интересни
се оказаха честванията на традиционните български празници Коледа,
Великден, 1март, 24
май. Коледа бе отпразнувана през декември 2010г. с изложба от коледни
картички, изработени
и надписани от ученици от 8б клас, изпратени до връстници от другите
държави.
Георги
Цаклев проектира и издаде календар с оригинална рамка от знамената на
седемте
държави.
Весел празник с незабравими емоции беше и подреждането на училищна
трапеза за Бъдни
вечер с ястия, приготвени от ученици от 10а,10б,10в,11а,11б класове,
тържествено открита от директор г-жа Сашка Георгиева. Голям беше
ентусиазмът
по
изработването на мартеници гиганти в края на февруари 2011г. Две
бяха подарени на полските
и чешките ученици, а с най-дългата
мартеница участвахме в
рекордите на Гинес пред НДК.
Великден внесе настроение
с уъркшоп по боядисване на яйца и
отново събра ръководство,
учители и ученици около красиво
аранжирана Великденска
маса. За 24 май сградата на
училището
грейна
с
иконата на св.св. Кирил и Методий,
откроена с пъстрия венец,
изработен от 10-те и 11-те класове.
За Деня на Европа 9май
беше организирано състезание викторина с отбори от 10а,10б,10в,11б, които енергично си
оспорваха първото място. Спечели отборът на 10в клас. Всички научиха повече за историята и
принципите на Европейския съюз.
За опознаването на български фолклорни традиции, природни и исторически
забележителности допринесоха посещенията на концерта на ансамбъл „Гоце Делчев” в НДК,
последван от табло за уникалността на българските танци, песни, ритми, носии, както и участието в
ученически проекти за „Красивата ни Родина”.
Най-привлекателни и интересни ще останат мобилностите до Турция (октомври 2010г.),
Полша и Чехия (март-април 2011г.) и Португалия (септември2011г.), в които учениците срещнаха
връстници, създадоха приятелства и чрез разнообразие от дейности се докоснаха до различни
култури. По проекта предстоят нови инициативи, от които най-очаквани са мобилностите до
Германия и Румъния, както и заключителната среща в България.
За популяризиране на нашия проект по програма Коменски бяха изработени рекламно пано, окачено на сградата на
79СОУ, стикери за кабинетите, информационни табла, фотоалбум, календар и ангажирането на правителствени институции.
Работата по програма Коменски мобилизира голяма група ученици от различни възрасти и държави да участват с лични
идеи, разнообрази училищния живот и мотивира деца с разнородни таланти да се изявяват и приобщават към идеите на голямото
европейско семейство „Единни в многообразието”
Пътуването до Турция през октомври 2010г. беше възможност да видя нови
прекрасни места и да се запозная с нови хора. Несъмнено ме впечатлиха природният
комплекс Памуккале и античният град Хиераполис, а на връщане и Истамбул.
Интересен беше урокът по грънчарство, както и фолклорният концерт, където
наблюдавахме турски народни танци. Вълнуващо беше и моето представяне с
българска народна носия. Но ще помня топлотата на турското гостоприемство с вечерта
у приятелско семейство. Отрупаха ме с подаръци и с вкусни ястия. През тази една
седмица всеки момент беше изпълнен с нови изненади, срещи, вълнения и усмивки.
Халиме Пехливан 11а клас
Мобилността до Полша и Чехия ще запомня с европейските столици, които
посетихме – Будапеща, Краков и Прага. Бях впечатлен от архитектурните
забележителности, катедралите, музеите. Ценно за мен е и това, че имах възможност да
общувам с ученици от Европейския проект по програма Коменски, да разкажа за
нашите традиции и да поднеса български подарък в семействата, които така сърдечно
ме приеха. Изуми ме модерното полско училище в едно малко градче Шчов, устроено
така, че всеки да се развива в област, която желае. Забавно беше приготвянето на ястия
в училищната кухня – получи се весело суетене край тенджерите, породено от
любопитство кой над какво се поти, а после здраво похапнахме.
Срещнах много приятели и в Острава. Впечатлиха ме музеят на Ян Амос
Коменси и вълнуващия разказ за неговия живот. После се спуснахме под земята в найголемия музей за предпазни средства в мините.
Получих много подаръци. Незабравимо пътуване! Георги 9б клас
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Целодневното обучение
Целодневното обучение е важен момент в самоподготовката на учениците. Има
взаимодействие учител-възпитател. Децата успяват правилно
да усвоят учебния материал, стават самостоятелни и
постоянни в това, което правят.
Понякога учениците не усвояват напълно учебния
материал, който е преподаден сутринта. И именно работата
следобяд дава възможност да се повтори и затвърди новия
учебен материал.
Децата преминали през подготвителната група се справят по-успешно от децата, които не
са посещавали такава. Те издържат на целодневното темпо, имат по-висока постоянност на вниманието и се справят с
лекота с възложените им задачи.
Другите деца лесно се уморяват, разсеяни и раздразнителни са. Не могат да се спраят с всичко, което се
изисква от тях. Именно затова в целодневното обучение са заложени часове за отдих и дейности по интереси, където
първокласниците имат възможност да се разтоварват от
умствено
напрежение.
Родителите
често
имат
разбирането, че след като
детето им посещава занималня,
тя няма нужда какво да
работят допълнително с него.
Това е грешно – часовете
за самоподготовка при ЦО са 2
часа. Малко време, което
не е достатъчно за малките
първолаци.
Нужна
е
индивидуална работа с някои
от тях.
Самоподготовката при
целодневното обучение е
ефективна
и
с
висока
успеваемост, само тогава,
когато има екипна работа – учител – възпитател и възпитателят да умее да организира и
направлява учебно–възпитателния процес.
Бисера Маркова – възпитател 1Д клас
Йога е наука за здраве и дълголетие, борба срещу стреса и лечение на гръбнака.
Благодарение на директор Сашка Георгиева, и любезното съдействие на м.с.
Елена Петрова, прегледахме гръбначния стълб на някои деца от първите класове.
Сформирани са за сега 2 лечебни групи от 1-ви клас. Децата са много ентусиазирани от
заниманията. Провеждат се понеделник и сряда от 11,00 до 11,40 часа в стая 101.
Възнамеряваме да сформираме лечебни йоги за 2-ри и 3-ти клас.
Инж. Станко Станков, кинезитерапия, йога
дългогодишен преподавател от департамент по спорт СУ „ Климент Охридски“.

Родителите на учениците от начален етап са съпричастни към
идеята за обогатяване на материалната база, за създаване на повече уют
в класните стаи, за „олекотяване” на тежките раници на децата от
целодневното обучение.
В стаята на 2Б клас бяха поставени нови стационарни закачалки,
шкаф за учебници и тетрадки на децата и богато озеленяване.
Всичко това е дарено от родителите на 1-ви и 2-ри клас.
Г-жа Зоя Цветанова – 2Б клас

ХЕЛОУИН
Хелоуин е празник, който се чества на 31-ви октомври предимно във Великобритания и
Съединените щати, но днес бързо си проправя път както в България, така и в други страни.
За да го празнуват, децата се маскират като вещици, призраци, мумии, вампири и други
страховити същества, а също и като известни личности или герои от любими филми и книги. По
улиците могат да се срещнат както Хари Потър и Дъмбълдор, така и Снежанка и седемте джуджета.
Вече маскирани, малчуганите тръгват от врата на врата, искайки лакомства от стопаните. Ако някой
откаже да даде сладкиши обаче, трябва да му бъде спретната някаква пакост. Затова повечето хора на
този ден са винаги подготвени с купи, пълни с бонбони и други вкусотии.
Освен домовете на съседите, често малчуганите посещават къщи, обитавани от духове, и гробища. Късно вечерта гледат
филми на ужасите и си разказват страшни истории.
На Хелоуин се правят тиквени фенери, прочути под името Светещия Джак. Тиквите се изрязват така, че да имат зловещи лица, а
вътре в тях се поставя свещ. Използват се като украса на прозорците или децата ги носят със себе си, когато обикалят за лакомства.
Знаехте ли, че ...
1. Наистина съществуват прилепи вампири в Централна и Южна Америка, които се хранят с кръвта на добитъка.
2. В България по Сирни Заговезни мъжете се обличат като зверове и танцуват по улиците, за да прогонят злите сили и студа.
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УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 20112011-2012 Г.
Футболистите от 79 СОУ не оставиха никакви шансове на 97 СОУ, побеждавайки ги със 7:0 на финала при 8-10 клас

Батковците от 11-12 клас са трети
Характерът на момчетата от отбора 8-10 клас и
желанието им за победа се проявиха още в началото на
финала срещу 97 СОУ. Те бяха по-активните на терена и
бързо поведоха с 2:0, което им даде спокойствие и те
направиха страхотен мач, реализирайки хеттрик на Борислав
Вантов, а Ерик Прасков се разписа 4 пъти във вратата на
съперника. „Машина за голове“, коментира го състезател от
противниковия отбор. Пожелаваме им успех в зоните и на
градското първенство.
Във възрастовата група 11-12 клас футболистите ни
се изправиха срещу доминиращия отбор на 137 СОУ. Мачът
беше много оспорван и равностоен, в редовното време
резултатът беше 1:1 и победителят се определи с дузпи.
Късметът ни обърна гръб при изпълнението им, което ни
лиши от участие на финала. Можем да отбележим добрата
игра на защитниците Захарий Стоянов, Радослав Тодоров и
на голмайстора Том Спасов.
5-7 клас – Деян, Владислав, Християн, Кристиян, Антон,
Ерик, Цветан, Недялко, Ивайло.
8-10 клас – Силвестър, Ерик, Йордан, Борислав, Никола,
Радослав, Теодор, Aли, Алекс, Цветан.
11-12 - Любомир, Захарий, Том, Ангелин, Александър,
Радослав, Георги, Ивайло, Венцислав, Кирил, Кристиян.

Ретро новини
Ноември в историята
1493г. по време на второто си плаване до Америка, Христофор Колумб открива о-в
Доминикана.
1520г. Фернандо Магелан открива проток между Атлантическия океан и Тихия океан,
който по-късно е наречен Мегаланов проток.
1204г. на тържествена церемония в Търново цар Калоян получава корона, скиптър и знаме
– като знаци на владетелско достойнство от кардинал Лъв I (легат на папа Инокентий II).
1900г. започва да функционира първата в света водноелектрическа централа „Панчарево“ ,
която захранва 600 лампи, осветяващи София.
1909г. в Пловдив за първи път е честван Денят на народните будители.
1959г. започват емисии на Българската телевизия, първият ТВ канал в България, известен
днес като БНТ 1.
1981г. официално посещение в България на министър-председателя на Индия, Индира
Ганди.

Снимки: архив на проекта, архив спортни изяви,
Отговорник снимков материал: г-жа Диана Янкова
Текст и графично оформление:
Ученици от 6 клас под ръководството на г-жа Боряна Марина и г-жа Виолета Тодорова
Със съдействието на:
г-жа Марина Тофик – педагогически съветник
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