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Отломка от 12 а поздравява своите преподаватели и съученици
дни преди да отлети към ... светлото бъдеще...

Друга отломка от 12 а също поздравява своите преподаватели и 
съученици дни преди да отлети към ... светлото бъдеще...

Впрочем, замисълът за тези снимки беше друг.
На едната да бъде 12 а, на другата - 12 б.

Уви, 12 б не успяха да се съберат...

брой 13

- Как се казва проектът по кой-
то работите и по коя програма е 
финансиран?

- Проектът, по който работя, 
се казва „Четири елемента и една 
наде жда – децата”. Това е сектор-
на прог рама  „КОМЕНСКИ” –  учи-
лищни партньорства. Проектът е 
финансиран от Европейския съюз 
и е в размер на 20 хиляди евро. 
Включва 24 мобилности, от които 
десет учителя и 14 деца.

- Разкажете малко повече за 
проекта, какво цели преследва?

- Проектът е насочен към изуча-
ване на важността и значението 
на четирите елемента (вода, земя, 
въздух и огън) в природата. Целта е 
колкото се може повече млади хора 
(ученици) да осъзнаят и научат за 
важността на околната среда за на-
шия живот.

Продължава на стр. 5

„ДЕЦАТА СА
НАШАТА
НАДЕЖДА“

Интервю с
г-жа Маргарита Владимирова, 
преподавател по испански език, 
ръководител на проекта „Четири 
елемента и една наде жда - децата”

НА ДОБЪР ЧАС!
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ПРОВЕДЕ СЕ 
НАЦИОНАЛЕН 
УЧЕНИЧЕСКИ 
ПАРЛАМЕНТ
На 25.01.2013 г. в Дома на учителя 

в столицата – сградата на Синдикат на 
българските учители – се проведе На-
ционален ученически парламент. На 
събитието присъстваха представители 
на училища от цяла България.

Срещнахме се с много инте лиген-
тни, умни и преспективни хора. Гово-
рихме си по много различни теми, една 
от които беше какво значи да бъдеш 
ученически лидер.

Други важни теми, които разис-
квахме, бяха правата на учениците да 
участват в избирането на учители и ди-
ректори и избирането на учебниците, 
по които учим.

Темата, която ми направи най-го ля-
мо впечатление беше въвеждането на 
задължителната матура по математика 
за учениците от набор 1995-и. Това бе-
ше информация, което самата аз научих 
на срещата – преди това не знаех за та-
зи новост, но също съм против нея!

Виолета Николова, 11 а

Редакционна колегия

Цветомила Велчева - 5-а
Марио Стоянов -  5-а

Валентин Мишаковски - 5-а
Божидар Митков - 5-б

Борислава Атанасова - 8-а
Габриела Рангелова - 8-а
Милена Стойнева - 8-а
Бояна Иванова - 9-а

Виктория Георгиева - 9-а
Габриела Радкова - 9-а
Николай Огнянов - 10-б
Алекс Думбев - 11-а

Виолета Николова - 11-а
Изабел Величкова - 11-а

В деня на буквите 
първокласниците изнесоха весела 

програма.
Имахме и гости - актьори 
помогнаха на децата да се 

забавляват.

В средата на март в нашето училище се проведе тържество, на което 
бяха наградени участниците в състезание по английски език и он-лайн 

урок от Университета в Кеймбридж. Със своите есета се отличиха Елена 
Каймаканска, Симона Стоянова, Елица Стоянова, Георги Овчаров и Катрин 

Веселинова. На снимката: наградените със сертификати от 10 а
и 11-ите класове със своята преподавателка г-жа Райна Родопска.
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Интервю с г-жа Татяна Михайлова - директор на 44 СОУ

- Какво според Вас дава този 
проект на учениците?

- Проектът дава много. Той е 
шанс за учениците да контактуват 
със свои връстници от други дър-
жави, което е изключително важно 
– нашите деца и нашите учители да 
видят какво правят хората в стра-
ните, които са наши партньори. Са-
мият факт, че проектът е озаглавен 
“Четири елемента и една надежда 
– децата” говори за това, че деца-
та са нашето бъдеще и всички тези 
елементи – вода, въздух, земя и 
огън – трябва да са така ситуирани, 
благодарение на тяхната животвор-
ност, че да могат децата да живеят 
нормално, спокойно и в здраво-
словна обстановка. Проектът е въз-
можност, богатство да видим какво 
правят хората по света. Участници-
те в него коментираме и комуники-
раме: ученици с ученици, учители 
с учители и учители с ученици и 
всичко това е много ползотворно.

- Какви са Вашите впечатле-
ния от посещението Ви в Турция ?

- От Турция съм безкрайно впе-
чатлена. Нямах идея какво отивам 
да видя. Нямах конкретни очак-
вания, освен това да видя какво се 
случва в турските училища, къде 
се намираме ние и какво можем да 
заимстваме от там, кое е полезно, 
което ние все още не сме успели да 
направим. Впечатлена съм от това, 
че институцията училище е нещо 

велико в републиката. Впечатле-
на съм от това, че всички ученици 
ходят с униформи, от отношенията 
учител – ученик, от комуникацията 
и от гостоприемството на нашите 
турски партньори. Навсякъде, къ-
дето бяхме, ни предложиха наис-
тина най-добри условия за това да 
видим всичко, което е възможно.
Срещнахме се с управителя на об-
ластта и с всички органи и лица, 
свързани с образованието, т.е. ние 
бяхме посрещнати от най-висшите 
хора в образованието в Република 
Турция. Приеха ни много топло.

- Според Вас харесва ли се проек-
тът от учениците ?

„Страхотно е да бъдеш наблюдателен, отворен,
да видиш какво се случва навън и да го приложиш,

ако е възможно, в нашите условия“

- Считам, че проектът принцип-
но се харесва от всички без значе-
ние дали те са успели да отидат до 
Турция, дали тепърва ще излязат 
или не. Харесва се, защото е нещо 
различно. Ако отидат на почивка 

Домакинът от Турция г-н Ибрахим Четинел
и неговите гости от 44 СОУ "Неофит Бозвели"от България.

със своите родители нещата, кои-
то ще видят са съвсем различни, а 
този проект е с образователна насо-
ченост. Той дава различна гледна 
точка за това какво е училището 
на съседите и кое ние можем да на-
правим по-добре като се поучим от 
другите. Ние, съответно, да дадем 
нашия пример. Аз считам, че този 
въпрос дали им харесва бихте мог-
ли да зададете и на самите ученици 
и съм сигурна, че и те ще ви кажат 
много интересни и полезни неща.

- Има ли училището планове за 
други такива проекти ?

- Много бих искала да осъществя-
ваме такива проекти, при които все 
повече ученици и учители да пъту-
ват навън, защото това е изключи-
телно полезно. Имам сериозното 
намерение и дано да успеем заедно 
с моите колеги да можем да спече-
лим повече такива проекти. При 
всички положения ние ще участва-
ме в много такива. Страхотно е чо-
век да бъде наблюдателен, отворен, 
да може да види какво се случва 
навън и да го приложи, ако това е 
приложимо, в нашите условия.

Разговора проведоха

Сесилия Андреева, 11 а 
Ивелина Велинова, 11 а



доста се вълнувах и ми беше ин-
тересно, защото щях да пътувам за 
първи път със самолет. Когато из-
литахме вероятно това беше едно 
от най-хубавите чувства в живота 
ми, въпреки че в самолета ушите ми 
постоянно заглъхваха и бях замаян. 
Когато пристигнахме в Анталия се 
чувствах страхотно, обстановката 
беше свежа, но доста топло, а през 
това време в България валеше сняг. 
Чакахме да ни вземат от летището и 
да ни закарат в хотел. Когато прис-
тигнахме в хотела се настанихме и 
после се разходихме до морето, кое-
то беше изключително красиво. Ан-
талия е туристическа дестинация и 

всичко беше прекрасно и чисто.
На другия ден пътувахме към 

град Коня на три часа път. Когато 
пристигнахме беше много оживено 
и непрекъснатото говорене само на 
турски ме объркваше, изглеждаше 
ми много труден език. След това 
отидохме в град Сейдишехир, кой-
то беше наблизо. Там ни чакаха се-
мействата, в които трябваше да се 
настаним. Беше ми много притес-
нено. Когато ме закараха при тях 
започнахме да си говорим, за щас-
тие бащата беше живял в Америка 
и говореше много добре английски. 
Разказах им много за България и те 
на мен – за Турция.

На следващия ден посетихме ед-
но турско основно училище до осми 
клас. Въпреки че беше осно вно учи-
лище всички деца носеха унифор-
ми и изглеждаха много прилично 
за разлика от България. Децата 
бяха много добри и послушни, не 
бяха хулигани като тук. Направи ми 
впечатление, че турците бяха мно-
го зле с английския език. Дори на 
учителите по английски им куцаше 
чуждият език.

Всички бяха много гостоприем-
ни и добри, винаги имаше всичко на 
масата. Общо взето турците са оп-
ределено на по-високо икономиче-
ско ниво от България. Хората са 
много затворени, момичетата носят 
забрадки и не се гримират. За тях 
голотата е табу. Тяхната религия е 
различна от нашата и беше доста 
странно. В джамиите хората се мо-
лят много странно и плашещо. Тря-
бваше да се събуем преди да влезем 
вътре.

За мен насладата от турската 
храна в ресторантите беше голяма. 
Те ядат почти същата храна като 
нас, но беше много вкусно.

Прекарах си страхотно и съм до-
волен.

Стивън Стоянов, 9 а
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Преди да тръгнем за Турция

Босфора.

Ние пътувахме 
до Турция.

Така ни 
посрещнаха.

Танцът на 
домакините.

Танцът на 
домакините.

  ‹

  ‹

  ‹

  ‹

  ‹



и пренощувахме една вечер там. 
Градът е голям и хубав. В след ва-
щите дни отидохме в друг град - да-
леч от Ан талия. Там не ми хареса. 
Хората са по-изостанали.

Направи ми впе чатление, че 
нашите съседи живеят по-кон сер-
вативно в сравнение с нас. По-голя-
мата част от жените не работят и 
вършат домакинската работа. Но-
сят забрадки. В Турция е обичай да 
се яде на земята. Чувствах се стран-
но и не на мястото  си.

Де тето, при което бях отседнала, 
не говореше английски и не мо жах-
ме да общуваме. Религията там е 
раз лична и според мен турците са 
фанатици. Молят се по 5 пъти на 
ден дори когато са на работа. В пе-
тък задължително посещават джа-

мията.                          

Яна Асенова, 9 а

Пътувахме до 
Анталия
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В час.

Областта Коня

Град Сейдишехир вечер.

Турция. Лъх от вековете.

Турция. Поглед в миналото.

А опазването на околната среда е 
от  особено значение днес и е гаран-
ция за нашето бъдеще, за бъдещето 
на децата. Те са нашата надежда.

- Колко държави участват в 
проекта?

- Страните-партньори са Бъл-
гария, Турция, Италия, Полша и 
Латвия. Турция е координатор на 
прое кта, затова първата среща бе 
проведена там.

Всички партньори се събрахме 
първоначално в Анталия, където 
културната програма включваше 
обиколка на града. Посетихме една 
от известните джамии на града и се 
запознахме с религията на страна-
та, с техните нрави и обичаи. Кул-
турната обиколка продължи с раз-
глеждане на забележителности, 
след което се отправихме към Сей-
дишехир. Това е градът, в който се 
намира училището на нашия турс-
ки партньор.

Там бяхме много сърдечно по-
срещнати от директора на училище-
то, от всички ученици и учители. В 
актовата зала на училището учени-
ците представиха културна програ-
ма и типични фолклорни турски 
танци.

- Коя е следващата държава, 
която ще посетите? 

- В края на месец април ще посе-
тим Италия.

- Кога деца от други държави 
ще бъдат наши гости?

- През пролетта на 2014 г. ще ни 
посетят ученици от всички страни- 
участнички в проекта.

Интервюто взеха
Даниела Атанасова, 11 а
Габриела Стоилова, 11 а

„ДЕЦАТА СА
НАШАТА
НАДЕЖДА“

Продължава от стр. 1

  ‹

  ‹
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В час по физическа култура и спорт
ВОЛЕЙБОЛ, РЕЗУЛТАТ 15:9

ЗА ОТБОРА НА ... ПО-ДОБРИТЕ!

Елица, 10 а. "Привечер".

Ивелина, 11 а. "Лодки в морето".

Цветомира, 9 а. "Дърво".

Борислава, 8 а. "Старата къща".

СЪПРЕЖИВЯВАНЕ


