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УЧИЛИЩЕ НА МЛАДИ 
ЕКОЛОЗИ

44. СОУ „Неофит Бозвели” е училище, в което се 
обучават 500 ученици. Училището се намира в район 
„Подуене”, като площта, която заема включва огромно 
дворно пространство, сградата на училището, две фут-
болни и едно баскетболно игрище и свободно прос-
транство, което в по-голямата си част е бетонирано. 
Училищният двор е единственото място, където деца-
та могат спокойно да си играят, да карат велосипеди, 
да спортуват.

Първите стъпки на екологичното възпитание и ос-
новите на екологичната култура се поставят в учили-
ще. Проблемите, свързани с опазването на околната 
среда, заемат важно място в учебно-възпитателния 
процес в училището. Педагогическата колегия пола-
га усилия да изгради екологична култура, съзнание и 
поведение, да стимулира индивидуалните нагласи и 
способности на учениците, да формира гражданска от-
говорност за състоянието на околната среда.

Административното ръководст во и педагогическа-
та колегия на 44. СОУ „Неофит Бозвели” изгражда и 

Продължава на стр. 3

Още по темата

на страница 3
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Редакционна колегия

Снежана Тодорова - 6 а
Цветомила Велчева - 6 а
Марио Стоянов - 6 а

Станислава Стефанова - 9 а
Николай Огнянов - 11 б
Стефан Арнаудов - 11 б
Марио Методиев - 11 б
Цветан Малчев - 11 б
Иван Дончен - 11 б
Борис Борисов - 11 б
Ивайло Живков - 12 б
Иво Каменов - 12 б

Виктория Павлова - 12 б
Нина Ночева - 12 б
Ивайло Асенов - 12 б

Адрес на редакцията:
mladi_reporteri@abv.bg

На 12.11.2013 г. (петък) гост на 
осмите класове на нашето училище 
беше г-жа Гергана Паси.

- Защо поканихте г-жа Паси?
- Проведохме тази среща, за да 

докажем на бъдещото поколение, 
че със собствено усилие и учене 
може да постигне много.

- Защо тази среща е проведена 
точно с 8 клас?

- Защото аз преподавам на осми-
те класове.

- Каква беше темата на разго-
вора?

- Темата беше че когато учиш и 
полагаш усилия ще успееш в жи-
вота, ще имаш хубава работа и ще 
изкарваш много пари.

- Колко време продължи среща-
та?

- Срещата продължи 1 час и 30 
минути.

- Осмокласниците знаеха ли 
коя е извесната личност?

- Първоначално децата не знае-
ха коя е госпожа Па си, но когато се 
срещнаха, те я опознаха и се снима-
ха с нея.

Въпросите зададоха
Цвети Цокова

Цвети Йорданова
Валя Георгиева

9 -а

ГОСТ НА НАШЕТО
УЧИЛИЩЕ БЕШЕ

г-жа Гергана Паси

Гергана Паси е съвременен бъл-
гарски политик, министър по 
европейските въпроси в 86-то 
правителство на България. През 
2001 г. е избрана за депутат в 
39-то Народно събрание. Замест-
ник-министър на външните рабо-
ти в правителството на Симеон 
Сакскобургготски. През 2005 г. 
отново е назначена за заместник-
министър на външните работи в 
правителството на Сергей Ста-
нишев.

С въпроси към г-н Георги Драганов
за проведената среща

Представителството на Евро-
пейската комисия у нас и Европей-
ското сдружение на професионал-
ните кулинари поканиха нашите 
ученици от начален етап на Кули-
нарен празник по случай традици-
онния Европейски ден за здраво-
словно хранене и готвене с деца. 
Празникът се състоя на 5 декември 
в зала „Арена армеец“.

Под формата на демонстрация и 
забава децата  и гостите приготви-
ха висококачествено здравословно 
меню, след което всичко бе изкон-
сумирано. Основната идея на ини-
циативата беше да провокира ин-
тереса у българските деца към 
балансирано и здравословно хране-
не, като се използват способите на 
играта и забавлението. Децата иг-
раха с обръчи и топки, раздадоха се 
и подаръци.

КУЛИНАРЕН
ПРАЗНИК
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утвърждава училищна политика, в 
която водещо значение има граж-
данското възпитание на младите 
хора, и в частност – екологичното 
възпитание.

В подкрепа на това твърдение 
е фактът, че училището работи по 
проект на тема „Четирите елемента 
и една надежда – децата”, финан-
сиран от ЕСФ, секторна програма 
„Коменски”.

Екологичните прояви в 44. СОУ 
„Неофит Бозвели” се превръщат в 
истински празници с участието на 
гости, ученици и учители, защото 
в тях има и наука, и образование, и 
култура, и практически дейности.

Любителите и защитниците на 
природата се включват във всички 
инициативи на създадения през 
2012/2013 г. еко-клуб.

Продължава от стр. 1

УЧИЛИЩЕ НА МЛАДИ ЕКОЛОЗИ

Резултати
от реализиране на проекта

С изпълнението на настоящия проект се стимули-
ра по-широкото участие на ученическата и родителска 
общност в дейностите, свързани с опазването на заоби-
калящата ни среда, както и интерес към провеждане на 
самостоятелни акции и проучвания; провеждане на из-
следвания и усещане за общност в действия с връстни-
ци и съмишленици; продължи формирането на активна 
социална позиция по отношение опазването на околната 
среда.

Чрез изпълнение на дейности те по проекта се мул-
типлицира опи тът в изграждане на навици за полагане 
на грижи за околната среда, формиране на „екоповеде-
ние“ в класната стая и училищния двор.

Чрез провеждения фотоконкурс и конкурс за рисунка, 
който обеди ни снимки и материали се даде възможност 
на учениците да се почувстват истински откриватели и 
пазители на природата и нейното бъдеще.



Защо обичам да Защо обичам да 
играя футболиграя футбол

Обичам да играя футбол защото 
израстнах с него. Свикнах всеки 
ден да ставам рано сутрин за 
тренировка. Любимият ми отбор е 
ПФК „Левски”. Винаги съм искал 
да стана като Николай Михайлов. 
Когато се съберем в квартала да 
играем и отидем на терена, там се 
разтоварваме. Има и дни, когато 
не съм искал да стъпя на терена, 
дали защото не съм имал ден, дали 
защото ме е мързяло...

Николай Огнянов

Полицията в днешно време ня-
ма нищо общо с полицията преди 
10-20 години – поне тъй са ми 
казвали по-възрастни хора. Сега 
полицията е корумпирана, нещо 
като нисши хо ра, които нямат 
достойнство. Къде го има това да 
се взимат подкупи за незначими 
неща?! Може ли служител на реда 
да прави незаконни неща с хора от 
криминалния контингент, които 
пренебрегват закона, а да правят 
проблеми за съвсем незначителни 

неща на невинни граждани, които 
си нямат и хал-хабер за каквито и 
да са престъпления?! Или пък един 
служител на реда е извикан на 
адрес и когато става ясно, че се поз-
нават с нарушителите не им прави 
нищо, а ако е извикан някой от слу-
жителите на реда за друго нещо – 
силна музика или много шум, – се 
правят на големи пазители на реда, 
само защото тези вторите не могат 
да им „предложат” нищо.

Възмутен

В днешно времеВ днешно време

“Свежо утро”, Калоян

Кое не харесвамКое не харесвам
у хоратау хората

Не харесвам у хората ли-
цемерието и това, че повечето 
„приятели” те търсят само когато 
имат нужда от теб. Хората се гри-
жат само за себе си и не се съо бра-
зяват  с другите в повечето слу чаи. 
Останаха много малко хора, които 
са загрижени за другите (окол ни-
те). Дори и да има такива хора и 
те в даден момент срещат човек в 
живота си, с който може би ще жи-
веят в бъдеще, забравят какво сте 
направили един за друг и забравят 
за теб.

Иван Дончев

Здрав духЗдрав дух
в здраво тялов здраво тяло

Тренирам почти всеки ден за-
щото искам да изглеждам по-добре 
и за да се чувствам по-добър. Много 
хора пият всеки ден, дрогират се, 
пушат защото казват, че им е много 
трудно в живота - проблеми вкъщи, 
нерви, притеснения постоянно и 
за това го правят. Но аз специално 
когато имам много проблеми и 
нерви предпочитам да излезна и да 
си оправя нервите чрез спорт, пред-
почитам да тренирам два часа и да 
тичам два-три часа отколкото да се 
напия или да се дрогирам. Моето 
предпочитание е спорта.

Хари Георгиев

Хвърчащата класна стая
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Ние
от 11 б

Данте, Габриела Радкова, 10 а



“Дървото”, Юи Чин Чин, 11 а

Хвърчащата класна стая
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Любовта е прекрасно чувство, което всеки човек изпит-
ва. Когато си с даден човек не мислиш за нищо друго, освен 
за вашето общо щастие. Докато си с него/нея имаш чувство-
то, че летиш и не искаш никога де се разделите – всичко 
около вас е прекрасно. Но когато се появи лошото лице на 
любовта тя/той ти разбива сърцето и си мислиш: “Как мо-
жах да обичам тази/този, който/която никога не ме е оби-
чал/обичала истински. Тогава ти си мислиш, че си останал/
останала сама/сам и никой не може да ти помогне, тогава 
този прекрасен свят, в който си живял/живяла ти се струва 
ад. След известно време забравяш какво се е случило и ис-
каш да продължиш напред, но част от тебе мисли за него/
нея. Опитваш се да го/я забравиш, но не можеш. Но както 
казват „Всяко зло, за добро”.

Така след всеки изминал ден твоята болка отминава и 
го/я забравяш, вече нямаш никакви чувства и се влюбваш в 
друг/друга. Тогава осъзнаваш, че не всичко е в любовта към 
онзи човек, когото си обичала/обичал преди време.

Станислава Иванова, 9 а

Двете лица на любовта

Ние
от 9 a

Японското изкуство
Японското изкуство заема голяма в живота 

ми. От малка съм гледала от този вид изкуство и 
съм чела различни неща за него. Наричат манга 
и аниме два жанра от японското изкуство. Ман-
га преставлява нарисувана върху лист история, 
която може да продължава с години. С други 
думи може да се нарече нарисувана книга. Ани-
ме е анимиран, филмиран вид манга. Повечето 
хора предпочитат аниметата, но аз предпочитам 
да следя и двете. Много популярно аниме, което 
промени живота ми, се нарича Наруто. От тога-
ва следвам и мангата, и анимето, но мангата е 
по-напред, затова и до сега продължавам да сле-
дя и двете. Наруто ме е научило как да съм добър 
приятел, но и добър враг. Различните емоции, 
които гледам и мангите, които чета, ме правят 
по-добър човек. Също така са били и единстве-
ната ми надежда по време на стрес и хаос. Гледа-
ла съм и съм чела много и затова според мен се 
държа и възприемам по-добре средата от други 
хора около мен. Това също ми вдъхва увереност 
да се държа още по-добре, да не падам на ко-
лене, а да продължавам напред и да помагам на 
тези, на които мога и които го заслужават. Меч-
тата ми е някои ден и аз да стана такъв худож-
ник и да предизвиквам същата надежда и радост 
у хората.

 Соня Николова, 9 а
“Есен”, Даяна Арангелова, 12 а



И аз мога да сбъдна една мечта

Благотворителна акция
на 44. СОУ “Неофит Бозвели”

Мили ученици и учители,

Нека да помогнем на децата от Училище за деца с увреден слух
в ж.к. „Красно село”. Донесете на класния си ръководител запазени 
дрехи, играчки и книжки, които смятате, че може да дарите!
Молим Ви най-учтиво дрешките да бъдат здрави и чисти.

Срокът  от 9 до 13 декември 2013 година.

Разчитаме на Вашата съпричастност и добрина. Подарете малко 
усмивка и щастие на децата от този Дом за Коледа
и Новогодишните празници.

Всеки клас, който желае, може да подготви „торба с изненади” - да 
събере лакомства, които ще бъдат поставени под елхата в Дома.

Г-жа Йорданова
Г-жа Янчева

Г-н Димитров


