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Млади репортери

БЛАГОДАРЕНИЕ
НА ТЕБ...

Как си представям живота след 
края на най-важния ангажимент 
от тийнерджърските години, част 
от живота на всеки човек в учи ли-
щето? След годините, из пълнени с 
усмивки, когато все още зависим от 
някого. Годините на безразсъдна 
любов, на изборите, на уроците, на 
паданията и силата, с която се на-
у чаваме да се изправяме, го ди ни-
те, в които почваш да съз на ваш, 
че розовите 
очила всъщ-
ност 

Продължава на стр. 3

ОЧАКВАМ
ДА МЕ ПРИЕМАТ...

Скоро ще завърша училище. След 
това ще кандидатствам в Софийския 
университет и много искам да ме 
приемат в специалността “Връзки с 
обществеността”.

За младите хора в нашето об ще ст-
во е много трудно да се ре ализират, 
когато завършат с об разованието си, 
повечето не успяват да си намерят 
работа и колкото и да се опитват с 
честен труд да постигнат каквото 
искат, не 
у с п я в а т . 
Затова все 
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Какво очаквам от живота?!
Имат думата дванадесетокласниците

ЩЕ ПОМАГАМ
НА НАШИТЕ

Като завърша с ученето, ще кан-
дидатствам с електроника. Ако не 
ме приемат там, ще е английска 
филология. Ако успехът ми е ни-
сък, ще пропусна една година и ще 
си намеря временна работа.

След завършването на универси-
тет ще се пробвам за по-свястна ра-
бота или ще работя в чужбина. Ако 
не успея в чужбина, ще се върна в 
България с по-скромна заплата,  но 
ще живея и 
ще помагам 
на наши-
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НЕ НА ДРОГАТА! Да направим
училището цветно

На 7 март в нашето училище 
стартира националното хип-хоп 
турне “Цветнотия – да направим 
училището цветно”. Инициативата 
е на Музикална компания “Селект 
Мюзик Медия”, подкрепена от Ми-
нистерството на образованието и 
науката и Регионалния инспекто-
рат по образованието, София-град.

Кампанията започна в 44-то – 
при нас са завършили Йонислав Йо-
тов и Лъчезар Евтимов – извеснат а 
хип-хоп група “СкандаУ”. Тото и 
Лъчо са млади, талантливи, амби-
циозни, получили са награда за  ле-
тен хит за 2013 г. Вече имат няколко 
хита и участие в музикалното шоу 
“България търси талант”. В концер-
та участва и Любен Христов от “Му-
зикална академия”. Пред публика 
се изявиха и талантливи ученици от 
нашето училище. Това беше първи-
ят от поредицата концерти, които 
участ ниците ще изнесат в столич-
ните училища. Целта на турнето е 
да направи живота в училището по-
цветен и весел. Част от събраните 
приходи беше изразходвана за бои 
и материали, с които артисти и уче-
ници имаха желание да боядисат 
училищната ограда на следващия 
ден, но беше влажно... Всич ко за-
върши с приятелски футбо лен мач 
между изпълнителните и футбол-
ните надежди на 44. СОУ.
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Какво очаквам от живота?!
Имат думата дванадесетокласниците

БЛАГОДАРЕНИЕ
НА ТЕБ...

з а л ъ г в а т . 
Времената , 
в които си 

разбрал си лата на ду мите и как те 
ти влияят със същата сила, както и 
на човека, към когото са насочени. 
Годините на без по ч  вените на дежди 
и не въз можно звучащите мечти.

Когато всички тези, тъй много 
изглеждащи, а така бързо минава-
щи години приключат, това не оз-
начава, че мечтите ни си отминават 
с тях, а напротив – това е времето, 
което толкова много сме чакали, 
което тогава наричахме бъдеще, се-
га вече е тук и сега. Сега е момен-
тът да докажеш, да надхвърлиш 

възможностите си и да зачеркнеш 
думата “невъзможно” от речника 
си. Да направиш всичко възможно 
мечтата сега някой ден да бъде ре-
алност.

Представям си моят бъдещ жи-
вот като ... борба. Борба за оцелява-
не и вечната нужда да се доказваш 
пред себе си. Животът ми ще е бор-
ба – борбата някой ден хора та да ис-
кат да чуят гласа ми, моето мнение. 
Ще се боря да съм човек достоен за 
уважение, ще се боря за гордостта в 
очите на моите родители. Искам да 
вдъхновявам хората, да им помагам 
и един ден да чуя мечтаните думи: 
“Благодарение на теб...”.

Даяна Арангелова

Продължава от стр. 1

ОЧАКВАМ ДА МЕ
ПРИЕМАТ..

повече хора 
н а п у с к а т 

страната и търсят по-добър живот 
далеч от близки и приятели. Става 
така, защото в България всичко се 
пос тига не с усилия и труд, а с пари, 
които трудно се печелят.

За да напуснеш страната си, се 
иска воля и смелост, но ако се на ло-
жи, бих го направила.

Габриела Стоилова

Продължава от стр. 1Продължава от стр. 1

ВЯРВАМ
В СЕБЕ СИ

Какво очаквам в бъдеще? По въ-
проса мога да говоря много, но об-
що взето очаквам да намеря път за 
развитие. Въпреки че днес е трудно 
и коства много усилия да се захва-
неш с нещо и да се развиеш в опре-
делена сфера, аз вярвам в себе си и 
очаквам успеха с нетърпение. Ко-
гато имаш желание да постигнеш 
нещо и си много целеустремен, 
придобиваш силата да вярваш в 
себе си, в мечтите си и да ги след-
ваш.

Нещата опират понякога и до 
доза късмет, но основното считам, 
че е в това да се съсредоточиш в оп-
ределена цел и да вървиш с всичка 
сила към нея.

Така успехът рано или късно ще 
дойде, но най-напред ти трябва уве-
рено да вървиш към него.

Виолета Николова

ЩЕ ПОМАГАМ
НА НАШИТЕ

те, но няма 
да живея у 

нас, ще живея на квартира докато 
си събера пари и си купя собствена 
къща. Ако работата е с ниско запла-
щане, ще работя на две места, но 
първо ще завърша  образованието 
си. Някои млади хора  нямат плано-
ве да се справят с живота, но аз ще 
се справя с живота, за  да мога да се 
оправям самостоятелно. Но първо 
трябва да завърша.

Илия Бориславов
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МОИТЕ ЦЕЛИ И
АМБИЦИИ СА МНОГО

В последната година в учили-
ще трябва вече да си подготвен да 
се сблъскаш с живота. Човек тряб-
ва да е самостоятелен, за да може 
да се справя и без родителите си. 
Моите цели и амбиции в живота са 
много. Първото нещо, което ще на-
правя щом завърша, е да кандидат-
ствам на 2-3 места в България. Ако 
не ме приемат да уча, ще пропусна 
една година, но няма да бездейст-
вам през нея, а ще  работя понеже 
силно се съмнявам родителите ми 
да ме оставят да живея у нас без да 
помагам финансово.

ЖИВОТЪТ МОЖЕ
ДА БЪДЕ И КРАСИВ

На 18 години съм, уча послед-
на година в 44. СОУ “Неофит Боз-
вели”. След два месеца завършвам 
училище.

Мисля, че животът е много суров 
и несправедлив, но може да бъде и 
красив.

След като завърша, много ми се 
ис ка да продължа обучението си по 
специалността, за която си мечтая – 
да стана зъболекар. Ще уча с жела-
ние, както съм го правила досега. 
Ще кандидатсвам Медицин ската 
академия и в Софийския универ-
ситет по спе ци ал ността “Сто ма то-
ло гия”, бих пробвала “Фарма ция” 
или друга специалност, свързана с 
медицината.

Дано след като завърша, си на-
ме ря работа и постигна мечтите си 
– да развия бизнес, да имам каби-
нет и да работя за себе си.

Най-голямото ми желание е да 
бъда самостоятелна и независима.

Виолетка Тодорова

Какво очаквам от живота?!
Имат думата дванадесетокласниците

ЗНАМ, ЧЕ ПО ПЪТЯ КЪМ
УСПЕХА ЩЕ ИМА ТРУДНОСТИ

Предстои ми матура, която ис-
кам да изкарам с висок успех. След 
това искам да вляза в университет, 
да завърша висшето си образова-
ние и да работя онова, което желая. 
Знам, че по пътя към успеха ще има 
много трудности, но искам да имам 
силата и смелостта да ги преборя и 

Имам също така и други плано-
ве, но те са резервни - в случай,  че 
нищo друго не се получи. На някол-
ко пъти съм мислил да отида в чуж-
бина защото имам роднини там, но 
ще видим как ще се развият неща-
та. Като цяло аз имам планове как 
да се справя в живота, но за голямо 
съжаление има много млади хора, 
които още нямат никакви планове 
и са се оставили на течението. Като 
наблюдавам някои мои съученици 
понякога се чудя как не са се зами-
сляли какво ги чака или и те са като 
мен и просто много-много не оби-
чат да споделят целите си с други-
те.

Кристиян Трифонов

да успея. Искам, след като завърша 
и си осигуря живота, да създам се-
мейство, дом, деца с човека, когото 
обичам и да живея щастливо!

Ще кандидатствам “Журналис-
тика” в СУ. Бих искала да се раз-
вивам в тази професия, за мен тя в 
България е доста престижна и дава 
възможност за реализация.

Виктория Павлова

ЦЕЛТА НА ЖИВОТА МИ Е
ДА ОСТАНА В БЪЛГАРИЯ

В живота не винаги получаваш 
това което искаш, но продължаваш 
да се бориш докато не го получиш.
Аз се боря за благото на моите близ-
ки и за самия мен. Искам да уча, за 
да мога да си намеря добра работа, 
за да мога да създам семейство и 
да го издържам. В България амби-
цираните млади хора нямат много 
перспективи защото народът е про-
дажен и държавата запада. Много 
мои познати отидоха в чужбина да 
учат или да работят, за да издържат 
семействата си. Моята цел в живота 
е да остана и да живея в България, 
защото обичам родината си и ува-
жавам хората, които са се борили за 
нея в миналото и сега.

Иво Стоянов
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Художничката
от 9 а

- Антония, от колко годишна 
възраст си започнала да рису-
ваш?

- Бях на 5-6 години.
- Кога разбра, че можеш толко-

ва хубаво да рисуваш?
- В 3 клас започнах да рисувам 

по картинки.
- Как ти хрумват тези рисун-

ки?
- Обичам да ми задават тема и да 

рисувам по темата.
- Харесва ли ти да рисуваш и 

защо?
- Да, защото някои от близките 

ми са художници и искам да рису-
вам като тях.

- Ще споделиш ли кой те е нау-
чил да рисуваш?

- Преподавателят в старото ми  
училище.

- Ще ни дадеш ли някои от тво-
ите произведения да ги публику-
ваме в нашия вестник?

- Нямам нищо против.

Интервю на
Станислава Иванова, 9 а

Антония Смилкова:
- Когато се научих да рисувам 

придобих умения, с които мога да 
се гордея. Това ми дава основание 
да гледам на света с увереност и да 
мога да постигна дадена цел. Ри-
суването ми действа успокояващо 
и ми осигурява лесен път за осво-

бождаване от чувството на тъга, 
отхвърляне, болка, гняв или страх. 
Когато рисувам, изразявам какво 
чувствам. Например, ако съм щаст-
лива рисувам с по-свежи цветове, а 
когато съм тъжна или нервна пред-
почитам черния цвят или по-тъм-

ната гама.

В междучасието

“Възрожденски къщи”



Община “Подуене”

организира Конкурс за кукерски 
маски за училищата в региона. 

От 44. СОУ участваха 11 
творби на деца от различни 
класове: Иван Иванов от

6 б, Никол Борисова от 
6 а, Виктория 

Пламенова от 4 а, 
Валентина Николова 
от 6 б, Групова творба 
на деца от 3 а и 3 
б класове, обемна 

маска на Денис Събев, 
Габриела Първанова и 
Еличка Йосифова от 5 
б клас, Симона Павлова 

от
5 а, Иво Малинов от 5 а, 

Александра Ангелова от 6 
а, Виолина Георгиева от 5 

а и Вероника Иванова от 5 а 
клас.

Журито класира на Второ място 
рисунката на Иван Иванов от 6 
б, а на Трето място бе класирана 

“Кукерска сватба” на Денис, Габи и 
Еличка от 5-б.

Първо място на Конкурса бе 
отредено за творба на ученик от 

143. ОУ “Георги Бенковски”.

ИЗЛОЖБА НА КУКЕРСКИ МАСКИ
ВЪВ ФОАЙЕТАТА НА УЧИЛИЩЕТО
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Сирни
заговезни

(Прошка)

е важен зимно-пролетен 
празник в народния ка-
лендар. Празникът се 
чества седем седмици 
преди Велик ден и трае 
една седми ца, в която 
се изпълняват различ-
ни обреди и обичаи. В 
седмицата преди Сир-
ни заговезни мъжете 
се маскират с кожи и 
се накачват със звънци, 
обикалят по домовете 
за здраве и берекет. Те се 
преобразят като ангели, 
змейове, хали, ла ми, само-
диви, вампири, демони и ка-
раконджули. Обичаят Кукерство 
по нашите земи води началото си 
от преди повече от 8000 години, а 
при траките се празнува по време 
на дните на тракийския бог на ве-
селието Дионисий и посрещането 
на тяхната Нова година по време на 
“Сирни заговезни”.

Дени Димитрова, 9 а

Общин

организир
маски за

От 4
творб
кла

6 

м
Г
Е
б 

5 а
Алек
а, Ви

а и Вер

Журито кл
рисунката 
б, а на Трет

“К

н 

е 
и, 
мо-
и ка-
керство 
чалото си
години, а 
по време 

Обявен е КОНКУРС
за най-атрактивно лого на 44.СОУ 
“Неофит Бозвели” за учениците от 

9-и до 12-и клас. За най-добрите 
ще има 3 награди.
Срок - до 30 април.


