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Прîäúлжение îт стр. 1
По повод на юбилея учениците и учителите от
44. СОУ „Неофит Бозвели“ подариха картина живопис, рисувана от възпитаник на гимназията.
От срещата се родиха много идеи за
съвместна работа между 44. СОУ „Неофит
Бозвели“ и обществената медия БНТ като
включване в национални кампании, възможност за
летен стаж и др.

44.СОÓ Неîфит Áîзâели, ул. Плàêàлницà 45 www.44sou.eu

Ние сме ученици от паралелките с профил
“Медийни комуникации“ и „Информационни
технологии и графичен дизайн“ на 44. СОУ
„Неофит Бозвели“ – гр. София. С този вестник
искаме да поставим началото на един своеобразен
летопис на училището. В него ще разкажем за найинтересното, което се случва в наситения със
събития живот в гимназията, както и ще поставим
въпроси, които вълнуват учениците. В броя, който
държите в ръцете си, ние, авторите от паралелките
с профил „Медийни комуникации“,
сме се
постарали да покажем всичко по-важно, случило се
от началото на годината. Надяваме се нашата идея
за вестник на училището да продължи да се
реализира.

НИКОЛА КИЦЕВСКИ

Посещение в Националната университетска
телевизия “Алма Матер” от гимназистите на 44.
СОУ „Неофит Бозвели“
Пîâе÷е зà пîсеùениетî нà стр. 3

ПÈШÅÒÅ ОÒ ÑÚРЦÅ È ЧÅÑÒНО
ÒАÒßНА МÈХАÉЛОÂА
Äиреêтîр нà 44. СОÓ „Неîфит Áîзâели“

НАÉ-ÂАÆНАÒА ÄУМА Å ÊОМУНÈÊАЦÈß

Äàрение
За втора поредна година плодотворното
сътрудничество на училището ни с издателство
„Просвета“ бе отбелязано с дарение на четири
мултифункционални устройства. Те бяха връчени
от Никола Кицевски – възпитаник на 44. СОУ,
именит журналист и директор на издателството.

1. Обичате ли работата си?
Много. Обичам работата си като учител, защото
директор е длъжност. Тя не е лесна и има
изключително големи отговорности.
Прîäúлжàâà нà стр. 3

Поздрàв от Мàринà Äоøêовà - родител

Спîрò Спîрò Спîрò Спîрò Спîрò Спîрò Спîрò
По време на патронния празник на училището
на 11.11.2015 г. се проведе спортен турнир по
волейбол.
При момчетата участваха два отбора - сборен
от 10.а и 10.б и отборът на 12. клас. След оспорвана
надпревара дванадесетокласниците надделяха над
сборния отбор на Х клас с голяма доза късмет.
Резултатът бе 2:1 гейма.
В срещата по волейбол при момичетата един
срещу друг се изправиха отборите на 10.а и 10.б.
Тимът на 10.б с профил „Медийни комуникации“
победи с резултат 2:1 гейма, като последната точка
бе спечелена от блокада на момичетата от
„Медийни комуникации“.
Безпристрастните съдии на турнира бяха
Дани Стойкова и Данко Бориславов от 9.б клас.
Реваншът между отборите ще се проведе по
време на следващите спортни празници на 44. СОУ
„Неофит Бозвели“.
Иван Борисов, 10.Б

Поздравявам Ви за инициативата за училищен
вестник. Когато бях в шести „в“ на нашето, а сега и
ваше училище, с моите съученици си направихме
вестник на класа. Събрахме се, написахме първите
материали и ги напечатахме на пишеща машина.
Сега в 44. СОУ Вие имате възможност да
работите с компютри, с нови програми и
технологии. Отпечатването на един училищен
вестник става много по-лесно, отколкото преди
години.Писането е по-трудно. Съветът ми към вас е
да пишете ЧЕСТНО И ОТ СЪРЦЕ.

Паралелките с профил „Медийни
комуникации“ се запознаха с организацията на
работа в БНТ. Посещението в Националната
телевизия бе в навечерието на 5-та годишнина от
старта в ефир на предаването „Денят започва с
култура“. Неговият продуцент Весела Петрова,
водещият Николай Колев и целият екип на
културното предаване, както и известният
журналист Красимир Ганев изнесоха открит урок
на гимназистите за ролята на БНТ като обществена
медия и мястото на „Денят започва с култура“ в
националния ефир.
Прîäúлжàâà нà стр. 8

Поздравявам Ви за успехите на нашето
училище
Няма по-висша ценност за всеки родител от
това да даде добро възпитание на детето си.
Искам да изкажа благодарността си на
учителите от 44. СОУ „Неофит Бозвели“ за
всеотдайния труд, за успешното представяне на
учениците на Националното външно оценяване,
Държавните зрелостни изпити, участията в
състезания, олимпиади, и спортни състезания,
където нашето училище се представя достойно.
Отличната организация и участие в извънкласни
дейности, свързани с изява на талантите и
дарованията на децата, говорят красноречиво за
успехите на нашето училище
Всички ние, родители и учители трябва да
дадем на нашите деца съзнанието за техните
корени, за това, че те са част от нещо трайно и
голямо – част от българската нация. Заедно с това
ние им дължим знанията и възпитанието, които да
ги накарат да почувстват, че имат криле, да
почувстват, че имат сили да достигнат мечтите си.
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ПОЗИЦИЯ

Зелено училище в Банско

Да посадим дърво

Целтга на нашето посещение в гр.
Банско беше да прекараме няколко дни сред
природата. Имахме различни занимания.
Запознахме се с историята на града.
Всеки ден по един час взимахме уроците си по
история и цивилизация с г-жа Красимира
Йорданова. Пишехме домашни, забавлявахме се.
По време на посещението ни в гр. Банско се
изкачихме на връх Тодорка. Времето беше
прекрасно, а въздухът - свеж. Пихме чиста вода от
реката, направихме си много снимки и имахме
незабравими мигове.
Бурчин Кадир, 9.б клас

Пазете природата, за да дишаме чист въздух.
Знаете ли, че 80 % от чистота на въздуха зависи от
дърветата - те са белите дробове на природата. Ако
всички се лишим от джобните си за 2 седмици и
всеки един от нас купи едно дърво и го посади, това
ще помогне за чистотата на въздуха. Знаете че,
точно от замърсения въздух най-често боледуват
хората.
Ето още една причина, за да пазим природата.
Примери за това виждаме ежедневно. Ние сами
трябва да направим първа крачка, за да опазим
околната среда. Да съхраним дърветата и горите, и
да ги увеличим. Тази тема звучи познато, но
разберете, че всичко това зависи от нас. Нека пазим
чиста природата, за да живеем в хармония с нея и
да се чувстваме добре както физически, така и
психически.
Нанси Ненчова 16 години

Екскурзия в Копривщица

ХОБИ
Модерно ли е да си еко ?

Това са най-новите тенденции за прическа при
дълга коса.

Можели да си представите колко точно са като
обем милионите полиетиленови пликчета, които се
продават ежедневно в супермаркетите? Не можете,
защото са много. А сега си представете, че всяка от
тях се използва за не повече от половин час, след
което неминуемо попада в природата, където се
разгражда в продължение на между 150 и 200
години.
Май изобщо не ви се струва еко идеята да
използваме найлонови пликчета за всичките си
покупки? И ние сме на същото мнение. Но за да се
промени нещо, трябва първо да променим самите
себе си.
Българското правителство има идея найлоновите
пликове да поскъпват драстично, като цената им
ще продължава да расте и през следващите 4
години. Целта е тя да е толкова висока, че
потребителите да се откажат да слагат покупките
си в тях. Напоследък много хора започнаха да
възприемат екологосъобразното поведение. Което
е много добре за опазване на околната среда.
А ние пък имаме идеи свързани с торбичките за
многократна употреба. Не, цената им няма да се
увеличава – просто в използването им прозираме
нова модна тенденция. Напоследък да си еко и био,
да ядеш органична храна се превърна в мода, да не
кажем в мания. Е, нека следваме модата и да
съчетаем полезното с приятното и красивото.

Изработено от Натали Павлова, 10.ббклас
Модел: Йоана Милкова, 10. клас

Посещение в Националния
Военноисторически музей

Впечатлиха ни експонатите на открито–
самолетите, танковете, военните лодки, с които са
плавали войниците, пушките, униформите на
офицерите и войниците от Първата и Втората
световна война, военното снаряжение, подредбата
на артефактите. Любопитна ни бе и интересната
архитектура на някогашните превозни средства.
Запознахме се още веднъж с военната история на
славна България.
Методи, Детелина, Мария и Ивона, 9.б клас

Ние, учениците от 9 б клас, посетихме
Националния
Военноисторически музей на
18.11.2015 г. Разгледахме интересни исторически
експозициии изслушахме екскурзовод, който ни
изнесе беседа. Научихме много нови неща за
българската армия.

Снимки от 44 СОУ Неофит Бозвели

НАЙ- ВАЖНАТА ДУМА Е КОМУНИКАЦИЯ
Продължение от стр. 1
Аз съм с Вас от три години и Вие знаете, че
моята врата е отворена за всички ученици по всяко
време. Обичам децата, обичам работата си и искам
да правя това. Любимият ми пример е, че мога да
правя всичко, но първо съм учител. Детската ми
мечта беше да стана учителка.
2. Кое най-много харесвате в работата си?
Много емоционално е, когато получаваш
уважение от вече пораснали ученици. Ние в
нашето училище, заедно с вас, променихме
културата на общуването. Това ми дава
удовлетворение като директор – новият начин на
комуникация, взаимното общуване и разбирането.
Защото училището е заради учениците, а не
учениците заради училището. Вие сте първите и
оттам нататък всичко друго трябва да е полезно за
вас.
3. Беше ли Ви трудно да постигнете днешния
вид на училището и как се справяте с
многобройните отговорности на директор?
Ще започна отзад напред. Считам, че се справям
добре. Ако моята оценка и оценката на околните е
приблизително еднаква, то значи, че това е истина.
Ще ви цитирам програмата за училищата на
Столична община: „Въвеждаме цялостна
енергийна ефективност в 90% от общинските
учебни и детски заведения. Първите подготвени
проекти са 11“. Говори се за около 400 на брой
учебни заведения в София. Нашето училище е сред
първите 11, чиито проекти са одобрени. С
финансиране от европейски програми ще се смени
дограмата, ще се санира сградата, ще се
модернизира цялостното осветление, както и
парното отопление.
Това е страшно много труд. Ще се случи още
другото лято. Училището ни ще стане още пострахотно. Ако успеем да реализираме това, ще
ремонтираме оградата, така че да може входовете
вечер да се заключват и да съхраним направеното.
Вярвайте ми, много е трудно, но когато човек
работи заедно с колегите, подкрепя идеите им,
нещата се случват.
4. Как подбирате учителския колектив?
Да работиш с хората е трудно. Най-важната
думата е „комуникация“. Комуникация на всички
нива. Доволна съм, че попаднах в колектив от
добри професионалисти. И съм категорична, че
когато се създаде някакъв проблем, можем да
поговорим и да го отстраним. Аз предпочитам
така наречения комуникативен подход, а не
директорски.
5. Има проблем с ползването на спортните
съоръжения, по-конкретно системно липсват
волейболни топки. Как ще го разрешите?
Интересен въпрос. Има постановление на
Министерския съвет, което дава възможност да се
закупуват спортни пособия, от които училищата
имат необходимост. Поръчали сме волейболни
топки, много скоро ще ги получим.
6. Какво искате да се промени още в
материалната база?
Следващата стъпка е актова зала. Вече знам
къде ще бъде тя. Предвиждаме да направим и
зимна градина. Въпрос е на време и на търпение,
защото ще търсим финансиране от европейски
фондове с проекти.
Ремонтът на целия трети етаж е от делегирания
бюджет на училището. Мъдрото управление на
финансовите средства е една от причините, за да се
случва това.
Интервю на Нанси, Линда, Марина, Ивана, Методи

Във връзка с патронния празник на училището на
11 ноември се поведе литературен конкурс. Есета
и стихотворения написаха петнадесет ученици от
5. до 11. клас.Темата беше свободна, но повечето
се вдъхновиха от мотива за любовта.
Журито, което включваше преподавателите по литература, определи първите три места.
Нашата репортерка Линда Ненчова от паралелката
с профил “Медийни комуникации” 10. Б клас спечели почетното второ място със стихотворението
си “Просто любов”.
Ето и цялостното класиране:
I място - Дарина Михайлова, 9.А клас - “Несподелената любов”
II място - Линда Ненчова, 10.Б клас - “Просто любов”
III място - Димана Кутева, 6.А клас - “Вечер в парка”
Наградите на отличените бяха книги и грамоти от
ръководството на училището.
Снежанка Георгиева от 10.Б клас

ÂÅÑÒНÈÊ È ÒÅЛÅÂÈÇÈß
Â ÅÄНО
Пîсеùение â Нàциîнàлнàтà униâерситетсêà
телеâизия „Àлмà Ìàтер“ îт ãимнàзистите îт
44. СОÓ „Неîфит Áîзâели“
Прîäúлжение îт стр. 1
„Алма Матер ТВ“ е национална
университетска телевизия. Тя се намира във
Факултета по журналистика и масови комуникации
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Посетихме университета със съдействието на
44. СОУ „Н. Бозвели” с цел запознаване както с
обстановката в университета, така и със
специалността. Посрещна ни режисьорът на
телевизията Петър Айолов, който ни разведе из
сградата. От него ние научихме, че Софийският
университет е най-старият в България и че
факултетът по журналистика е много важна част от
него. След обиколката из сградата, посетихме
студиото на самата телевизия, където ни показаха
различни декори от предавания. Позволиха ни да
направим снимки и да се почувстваме част от
снимачен екип на “Минута е много“. Разкриха ни
няколко тайни, с които едно предаване може да
стане интересно. След това ни заведоха в
монтажната апаратна и любезно ни представиха
един от филмите, които са направени в „Алма
Матер ТВ“. Разказаха ни за проектите си и ни
показаха неща, които досега не бяхме виждали - за
бъдещето на вестника и телевизията в едно.
Прекарахме си чудесно и научихме повече за
медиите. Приключихме посещението, като се
разделихме с много снимки и много усмивки.

Снимки: Валентина Илянова 9.Б, Павлина Колева 9.Б

П Р О Å Ê Ò È

сòр.2
Поñеùение нà у÷еници от евроïеéñêи ñтрàни в
44. ÑОУ ,,Неофит Бозвели''
Руìънêà в ìоÿ доì
б

Йоана Методиева,10.

Йоана, ти беше участник в проекта „Младите
гласове на европейската демокрация“ на
училището. Разкажи ни личните с впечатления?
Приех в моя дом за една седмица момиче на 16годишна възраст Тео Корейчан. Тя заедно със свои
съученици от Румъния дойде в България, за да
участва в проекта на училището.
За времето, което бе тук й показвах София. Във
вторник я заведох в училище и тя тръгна с
ръководителите и другите чужденци за Банско.
След два дни, когато се върнаха в столицата, имаше
организирано ходене до Народното събрание. Там
много й хареса.Когато бяха в нашето училище,
учениците от различни европейски страни
показаха презентации за своите държави и проекта.
След това имаше кетъринг. Бях много изненадана
от моята гостенка от Румъния, защото тя ми донесе
подарък чаша и магнит със снимка на нейния град
Сибио. Аз също й подарих сувенири от нашата
страна. На нея много й хареса в България. В петък
вечерта с моята майка я поканихме да вечеря с нас и
да опита традиционни български ястия, които
много й допаднаха. В събота рано сутринта я
изпратихме на летището и тя ни благодари за
любезността, вниманието и гостуването у дома.
Покани ме на гости в Румъния.
Въпросите зададе Християнаб
Жечева,10.

Проеêтът „Аз и ïриродàтà”
преâрúùà преäизâиêàтелстâîтî äà се ãрижим зà
прирîäàтà âúâ âúлнуâàùî прежиâяâàне.
Ó ÷ е н и ц и т е î з ел е н и õ à и î á л à ã î р î ä и õ à
неàсфàлтирàнàтà ÷àст îт у÷илиùния äâîр. Áяõà
пîстàâени êîнтейнери зà рàзäелнî сúáирàне нà
îтпàäúци.Прàêти÷есêи урîê пî еêîлîãи÷нî
âúзпитàние áяõà àêциите зà пî÷истâàне нà áлизêия
пàрê äî стàäиîн „Ãеренà” и ãрижите зà ÷истîтàтà
нà прирîäен пàрê „Âитîøà”.

Ôîтîêîнêурсúт и êîнêурсúт зà рисунêà нà темà „Àз
и прирîäàтà” áяõà изрàз нà тâîр÷есêия пîтенциàл
нà млàäите прирîäîлюáители, êîитî имàõà
âúзмîжнîст äà се пî÷уâстâàт истинсêи
îтêриâàтели и пàзители нà прирîäàтà и нейнîтî
áúäеùе. Ó÷àстниците â прîеêтà се у÷àт äà пàзят и
îáи÷àт прирîäàтà, äà се ãрижàт зà нея и äà се
нàслàжäàâàт нà нейните áîãàтстâà.

Млàдите глàñове в
Åвроïеéñêàтà деìоêрàциÿ

Отêриõìе ñе туê,
в у÷илиùето!

Трета среща в България
В седмицата от 19. до 26. септември 2015 г. в
София се състоя българската среща на участниците
от проекта Young Voices in the European
Democracies на Еразъм +. Това е третата среща по
проекта. Първата беше в Рейкявик, Исландия, а
втората в Париж, Франция. Ние, учениците от 44.
СОУ „Неофит Бозвели“, приехме в домовете си
ученици от Исландия, Италия, Испания, Турция,
Гърция, Румъния и Германия. В продължение на
седмица следвахме стриктна програмата за
срещата по проекта, направена от българския
координатор г-жа Владимирова.
В събот а (19.09.) и неделя (20.09.)
посрещнахме гостите в домовете си. Някои деца
приеха по един, а други по двама чужденци. В
понеделник програмата започна и гостите ни
подробно разгледаха центъра на София, като техен
екскурзовод беше Соня Николова от 11а клас, която
ги запозна с всички забележителности. След това
имаха свободен следобед със своите домакини.
Във вторник отпътувахме за Банско. Преди да
пристигнем там, посетихме Рилския манастир.
Следобед в Банско имахме учебни занимания
по темата на проекта за европейската демокрация.

Първа сбирка на Ученическия съвет
Проеêт „У÷илиùе зà грàæдàни“
44. СОÓ „Неîфит Áîзâели“ имà изãрàäен
Ó÷ени÷есêи сúâет. Тîй е сúзäàäен â рàмêите
нà
прîеêт „Ó÷илиùе зà ãрàжäàни“,
реàлизирàн
сúâместнî сúс сäружение
„Пîлитрîниê”. Öелтà е у÷ени÷есêите
сúâети äà се преâúрнàт â îснîâен меõàнизúм
зà у÷ениците äà îтстîяâàт прàâàтà си и äà
реøàâàт прîáлемите си. Ìлàäежите се
зàпîзнàâàт с фунêциîнирàнетî нà äúржàâàтà
и нейните институции, с îрãàнизàциятà нà
âлàстите и мястîтî и рîлятà нà ãрàжäàните â
нея.
На 20. ноември 2015 се състоя първата сбирка от
работата на Ученическия съвет за тази учебна
година. Най-напред се организира екипът –
разпределиха се ръководните позиции между
учениците от осмите класове. Досегашните
участници ще обучават новопостъпилите.
За председател бе избрана Петя Христова от 8а
клас. Предстои да обсъдим програма за по-важните
и н и ц и ат и в и п р е з т а з и у ч е б н а год и н а .
Ученическият съвет отново ще бъде подпомаган от
г-жа Стоянка Стефанова, помощник - директор в
училището

Ôондàциÿ „Çàедно в ÷àñ“
Заедно за успеха на всяко дете
Началото на партньорството между 44.
СОУ и Фондация „Заедно в час“ е поставено през
учебната 2013/2014 г. Целта е да се открият,
мотивират и обучат успешни млади хора и
специа листи за каузат а на българското
образование.
Фондация „Заедно в час“ високо цени
постиженията на началните си учители и
възпитатели. Сред тях са и Яна Досева, начален
учител на ІІа клас, и Кристиана Глузова, възпитател
на ІІб клас в 44. СОУ. Благодарение на високия
профе сионализъм и атмо сферата на
сътрудничество и добронамереност в 44. СОУ още
от първата си година като учители г-жа Досева и гжа Глузова постигнаха заложените си високи цели.
„За мен беше пример за приобщаваща
класна стая посещението ми на урок – репетиция в
44. СОУ „Неофит Бозвели“, в който ученици от
осмите класове помагаха на първокласниците да се
подготвят за тяхната първа голяма изява в училище:

МÅÆÄУ АÑÈÅ ÑМÅ

„Тържеството на буквите“ – разказва
Жаклин Мисирян, координатор „Обучение и
подкрепа“ във фондацията.
Благодарение на е фективното
партньорство между 44. СОУ и „Заедно в час“ вече
имаме своите силни примери и доказателства за
това, че ЗАЕДНО сме по-успешни в нашата
образователна мисия.

Èнтервþ ñ груïà ÑêàндàУ
(Лъ÷о и Òото Н)
Бяхме се разделили на няколко групи и във
всяка група имаше по един представител от всяка
страна, а българите бяхме по двама. Учениците от
всяка държава написаха по три изречения на
родния си език, а останалите трябваше да ги научат.
Вечерта ходихме на дискотека. В сряда пак
имахме учебни занимания. Отново бяхме в същите
групи и отговаряхме на въпроси за демокрацията
като „Какво ще стане, ако нямаше демокрация?“.
След това разгледахме Банско и се прибрахме в
София.
В четвъртък чужденците бяха посрещнати в
нашето училище и представиха презентациите си
по проекта. След като обядвахме в училището,
имахме свободен следобед, като повечето
разгледахме мол Paradise. В петък сутринта
чужденците посетиха българския парламент.
В събота гостите напуснаха България с много
добри впечатления и лека тъга, че трябва да оставят
новите си приятели. А ние се надяваме, че ще
дойдат при нас отново.

Ãрупà „Сêàнäàу” се сúстîи îт äâàмàтà
äîáри приятели Ëú÷î и Тîтî Н. Те сà у÷или â
нàøетî у÷илиùе. Тяõнàтà стрàст сà футáîлúт и
музиêàтà.
Äнес те сà нàøи ãîсти и îтãîâàрят нà âúпрîсите ни.
Къде се открихте?
- Ние никога не сме се загубвали. Училището ни
събра, а учителите ни подкрепиха да направим
група „СкандаУ”

Марина Петрова, 10.б клас
Първата ни проява през тази учебна година е
Коледното парти. То ще се проведе в дните преди
новогодишните празници. Обсъждаме интересни
идеи, свързани с честването на празниците на
училището. Разглеждаме инициатива, която е във
връзка със 100-годишния юбилей от създаването на
училището ни и 135 години от рождението на
нашия патрон.
Искаме да започнем препис на трудовете и
мислите на Неофит Бозвели в специална луксозно
изработена книга, която ние ще напишем и ще
оставим за следващите поколения в училището, за
да могат да се запознаят с мислите на нашия
патрон. Ще се включат учениците от 4. до 12. клас.
Също ще обсъждаме благотворителни инициативи.

ХОБÈ –ÒАЛАНÒ
Професията на илюзиониста

Какво ви вдъхнови да напишете новата си
песен „Искам аз“?
- Решихме да напишем нещо ново, което мислехме,
че ви харесва, но не ни се получи. Сега ще направим
още една подобна песен и, надяваме се, този път да
успеем.
Мислите ли да се отклоните от професията
музикант?
- Да се отклоним - не. По-скоро искаме да направим
още един диск.
Вие ли пишете всичките си текстове?
- Да. Най-тъжното е, че ние пишем песните на
много рапъри и чалга изпълнители.
Какви бяха детските ви мечти?
Лъчо: Детската ми мечта беше да стана футболист.
Тото Н: Като цяло ние двамата мечтаехме да
пълним стадионите.
Лъчо: Аз винаги съм си представял как
прожекторите светват. Отпред има много хора и
всички ръкопляскат. И това се сбъдна. Само че по
различен начин. Затова трябва да внимаваме какво
си пожелаваме... Но все пак събираме повече
публика от футболистите.

Æелàеì иì уñïеõ!
Èзготвили: Éордàнêà Ñтоéêовà,
Петÿ Ñтàн÷евà, Èвàнà Бо÷евà!

Какво ти харесва в професията на
илюзиониста?

АНКЕТА

Деница: Професията- не, чувството- да! Има много
неща, които могат да опишат самата професия магия,фокус,трик и много други, но не професията
е важна, а желанието и усилията, които артистът
влага за заслужените аплодисменти. Много от нас
си мислят, че в тази работа „няма хляб“, но поголямата част от хората всъщност се занимават
именно с това. Всеки, стига да има желание, може
да се занимава с тази професия, която с годините се
превръща в начин на живот.

Какво очаквате да ви донесе Дядо Коледа?

б

Деница Петрова, 9. клас,
Илюзионно студио „Корли“

Доставя ли ви удоволствие да се занимавате с
музика?
- Зависи какво правим. Това ни е работата и на нас
си ни харесва.

Бурчин Шенсес , 9.б клас
Самостоятелен апартамент. Екскурзия до Париж.

Записа: Николай Манов,9.б

Марина Петрова и Мартин Петров 10.б клас

Деница Петрова, 9.б
Ключове за 4-стайния ми апартамент в Лос Анджелис,
статуетка „Оскар“ и Грами.H.E.S

Хелоуин

„ИКТ в образованието“
В рамките на проекта „ИКТ в образованието” в
училището бяха изцяло ремонтирани и оборудвани
с най-съвременна техника три компютърни
кабинета. В два от тях има по тринадесет работни
станции – компютърни терминали с дистанционно
управление от учителски компютър, мултимедиен
дистанционен проектор, мултифункционално
устройство, интерактивна дъска.
Третият кабинет е гордост за училището:
просторна модерна мултимедийна зала, в която
кръгово са разположени работни места с
компютърни терминали с предвидени места за
участници и зрители. В нея има всички необходими
у с л о в и я з а о бу ч е н и е и р а з н о о б р а з н и
представителни изяви, срещи, семинари, открити
уроци, презентации и др. Училището се стреми да
предоставя умения и знания на своите ученици в
компютърните науки. Качествено обучение може
да бъде постигнато само с модерна техника и
технологии.

За празника Хелоуин най-малките ученици от
подготвителната група с ръководител Галина
Антонова поздравиха учениците на 44. СОУ,
влизайки в класните стаи, маскирани със страшни
и з а б а в н и ко с т ю м и . П р и д р у ж и х а г и
четвъртокласниците с класен ръководител
Маргарита Асенова. В продължение на седмица те
изработваха маските и тиквения фенер, с който да
прогонят злите сили в навечерието на зимата. За
финал малчуганите се почерпиха със вкусни
лакомства.

Николай Манов,9.б
Ски,компютър и
баскетболни кецове Леброн Джеймс 13

Снимка от подготовката

Методи Методиев, 9.б
Здраве, щастие, любов

Мария Илиева. 9.б
Очаквам Gaming PS с поне 30 GB памет и джойстик с
автограф от Bodil40, Pewdiepie, ZexyZekи SimonHDS90.

б

Ивана Бочева, 9.
Скъпи Дядо Коледа, тази година искам да ми подариш
един чисто нов таблет втора употреба...

Èздàвà 44. ÑОУ "Неофит Бозвели"ïрофил "Медиéни êоìуниêàции"
Äиреêтîр: Тàтянà Ìиõàйлîâà
Отãîâîрен реäàêтîр: Äàниелà Стîянîâà
Репîртери: у÷ениците 9.á и 10.á êлàс

Детелина Александрова 9.б
Очаквам котка. Ама да е сиамска.

Äизàéн, ïредïе÷àт и ïе÷àт:

www.reklamarosi.com
Снимки на 44 СОУ „Неофит Бозвели“

