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Аз, репортерът 

Интервю с г-жа Mариана Закова
Валерия Попова Хб

Валерия Попова - Да направим 
равносметка за последните 
години, в които сте 
управлявали това училище. 
Мариана Закова - Аз открих 
това училище много по-
късно, след като станах 
негов директор. Може би 
ми трябваше време, за да 
опозная учителите, да намеря 
верния път към новото време. 
За мен беше чест, че тук 
имаше професионалисти, а 
това означаваше, че не мога 
да си позволя да работя 
посредствено. Мисля, че 
заедно постигнахме много, 
и вече имаме своето място и 
своето име. 137 СОУ не като 
едно от всичките 12 училища 
в Люлин, а е различното 
-  модерното училище на 21 
век. 
Ние сме училище екип и 
това е най-голямото ми 
постижение ! В стратегията 
ни  е записано УЧИЛИЩЕ С 
ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО. И 
това е вярно!

ВП - Кои са дейностите, 
които миналата учебна година 
сте запланували, а сега сте 
реализирали?
МЗ - Очаквах да има подобен 
въпрос, за да разкажа за моята 
най-голяма гордост! 
През миналата година ние се 
включихме в  програмата на Mi-
crosoft corporation Партньори 
в обучението - Иновативни 
училища. Това е общност от 
училища, които имат своя 
цел – да направят ученето 
интересно и привлекателно.  
Чрез тази новаторска програма 
заедно  откриваме и  споделяме 
на най-добрите практики, 
разработваме  модели и 
дейности, които всяко училище 
или всяка училищна система 
може да използва, за да помогне 
на учениците да постигнат 
пълния си потенциал. 
Създадена е и съвместна 
общност от съмишленици сред 
училищните ръководители 
от цял свят. Всичко започна в 
началото на 2011г, надяваме 
се да защитим името 
МЕНТОР В ИНОВАЦИИТЕ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО , а през 
ноември 2012 г очакваме то да 
ни бъде присъдено от Microsoft 
corporation в Атина.
ВП - Какво за Вас е 137 СОУ?
МЗ - За мен то е гордост и това 
не са само приказки, а факти. 
Всички знаем, че училището 
ни е член на Асоциацията 
на Кеймбридж училищата в 
България. На състезанията 

по английски език на тази 
асоциация много от нашите 
ученици се представят 
отлично, както и на изпитите 
за сертификати. Така е на 
олимпиадите по български 
език и по география.  Всяка 
година фирмите в профил” 
Предприемачество и бизнес” 
предизвикват интерес с 
дейността си, Мениджър за 
един ден е празник за културата 
и познанията на нашите големи 
ученици.
Учителите ни са новатори. За 
първи път те приложиха En-
vision  и това стана любим 
метод за преподаване в много 
училища на България. Сега 
в клас навлиза КINЕКТ и 
отново нашите учители ще 
разработват уроци за него. И 
още много интересни идеи, но 
нека да оставим бъдещето да 
разкаже за тях.
Това е за мен 137 СОУ – мога да 
го нарека ЕДНО УСПЯВАЩО 
УЧИЛИЩЕ!
ВП - Усмивката Ви, когато 
минавате по коридорите на 
училището, е следствие от ...
МЗ - Забелязали сте  
усмивката?  Това е чудесно, 
защото причините за нея аз 
вече казах – това са учениците 
и учителите. Без тях няма да 
я имам. Е, може би понякога 
я губя, защото светът все пак 
не е само нашето училище. 
Ако беше, щеше да има само 
усмивки!

РЕДАКТОРСКИ ЕКИП 
ЙОАНА СТОЯНОВА 

Ръководител 

графичен редактор ВАЛЕРИЯ ПОПОВА 
фоторедактор ВАНЕСА БЕРОВА

младши репортер ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА 
младши репортер ИВО СТАНЕВ 

репортер ИРА ПЕТРОВА 
репортер ЙОАНА ЛАЗАРОВА 

младши репортер ЙОРДАН БОНЧЕВ 
репортер МАРИЯ ВАСИЛЕВА

младши репортер САБРИНА ЛАТИНОВА
младши репортер СИМОНА ЙОРДАНОВА 

репортер СТЕФАНИ РАЧИНА
младши репортер ТЕОДОРА ПЕТКОВА 

Обичайте 137 училище! То не е като другите!
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ВП - На какво се дължи 
Вашата отдаденост и 
готовност за работа 
във всеки един момент, 
независимо дали е 
напрегнат или спокоен? 
Вашата мотивация? 
МЗ - Днес успехът на 
едно училище зависи 
от непрестанното му 
обновяване - то трябва да 
бъде наясно с новостите и 
да ги прилага. Това може да 
се случи с много работа и 
то на целия му екип. Мисля, 
че всички разбраха – 
трябва да имаме култура за 
иновациите, за да бъдем не 
като другите, а единствени 
и много по-напред от 
тях. Нямаме право да 
спираме – тогава ще ни 
настигнат. Технологиите в 
образованието навлизат 
непрестанно, ние трябва 
да ги следваме, за да 
създаваме условия за 
модерно и привлекателно 
учене. И учителите се 
квалифицират, те трябва да 
бъдат най-добрите. Същото 
се отнася и за мен. 
Мотивацията?
Искам да имаме най - 
привлекателното училище!
ВП - Най - голямата Ви 
гордост?
МЗ -  Да знам, че всеки си 
гледа работата с ясното 
съзнание, че го прави, за да 
бъдем най-добрите. После 
идват наградите, каквото 
и да значи това. А ние ги 
имаме – следователно съм 
постигнала целта си. Това е 
моята гордост!

ВП - Вашата визия за идеално 
училище? 
МЗ - Когато бях в училището в 
Кент, Англия, видях как  учители 
и ученици заедно и много 
сериозно редуваха часове 
и междучасия, между които 
нямаше особена разлика. 
Помислих, че това е идеалното 

училище. Беше ми мъчно, 
че нашите ученици нямат 
условията, за да учат, както 
беше там. Но когато се върнах в 
нашата 55-годишна сграда с 940 
викащи и тичащи деца, разбрах, 
че идеалното училище е това, в 
което учениците са свободни. 
Може би повече, отколкото 
би ни се искало понякога, но 
свободата също има своята 
възпитателна стойност. Тя дава 
духовно  богатство на човека, 
а при нас децата са щастливи 
да сменят ученето с играта. И 
когато пораснат достатъчно, 
разбират, че са получили и обич. 
Да, ние обичаме учениците си. 
Такова училище ми харесва.
       
А идеално може би няма все 

още... 
ВП - Какви са предстоящите 
проекти и с какво са 
свързани?
МЗ - Разбира се само с 
успеха на училището. Нека 
да не издаваме всичко, 
за да бъде изненада за 
другите, които не са се 
сетили за това, което е вече 
част от нашата ВИЗИЯ ЗА 
БЪДЕЩЕТО. Но мога само 
да кажа, че съм сигурна – 
ще постигнем всичко, което 
решим, защото знам, че има 
с кого да го направя.
ВП - Пожеланието Ви към 
всички...
МЗ - Обичайте 137 училище! 
То не е като другите!

Аз, репортерът 55 години 137 СОУ ‘Ангел Кънчев’

Моята автобиография 

Родих се през 1850г. в  семейството  на беден  майстор зидар в 
малкото балканско градче Трявна. Казвам малко, защото по това 
време Трявна не наброяваше повече от 2 500 

жители, но пък беше духовен, административен и стопански център 
на околните „тревненски колиби”. Две години преди да се родя, 
баща ми Кънчо Ангелов, постъпва с първите доброволци в четата на 
Капитан дядо Никола, чиято цел е организиране на свободолюбивите 
балканджии против турските поробители.  
До десетгодишната си възраст живях в родния си град на ул. 
„Долна” заедно със семейството ми. Спомням  си колко грижи 
полагаха родителите ни за нас - всички ни сочеха за пример в 
града. Баща ми на гурбет, а майка ми посреща неканени турци, 
тъй както е редно: слага джезвето на жарта, за да вари кафето, а

през това време тихомълком ме изпраща в съседите да не слушам „гнуснавите им думи и псувни”. А 
на мен сърцето ми се къса, обикалям около прозорците, ослушвам се и във всеки момент съм нащрек 
да й се притеча на помощ. Често ставах очевидец на издевателствата и насилията, вършени от турците 
върху моите невинни съграждани и събирах в душата си омраза. Молех майка ми да разказва вечер край 
огнището приказки за харамии, за хайдути, а когато се събирахме през празничните дни на общи софри с 
близки и познати, жадно поглъщах възторжените думи за „дядо Иван”, единствената опора и надежда.
Бях пъргаво и игриво дете. По цели дни не се прибирах. Заедно с другите деца си правехме 
скривалища из планината, стреляхме с дървени пушки и вършехме лудории. Държах на училището.
Обичах учителя си Петко Рачев Славейков, който освен на четмо и писмо ме учеше и на родолюбие. 
През 1860г. се преместихме в Русе, защото животът в Трявна стана тежък и несигурен. Бяхме 
принудени да търсим прехрана другаде. За щастие още първите месеци от пребиваването си в Русчук,  
баща ми си намери работа като майстор на новострочщите се магазини на русенското пристанище. 
През лятото, когато бях по-свободен, ходех и му помагах, към обяд отивах вкъщи, за да взема храна 
и сядам заедно с другите зидари на общата софра. Аз обичах да помагам на баща си, докато се 
любувах на Дунава, а майсторите и калфите ме харесваха и често ми купуваха боза или шербет.
През 1861г. ме записаха в русенското Варошко класно училище при даскал Петър Арнаудов. 
Слушах в захлас вдъхновените му слова в часовете по българска история. Учителят ни 
разказа,че свирепият турски паша Бошнак ага бил победен от руските генерали, все повече 
и повече вярвах, че руският народ ще освободи българите от непоносимото робство.
1865-1866г. учих в българската гимназия в Белград и получих свидетелство с отличен успех. На 
път за Русе се отбих в Букурещ и Гюргево, там се запознах с Димитър Геров, който ми каза, че 
съществува Първа българска легия в Белград и че сега тече подготовка и сформиране на Втора 
българска легия. Завърнах се в Русе и се ужасих от турските безчинства и зверства над поробеното 
население. Ефенди Чорапчиев, който се възхищаваше на ума ми и беше спомогнал да получа 
стипендия, за да продължа образованието си в Бесарабия, ме посрещна с радост. Той искаше един 
ден да стана султански чиновник. Успях да убедя моите „благодетели” да ми разрешат да продължа 
образованието си в Белград под предлог,че ще следвам духовната семинария. Те се съгласиха, а 
аз щом пристигнах там,постъпих в артилерийската школа, която беше като военно училище.
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55 години 137 СОУ ‘Ангел Кънчев’

Не успях да завърша четвърти курс, защото боледувах често, но постъпих във Втора българска 
легия, в която участваха Васил Левски, Панайот Хитов, Димитър Общи, Македонски и др. 
През 1869г. отношенията между Турция и Сърбия се изостриха. Княз Михаил се обърна към 
началника на Втора българска легия капитан Драгошевич с молба да организира дружина, 
която да окаже помощ в борбата срещу турците. Оглавявах една от сформиралите се чети, 
взехме участие при обсадата и превземането на турската крепост в Белград. Това беше първото 
ми бойно кръщение.Но не след дълго княз Михаил го убиха и новите регенти обезоръжиха и 
пръснаха българските легисти,решиха,че не сме им нужни. Веднага щом се върнах в Русе се 
включих в дейността на читалището  
и заедно с Никола Обретенов 
продължихме да работим.
През 1870г. заминах за Табор, 
записах се студент в   Областното 
земеделско - индустриално 
училище,специалност агрономство.
Преди да приключи учебната година, 
поради липса на средства приключих 
с образованието си.Тръгнах за 
България, на 29.09.1871г. пристигнах 
в Ловеч, за да се срешна с Левски. 
Бях член на БРЦК и Левски ми 
възложи задача да размножа 
проектоустава, като го препиша 
с червено мастило, ,,за да бие на 
кръв”. Проектоуставът предстоеше 
да се приеме от общото събрание 
при участието на представители, 
избрани от всички тайни комитети в 
страната и аз трябваше да го занеса 
в Букурещ. Преди да стигна в Русе  се отбих в . Червена вода. Вечерях с вуйчо и група добри 
патриоти от селото, вечерта премина кто семейно празненство. Рано сутринта на 05.03.1872г. 
напуснах селото и заминах за Русе, бързах да сваря турското параходче, което пътуваше до 
Гюргево. Бях предаден, не исках да падна жив в ръцете на турците и сам посегнах на живота си.

55 години 137 СОУ ‘Ангел Кънчев’

Ангел Кънчев
Евгения Иванова

По стълбите бавно вървя,
портретът ти гледам с надежда...
В очите ти грее деня –
свободата в тях се оглежда...

Пресмятам... На двайсет и две
от живота без страх се отрече...
Куршумът ти смело пое,
на велика идея обречен...

„Да живее България!”-
екнаха думите смело...
В теб живее България –
свободата е твоето дело!

Ръката ти даже не трепна...
За жертвата беше готов...
Животът в погледа секна...
Смъртта те прие със любов!

И когато в делника труден,
мисълта не намира покой,
спомням си подвига чуден
и смъртта ти, родила герой.

По стълбите бавно вървя...
Портретът ти вдъхва надежда...
В очите ти грее деня –
България в тях се оглежда!
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Гордеем се с ... 

ПРОГРАМАТА „ ПАРТНЬОРИ В ОБУЧЕНИЕТО“ 
на MICROSOFT  CORPORATION

    137 СОУ  - В СПИСЪКА НА  ИНОВАТИВНИТЕ 
УЧИЛИЩА В СВЕТА

Десислава Миленкова 
Мениджър за иновациите и начален учител 

Училищните ръководители от цял свят си задават едни и същи въпроси: “Как мога да направя 
образованието по-достъпно и подходящо за включване и на учениците в подготовката им 
за  успешно бъдеще?”
В отговор Microsoft е създала програмата Партньори в обучението - Иновативни училища. 
Това е общност от училища, която се стреми да намери отговори на този въпрос. Целта на 
новаторската програма е откриване, споделяне на най-добрите практики, разработване на 
модели и дейности, които всяко училище, или всяка училищна система може да използва, 
за да помогне на учениците да постигнат пълния си потенциал. Друга цел е създаване на 
съвместна общност от съмишленици сред училищните ръководители от цял свят.
Въз основа на опита на иновативни училища и образователни експерти от цял свят, 
Партньори в обучението помага на училищните ръководители да създават култура на 
иновация, която да развива начини за използване на технологиите в учебния процес и да 
дава възможност на децата да развиват умения на 21 век. 
Майкрософт подпомага училищните ръководители в:
• Изграждане на способности и желание за промяна у училищните лидери
• Разрастване на образователните общности
• Разширяване и модернизиране на преподаването и ученето в практиката.

За да свърже училищни лидери от целия свят, Microsoft създаде глобална общност на 
партньори в Learning Network (www.partnersinlearningnetwork.com), където училищните 
ръководители с общи интереси могат да споделят опита си и да се свързват един с друг. 
Microsoft е домакин на провеждани месечно “Виртуални университети”, в които участват 
водещи експерти в областта на образованието. Някои от темите в тези виртуални обучения 
включват:
• Учебен план и оценка на развитието
• Лидерство
• Изграждане на способности и компетентности 
• Учебна среда
• Ученически глас

В програмата се насърчава посещения на други иновативни училища, споделяне на добри 
практики в местни общности и училища. 
За тези училища, които искат да се ангажират в тази програма има три нива на участие:
1. В световен мащаб – общност на Иновативните училища
2. Иновативни училища - Pathfinder програма
3. Иновативни училища - Менторски училища

Гордеем се с ... 

137 СОУ беше избрано заедно с 50 други училища от цял свят в Иновативни училища - Path-
finder програма, която обединява училищни ръководители от цял свят, стимулира ги да работят 
заедно за развитието на култура на иновации в обучението.
За да бъде избрано за програма Pathfinder, училището трябваше да докаже мащабни и 
повторяеми модели, които да помогнат и на други училища при работата им за създаване 
на своята визия за трансформация. Изборът започна със строг процес на кандидатстване, 
фокусиран върху това как се ръководи училището, каква е неговата визия и ролята на учениците 
и преподавателите. Разглежда се учебната програма и използването на технологията. По всички 
показатели училището ни получи много висока оценка, което доведе и до избирането му сред 
над 200 кандидати от цял свят.
Заявленията се приемат ежегодно от април.
Участие в Програмата за Pathfinder дава на училищата достъп до ресурси и подкрепа, 
включително:
• Участие на партньорите в световен Образователен Форум (Вашингтон, САЩ, 2011г.)
• Лекции на световни експерти в изследвания и теория на образованието
• Достъп до: Иновативни училищни комплекти с образователни инструменти, включително 
ресурси за оценка и развитие, онлайн обучения, коучинг и менторство;
• Сътрудничество и обучение от страна на други иновативни училища по света
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Послание до моето 
училище

Училището – то е нещо, което отваря вратите си веднъж в живота, още с първия си звън. Сега 
може и да не е най-приятното място, на което искаме да бъдем, но след време ще осъзнаем, че 
без него - няма бъдеще. Тревожим се за изпитвания, тестове и оценки - това някога много ще ни 
липсва. 
   137-мо СОУ “Ангел Кънчев” е училище, което има дълга история. Изградило е авторитет на 
едно от водещите училища в район “Люлин”. Училището обучава 935 ученици.

и при нас на 15 септември. 
Месец декември е обявен за 
борбата ‘с наднорменото тегло 
при децата’ , като се провеждат 
спортни мероприятия”, а 
в каря на месеца правим 
коледни тържества. През март 
правим ученическа изложба 
на мартеници и тържество за 
буквите ( на 1клас ). Но най-
значимото за нас събитие 
през този червено-бял месец 
е патронният празник на 
училището ни – 17.03. Месец 
май - денят на Европа (9 май)
тогаваНие имаме възможността 
да организираме “ученическо 
самоуправление”; тогава 
  изпращаме и поредния випуск и след като в училище останем с две паралелки по-малко, 
организираме и импровизиран базар на рисунки и изделия изработени от ученици от училището. 
   Едва ли ще можем да опишем всичко за нашия втори дом, това което той е за нас.  Всеки ученик, 
учител и директор е важна част от нашето училище. Дължим много на директорите на училището 
си, защото те са тези, които са се отдали на нас, те са „полицаят” , който кръжи наоколо винаги 
когато загазим или „родителят” когато се проявим отлично на някой от проектите в 137-мо 
СОУ. Учителите са тези, които ни учат, подготвят ни за бъдещето и без които нямаше да бъдем 
компетентни в толкова много области. Всеки ученик е едно малко парченце от образователения 
пъзел. Всички заедно като едно, образуваме един много красиви. 
   Това е нашето училище описано в няколко реда. Искаме то да се променя все към по-добро и 
след време да бъде най-доброто училище в цяла България. Повече извънучилищни мероприятия 
могат да бъдат организирани, както и много други неща. Но ние, учениците, засега ще гледаме 
напред и нагоре, а надолу само, когато трябва да си научим уроците.

   Както всяко друго училище и ние си имаме традиции. Началото на учебната година започва

Мария Василева IXб

Гордеем се с ... 

Гордостта на 137 - спортисти 
Ванеса Берова IXб

Може и да не сме спортно училище, но ето че и тази година нашите спортисти се справиха 
отлично. Волейболистите ни от 8 до 10 клас се класираха на 2-ро място, а пък от 11 до 12 
клас – 3-то място.
Нужно е да изкажем голяма благодарност на нашите футболисти. Играчите от 8 до 10 клас  
взеха 3-то място, а големите от 11 и 12 клас успяха да покорят върха - спечелиха първо 
място на турнира в район Люлин. Успяха да прославят нашето училище. Ще стискаме 
палци за нашите победители и на Зоналното първенство! Успех!

И най-голямата ни гордост за спортни постижения е отборът по баскетбол, който успя 
да се класира на  второ място на Областния кръг. Благодарим ви момчета,че прославяте 
137 СОУ.
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Против агресията 

Статия на редактора
Йоана Стоянова 

Грижовни ли сме ние хората, както животните към малките си? Ако да,то винаги ли сме такива?

Осъзнаваме, че живеем в 
конкуретно общество, в което 
все повече се ценят личните и 
професионалните качества на 
индивида,  все  по-голямо значение 
придобиват квалификациите, 
отдаденоността към работата, 
непрекъснатата борба за 
оцеляване.Ала медалът има и 
обратна страна- не остава време 
за родителски грижи. Децата са 
оставени на самовъзпитание и 
на улицата, атам доста свободно 
се разхождат не най-добрите 
нрави.И напоследък като 
истинска вълна ни заливадетско 
насилие- безпричинни изблици 
на ярост,ненавист, завист и 

жестоки боеве, конфликти между деца и родители, незачитане качествата и личността на 
другия.Ала проблемът не е само в това. Той е и в нагласата на голяма част от родителите, 
които търсят отговорност и вина за случващото се в държавата, в училището, в детето си, но 
не и у себе си. „Ако има кой да слуша, няма кой да говори!” Христоматийна е предствата ни 
за овладяване на агресията. „Знаем” как да се справим с нея, но с промяната на ценностната 
система се оказва, че и методите са остарели,а детското съзнание заболяло.
Имунизации?
Съществуват...
Ние от клуб „Млад журналист” отказваме да свикнем с агресията, заемаме се с отговорността 
да правим морални послания към своите съученици, да прикачваме всяка седмица по една 
позитивна мисъл върху постера на вестника в нашето училище, да работим усърдно, за да 
засенчи 137 СОУ лика на омразата,насилието,алчността...
Нека бъдем първи!
Нека решим заедно проблема!
Нека не копираме поведение, а да съсредоточим силите си върху своя индивидуализъм, 
добротворство и смирение!

Против агресията 

Агресия

Агресията е непрекъснато зараждаща се в човека и е неизбежна. Различават се две основни 
форми на агресията – такава, която е насочена към субект и такава, която е насочена към 
обществото. Може да се сравнява и с психично разстройство. 
    Проявите на агресия се дължат на: 
 - Неизградена ценностна система;
 - Подвластност към внушение; 
 - Липса на самоконтрол; 
 - Неспособност да се контролират собствените емоции. 
* Физическата агресия е директна и човек може да нанесе удари върху жертвата с юмруци и 
ръце, да рита с крака, да хапе със зъби, да щипе, да блъска другия и т.н. 
* Индиректната агресия нанася удар върху жертвата по заобиколен начин: причиняване на 
вреда върху имуществото, причиняване на вреда на близките му, дори замесване на трети 
човек.
    Агресията може да възникне, като изблик нагняв или ярост, тя индивида е ядосан или 
разгневен, като може да бъда съзнателна и импулсивна. 
    Психическото разстройство е често срещан проблем днес и децата са най-невинните му 
жертви. Хлапетата черпят информация от средата, в която живеят – натрупват опит, знания, 
формират съзнание, самоанализ на това, което искат да бъдат и т.н. Ако детето отрасне в 
агресивна среда, то съпреживява случващото се около него и го възприема за нормално. 
Агресивното поведение може да се придобие и при взаимодействие с връстници. 
   Когато даваш воля на гнева си, ти се държиш агресивно. Хората те изолират, губиш ги, а си 
се чувствал в свои води. Оказваш се затворник в собственото си обкръжение. Тази борба е в 
състояние да срине всеки, който си мисли, че може със спокойствие да покори живота.
    Моят съвет към хората, които откриха себе си в някой от по-горните редове е: недейте да 
подтискате агресията в себе си, това няма да помогне, но също така не я прилагайте и към 
обществото. Има хора, които са специализирани в областта и те ще могат да ви окажат помощ. 
Не се страхувайте да споделите с хората проблема си, това може да ви помогне. Социалните 
контакти карат човека да се чувства значим и нужен в даден момент. 
    А пък, ако някой от вас е открил в описанието, държание на негов приятел или близък: 
недейте да страните от него, а му помогнете. 
    Светът може да е оцелял, защото се е смял, но зад смеха се крие приятелство, доверие, 
подкрепа. 

Мария Василева IXб
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Против агресията 

Иво Станев 5б клас

1. Какво е агресията? 
Агресията е гняв, изразен най-често с насилие. Агресията е като инстинкт. С течение на 
времето агресивната енергия се акумулира  и колкото повече се е натрупала, толкова по-
слаб стимул е необходим за нейното съдействане. 
2. Какво предизвиква агресията?
Според някои лекари безалкохолните напитки предизвикват агресията. Начинът да я спрем 
е консумирането на по-малко газирани напитки.
3. Кои са агресивните?
Жертвите на агресията са най-често нервни, (стресирани) хора, на които им трябва съвсем 
малка причина, за да се превърне в жестоко насилие, когато тя избухне.
За радост в нашето училище агресията почти липсва, затова е добре да знаем какво 
представлява и как да се предпазим.

Против агресията 

През лятната ваканция заминах  на село. Там се случиха много неща. Ще Ви 
разкажа за едно от тях. Беше топъл юнски ден. Всичко започна рано сутринта, 
когато дядо дойде да ме вземе от София. Тръгнахме и по пътя му свърши 
бензинът и се наложи да бутам колата. Няколко метра по натам изплезих език 
от умора. Ходих един километър до бензиностанцията заради грешката на 
дядо ми. Стигнах до нея и налях един литър бензин в тубичката. Върнах се до 
колата, а дядо ми беше изчезнал. Малко се изплаших, но запазих спокойствие. 
Налях бензина в колата. Изведнъж чух шум, излизащ от един храсталак. 
Доближих се до храста и видях едно малко хъски. Взех го в ръце и отидох в 
колата, отворих багажника, и му послах едно одеялце. Хъскито си легна.
Чудех се къде е дядо ми и как да кръстя малкото кученце. След дълго мислене 
реших да го нарека Били. Тъкмо се сетих, че имам телефон и мога да звънна по 
него и в същия миг видях дядо да се разхожда в гората. Казах му за кучето  той 
се съгласи да си го вземем. 
Стигнахме в селото ми и веднага послах одеялце на кученцето. Баба го 
нахрани. Дойде вечерта. Започнахме да ядем,а Били скочи върху масата и 
бутна всички прибори. Не се ядосах на Били, защото още беше малък и не 
разбираше. Легнахме, а кученцето  заспа на възглавницата ми.

Аз правя добрини
Кристиян V в
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Любопитно

Програма “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЖИВОТ” и SOSTRAINERS.eu

В програмата “Учене през целия живот”, която се състоя от 17 до 22 февруари, присъстващите 
получихме систематично обучение в две от социалните компетенции – “Работа в екип - 
Сътрудничество” и “Разрешаване на проблеми”. Бяха ни раздадени работни тетрадки, в които 
да записваме всичко, което ни е интересно, считаме за важно, трябва да запомним, желаем 
да споделим и можем да използваме в практиката. 
Програмата “Работа в екип - Сътрудничество” обхвана аспекти като: готовност и способност 
да се предават знания; полагане на усилия да не бъдеш “влачен” от екипа; способност да се 
участва в изпълнението на общите задачи; способност се фокусира и поддържа вниманието 
върху общата цел. 
Тренингът “Разрешаване на проблеми” ни насочи към разбиране на същността на проблема; 
разграничаване на важното от маловажното; способност да се види проблема систематично; 
способност да се използва интуиция; избягването на прекомерното опростяване; адекватна 
оценка; способност да се задават въпроси, които биха ни довели до същността на проблема.
 Обучението ни даде възможността да научим много неща. Групата беше разделена на две по-
малки.  За да минават приятно часовете, в които се събирахме и бяхме заедно си измислихме 
правила, с които се съобразявахме всички. Участвахме в практически, индивидуални и групови 
упражнения. Увеличихме способността си да работим в екип, да се справяме с проблеми и 
социалните си умения. В края на обучението голяма част от нас получиха удостоверения. Но 
най-важното, което според мен получихме, са новите приятелства, които се зародиха.  

Мария Василева IXб

Аз, репортерът 

Ива Йорданова 
учител на броя 

Виктория Владимирова Vб и Симона Йорданова Vб

Виктория & Симона  - Какво мислите за проекта „Успех“?
Ива Йорданова - Очаквана необходимост за уплътняване на свободното време 
на учениците. Един добър метод за справяне с  агресивни и проблемни деца 
чрез задържането им в училище с интересни за тях дейности и всичко това-
безплатно.
Виктория & Симона - Какви групи са се оформирали в училището и какви 
дейности се извършват?
Ива Йорданова - В областта на изкуството, спорта, математиката, историята, 
туризъм, здравословен начин на живот - 25 групи, клубове, студиа и др.
Виктория & Симона - Каква е целта на проекта?
Ива Йорданова - Основната ни цел е да предотвратим отпадането на деца от 
училище .Да обръщаме внимание на деца, които имат нужда от специфична 
подкрепа. Да повишаваме мотивацията на учениците за участие в образователно-
възпитателния процес.
Виктория & Симона - Разбрахме, че и Вие имате клуб, как смятате да се развива 
той и ще имат ли изяви учениците, участващи в него?
Ива Йорданова - За сега планирам да се реализира в рамките на една учебна 
година.Името му е „Добър съм - пея, танцувам, творя”, а изявите са на 16.03.2012г 
и на 24.05.2012г.Заповядайте!
Виктория & Симона - Мислите ли, че се справяте с работата на кординатор?
Ива Йорданова - Това ще кажат останалите, участващи в проекта-директор, 
учители, ученици, но аз знам,че дадох много - направих и невъзможното.
Виктория & Симона - Голяма отговорност ли е?
Ива Йорданова - Отговорността е голяма и изисква много работа, ангажираност 
и себеотдаване. Смятам, че с помощ и подкрепа от колегите ми ще се справя.
Виктория & Симона - Мислите ли, че проектите ще успеят?
Ива Йорданова - Да. Щом има мотивирани учители, амбицирани деца и усмихнати 
родители значи проектът жъне УСПЕХ.



Юбилеен брой 4
16 март 2012 

vestnik137sou@abv.bg18

Юбилеен брой 4
16 март 2012 

vestnik137sou@abv.bg 19

Любопитно

Какво мисля за униформите?

Виктория Владимирова Vб
Аз мисля, че униформите в нашето училище са чудесни. Моята идея за униформите е: както 
от първи и втори клас децата носят зелени униформи, а в трети – розови, така може и да се 
въведат специални облекла и за учениците от пети и шести клас. Нововъведените облекла 
могат да бъдат обагрени със специален цвят за всеки випуск. За да се различават униформите 
на различните класове освен избраните цветове могат и да се пришият и емблеми, които да 
изглеждат така: 

Виктория Владимирова Vб и Симона Йорданова Vб

Симона Йорданова Vб

Мисля, че униформите са много добра идея, защото чрез тях ще се премахнат различията 
между децата. Забелязала съм, че напоследък тинейджърите определят хората по дрехите, 
което не е добре, а чрез униформата всички ще са еднакви. Според мен учениците до седми 
клас трябва да носят униформи, а цветовете на определените класове да са различни, но да 
се допълва до мнението на учениците за дизайна и цветовата гама на самото облекло. 

• Нашите първокласници красят училището ни. 
• Много от децата смятат, че униформата е красива, сравняват теменужка, с бонбони 
т.н. ,а зеленият ú цвят емблема за гордост на нашето училище. 

Любопитно

Пролетта 
Йордан Бончев Vб и Стефани Рачина IXб

Мили читатели, посрещнете 22.03 с усмивка. 
През пролетта имаме чувството, че се ражда 
нов живот, всичко се пробужда след тежката 
и уморителна зима... събличаме тези тежки 
якета , пуловери и ботуши, които цяла зима 
са ни топлили и досаждали. Махаме дебелите 
ръкавици, шалове и шапки и започваме да 
носим по - тънки дрехи и изрязани обувки, 
каква радост нали? Едно от най-прекрасните 
неща са мечтите, които се пробуждат през 
този сезон. Те носят нова вяра в доброто и 
красивото. Подарете цвете или си направете 
подарък вие, но нека отбележим, че я 
очаквахме с нетърпение... Какво по-хубаво от 
красивата зеленина, топлото време, пеещите

птички и радостните детски викове, които огласят градинките. Нека тази пролет 
ви зареди с повече позитивна енергия.  Да не забравяме, че след пролетта идава 
лятото, а кой не  го обича?
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Любопитно

Ден на шегата , хумора 
и глупаците - 1 април

Йоана Лазарова IXб

Това е и единственият ден в годината , когато може да се пошегувате или да излъжете околните 
без да се притеснявате , че отсрещната страна ще ви се обиди или разсърди. Закачките и 
веселите номера на днешния ден са позволени , че дори и задължителни – смехът е здраве , 
той е най-доброто лекарство. 
Почти навсякъде по света празнуват 1 Април. Денят на шегата в различните държави се 
чества различно. 
   В Англия например 1 Април е известен като Ден на всички глупци. От полунощ до 12 часа 
на обяд всеки може да се шегува, надсмива и погажда номера на приятели и познати. Този, 
който се хване на въдичката, се посреща с весел смях и викове: „Априлски глупак!“. Една 
от най-големите лъжи за 1 Април е станала в Лондон през далечната 1860 година, когато 
няколко стотици английски джентълмени и техните опърничави английски лейди получили 
покани да отидат на „ежегодната тържествена церемония по измиването на белите лъвове, 
която ще се състои в Тауър в 11 часа сутринта на 1 Април“.
   В Шотландия пък 1 Април се празнува цели два дни, като вторият ден от шегаджийския 
празник е посветен за „задните“ части на тялото – традиция е по гърбовете на хората да се 
закачат иронични надписи.

Един съвет : 
За измислянето на шеги използвайте единствено въображението си!
Ето и някои предложения за първоаприлска шега : 
1. Вържете банкнота с корда (за въдици) или просто с обикновен бял или черен , или какъвто 
цвят си поискате . По възможност да е по-дълъг . Мисля , че се сещате на там как продължава. 
Поставяте банкнотата на земята и се скривате зад някое ъгълче. Изчаквате да мине някой 
човек и просто дърпате кончето. : )
2. Да залепите стотинка на земята. Смейте се на хората , които се навеждат. 
3. За гаджето ви например , можете да измислите нещо от сорта : “Ох , искам да поговориме. 
Аз много те харесвам и обичам искам да сме заедно , но ..... искам да скъсаме........ (реакция на 
другия или просто тишина) Искам просто да скъсаме чаршафите от секс . ОБИЧАМ ТЕ , МИЛО 
! :* “ 
4. Момчета , излъжте бащите ви , че сте обратни. 
5. Да се обадите на някой , да се представите , че сте от някаква игра , томбола или нещо 
друго и да кажете , че дадения човек е спечелил еди си каква сума пари и да отиде на място 
посочено от вас , до 1 час. И отивате и му казвате , че сте се го преметнали. : ) 
6. Добра шега става , когато отвъртите леко капачката на черния пипер или солта. Когато 
някой реши да си сложи сол например ще се изсипе цялата солница.

Поздравления!

Поздравления

Алекс Грънчаров спечели Тринадесети Софийски математически турнир.

Класирани за втори кръг на Олимпиадата по български език и литература:

1. Виктория Мъкова - 5а
2. Георги Бончев - 5а 
3. Даниел Дамев - 5а 
4. Евина Кехайова - 7б 

Класирани за втори кръг на Олимпиадата по география и икономика: 

1. Константин Лаков - 6б, 55 точки
2. Мартин Рангелов - 6в, 46 точки 
3. Мартин Кирилов - 7б, 48 точки 

Класирани за участие в национален кръг по английски език:
1. Даниел Митев - 3в 
2. Николета Димитрова - 3в
3. Никола Петров - 4б 
4. Кристиян Емилов - 3в 
5. Петър Тонков - 5а 
6. Богомил Йорданов - 5в
7. Любослав Герасимов - 6б 
8. Никола Караглев - 6а 
9. Марти Даганова - 7в
10. Евина Кехайова - 7в 
11. Григор Гранджев - 10а 
12. Валерия Попова - 10б 
13. Калоян Николов - 11а 


