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Как виждате българското
образование?
НАШИТЕ ИНТЕРВЮТА С РОДИТЕЛИ
Не го виждам в „розов цвят“, но ми се иска и силно се
надявам един ден да стане такъв /цвета/. Става въпрос за
българското образование като цяло. Мисля, че в 54. СУ
училищното ръководство дава всичко от себе си нещата
да вървят в правилната посока.

ХИМН НА
54. СУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”
текст:Дора Ганева.
музика:Юксел Ахмедов.

Във царствен звън отеква твойто име,
преминало през бесните порои на века.
То свети с исполинската сила
и като слунчев лъч огрява нашите сърца.

…………….

Стр.2-3

От Свети Иван Рилски към
НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ

На стр. 4—5

Заветът ти припомня бури знойни
за българските вечни теглила,
за думите,отворили дълбоки рани,
с които дълго ни държаха в плен.

За ТВОРЧЕСТВОТО, УСПЕХА
И ЛЮБОВТА

С духа ти дръзвахме пред цялата вселена,
че деца сме славни,героични и дроби.
Твойта мъдрост на отец ни казва
да обича ме,да браним,да творим.

НАШИТЕ НОВИ АВТОРИ

Да открием и да пазим светлината,
да откликваме на всеки зов със плам.
Поклон пред теб,учителю любими!
Заветът ти ще съхраняваме със чест.
Със думи,одухотворени във мелодия,
ще носим ний със себе си в годините
делата ти,обковани в ореола
на светлата и вечната история.

Стр. 6—7

Ще минат още много векове,
но името ти,наш патроне,ще живее.
То учи как да не враждуват поколения,
да има вечен мир и светлина напред.
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Интервюта с родители
КК: Какво е Вашето мнение за 54. СУ?
ВК: 54. СУ е училището дало ми началното и основно образование. В неговата
сграда и име се крият много от детските ми спомени. С радост приемам избора на
децата ии да продължат образованието си в него. Тук аз намирах преди много
години високия професионализъм на преподавателите и ръководството, а сега
освен всичко изброено, и интересния, нестандартен начин за поднасяне на често
сухата материя, която трябва да бъде усвоена от учениците.
КК: Какво мислите за днешните ученици?
ВК: Мисля, че има изключит елно умни и будни деца, ж адни за знания и
предизвикателства в света на науката, а в същото време ежедневно ставам
свидетел на изключително грозни сцени по улици и заведения, главна роля в които
играят именно тези будни и умни деца. За съжаление, до момента обществото ни
не може да се пребори с това поведение.
КК: Според Вас с какво биха могли родителите да са по-близо до училището и
учителите?
ВК:На първо място – силната заинтересованост на родителя към детето; Познания
за изискванията на училището /в частност учителя/, към ученика; честата
комуникация между учител и родители в и извънучилищната среда.
КК: Как виждате българското образование?
ВК: За съжаление, не го виждам в „розов цвят“, но ми се иска и силно се надявам
един ден да стане такъв /цвета/. Става въпрос за българското образование като
цяло. Мисля, че в 54. СУ училищното ръководство дава всичко от себе си нещата да
вървят в правилната посока.
КК: Благодаря за от деленот о внимание!

ВК: За нищо! Беше ми прият но!
Интервюиран: Виолета Кънчева, експерт АОКТПГ в БДСК, родител на
Кристиян Кънчев (ВК)
Взел интерюто: Кристиян Кънчев ученик в 11 „В“ клас на 54 СУ „Св. Св. Иван
Рилски“ (КК)
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Интервюта с родители
Интервю във връзка с образованието с М. Владимирова, която е
управител на собствена фирма. Тя е родител на Е. Игнатова от 11ти
клас.
И: Какво е Вашето мнение за 54. СУ? М.В: Според мен, 54 СУ е училище с
традиции, което дава най-доброто образование на територията на район
Надежда. С отлично ръководство и квалифицирани преподаватели, които
поднасят на учениците по интересен начин съответния материал.
И: А какво мислите за днешните ученици?
М.В: Смятам, че са будни и в голямата си част, образовани деца.
И: Според Вас с какво биха могли родителите да са по-близо до училището и
учителите?
М.В: Родителите биха могли да съдействат за по-добрата комуникация
между ученици и учители, както и в подобрението на учебната среда.
И: Как виждате българското образование?
М.В: Към настоящия момент българското средно образование е на средно
ниво, като самите ученици изучават множество предмети.
И: Как виждате неговото развитие?
М.В: Смятам, че българското образование може се подобри, като учениците
изучават предмети, които ще са им необходими при кандидатстване за
висшето им образование, а също така да бъдат по-добре стимулирани с повисоки стипендии и безплатни учебни пособия.

И: Благодаря Ви за отделеното време!
М.В: И аз Ви благодаря за вниманието!
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"Искам"

"Не искам"

Искам хората да станат добри и състрадателни..

Не искам да гледам намръщени хора...

Искам хората да станат благодарни и
чувствителни...

Не искам да гледам тъжни сърца и празни
души..

Искам студените каменни сърца да се превърнат в
горещи гейзери от любов..

Не искам да гледам моята страна- пълна с
хора без мечти...

Искам да няма злоба в човешките сърца...

Не искам да гледам емигриращи стада от
хора...

Искам хората да стават сутрин с усмивка и
желание за предстоящия ден..

НЕ ИСКАМ и НЕ МОГА да гледам!

Искам хората да станат по-единни и усмихнати...

Мимо Гарсия

Искам хората да разберат, че не парите правят
те щастлив...
ИСКАМ...

Искам
Искам слепите да прогледбат през прозореца на мечтите.
Искам лъчите на мъдростта невестите да озарят.
Искам завесите на алчността да се вдигнат,
за да може хората да видят кое е ценно.
Искам благодарност у днешните хора.
Искам да има благодарност дори и за най-малкото.
Искам силоетност и единнство между хората.
Искам мир да възцари над нас.
Искам моралност и честност!
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Няма съм аз без моята душа,
почернена от стара прокуда се рея
светъл път да намеря и пътник,
музикант, с черен ключ и ноти под ръка.
Спря един уличен творец и ме погледна
като старо, изнемощяло куче, чийто лай
беще едвам доловим за обкръжаващия ни свят!
Чудак, помислих, да, но може би само той има слух
за моята феерична и антипатична симфония върху
черно петолиние, прогнило от мъка и гняв..!
Спри, не тръгвай, пътнико сроден, остани на моята
мрачна и пуста сцена за моя тържествен реквием!

Искам само капчица любов ,
да изпълва празнотата в душата
искам този нежен зов,
да почука на вратата.
Искам добротата в сърцето
да запълни нашите души
и изкачвайки се в небето,
с цялата си сила нека заблести.
Искам любовта да поведе народа
към свят прекрасен, нежен и блестящ
хората да я даряват
на всеки ближен покрай нас.
И живот да водим с песен

„Не искам”

във всеки ден, слънчев и
чудесен.

Не искам повече война и омраза, не искам парите да владеят света.

Веселина Георгиева 9 а

Трябва за спрем тази зараза, трябва да надвием врага.
Не искам всички да се разделят и да се мразят,
не искам всички взаимно да се дразнят .
Не искам да чувам всеки ден, колко опасе е света за мен.
Не искам повече насилие и страх, не искам от надеждата да остане само прах.
Не искам да бъда обект на внимание, но чуйте моето послание:
Живота си е ваш, вземете го в ръце, продължавайте напред
и каквото и да става, слушайте своето сърце!

Мария |Х „б”
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НОВ ПРОЕКТ ЗА 54. СУ „Св. Иван Рилски“

МАТЕМАТИЧЕСКИ И НАУЧНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЪРВА СРЕЩА В КИПЪР
От 21.11.2016 г. До 25.11.2016 г . Се проведе
първата работна среща по проекта в Кипър.
Наши представители на срещата бяха
учениците Надали Александрова, Уенди Нгуен и
Моника Борисова от 11 клас, заедно с техните
ръководитери Наталия Ботева и Ани Спасова.
Срещата беше много вълнуваща и незабравима.
Създадоха се нови приятелства с ученици от
други държави, обмениха се много идеи,
изживяха се незабрави моменти.

„MATHS AND SCIENCE ADVENTURE”
Проект в който участват Полша,
Финландия, Кипър, Португалия, Унгария
и България.

Нашия отбор представи презентащия,
създадена съвместно с учениците на другите
държави, която запозна участниците с велики
учени променили света със своята работа и
велики открития .
В конкурса за лого на проекта участваха всички
с множество проекти по темата.

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.
Еразъм + PROJECT, 2016-2018.

Нашият проект, участвал в конкурса

За лого на проекта, беше избран
проекта на Полша
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Надали, Уенди и Моника

Г-жа Ани Спасова

Г-жа Наталия Ботева
9

Нашият закрилник
Иван, тогава млад пастир
оттегля се във манастир.
Но ето, че духовната му сила
отвежда го във дебрите на Рила.
За покрив висината синя
му служила във рилската пустиня.
И шумата, неделя след неделя

Отхвърляй алчността като мотив
тогава истински си жив!
И с гордост нека помним лете, зиме,
в училище сме с неговото име.
И ореолът му с Христова слава
житейският ни път да озарява!

Автор: Дария Плачкова ІV”в” клас

му служи за завивка и постеля.

Полага каменни основи
споени от заветите Христови.
И ето Рилската обител
сдоби се с първия си жител.
За праведния му живот, за чудесата,
за изцеление на тялото и на душата,
при него идвали от краища далечни.
И поучавал той за истините вечни.
Самият Петър – цар и господар
пристига тук и носи дар.

Но върнати са даровете с лек поклон:
-Върни се там, на земния си трон,
че Господарят е един, на трон чудесен
не земен трон, но трон небесен!
И днес почитаме свещения Иван.
Отдаваме достойна дан.
И нека мъдрите завети

Свети Иван Рилски
Там, в дебрите на Рила
живял е старец белобрад
и под негова закрила
се издига божи храм.

Там молитви се мълвяха
за народа му любим,
в мир и радост заживяха
хора, твари и гори.

Той патрон е наш сега
и в училището уча.
С неговото име на уста
във живота ще сполуча.

не бъдат евтини съвети!
Автор: Александра Китанова ІV”г” клас
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Какво е това любов ? Най – напред и просто погледнато
това е едно чувство. Чувство, което всеки твърди, че е
изпитвал, който всеки твърди , че е нещо обикновено и с нищо
не се различава от другите чувства. Но дори да погледнем
просто на любовта, всеки ще намери чистотата в нея,
романтиката и нежността на един човек към друг.
Изразът – “Любовта е сляпа”. Да, много са го чували и за
много този израз и незначителен. Но такива хора, които
мислят по този начин не са изпитвали наистна истинската
любов. Разбира се, любовта не е само розова – не се само
радости и усмивки, не е само подаръци и обичане, не е само
разходки по моловете, кино. Както монетата има две страни,
така и любовта има. Другата страна е черната – тази на
раздялата, на разочаровнаието, на разбитите мечти и
надежди, на тъжните песни, които слушаме по цял ден и
продължаваме да бъдем тъжни. Но всеки човек има нужда от
тези моменти. Колкото и странно да звучи, така е. Не може,
няма човек, който да не е тъгувал поне веднъж за негова
любов. Но както казах, човек се нуждае от тези моменти, да
знае как да се справя с тях с след време да може да ги
преодолее по – лесно, като вече пораснал и зрял
човек.”Любовта е сляпа” – в момента, в който човек се влюби,
той забравя за лошите страни на отсрещния човек – блокира
ги. Не напълно разбира се. Не можеш да приемеш напълно
някой коренно различен човек от теб, колкото и да искаш, но
го приемаш до търпимата степен, колкото и да не е подходящ
за теб, колкото и да ви се ръзличават гледнит е т очки, щом си
го харесал този човек, значи така ще е.
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Едва след раздялата, когато любовта си отиде от сърцето
ти, тогава разбираш наистина що за човек си държал до себе
си. В много случай, раздялата “отваря” очите на хората, да им
покаже реалността и да им покаже, че светът не е толкова
прекрасен колкото си мислят.
В началото казах, че всеки е изпитвал чувството любов. Може
би сега ще си противореча – просто има хора, които никога
няма да изпитат това чувство и то не заради това, че не
могат да намерят човек, който да ибачт, а заради самите
тях. Има хора, които просто не знаят какво е това любов,
какво е да ибчаш, какво е да те обичат, но го твърдят, че
знаят, че са го изпитвали и се самозалъгват сами себе си. Има и
хора, които не знаят какво искат. Всъщност знаят – “Искам
някой, който да обичам,който да ме обича, някой който да
прави всичко за мен, който във всеки един момент, в който
имам нужда от него , той ще дойде при мен”. И да – “Каквото
поискаш – това ще ти дойде”. И точно тук идва големия
проблем – “Да, получих го, получих това момче, за което
мечтаех, обича ме, прави всичко за мен, дава ми всичко, винаги,
когато имам нужда от него, той е тук и ме подкрепя, но вече
не го обичам, загубих интерес към него, омръзна ми”. Значи
искаш някой който да те обича, да ти покаже най – хубавата
страна ла любовта, да прави всичко за теб и като го получиш
ти омръзва и не го искаш повече.... Какво искаш тогава... ? Няма
отговор на този въпрос. Аз съм на 17 години и наистина мисля,
че съм още прекалено млад, че да казвам всичкот ова, но нали
точно за това е този конкурс. Може би аз бъркам някъде, аз си
вадя грешни изводи от писаните от мен редове. Може би
любовта не е толкова прекрасна, колкото аз си я представям,
а може би просто от истинската любов е останало наистина
много малко. Малко, но я има !!!

12

Започнах с въпроса “Какво е любов?”. До този момент описах
самата дума просто и ясно, описах я разширено и подробно
заедно с всички нейни плюсове и минуси, но говорехме за
истинската любов. Какво да кажем за фалфивата – тази, която
се базира на парите, колите, секса..... Какво правят жените ?
Виждат богато момче, каращо Бентли или Ламборджини и се
лепват за него, обещават му любов, обещават му всичко. Че
как няма да му обещаят всичко, като именно момчето може
всичко и ще бъде просто инструмент на нейните обищания.
Като момче защитих мъжката страна по - горе, но и ние, както
и представителките на нежния пол правим грешки, дори
фатални понякога. Разбира се, някое по – заможно момче би
се възползвало от това и би приканило много момичета, които
търсят богаташчета, но точно там можеш да разбереш и да
намериш разликата между оригинала и ментето – любовта и
фалшивата любов. Не всички момичета са продажни и си лягат
с първия срещнат, само защото има пари, коли имоти и така
нататък. Ма момичето, зачитащи нещо много по – скъпо от
всичките коли, всичките имоти, нещо по ценно от парите –
Истинската любов !!! Да, има и такива момичета, както и
момчета. Наистина свесните хора вече са на изчезване. Нашата
страна и дори целия свят е осеян с фалшивата любов. Хора,
търсещи власт, внимание, лукс, хора които никога няма да
разберат какво е да обичаш и да бъдеш обичан. Да, вярно е, че
дори и та обичаш истински и да намериш чавек, който да те
обича истински не е гарантирано , че ще бъдеш заможен и ще
можеш да си позволяваш лукс, но в ковчега и богатия и бедния
са еднакви. Вие решете като какви искате да живеете –
Намерили щастието, любовта и радостта, но не намерили
луксозните коли и имоти или намерили безкрайните пари но
не намерили човек, с който да сподели всичкия този лукс.
“Когато двама души се обичат и вярват в себе си, нищо не е
невъзможно !!!”
Кристиян Кънчев XI „в“
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Аз имам една бухалка , ше и вържа две
пуканки и ше почвам,ама чакам още
малко да ме ядосате. [Каракашян]

1.- Какво ни прави българи ? [Каракашян]

Вчера беше на косъм и ти беше на
косъм,нека видим при кого ще се скъса
косъма. [Каракашян]

- Това е ,когато се изнасят?[ученик]

Вие използвате неговото говорене и вие
говорите,после той ви е виновен.
[Яна Михайлова]
17 номер кой е ? Ах, това дете гребен не
е виждал . [Цанова]
Колкото си дребен,толкова си и вреден .
[Цанова]
Наско с бретон тип Уди кълвача.[Цанова]
И нагъл си колкото можеш и още
толкова. [Цанова]
Кажете ми ,че ви действам като
разхлабително и следващия път по един
памрес ще ви купя ! [Поли Иванова]
Абе ти като кихааш от първия до шестия
етаж ли те чуват ? [Яна Михайлова.]
Стига рисува бе , Микеланджело. Аз
сигурно ако те бях накарал
нямаше да го направиш.Моля ви
се ,оцветява кръгчетата на О- тата.
[Каракашян.]

- Киселото мляко![ученик]
2.- Какво е това миграция ? [Цанова]

-Може и да се нанясат.[Цанова]
3.- Някой от братовчедите ти женен ли е ?
[Каракашян]
- Сестра ми нещо се мъчи,ама [ученик]
4.- Какво значи sister – in – law?
[Каракашян]
- Баджаначка.[ученик]

5. - Ако искате на припева,само жените.
[Каракашян]
- А аз тогава какво ще пея ? [ученик]
6.- Коя дата сме в петък ? [ученик]
- Други ден . [Цанова]
7.- Кои езера,госпожо,големите,нали ?
[ученик]
- Не,локвите ! [Цанова]
8.- Какво е снаха ? [Каракашян]
- Майката,на майката на бащата . [ученик]
9.- Господине,майка ми ми позвъни.. [ученик]
- Няма да и вдигаш .[Каракашян]
- Екстра ,и без това само ще ми се кара !
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