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НАРОДНИЯТ ХОР “БУДИТЕЛИ”
ГРАБНА НАГРАДАТА НА БНР

33 млади певци и инструменталисти, избрани от слушателите на предаването „Рано в
неделя“ на програма „Хоризонт“ се
представиха в гала концерт конкурс,
о р г а н и з и р а н о т Б ъ л г а р с ко т о
национално радио в зала „Люмиер“
на НДК. Изпълненията бяха под
съпровода на оркестъра за народна
музика на радиото и се излъчваха на
живо по програма „Хоризонт“.
В приятната атмосфера на
възторжените аплодисменти на
публиката и висока конкуренция,
учениците от 144 СОУ се представиха отлично. Народният хор
„Будители“ под ръководството на

РАДОСТ В ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НОСЯТ МАЛКИТЕ БУДИТЕЛИ

На 18 декември ученици от Клуб за
ООН и гражданско образование при
144 СОУ "Народни будители",
ученици от ХІ "а" клас и от Х-тите
класове посетиха Дом за възрастни
хора № 1 в кв. Дървеница с коледен
поздрав. Това е традиция от седем
г од и н и . Н е о ч а к в а н о т о б е ш е
посещението от ТВ7, която засне
целия ученически поздрав. Радослав
от VІІ "в" клас аранжира коледни
картички, нарисувани от учениците
от ІV "д" клас, както и коледни табла,
нарисувани лично от него.
Момичетата от Х "а" и "в" клас,
изучаващи народно пеене при г-жа

Бинка Добрева поздравиха
възрастните хора с няколко народни
песни. Учениците от ХІ "а" клас
изпълниха "Тракийски танц" хореограф Стефан Пет ров,
корепетитор - Петю Митин. Накрая
певиците запяха бавна хороводна
песен, а танцьорите поканиха и
възрастните хора да се включат в
танца. Сълзи на радост имаше в очите
на жителите на дома. С благодарност
те изпратиха гостите си, които
донесоха коледния дух в техния ден и
казаха, че очакват нови срещи с
младите ентусиасти.

Бинка Добрева спечели една от
деветте награди
професионален
запис в БНР.
Почетни грамоти получиха Кристина
Радева и Ирина Методиева, дует Ива
Котева и Петър-Леон Божилов.

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ГРАБНА НАГРАДАТА “СЪРЦЕТО НА СОФИЯ” ЗА НАЙ-ДОБЪР ДИРЕКТОР
По повод награждаването на
директора на нашето училище гжа Николова с почетната награда
„Сърцето на София“, ученици от
Студио „Вестникът на 144 СОУ“
направиха интервю с нея.
Илия: Какво е да си Директор, г-жо
Николова?

В навечерието на Коледа, на
традиционния
концерт „Различни, но знаедно за един по-добър
свят“ под патронажа на кмета на
София Йорданка Фандъкова, бяха
връчени наградите „Сърцето на
София“. Наградите се дават от Съюза
на българските учители и Арт център
„Кърнолски“.
В категорията най-добър ученик
наградата „Сърцето на София“ бе
връчена на Кристина Георгиева,
ученичка в пети клас със специалност цигулка в Националното
музикално училище „Любомир
Пипков“ за изключителното й представяне в национални и международни конкурси.
За най-добър учител „Сърцето на
София“ получи Росица Дакова
преподавател по български език и
литература в 51 СОУ „Елисавета
Багряна“.

Почетният знак „Сърцето на
София“ за 2012 г получи директорът
на 144 СОУ „Народни будители“
Величка Николова.
Под нейно
ръководство училището постига
значими успехи и е сред найпопулярните в София. През изтеклата година празнува своя 25-годишен юбилей. Участниците в ансамбъл „Будители“, певиците от Народния хор, учениците от класовете по
класическо пеене и музика, художниците са носители на награди от
престижни национални и международни конкурси. Училището работи по много европейски програми.
В концерта по повод връчването на
наградите участва ансамбъл
„Будители“ с хореограф Веселин
М а р г а р и т о в , ко р е п е т и т о р ъ т
Димитър Стоев, художествените
ръководители Стоименка Михайлова
и Константин Фиданчев.

В. Николова: Това е голяма
отговорност, грижа, внимание и
много любов към професията и
децата!
Илия: Какви са Вашите задължения
като Директор?
В. Николова: Задълженията на
директора са ужасно много и едни
от тях са да контролира работата на
учителите, да им съдейства. Да
организира учебния процес,
възпитателната работа и
извънучебните дейности.
Илия: Как се справяте с
непослушните ученици и трудно ли
Ви е с тях?
В. Николова: Нямам проблеми и не
ми е трудно, но все пак изисква
много търпение и време, за да се
вникне в проблемите на всеки.

Илия: Как успявате да обърнете
внимание на всеки?
В. Николова: С много любов се
отнасям към своите ученици, колеги.
Приятно ми е да контактувам с
предстваителите на различни
институции, с ректорите на
университетите, с които имаме
договори за сътрудничество: СУ „Св.
Климент Охридски“, „Нов български
университет“, Югозападен
университет „Неофит Рилски“.
Илия: Какви планове имате за
бъдещето на училището?
В. Николва: Училището ни трябва да
се популяризира и да го запазим
каквото е...
Илия: Как се почувствахте като
получихте наградата "Сърцето на
София"?
В.Никиолва: Почувствах се горда!
Това е една страхотна награда и
заслугата не е само моя, а на всички
мои колеги и ученици!
Илия Михайлов V г клас

Стр.2

В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ С ГОСТИТЕ ОТ МОЛДОВА

АПОСТОЛЪТ
Апостоле, ти ни отърва
от всякакви беди.
Апостоле, ти бе до нас
в трудните мигове дори…

Писмо до Апостола
на свободата
ТИ СИ НАШАТА ГОРДОСТ,
НАШЕТО ЗНАМЕ!
Кажи ни,
Как успя да пренебрегнеш
личния живот
за нашата свобода…
Защо ли ний сега си нямаме
Такива като теб Апостоли велики
И те да поведат народа ни
Изстрадал

Апостоле, де си ?
Питам се аз
де е тоз мъж,
който все за нас
мислеше…
Апостоле, аз знам,
че преди и сега
ти ще се опълчиш
на турския паша.
Апостоле, аз знам
и преди , и сега
ти ще останеш
в нашите сърца!

Към светли хоризонти…

Благовеста Иванова
V г кл.

Яна Тодорова V г клас

КАКВО Е ЗА МЕН ЛЕВСКИ
Левски. Той е един човек с неземна
сила в сърцето, душата му пламтяща и
очите му блестящи са готови да
възцарят мир и справедливост в
изстрадалия български свят на
робството. Да умреш за едната своя
чест не си струва, защото никой не
може да ти я вземе, не и без твоето
съгласие…
Но когато един герой падне, за да бият
сърцата на другите свободно,
независимо дали са лоши или добри,
той никога няма да умре…
Неговата вяра, неговата любов са
останали в българския народ, макар и
малко, но те съществуват, благодарение на човека, когото в днешно
време някои не зачитат. Хората
забравят рано или късно стореното
добро, но помнят всичко лошо.

Нека покажем на тези хора, че
животът не е само да имаш, но и да
даваш…Да видят всички, че не само
се гордеем с Левски, но и че се
опитваме да поддържаме това, за
което се е борил и за което е загинал.
Това не е просто една история, това е
нашето бъдеще. Той е един човек с
вътрешна скрита сила и пламенно и
смело сърце. Животът му не е само
вяра и нашият живот не бива да е само
вяра, той трябва да е изпълнен с
добри дела. Да вземем пример от
онова минало, което ни е дало живот
като нация. Както виждаме Левски е
оставил свои следи, неговите стъпки
са пример за нас … Така и ние трябва
да оставим наши, които да бъдат
близо до неговите.

По случай 1 ноември - Денят
н а н а р о д н и т е буд и т ел и ,
ученици от 144 СОУ, заедно със
своите гости от Република
Молдова,
ансамбъл
„Карамфил", ученици от лицей
„Г. Гайдаржи" от град Комрат,
О б щ и н а н а бъ л га р и т е в
Гагаузия - изнесоха вълнуващ
концерт в Еврейския културен
дом в София.
Първи на сцената излезе
класическият хор на 144 СОУ,
който изпълни "Химн на
будителите". Втора пя вокална
група "Щурче". Тя развълнува
публиката с две песни: "Облаче,
ле, бяло" и "Ден на будителите".
Следваха много други
изпълнения на учениците от
144 СОУ. Всички очакваха с
нетърпение гостите от

Молдова. Когато те се качиха на
сцената и затанцуваха,
публиката ги хареса и много
ръкопляска.
Гостите изпълниха три танца.
Д в а м ол д о в с ки ( м н о го с и
приличат с българските) и един
български. На мен лично много
ми харесаха! Толкова бяха
усмихнати, добродушни и найвече - играеха от сърце. На
единия танц замалко да счупят
сцената.
Концертът ще запомня с това,
че видях една, много близка до
нашата култура, общност и с
надеждата, че това приятелство
ще остане за цял живот.
През май или април месец
ансамбълът ни ще им отиде на
гости. Да им стискаме палци!
Ася Анастасова

Петя Василева ІХ в клас

От конкурса МОЕТО ХРИСТИЯНСКО СЕМЕЙСТВО
МОЕТО СЕМЕЙСТВО - МЕЧТА
Всяко дете смята семейството си за

да направи вечерята. Когато всичко

най-доброто. Аз също. Моето

е готово, викаме кака и тати. И

семейство наистина е мечта.

всички заедно си споделяме как е

Винаги се грижат за мен и ми

минал денят ни. След вечеря с мама

помагат. Когато мама и тати са на

допълваме домашните, които са ме

работа, а на мен не ми е ясна някоя

затруднили. На сутринта тати и аз

задача, кака с удоволстие ми

ставаме по едно и също време, а

помага. Първо се прибира тати и

мама винаги става да ни

пита:

изпрати.Това е моето семейство

-Има ли нещо да помагам?

мечта. И аз ги обичам толкова,

А когато мама се върне, ме пита как

колкото цялата вселена, дори

е минал денят ми и имам ли оценки

повече!

или забележки. После аз и помагам

ДЕНИЦА РАЙКОВА 5д

КАКВО ОЗНАЧАВА СЕМЕЙСТВОТО
Семейството е най-хубавото нещо за
едно дете. Родителите се грижат за
нас. Осигуряват прехраната ни.
Всеки ден са на работа. Ден и нощ не
спят дори. Родителите ни обичат и ни
уважават. Вместо да си починат след
дългия работен ден, те ни изслушват
и ни помагат.
Аз много обичам моето семейство.
То е всичко за мен. Старая се да
помагам. Гледам брат си, мия
чиниите, помагам да сложим масата.
Когато мама ми каже, че ще се
забави, за изненада почиствам
къщата.

Много деца си нямат родители. За тях
това е голяма мъка. Те са найнещастните деца на света.
Възхищавам се на хората, които
приемат изоставени деца по света.
Осиновителите се държат много мило
с децата, защото се страхуват да не
засегнат чувствата им. Грижат се за
тях. Дали са им дом. Защитават ги. И
децата трябва да оценяват това.
Всички трябва да мислим какво
означава семейството за нас.

Весела ВЕСКОВА 5 д

Стр.3

КОЛЕДНИТЕ КОНЦЕРТИ В УЧИЛИЩЕТО - НАЙ-ЧАКАНИТЕ, НАЙ-ВЪЛНУВАЩИТЕ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Скоро е Коледа. В нашето училище
трескаво се подготвяме за предстоящия коледен концерт. Всички
паралелки са готови да покажат
наученото през срока. Вечерта преди
ко н ц е рт а с м е р а з въ л н у ва н и и
притеснени.
В деня на концерта сме облечени в
носии, момичетата се гримират и си
слагат цветя в косите. Господинът ни
по хореография дойде да ни вземе. По
коридорите на училището имаше
пъстри зимни рисунки, които радваха
нас и гостите. Стигнахме до залата,
която беше препълнена. Музикантите
бяха очаровали публиката със своите
гласове и музикални изпълнения.
Дойде време да си изиграем танца. На
сцената дадохме всичко от себе си. В
публиката бяха нашите близкиродители, братя, сестри и приятели. Те
всички бурно ни ръкопляскаха.
Господинът ни поздрави за страхотното изпълнение.
Михаил Бонев
5 д клас

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

Коледният концерт на
училището през 2012 година беше
вълнуващ. Забелязах, че всички много се
забавляваха. Снимаха и им хареса. Всички
участници танцувахме с удоволствие, но
също така се притеснявахме. Напразно,
представихме се много добре. Танците,
песните, музикалните изпълнения бяха от
сърце. Така ги посрещна и публиката.
Данаил Дунков
5 г клас

С подкрепата на класната пирамидата е по-устойчива

Обичам животните

Rory
Rory is my dog. It's small, cute and
friendly. It's brown and white. She
has long, curly ears and big brow
eyes. Rory is very playful. Her
favourite toy is her little green ball.
She loves to play with it, because
she can take it in her mouth and run.
Once, when I took her on a walk
Rory saw a few boys who were
playing with a football ball. She ran
to them and tried to play with them,
but she couldn't , because the ball
was bigger than her.

She always comes to me when
I'm having lunch or dinner. Then
she looks at me very pitifully. And
when I give her food, she looks at
me and waits for me to start eating.
When I watch TV, Rory sits to me
and watches TV, too.
She is my best friend! Rory is
the best dog ever!
Кристина НЕНОВА 5а клас

На 20.12.2012 г. нашият клас имаше
участие в тържествения коледен
концерт в училището. Аз бях на
косъм да не играя, но мама и тати
ме спасиха. Ето как стана.
Тръгнах от къщи с баба към
училище. Пристигнахме и баба
отиде в Актовата зала. А аз - в
стаята да се преобличам. Изведнъж
разбрах, че съм си забравила
гуменките. Мама трябваше да ми
донесе чорапогащник, а сега я
натоварих още повече. Облякох си
носията и изчаках мама. Тя дойде с
чорапогащник, но не беше успяла
да отключи и се обадила на тати.
То й щ е ш е д а и д ва ч а к от
Кремиковци, а сега трябваше да
ходи и до вкъщи.
Е, ние с мама чакахме и се
притеснявахме, когато тати ни се
обади, че е попаднал в задръстване.За мен това значеше, че няма
да играя на концерта, а толкова
исках. Но докато се усетим, тати
вече беше вкъщи. Тогава аз, мама и
класът вече бяхме пред Актовата
зала. В последните минути мама
отиде да вземе гуменките, докато
тати паркира. И вече екипът ми
беше пълен. След малко дойде тати
и с мама влязоха в залата. Тати
направи клип на нашия танц и
двамата бяха много доволни. Аз бях
щастлива, че съм танцувала с целия
клас.
Аз много ги обичам и също така им
благодаря, че ме подкрепиха в
труден момент.
Деница Райкова
5д клас

Дени Райкова: Интервю с мама
Здравейте, читатели.
Днес ще интервюирам мама за едно
нейно приятелче, което всеки ден я
чака пред работата й. Това е едно
куче. Мама му вика Джеси. Ето
няколко въпроса, които й зададох.
Аз: Мамо, как се чувстваш, когато
Джеси скача щом приближиш?
Мама: Подтиквана да дам нещо за
ядене на Джесика. (смее се)
Аз: От колко години я храниш?
Мама: Около 2 години. Радвам се,

че ме чака всеки ден.
Аз: Как се чувстваш, когато не й
носиш храна?
Мама: Изпитвам чувство на вина.
Аз: Защо?
Мама: Защото не съм се погрижила за
една божа твар.
Аз: Би ли я заменила с друго куче?
Мама: Не!
Аз: Защо?
Мама: Защото тя ми е легнала на
сърцето.
ДЕНИЦА РАЙКОВА 5Д клас

Стр.4

“ЩУРЧЕ” УЧАСТВА В ОПЕРЕТАТА “МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА”
На 12.12.12г. се състоя премиерата на оперетата " Малката
кибритопродавачка", в която
участвахме ние, вокална група
"Щурче". Имахме шанса да
репетираме и да пеем в зала
„България“, заедно с найдобрите певци на Софийската
опера и Музикалния театър!
Часове наред можехме да гледаме
отблизо невероятните музиканти
от оркестъра. Чухме и почти
пипнахме единствения орган в
България.
Преди представлението имахме
генерална репетиция. След това
имахме почивка и обядвахме в
кафенето, заедно с някои
м у з и ка н т и от с о ф и й с кат а
филхармония . Изненадващо
бързо стана 19 часа. Излязохме
на двете ложи и видяхме залата цялата беше пълна.
Първоначално бяхме малко

Евелин
Станчева
(подготвителна
група)

притеснени, но след като започна
представлението, се отпуснахме.
Докато увертюрата вървеше, две
момчета от двете ложи имаха
задача да хвърлят изкуствен сняг.
Беше много красиво и роман-

ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ЛЪЖА В ПРИЯТЕЛСТВОТО
Според мен лъжата е
Изобщо не е хубаво да
много лош навик на човека. И не лъжеш нито приятелите си, нито
мисля, че трябва да се намесва в някой друг свой близък. Когато
приятелските отношения. Когато излъжеш, ти тежи, защото знеш,
в едно приятелсво настъпи че си направил нещо лошо.
лъжата, то коренно се про-меня. Когато аз излъжа, не мога да спя
Този, който е измамен, се чувства и на другия ден казвам истината,
зле, а на другия му е много лошо, иначе просто не мога. И все пак
че е излъгал свой близък.
да не забравяме, че в миналото
Много обичам моите лъжата се е наказвала строго.
приятели и мразя тези, които ме Затова, ако излъжеш, по-добре,
манипулират. Наскоро имах една си признай, защото, рано или
приятелка, но тя мислеше само за късно, тя ще излезе наяве. Аз ще
себе си, докато аз мислех и за нея. ви посъветвам изобщо да не
Най-зле се почувствах, когато тя лъжете, защото излъганият ви
призна, че ме е лъгала, че се вярва, а когато разбере истината,
интересува само от себе си, а не той страда.
от нашето приятелство.
Деница Райкова 5д

тично. Аз лично се чувствах като
в приказка.
Започна Арият а на белия
коминочистач. При нея имахме
едно предизвикателство - да се
опитаме да не понижаваме.

Естествено се справихме. Дойде
ред да пеем заедно с органакогато кибритопродавачката
умира. Беше един от най-тъжните
моменти за мен. Но не беше дълго,
защото дойде ред на частта, която
в оригиналния текст я няма.
12 удара на часовника. Идва
моментът, в който ние също сме в
роля. Правим магия, така че на
мястото на истинската кибритопродавачка да дойде едно много
сладко детенце. Магият а е
изпълнена. Звучи коледната песен
- финал. Тя ми е една от любимите,
защото в нея се пее за Коледа, за
любов и разбирателство.
Премиерата на „Малката
кибритопродавачка“ бе изключително преживяване за мен. Този
ден няма да забравя никога през
живота си!
Ася АНАСТАСОВА 6а клас

НАЙ-ДОБРИЯТ ЧОВЕК, КОГОТО ПОЗНАВАМ
Светът не трябваше да бъде грозен,
нито хората лоши. Нещата трябваше
да бъдат различни и да се случват по
друг начин. Направиха ни студени и
безсърдечни. Хора, които не знаят
нищо. Няма топлина, няма светлина,
а още по-малко добрина.
Най-добрият човек, когото познавам,
е моята най-добра прrятелка. Тя ми
казва истината в очите. Колкото и да
боли, колкото и да е тежко, тя е
искрена и че стна, нейното
съществуване прави животът ми послънчев, по-красив, по-истински.
Дори когато плачем, аз съм
щастлива, защото плачем заедно.

Раменете са ни подгизнали от сълзи, но
това не ни прави лоши хора, които не
обичат другите. Тя е най-добрият
човек, когото познавам. Човекът, за
когото си давам живота, и човекът,
който би дал своя за мен. Тя би се
лишила от своето щастие, за да бъда аз
щастлива. Как мога да я опиша?!
Незаменима - не е, перфектна - и това
не е. А може би тя е най-добрият човек,
който ме повдига, когато мисля, че
крилете ми са забравили как да летят.

Ати Илиева, 10 в

ДЪЖД
Дъжд. Време, ко ето но си

Сигурно и неговото космическо

различни чувства и поражда

сърце страда и няма как да бъде

различни мисли у всеки. Има

излекувано, затова отронва тези

хора, които, слушайки как небето

мътни сълзи. Може би, ако

отронва поредната си сълза и

небесното му сърчице може да

излива гнева си с оглушителни

бъде излекувано, нямаше да

гръмотевици, изпадат в

плаче така обилно, но след

депресия, униние и дълбок

неговата болка идва красивата му

размисъл. Други пък, когато

приятелка дъгата, за да му

видят, че вали, веднага се

помогне да излекува тъгата и да я

превръщат в деца, излизат навън,

скрие от небесното му личице.

за да ги поръси весело чистата и

Всяка болка ражда красота, а

невинна сълзица на пухкавия

красотата лекува.

Най-активните автори - членовете на студио
“Вестникът на 144 СОУ” към проект “УСПЕХ”

облак. Може би това за нас е

глас, да вика с неистов гръм и със
светкавици в небесните очи?

4

”

14

всъщност на небето, за да плаче
така и да стене с такъв мощен

Натали Симеонова, 10 а
И

стихия, но какво ли му е
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