22 СЕУ

Какво се случи
през октомври

Брой 1

Зелена класна стая
Скъпи родители и ученици,
Искам да ви споделя
за откриването на зелената
класна стая в нашето училище. Средствата са събрани с помоща всички.
В конкурс на Столична община за проектна
идея – „Младежки свят и
Доброволчество” /за неправителствени и образователни структури, които обхващат младежи /15- 29
години/ участва Ученическият парламент на 22. СЕУ
„Георги Стойков Раковски“
с проекта си „Зелена класна стая“. На 15.03.2018 г.

тържествено бяха наградени одобрените проектни предложения и сред
тях и нашият, който бе
финансиран с 1000 лв. от
Столична община. Наградата връчи лично кмета
на София г-жа Йорданка
Фандъкова на НаталиМари Вълчева и Симеон
Янев от УП.
Миналата учебна година клубът „Аз Лидерът“ с раководител Петя Манева
направиха училищен базар от, който много от
вас купуваха мартеници
и много други ръчно изработени артикули за което сме ви много благо-

дарни. Тази зелена класна стая ще е на открито
(вътршен английски двор
прилежащ към улица
„Тунджа“ ) и клубът „Аз
Лидерът‘‘ще засади найразлични
разтения.
Пейките и масите
вече пристигнаха, но
официално ще я ползваме на пролет, когато ги
лакиранме. Безкрайно ви
благодарима за помоща!
Без подкрепата на всички
родители и ученици това
нямаше да се осъществи.
В тази класна стая
ще може да се провеждат
всякакви часове стига
учителят да е съгласен.

Изненада за
нашите учители
На 5 октомври 1994 г.
Световният ден на учителя се
отбелязва за първи път в света . Деня на учителите е ден
на естествената потребност
на човек да се учи, да се
усъвършенства, да обогатява
душевността си. Това е ден
за борба с невежеството и
малодушието.
Историческите
предпоставки за отбелязване
на Ден на учителя става
състоялата се на 5 октомври
1966 г. в Париж Специална
междуправителствена
конференция за статута на
учителите. В резултат бил
подписан
документ
"Препоръки, касаещи статуса
на учителя.
На този ден,
предлагам да се замислим за
минута за своите учители.
Как Учителите променят нашия живот?
Може би, всеки от
нас има любим учител, такъв
който е запалил онази искра в

Попитахме 100
ученика: Защо
обичате вашите
учители?
него, който го е провокирал
да избере своя път в живота.
Тези от нас, които са
имали този късмет, без
съмнение, моментално могат
да се сетят, кой е този човек.
Споменът за любимите учители остава един от найсилните спомени за всеки
човек - да си спомняме с
благодарност за хората ,
които са ни научили да четем
и пишем .
Хората, които са ни заразили
със страст за учене.
Учителите, които ни са ни
ентусиазирали да откриваме
нови за нас неща. Любимите
учители са тези, които ни
карат със желание да творим
като използваме
въображението си .Те ни
заразяват с жаждата за
знание. Те ни учат да
творим , попиваме от

енергията, която ни кара да
придобиваме ентусиазъм да
учиме нови неща.
Тези учители ни учат как да
да изживеем пълноценно
младостта си и да станем
завършени личности. Как да
бъдем целеустремени и
всеотдайни, да следваме
мечтите си.
Във нашето училище отбелязахме празника, като направихме плакат с причини за
които харесваме учителите.
Ето някои от тях:
„Харесвам своите учители
защото са много мили,добри
и ни учат на много неща.“
1-ви клас
„Харесвам своите учители,
защото ни учат на много неща и са мили с нас.“
6-ти клас
„Харесвам своите учители,защото ни учат на много
неща,помагат ни и винаги ни
подкрепят.“
1-ви клас.

Благодарим Ви за Вашата всеотдайност,
загриженост и обич!
Честит празник!

Кари и Даная, 6 клас
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Време за театър...
Той е актьор. Участвал е в сериала ,,Ние
нашите и вашите“.Отскоро, по негова инициатива, в
нашето училище се
провежда училище за
таланти.

Кастингът
За решението кои деца
да се присъединят към театралната група, и кои не, се извърши
кастинг. Децата изпълняваха
различни задачи пред хората от
групата. Когато аз отидох да се
пробвам, вече бяха започнали
така че мен и моята приятелка
ни заведоха в отделна стая. Не
бях сигурна какво точно ще правим и бях малко нервна. Жената,
която щеше да ни ,,прослуша“
беше с къса къдрава коса с цвят
на мед и имаше много сладък
глас. Усмихна се и ни попита
дали сме подготвили нещо. Разбира се приятелката ми беше:
беше подготвила танц. Добре че
не ми се налагаше на мен да
танцувам... И разбира се, понеже
съдбата много ме обича, жената
каза, че и двете трябва да танцуваме. Просто супер.
След един ужасен хипхоп танц от моя страна, започнахме с театъра. Трябваше да

правим куклен театър - с ръце.
Втори пореден провал. Ако продължавах така, щях да вляза в
някоя книга с рекорди, за наймного поредни театрални провали. Но ето че точно тогава тя ме
посочи и ми каза „Прогноза за
времето!“ ... и успях да го докарам... Последва робот (провал) и
Бойко Борисов (про... да вече
сигурно сте се досетили)... После
ме сложиха като журналистка.
Най-сетне нещо в което да съм
добра. Взех интервю от спечелила гимнастичка, като отворена
журналистка и от загубила гимнастичка, като много срамежлива. И така времето ни почти
свърши и остана само една последна сцена: С ключовите думи.
В нея момичето ни каза три ключови думи и ние трябваше да
направим сцена с тях. „Розово,
сухо и октопод“. Това бяха те. И

сцената стана добре, за моя изненада! Бяхме две приятелки
(доста големи кифли, ако трябва
да съм четстна) с нови розови
дрехи и искахме да отслабнем
със смути диета. Накрая се споразумяхме, че най-добре ще е
смути от дехидратиран октопод.
И така завърши нашия кастинг,
приеха ни и, за мен поне, беше
много забавно!

Жасмина, 12 години

Гордеем се с вас

6А 22 СЕУ "Г. Ст. Раковски"- 47 кг.
Здравейте,
Ние сме от главните деца- инициатори за фондацията с капачките. Идеята ни дойде от многото
снимки и статии, които четохме преди да се спрем на тази инициатива.
В началото събрирахме с идеята , че просто няколко бутилки ще са достатъчни и не вярвахме в
себе си и възможностите си. Не вярвахме, че ще успеем.
След като вече беше обявена фондацията и датите й, ние станахме още по-активни.
грама.

На първата ни грамота бяха записани прочутите тогава в цялото училище 3 килограма и 47

Всичко се разрастваше и ставаше все по-мащабно. Деца от другите класове ни носеха капачки
и дори някои събираха в жилищните им кооперации. Бяхме горди с резултата. Последната грамота е
отпреди месец. Събрахме толкова много. Пролича си любовта, с която направихме всичко. 47 килограма.
Вярвате ли? Да?
Ние повярвахме и успяхме!
Ето и линк , за допълнителна информация, има ни и нас ;)
https://www.youtube.com/watch?v=TDltcWK2vYI&feature=player_embedded
Кали и Дари, 6а

