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Брой 1, 2007 година

Просветният министър награди Ива
от 7 „в” с лаптоп

Отличия
2-ра стр.

За нас в
медиите

Седмокласничката Ива Тодорова от 51-во
СОУ Елисавета Багряна в София се справи
за 20,34 минути с теста по български език
и литература в националното състезание.
Ива има 99 от общо 100 възможни точки.
Министърът на образованието и науката
Даниел Вълчев й връчи първа награда и
лаптоп.

3-та стр.

▲ Получаването
на лаптопа

(из печата)

КОЙ ОЦЕНЯВА ПО - ДОБРЕ?
Учителите или учениците

Тази година са направили анкета сред
възпитаниците на 51 СОУ „Елисавета Багряна”,
в която са ги помолили да преценят като
преподавател и личност всеки учител. На първо
място участвалите в анкетата ученици от V до
ХІІ
клас
са
поставили
учителят
по
изобразително изкуство Станислав Христов.
Втори е Асен Александров а трета в класацията
е учителката по математика Мима Фратева.
Учителите се страхуваха как ще ги преценят
учениците, а се оказа, че оценката на децата е
по-висока от средният им успех. Изненадани
бяхме, че тяхната оценка за нас е по-висока от
оценките ни за тях, казва Александров.
Средната оценка на учителите е 5, 20, а
средният успех на училището за миналата
година е към 5,03, пояснява той. Единствено за
Станислав
Христов,
преподавател
по
изобразително изкуство, всички ученици, на
които преподава, му бяха писали пълно 6.
Противно на очакванията, най-строгите
учители са на предните места.
Откъс от в. Аз Буки, Екатерина Костова

Благодарим на
учителите, който ни
помагаха и ни разказаха
интересните уроци.

МАЛКИ ВЕСТИ
ПАК СМЕ ПЪРВИ
Наскоро в училището е имаше пролетно
почистване и празник на цветята. Много
пейки бяха боядисани от ученици, оградата
също. Всяко дете си отговаря за по едно
цветенце в красивия училищен двор. Взехме
шестици от състезанието. Нашето
училище се оказа първо.

НОВИ ГРАФИТИ
Този долу е от старите, но към
физкултурният салон се появиха нови
графити. Който са доста коментирани?
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ОТЛИЧИЯ
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◄ Новият ни мини
музей на спортните
отличия.

Всеки който го види
не се изненадва,
че на всяка втора
грамота пише
„Първо място на ...”.
Поради многото
отличия грамотите
са само от новите!

НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

133 СОУ "Александър Пушкин"
134 СОУ "Димчо Дебелянов"
7 ОУ "Св. Седмочисленици"
32 СОУ "Христо Ботев"
18 СОУ "Уилям Гладстон"
1 ОУ "Пенчо Славейков"
2 СОУ "Академик Емилиян Станев"
20 ОУ "Тодор Минков"
73 СОУ "Владислав Граматик"
31 СУЧЕМ "Иван Вазов"
33 ОУ "Санкт Петербург"
51 СОУ "Елисавета Багряна”
35 СОУ "Добри Войников"
120 ОУ "Георги С. Раковски"
125 СОУ "Проф. Боян Пенев"
30 СОУ "Братя Миладинови"
54 СОУ "Св. Иван Рилски"
23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри"
•
(из печата)

Завърши последното градско състезание от
Втората ученическа спортна олимпиада GLOBUL
START, което се проведе на стадиона на
Национална спортна академия в София.

Класиране при момчетата - І група - родени 1996-1997г.
- 3 и 4 клас: 1.Николай Лачев – 61ОУ - 154 точки,
2.Патрис Еге - 36 СОУ - 134 точки, 3.Павел Костадинов
- 93 СОУ - 131 точки; ІІ група - родени 1994-1995г. - 5 и
6 клас: 1.Кирил Тонев -10 СОУ - 237 точки, 2. Йордан

Киров – 51 СОУ (който получи грамота и от
директора) - 221 точки, 3.Ивелин Димитров -163 СОУ
- 208 точки; ІІІ група - родени 1992-1993г. - 7 и 8 клас:
1.Мартин Василев – 93 СОУ – 283 точки, 2.Ангел
Борисов - НПМГ – 275 точки, 3.Николай Желев -118
СОУ – 274 точки.
(из печата)

„Преди няколко години това беше училището, в което учеше
сестра ми. Всеки ден идвах тук с нея. Чаках с нетърпение мига в
който щях да стана ученик. Сега това вече е моето училище.”
Виктор-7б клас.
„За първи път виждам учители, които обичат толкова много
своята работа и преподават със старание. За тях професията на
учителя е истинско призвание и в работата си те са истински
професионалисти.”
Анджелина-9б клас.
„Най-хубавото нещо в моето училище са преподавателите.
Учителите са много забавни, добри и с огромно чувство за хумор.
Когато се прибереш вкъщи не е нужно да четеш урока, защото си
го запомнил в час.”
Кристина- 7а клас.

Цяло отличие е
да учиш в 51
СОУ Елисавета
Багряна.

Отличия получиха
и добре
представилите се
на олимпиадите по
физика и
математика на
съответният
празник проведен на
8 май.
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ЗА НАС В МЕДИИТЕ
КЛАСНАТА СТАЯ - ДЕТСКИ ДВОРЕЦ

„Учим в София в прекрасен квартал, в
чудесно училище, достойно за крал. Любимо
училище, за нас си едно, в теб ние се учи, да
правим добро, в теб ние се учим да творим
красота. В тебе, Багряна, открих
мъдростта. Любими учители с нас са сега.
Часовете и класната, и младостта.
Понякога нощем сънувам звънец и класната
стая – детски дворец. Мое училище,
щастлив съм в теб. Любима Багряна, ведно
напред!” Това е част от текста на
песента, с която започна празникът на
столичното 51 СОУ „Елисавета Багряна”.
Нищо странно, ако певецът с китарата не
беше ... самият директор на училището
Асен Александров. Учители и ученици си
шушукат, че май тази песен трябва да
стане новият химн на школото.
Тържеството е уважила с присъствието си
и Н. Пр. Кристин Килвет, посланик на
Естония у нас. Тя искрено е трогната, като
забелязва сред знамената на европейските
страни в училището и естонския флаг. Тъй
като в 51 СОУ има паралелки с
изобразително изкуство, Н.Пр. Кристин
Килвет обещава да ги свърже с училището
по изкуства в Талин. На финала пък
тържеството е закрито от най-малкия
певец - Михаил Димитров от ІІ в клас.
Откъс от в. „Аз Буки”, Автор: Екатерина Костова

Този брой е направен от екипа на
51 СОУ САЙТ ОТ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ
Ако искате да знаете повече - www.51sousofia.hit.bg
корекции: в. „Аз Буки”
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ДИРЕКТОР ПРАВИ УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕШЕТО

До прага на 60-те години на миналия
век софиянци, които тръгваха с
трамвай до Княжево, някъде по
средата на пътя винаги поглеждаха към
Хиподрума. Висока дървена трибуна,
обширно поле пред нея, заобиколено с писта,
по която се надпреварваха елитни ездачи и
коне - наши и от чужбина. Точно на
границата на 50-те и 60-те години
столичани загубиха любимата си арена, но
мястото й бързо зае един от най-хубавите
жилищни квартали. За името му не бе
умувано, както по-късно стана с панелните
сателити "Младост" и "Люлин". Остана
си просто "Хиподрума". Едно от местата в
него, което през почти всички последвали
години преливаше от живот, бе училището.
Зад "почти" скриваме част от "периода на
демократичните промени". Тогава школото
линееше. До момента, когато един човек с
енергична стъпка и рядък за времето ни
открит, ведър поглед прекрачи прага на
училище "Елисавета Багряна".
Годината е 2004, а печелещият симпатия
от пръв поглед мъж - новият директор Асен
Александров. Откъс от в. „Стандарт”, Хайк Вахрам
◄
И наймалките
имат свой
компютърен
кабинет
(из печата)

Предаването е насочено
към детска и младежка
аудитория на възраст
от 7 до 15 години. "Деца
разказват на деца" е
философията на
рубриката, която в
забавна форма поднася
полезна и образователна
информация.

Първото предаване за нашето
училище бе за Радиото от ученици
за ученици. А второто за
седмокласничката Ива Тодорова и
за нейното класирана не пробните
изпити (първо място).

