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НОВИНАР 104
„Святата истина ми бе знамето“
Захари СтояноВ
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УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!
НАЦИОНАЛНА
СЕДМИЦА НА
ЧЕТЕНЕТО
НАШЕТО ИНТЕРВЮ
С ГОСПОЖА
БИЛКОВСКА
ПРЕПОРЪЧАЙ МИ
КНИГА
ЗЛАТНОТО ПЕРЦЕ
ПРЕПОРЪЧАЙ МИ
СПОРТ
ЗАБАВНА СТРАНИЦА

УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!
15 септември!
Ден празничен и благословен. Едно ново начало,
изпълнено с надежди и мечти, с добротворство, любопитство и любов към знанието. Ден, изпълнен с
настроение, сияйни усмивки и трепети, защото е найзнаменателният ден за българското училище. Ден, в
който с уважение и вълнение прекрачваме прага на
духовното огнище на българина – училището.
Днес 104. ОУ „ Захари Стоянов“ отново отваря широко
врати, за да посрещне своите нетърпеливи малки и
големи ученици, техните учители и всички, които
изпращат с благопожелание за успех своите деца.Усмивки, глъч, припряност,
боязън, любопитство, радост, сълзи – един невероятен калейдоскоп от емоции в
празничния ден! И цветя, много цветя!
Успешна учебна година!

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде
запален.“ Плутарх
СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО – ДА ЗАПАЛИМ ФАКЕЛА
От 10 до 14 октомври 2016 г. се проведе Националната седмица на четенето
като част от изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на грамотността 2014 -2020 .
Нашето училище се включи в Националната седмица на четенето с поредица от
интересни инициативи. На 10 октомври бе даден стартът с официално откриване.
На 11 октомври учениците от 4. в и 5. д клас имаха вълнуващи срещи с
книгите. В 4.в актьорът Николай Кипчев, баща на ученик от класа, разгърна
страниците на любимата на всички деца и възрастни приключенска книга „
Робинзон Крузо”.
Учениците от 5.д посрещнаха своите приятелки Буба и Веси от фондация
„Дечица”. Буба първо разказа свой спомен за големия български писател Йордан
Радичков, а после двете гостенки четоха откъси от книгата му „ Ние,
врабчетата”. Петокласниците и гостенките си обещаха това да е началото на едно
истинско приятелство, а литературните им срещи да станат традиция.
Цял час на любимите книги и автори посветиха учениците от пети клас,
които изучават български език и литература като разширена подготовка. В
началото г-жа Елена Рафаилова, майка на Яна от 5.б, прочете своите любими
откъси от „ Малкият принц”. После часът продължи с изяви на учениците –
Брой 31, 2016/2017 г.

представяне на презентации и постери, а Адел, Александра и Елена четоха
откъси от „ Двойната Лотхен”, „ Матилда”, „ Мечо Пух”.
На 12 октомври ученици от пети и шести клас представиха рецитала „ Език
свещен на моите деди”. Стиховете на Иван Вазов, Ран Босилек, Веса Паспалеева и
Дора Габе огласиха цялото училище, за да достигнат до сърцето на всяко едно дете.
Материалите подготви екип на вестника

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

Нашето интервю в този брой е с г-жа Наталия Билковска,
начален учител и помощник-директор в 104. училище.
Госпожо Билковска, как бихте продължили изречението :
Наталия Билковска е…
…един много търпелив, отговорен и позитивен човек.
Разкажете ни малко за себе си. Какво обичахте да правите като
малка?
Най-точният отговор е - различни неща. Исках и обичах да
пробвам от всичко и през годините съм се занимавала с какво ли
не.
А сега?
Сега обичам да чета книги и да решавам кръстословици.
Вие сте помощник – директор . Коя работа повече Ви харесва – преподавателската или
административната?
Аз много обичам да преподавам на децата и да общувам с тях. Това ми носи истинска радост
и удовлетворение. Но и административната работа трябва да я върши някой.Тя е свързана с
функционирането на училището и е полезна за всеки от нас.
Какво Ви натъжава и какво Ви радва, когато прекрачвате прага на училището всеки ден?
Радва ме, че в нашето училище има много деца – умни, талантливи, щастливи деца. А се
натъжавам, когато при мен дойде някое разплакано дете.
Какво ще пожелаете на учителите и учениците от нашето училище?
Ще им пожелая да бъдат здрави, да са отговорни към задачите, които имат, и да ги
изпълняват успешно и с лекота.
Благодаря!
Интервюто взе Диана, 6.в
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УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Диана , репортер на вестника, се срещна г-жа Елизабета Вихрийска или
Бети, както я наричат учениците, педагогически съветник. Бети разказа за
дейността на Ученическия парламент в училището ни.
Бети, кога е създаден Ученическият парламент и каква е неговата роля в живота
на училището и учениците?
Ученическият парламент в 104. ОУ е създаден преди 10 години. В него
участват ученици от пети, шести и седми клас. Ученическият парламент
представлява учениците, техните искания и предложения.
Кой може да стане член на ученическия парламент? Как се избират членовете му?
Колко са на брой?
В Ученическия парламент влизат ученици, представители на своите класове.
Всеки един клас от пети до седми избира ученик, който да го представлява в
Ученическия парламент. Обикновено се избират деца с лидерски качества. Може да
се включат и други, които имат интерес и могат да отделят от свободното си
време, за да работят за интересите на цялата ученическа общност. Членовете на
Парламента са около 15.
Кой го ръководи? Има ли председател на парламента?
С дейността на Парламента по условие се занимава педагогическият
съветник в едно училище. Това сега съм аз.
Колко често се събират?
Събираме се всяка седмица в определен ден.
Разкажете ни за някои от инициативите на парламента?
Тази година по предложение на ученическия парламент ще бъде изцяло
обновен столът. Учениците очакват той да стане свежо и модерно място не само
за хранене, но и за различни културни изяви. Коледният базар, такъв, какъвто го
познаваме също е организиран по идея на учениците от парламента. Те участват
активно в подготовката и реализацията му. Определят цените на експонатите, а
също така предлагат къде да бъдат дадени парите, събрани от базара. Децата от
Ученическия парламент имат свои каузи, които реализират. Други интересни
инициативи са свързани с празника на св. Валентин и валентинките, които
учениците пускат в една кутия, а учениците от парламента после ги разнасят на
щастливите получатели. Парламентът има инициативи за 3 март, а тази година
смята да организира и Ден на доброто.
Благодаря! Пожелавам успех на парламента!
.

Ученически парламент
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Какво четете в момента? Трудно ви е да си
изберете нещо интересно сред огромното
разнообразие от книги в библиотеките и
книжарниците? Ето и нашите предложения.

Аз съм Алекс. Искам да препоръчам за
четене моята любима книга „ Приказки по
телефона” от Джани Родари. Тази книга е много забавна и има
неочаквани моменти. Приказките са наистина вълшебни, защото
магията в тях прави хората по-добри.
Един баща, който много пътува, всяка вечер се обажда на своята
дъщеря, за да й разкаже по една приказка за лека нощ. Така се събират
цели 70 приказки. В тях се разказва за Джованино Денгуба и неговите
пътешествия, за приключенията на малката Алиса, за Двореца от
сладолед, за Двореца за чупене, за Шоколадения път и за много други
интересни неща. Историите според мене са не само забавни и оригинални,
но и много поучителни. В тях се преплита реално и нереално по комичен
начин. Едни от любимите ми истории са „ Синият светофар”, „
Невидимият Тонино”, „ Пътят, който не водел никъде”.
Вярвам, че книгата ще е интересна за малки и големи читатели,
защото в тях има доброта, мъдрост и хубав край.
Алекс, 5.д
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА
ПРОЧЕТЕТЕ

А кои са любимите книги на нашите учители? Направихме малка анкета. Попитахме ги кои са
били любимите им книги в детството и кои са сега. Ето и отговорите:

Петя Иванова: „Малкият принц” / „Малкият принц”
Капка Кръстева: книги за индианци / вампирски книги
Гергана Василева : „ Пипи Дългото чорапче” /„ Мечо Пух”
Мария Борисова: „ Макс и Мориц”, „ Чичотомовата колиба”/ „ Под игото”
Диана Мл. Николова :
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КНИГИ,
СЪУЧЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТАТ!

КОИТО

ВАШИТЕ
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СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

Снимка за спомен с олимпийската шампионка от Рио де Жанейро Линда Зайчири
ЗЛАТНОТО ПЕРЦЕ

Над 2000 деца от 1 до 7-ми клас се включиха в единадесетото издание на
Ученическия турнир по бадминтон "Златното перце" за купа София. Той се
проведе на 22-ри октомври т.г., организиран от Българска федерация по
бадминтон и „ЕКОПАК България“ под патронажа на столичния кмет Йорданка
Фандъкова.
Отборът по бадминтон на 104- ОУ с треньор г-жа Ивелина Михайлова се
включи успешно в надпреварата и както винаги донесе много положителни емоции
на зрителите.
Бадминтонът е един от най-бързо развиващите се спортове в у нас и
България е една от водещите сили в Европа. Това е един изключително достъпен
спорт, който може да се практикува от цялото семейство и да се развива както
като масовост, така и да създава елитни състезатели. Не всяко дете ще стане
професионален състезател, но всяко ще запази културата и възпитанието, които
дава спортът.
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ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

Конен спорт
Повечето деца имат домашни любимци и
обичат животните. Конната езда е спорт
точно за тях – той съчетава
състезателния характер на спорта и
близостта и грижата за едно такова
красиво и благородно животно, каквото е
конят.
Човекът и конят са свързани от най-дълбока древност. Когато опитомил
дивото животно, човекът го направил пръв помощник в стопанството и средство за
придвижване. Едно от най-древните състезания навсякъде по света е надбягването
с коне.
Съвременният конен спорт включва много дисциплини и стилове конна езда,
използвани в различни видове състезания, надбягвания и шоу програми. Конният
спорт е един от най-красивите и аристократични спортове, съчетаващи силата,
качествата и дресировката на конете, уменията на ездачите и хармонията между
тях. Конният спорт е включен в модерните Олимпийски игри през 1900 година.
Трите дисциплини, които са част от Олимпийските игри и до днес са – обездка,
прескачане на препятствия и всестранна езда. На Параолимпийските игри
присъства и дисциплината пара-обездка. Това е единственият олимпийски спорт,
в който човек се състезава заедно с животно, а и няма полово разделение за
участието.
Федерация по конен спорт е създадена в България през далечната 1914 г.
Тогава се е наричала „ Български жокей
клуб”. За първи път българските жокеи
и коне участват на Олимпийските игри
в Париж през 1924 г
В София има няколко конни бази,
където всеки, който иска да се занимава
с конен спорт, може да спортува.
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Срещат се и умни
хора, но къде и с кого не мога да ви кажа...

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Иванчо на контролно.
– Иванчо, надявам
се да не те видя да
преписваш.
–
И аз се надявам на
същото, госпожо!
Броя подготвиха:
Ръководител: Лилия Дикова
Екип: Диана, Кристиян, Даниел, Калоян, Алекс,
Христина

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИЗА ЕСЕНТА
• Най-приятното е да се събираме заедно и
да си споделяме как е минало лятото.
• Първият ден от есента е един от общо
двата дни в годината, в които може да
поставите яйце на земята върху неговото
„дупе“, без то да се търкулне.
• Първият и последният ден на есента се
променят всяка година с около 24 часа,
тъй като орбитата на Земята не е
идеална.
• Листата на дърветата придобиват найярки и живи цветове след поредица от топли и слънчеви есенни дни.
• Човек спи най-добре през есента заради по-хладното време.

