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„Святата истина ми бе знамето“
Захари Стоянов
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НЕОБИКНОВЕНИЯТ
24 МАЙ
НА УЧИТЕЛЯ С
ЛЮБОВ И
БЛАГОДАРНОСТ!
ЗНАЦИ НА
ПРИЗНАТЕЛНОСТ
НАШЕТО ИНТЕРВЮ –
РАМОНА ТАНЕВА –
ЕДИН ЩАСТЛИВ
ЧОВЕК

•

•

„МУЗИКАЛНА
МАГИЯ“ ПО
ПРОЕКТА „

ЗАЕДНО ЗА
УСПЕХ“
ИЗБЕРИ СИ
СПОРТ – СКОКО
ВЪВ ВОДА

24 МАЙ
Най-българският празник, Денят на славянската
писменост, на българската просвета и култура.
Започнал историята си в далечната 1851 година
като празник на Светите братя Кирил и Методий и
тяхното дело, днес се е превърнал в най-почитания и безспорен български празник.
На този ден празнуват всички българи навсякъде по света! Празник на духовността,
на извисения национален дух, ден за гордост и благодарност към всички онези,
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наука и изкуство, които разпръскват искрите на просветата, които

продължават делото на равноапостолите.

НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ
В навечерието на 24 май учениците от 6. клас изразиха благодарността си към своите
учители с кратки, но трогателни послания.
„Скъпи учители, казвам Ви на всички едно огромно „Благодаря!“. Благодаря Ви за
това, че въпреки създалата се ситуация вие направихте всичко възможно, за да ни
улесните и да продължим да учим! Много благодаря!"
"За 24 май искам специално да благодаря на моите учители. Искам да им благодаря,
че всеки ден продължават да ни учат независимо от трудната ситуация."
"Бих благодарила на моите учители, защото те всеки ден се стараят да ни научат на
нещо! Те са важни толкова, колкото са важни и докторите!"
"Благодарен съм на моите учители не само на 24 май. Благодарен съм им всеки ден,
защото никак не е лесно да си учител, а по време на това обучение е още по-трудно."
"“Благодаря Ви скъпи учители , че ме научихте да чета да пиша да мога да смятам
да знам нашата история , да рисувам! Благодаря Ви от цялото си сърце!"
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"Аз искам да благодаря на всички мои учители за предадените знания и
подкрепата.Благодаря за забавните уроци! Благодаря дори за забележките, защото от
тях си вземам поука! Но най-много благодаря за топлите думи, за разбирането и
подкрепата, когато ни е трудно, и за невероятното отношение на всички към нас в
този момент."
„"Благодарна съм на моите учители за всичко, което правят за нас и за целия труд,
който хвърлят в онлайн обучението. Знам, че това изисква много време и усилия ,
но те ги отделят за нас!"
„"Поклон пред Вас, учители мой! Едно огромно „Благодаря!“.

ЛЮБОПИТНО

ЛЮБОПИТНО

ЛЮБОПОТНО

ЛЮБОПОТНО

ЗНАЦИ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
В навечерието на 24 май учениците от 6.а
клас

направиха

проучване,

посветено

на

паметниците на Светите братя Кирил и Методий у
нас и по света. Те вложиха много усилия и
подготвиха следващия материал.
Кирил и Методий не само създават
глаголицата – първата славянска писменост, но и
с делото си приобщават славянските народи към
християнството.
Имената им са известни и
почитани в цяла Европа, а и извън нейните
предели. Делото им предизвиква възхищение още
през Средновековието, когато са канонизирани за
светци. През 1980 година са обявени за
съпокровители на Европа.
Паметниците
на
първоучителите
Константин-Кирил Философ и Методий са повече
от 80 на брой у нас и по света. Поради
продължителното робство образите на двамата
братя у нас първоначално са предимно в живописта
–
стенописи,
гравюри,
икони.
Първите
монументални образци са каменни оброчни плочи
от втората половина на 19.в.
Пловдив
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Враца

Стрелча

Най-известният паметник е този пред Народната библиотека в София. Открит
е през 1975 г. Той не е особено внушителен – само 4 метра. На него са изобразени
двамата братя и тяхното творение – азбуката. Лицата имизлъчват спокойствие,
мъдрост, целеустременост. Пред паметника всяка година се провеждат тържествата
на 24 май.
Един от най-красивите монументи,посветени на славянскитепървоучители, е
този в Пазарджик. Главите на петметровите фигури са овенчани с позлатени ореоли.
Позлатени са и буквите в свитъка в ръцете на двамата братя. Паметникът е създаден
през 2005 година, а средствата за него са дарение от родолюбиви граждани.
Особено внушителна е 9-метровата статуя в град Добрич, изградена също с дарения.
И в центъра на Враца се извисява петметров бронзов паметник на светите
братя. В Пловдив от 1996 г. между църквата и училището, носещи имената им, се
издига и паметникът, посветен на делото им.
В Казанлък учителят Иван Топалов сам изработва паметник в далечната 1932
г., който поставя в двора на девическото училище.Още по-стар е паметникът в село
Керека, Дряновско. Издигнат е в църковния двор на 6 април 1885 година и е посветен
на 1000 години от смъртта на Методий. По-късно е преместен в двора на училището.
Създаването му е плод на усилията на учители и свещеници.Паметници има също в
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Русия, Мурманск

Украйна

Благоевград, Асеновград, Балчик , в Двора на кирилицата и др. Особено изящен е
този в Стрелча. Един от най-новите е в градинката на НДК . Представлява
модернистична скулптура, посветена на азбуката.
Във всяка българска църква има икона с образите на двамата братя. Техните
ликове красят и стотици български училища и хиляди класни стаи.
Кирил и Методий започват разпространението на глаголицата сред славяните
в Моравия. Затова в Чехия и Словакия има десетки статуи, барелефи и паметници на
Кирил и Методий, където те са символ на духовността, на просветата и знанието.
Най-често са изобразявани в цял ръст с кръст и книга в ръце. Първите статуи са от
14.в. Днес те се намират в катедрали и параклиси – „ Св. Вит“, „ Св. Йоан Предтеча“,
„ Св. Кирил и Методий“, „ Св. Игнац“ и други, по площадите в градовете Прага,
Братислава, Бърно, Велеград, Требич, Рожков, Нитра. Изработени са от
мрамор,керамика, дърво, бронз, гранит.
Най-популярна и най-стара е скулптурната група „ Кирил и Методий сред
народа на Моравия“ , която се намира на Карловия мост в Прага.
Признателният словашки народ също е изградил многобройни паметници, някои от
които са в Рим – в базиликите „ Св. Климент“ и „ Санта Мария Маджоре“.
В Русия от 1991 г. 24 май е обявен за официален празник. Паметници на
двамата братя има в Москва, Самара, Мурманск, в далечния Владивосток на
тихоокеанското крайбрежие. Първият паметник в Русия е от 19.век в Новгород.
Монументални знаци на признателност има във всички балкански страни, в
Унгария, в Германия, в Швейцария. В Чикаго българската общност е изградила
паметник в двора на православната църква „ Света София“.
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Делото на Константин-Кирил Философ и Методий е високо оценено навсякъде
по света и съградените паметници са израз на признателност.

НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕРВЮ

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

Коя е Рамона Танева? Представете се с няколко
изречения.
Един щастлив, позитивен,отговорен човек, с прекрасно
семейство и работа, която смята за свое призвание.
Какво беше Вашето детство?
незабравим момент от него.

Споделете

някой

Щастливо, безгрижно и свободно, с безкрайни игри до
късно вечер навън, четене на книги и пътешествия из
България с родителите ми.
Винаги ще помня времето прекарано с братовчедите ми на една вила в местността
„Бодрост“ над Благоевград. По цял ден бродехме из планината в проучване на
тайните пътеки. Беряхме диви ягоди, малини, къпини, боровинки. Събирахме билки,
които предавахме в Горското стопанство и получавахме пари за тях. Те стигаха
само за обикновени вафли от магазина на лесничейството, но пък са били найвкусните вафли, които съм яла.
Правехме си дървени лодки от борови кори и ги пускахме в реката, изрязвахме с
джобно ножче кората на дебели тояги в различни фигури, спирали и инициали,
което отнемаше по няколко дни. Използвахме тоягите в походите из планината.
Вечерите минаваха в изучаване на звездното небе или в разказване на страховити
истории около огъня на поляната.
Кога решихте, че искате да станете учителка?
Това беше детската ми мечта. Когато завърших средното си образование,
кандидатствах във ВПИ в Благоевград. След дипломирането ми през 1987 г. ме
разпределиха в 104.ОУ и досега работя тук.
Имало ли е момент, когато сте съжалявали за този Ваш избор?
Не, работата ми с децата е удоволствие за мен. Всеки ден е различен и изпълнен с
предизвикателства.
Ако не бяхте станали учителка, какво друго професионално поприще бихте
избрали?
Може би художник- приложник, защото имам развинтено въображение и
нестандартно мислене.
Какво Ви вдъхновява и какво Ви огорчава в училище?
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Вдъхновяват ме грейналите очи на децата, жадни за знания, усмивките им, доброто
им настроение, нестихващата им енергия.
А всичко, което ме огорчава, забравям бързо.
Как се промени образованието през годините?
Модерните

технологии

навлизат

все

повече

в

образованието.

Те

правят

получаването на информация лесно, ученето е по-интересно и атрактивно, но
желанието на учениците да четат книги намалява с всяка изминала година. Интернет
позволява на учениците да имат достъп до всяко специфично знание и информация
за броени секунди. Ролята на учителя все по-малко е да им преразкаже това знание
и все повече – да изгради у тях критично мислене , способност да се ориентират в
информацията, да отсяват вярната от невярната, да бъдат по-предприемчиви,
креативни, подготвени за реалния живот.
Любим предмет , който преподавам. Защо?
Математика, защото е царицата на науките и изобразително изкуство, защото ми дава
възможност за творчество и себеизява..
Имате ли свободно време? Как го запълвате?
Аз съм много организиран и подреден човек и винаги намирам свободно време за
различни занимания, които ме карат да научавам нови неща. Обичам да предизвиквам
себе си и да експериментирам - плета кошници от вестници, с квилинг техника,
изонит, бродирам гоблени, чета книги, гледам хубави филми, ходя на походи в
планината, пътувам.
Пожелайте нещо на учениците от 104.ОУ.
Да бъдат здрави, добри и успешни! Да следват мечтите си и никога да не се отказват
да ги преследват. Да се гордеят с всичко, което правят!

ПРОЕКТИ
МАГИЯТА НА ТАНЦА

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ
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В началото но учебната година голяма група четвъртокласници се включиха
в групата „ Музикална магия“ по проекта „ Подкрепа за успех“ с ръководител
госпожа Детелина Попова. Още от първи клас децата от този випуск са запленени
от магията на народните танци, в която ги посвещава тяхната всеотдайна учителка. В
извънкласните си занимания те се включват с много енергия и ентусиазъм. Особено
щастливи са срещите им през лятото в училищния двор и класната стая след
преживяната през пролетта карантина.

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

КРАСИВ ПОЛЕТ КЪМ ВОДАТА
Обичате водата? Можете да плувате добре? Влече
ви нещо по-сложно и интересно от плуването? Намерихме
ви спорт – скок във вода!
Скокът във вода е много популярен спорт навсякъде
по света. Известен е още в древността. Винаги е било
приятно забавление скачането във вода от високо.
Скоковете във вода се превръща в спорт със
състезателен характер в началото на 20. век. Спортистите
скачат във водата от различна височина, от платформа или
трамплин. Ако височината е по-малка, се използва
трамплин за отскок, ако е по-голяма, се скача от висока
платформа. Платформата или кулата, както още я
наричат, има различни височини – 3,5 , 7 и 10 метра.
По време на отскока и падането към водата спортистите изпълняват различни
акробатични елементи. Специална съдийска комисия оценява както акробатичната
част, така и чистото влизане във водата. В зависимост от сложността на
акробатичните елементи скоковете имат различни коефициенти на трудност.
Скокът във вода може да се практикува и в открити басейни и в закрити.
Необходимо е само да има трамплин и кула за скокове. Това го прави подходящ за
всички сезони.
В последните години набира популярност синхронното скачане във вода.
На пръв поглед спортът изглежда лесен, но всъщност изисква изключителна
издръжливост, упоритост и трудолюбие, силна психика и физика, гъвкавост. Един
и същи скок може да се отработва стотици пъти.
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Този спорт и изключиетлно полезен за здравето. Скоковете укрепват
мускулната

система,

развиват

координацията

на

движенията,

подобряват

концентрацията. Скокът във вода е олимпийски спорт от 1904 г.
В България скоковете във вода са организирани от 1931 г. Имаме своите
успехи в този спорт и те са на национално, балканско и европейско ниво. През 1995
г. На олимпиадата в Атланта състезателката Радосвета Георгиева се класира на
финал.

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Дистанционно обучение.
Учителя:

Учителят пита Иванчо:
- Можеш ли да ми дадеш
исторически пример за пълен
неуспех?

- Някой да отговори?
Никой? Добре тогава.
Почваме по азбучен ред,

- Да! Христофор Колумб. Не
знаел къде отива, като

нека отговори
AngryKitty2008

пристигнал, не знаел къде е
попаднал, а когато се върнал,
не знаел къде е бил!

Скъпи

приятели,

пожелаваме Ви едно незабравимо
лято,

изпълнено

приключения
Пътешествайте
места,

и

с

много

забавления!

из

непознати

наслаждавайте

се

на

планинска прохлада и слънчеви
лъчи, плувайте, четете интересни
книги,

карайте

колела,

разхождайте се по плажа и в
парка,

трупайте

тен,

трупайте

спомени и впечатления!
Весело лято!
Редакционният екип на „ Новинар 104“

