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НОВИНАР 104
„Святата истина ми бе знамето“
Захари Стоянов

 ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
 КАК ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В УЧИЛИЩЕ
 ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ
 НАШЕТО ИНТЕРВЮ
 ИЗЯВИ И УСПЕХИ
 ЗАБАВНА СТРАНИЦА
 СПОРТ
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1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ
БУДИТЕЛИТЕ – ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ
Когато говорим за народните будители, обикновено си спомняме за
няколко от тях, които са по-популярни и ги знаят всички – Паисий
Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Априлов,
Неофит Рилски, Христо Ботев. Но освен тях, има цяла плеада
българи, чиито имена не са така известни, но делата им са значими за развитието на
националната просвета и култура, за борбата за църковна и национална независимост.
Представяме на нашите читатели няколко от тях чрез думите им, посветени на
образованието.
Сава Филаретов
Ако все още има някъде млади българи, които имат тая слабост да предпочитат да
говорят помежду си на чужди езици, не на свой български, то да се знае, че това е не само
срамота за тях, но е непростимо и осъдително. Нека всеки учи френски, турски, немски,
гръцки, влашки и каквито може други езици. Ако ги знае, това е чест за него. Но найнапред от всички, трябва да научи своя език, та после, ако има време и средства, да научи
и други езици.
Нешо Бончев
Без учене и училища не може. Който премине през добре устроено училище и просвети
разума си, той ще бъде първенец на земята.
Любен Каравелов
Всеки знае, че народното благосъстояние зависи от народното просвещение. Колкото един
народ е по-образован, толкова е по-щастлив.
Христо Данов
Подобряването на народната ни съдба зависи само от нашето умствено развитие и
обогатяване с различни познания - от просвещение!
Цитатите издири и
подбра екипът на вестника
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ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В 104.УЧИЛИЩЕ
В 104. училище винаги отбелязваме Деня на народните будители. Но
обикновено това става в рамките на всеки отделен клас, където класните
ръководители разказват на учениците за народните будители и безсмъртното
им дело.
Тази година беше по-различно. Активно се включиха самите ученици.
На 30 октомври учениците от петите класове под ръководството на гжа Мария Борисова представиха пред учениците от първи клас презентация за
Захари Стоянов – народен будител, революционер, общественик, писател и
журналист. Така малките ученици вече знаят кой е патронът на училището,
в което учат, познават неговия богат житейски път и творчеството му.
В същия ден във фоайето на втория етаж седмокласниците Поли, Васко,
Доротея, Яна и Йоан, ръководени от г-жа Дикова, представиха пред своите
съученици от седми клас литературна програма по стихове на Иван Вазов,
посветени на народни будители. Едно след друго прозвучаха и имената на
повече от 70 българи – книжовници, учители, общественици, свещеници,
творци, работили за пробуждането на народа ни от Кирил и Методий до
Ботев и Левски. Беше представена презентация, озаглавена „ Народните
будители – познати и непознати”, която показа по-малко познатите народни
будители и тяхния принос за съхраняване и издигане на народния дух, език,
култура.
По традиция в навечерието на светлия празник беше открита и изложба
с рисунки нод наслов „ Историята в картинки”.
Автор на текста Виктория Цветкова, 7.

НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ
ПОЗНАТИТЕ И НЕПОЗНАТИ
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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 Поли от 7. б.
На любителите на страховити истории и призраци
препоръчвам романа на Джон Хардинг „ Флоранс и
Джайлс”.
B изоставено старо имение в дълбоката английска провинция живее
дванайсетгодишната Флорънс. Пренебрегвана от своя чичо и настойник, който не се
занимава с нея, а и отказва да я изпрати на училище, за да я „предпази от поквара“,
умната и будна Флорънс сама се научава да чете и открива в книгите не просто прозорец
към широкия свят, а и средство за разнообразяване на сивото ежедневие. Това е нейното
бягство от действителността в един свят на въображението. Така животът става повълнуващ и забавен, но и много по-страшен, защото, наред с многобройните призраци, в
къщата се появяват и врагове от плът и кръв. Малкото момиче трябва да използва
рационално своя ум и да впрегне цялата си изобретателност, за да защити братчето си и
да запази създадения от самата нея свят.
Аз съм Ния от 7. а . Аз ви препоръчвам да прочетете „ Дневникът на един
дръндьо”
Някой мислил ли е, че скоро ще се появи книга, която да измести „ Хари Потър” от
първото място в сърцата на четящите деца? Ето я и нея – „ Дневникът на един дръндьо”
от Джеф Кини. Тя е нещо средно между роман с илюстрации и комикс, но хуморът ѝ
наистина е разбиващ! Какво е дръндьо ли? Нещо като неудачник. Казва се Грег Хефли.
Грег преживява различни перипетии и вкъщи, и в училище. Ситуациите, в които попада,
са съвсем истински – да ти омръзне лятната ваканция или да прекараш празниците със
семейството си в откъснатия от снега дом, да скучаеш до болка в час, да обясняваш на
вашите, че най-забавното нещо е да седиш пред компютъра със спуснати щори, а те да не
разбират това. А какво се случва, когато дръндьото стане тинейджър? До сега са
публикувани седем книги от поредицата. Те са леки за четене и са много забавни.
Можете да ги четете и на английски. Не е трудно. Чака ви и изненада – сами да си
напишете книга.
Не се колебайте, а тичайте към най-близката книжарница! Удоволствието от тази
книга е безценно.

Препоръчваме ви
да прочетете
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕВЮ

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

В навечерието на Деня на народните будители
репортерите на вестника направиха кратка анкета сред
учениците от нашето училище. На въпроса кой са
съвременните будители, децата отговориха единодушно, че
това са учителите.
Един от съвременните будители – г-н Павел Петров,
учител по български език и литература, беше отзивчив и
отговори на въпросите на нашите репортери.
Кой е г-н Петров? Можете ли да се представите с няколко
думи?
Учител по български език и литература вече 23 години.
Какво беше Вашето детство? Най-вълнуващият Ви спомен?
Детството ми беше щастливо! С много игри навън. Конкретен
спомен не мога да разкажа, но много се забавлявахме, защото нямаше компютри,
интернет, таблети.Карахме колела, играехме на фунийки, разделени на отбори.
Винаги ли сте били добър по български език и литеартура?
До седми клас обичах повече историята. Добър по български език и литература станах
по-късно, когато отидох да уча в 32. СОУ. Благодарен съм за това на моята учителка – гжа Милка Данова.
Кога решихте да станете учител? Избор ли беше, или случайност?
И двете. Не бях решил точно, но ми хареса професията по време на студентския ми стаж
в 138. училище. След като завърших Софийския университет, ми се обади моята
братовчедка, че в 104. училище търсят учител по български език и летература. Така
започнах в далечната 1992 година, та до днес.
Работили ли сте нещо друго? Имали ли сте възможност да смените работата си? Ако
сте имали, защо не сте го направили?
Друго не съм работил. Други възможности съм имал, но не ги реализирах. В началото си
мислех, че има време. После работата ми носеше удоволствие и нещата тръгнаха от само
себе си. Но не съжалявам.
Какво Ви дава работата с учениците?
Работата с ученици ме зарежда, макар че звучи банално. Децата са все още чисти и
невинни създания и работата ми носи удоволствие.
Какво най-много Ви радва и какво най-много Ви ядосва в училище?
Радват ме децата и колегите ( страхотен колектив сме!). Ядосва ме липсата на
мотивация в учениците в последните години. Стават и все по-несериозни и безотговорни
към учебния процес.
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Разкажете ни нещо забавно, което сте прочели в ученическо съчинение. Нали в часовете по
български език се раждат ученическите бисери.
Много са. Не ги записвам, но сега се сещам за едно изречение : „ Баба Илийца преплувала
Дунава с болното внуче на ръце”.
Какво мислите за мъжете, които работят като учители? По-лесно ли им е, или потрудно?
Не е лесно да си мъж, който работи като учител. На всички учители им е еднакво трудно
в училище. Но това е съдбата ни – да създаваме личности.
Как си почивате от напрегнатото ежедневие в училище?
Разхождам се, понякога безцелно, чета, гледам телевизия, обичам киното, но все по-рядко
ходя на кино.
Имате ли хоби?
Не, нямам конкретно хоби.
Коя е последната книга, която прочетохте?
Последното, което прочетох, беше „Атлас изправя рамена” на Ан Райд. Но не беше много
скоро. В последно време чета предимно преразкази на приказки.
Какво мислите за четенето? Четат ли децата и младите хора?
Младите хора четат все по-малко. Малко са четящите деца. Компютърът измести
четенето, а това е пагубно за младите хора, които боравят с все по-ограничен брой думи.
Затова се раждат и „бисерите”.
Печатна или електронна книга?
Аз съм за печатната книга, но бъдещето е на електронната.
Пожелайте нещо на учениците от нашето училище.
На учениците от 104. училище пожелавам да мечтаят, да се борят за мечтите си, да
отстояват желанията си. Понеже вече сме към края на годината и сме в навечерието на
хубави празници, пожелавам щастлива нова 2015 година на всички ученици, колеги и на
техните семейства.
Благодаря на чаровните репортерки на вестника!
Въпросите зададоха: Ния Даскалова, 7. а
Силвия Грудева, 7. г
УСПЕХИ И ИЗЯВИ

УСПЕХИ И ИЗЯВИ

УСПЕХИ И ИЗЯВИ
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На 13 октомври мажоретният състав на 104. училище с ръководители г-жа Д. Попова и
г-жа М. Христова се включи в откриването на Националната кампания „ Да спортуваме
заедно”. С изпълненията си малките мажоретки очароваха зрителите на кортовете на
тенис клуб „Диана”.
Проектът „ 1000 стипендии”
Проектът „ 1000 стипендии” е национален конкурс за ученици от 6. до 11. клас. Фондация
„Комунитас” осигурява стипендиите. В конкурса могат да участват талантливи
ученици, които имат постижения в различни области на знанието, защитавайки ги с
написването на есе. Една част от средствата от стипендиите са предназначени за
закупуване на книги и професионални консултации. За стипендия
могат да кандидатстват ученици, учители или екип от учител и
ученик.
Чест за нашето училище е фактът, че от 3 години наши ученици са
сред спечелилите стипендии. Тази година на 1 ноември беше обявено
класирането за 2014/2015 година. Една от стипендиите е за Георги
Александров (миналата година от 7.б клас) за забележителните му
резултати по физика през изминалата учебна година. Георги сега е
ученик в НПМГ.
Другият стипендиант е Виктория Цветкова от 7. б, която спечели
стипендия за постижения в областта на литературата. Не веднъж
сме писали в нашия вестник за Вики, която си спечели името на
талантлива разказвачка на приказки. Пожелаваме и да продължи да се
занимава с литература, а един ден да стане и писателка.
Национално есенно състезание по физика
На 7,8 и 9 ноември 2014 г. В град Плевен се проведе
Националното есенно състезание по физика. Там
отборът на 104. ОУ с ръководител г-жа Диана
Николова се представи отлично.
Поздравления за Александър Василив / 7.а /, Димитър
Крачунов / 7.г / и за шампионката Виктория Цветкова
от 7.б.
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СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ

На
15
ноември
ние,
група
шестокласници от 104. ОУ "Захари Стоянов",
се включихме в състезание по волейбол в
голямата спортна зала на НСА.
Ръководител ни беше госпожа Ивелина
Михайлова, но и госпожа Детелина Попова
помагаше. Бяхме много голям отбор –
момчета и момичета. Неговите членове
бяха: Даниел, Васил и Николай (6.а) ;
Цветелина и Йолина (6.б) ; Дейвид,
Александър, Лия, Яна, Виктория Никова,
Мария, Борис, Стиви, Лъчезар, Деница и Магдалена (6.в) ; Станислав, Ренета, Ялуй и
Илин (6.г).
Получихме медали за изявената смелост да участваме, но най-важното е, че много
се забавлявахме.
Автор : Цвети Георгиева, 6.б
УСПЕХ В БАДМИНТОНА

На 8 ноември се състоя състезание по бадминтон „ Златно перце”
за ученици от 3. до 8. клас. Състезанието бе организирано от
Столична община със съдействието на „ Екопак” и Националната
федерация по бадминтон.
Нашите отбори се представиха отлично. Първо място завоюваха
момчетата във възрастовата група 3 – 4 клас. По-големите
момичета ( 5 – 7 клас) се класираха трети.
Първото място за отборно представяне също е за отбора на 104.
училище.
Автор:Силвия Грудева, 7.г
ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ
СКАЛНО КАТЕРЕНЕ

Скалното катерене е екстремен спорт. Представлява катерене по скални образувания с
различна височина с или без обезопасително въже. Стандартното катерене се извършва по
изкуствени стени в зали или на открито. Сега набира скорост катеренето по скали, които
са по-високи от 200 метра и катерачите се нуждаят от три обезопасителни въжета.
Някои състезатели катерят и ледени стени или високи сгради.
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Все по-често се организират и национални първенства и международни състезания.
Ако обичаш опасностите, силовите спортове, адреналина – това е твоят спорт.
Явор от 7. А се занимава сериозно със скално катерене. Стефан, репортер на вестника,
поговори с Явор за необичайното му хоби.
Яворе, кога започна да се занимаваш с катерене? Кой те насочи?
Как избра този спорт?
Всичко започна в един февруарски ден на 2014 година. Бях
с един приятел в мол Paradise и видях на последния етаж една
зала, която беше просто уникална. Всичко в нея светеше в
празнични светлини. С приятеля ми влязохме и попитахме дали
може да останем и да погледаме. След този ден и видяното в
залата разбрах, че това е нещото, с което искам да се занимавам
– катеренето.
Вечерта споделих с родителите си . Те се възпротивиха, защото
мислеха, че това е опасно и лесно човек може да се нарани, но аз
вече бях разучил всичко за тренировките, за цената на месечната
карта, за входната такса. И те се съгласиха.
Някой от семейството ти занимавал ли се е със спорт?
По принцип всички в семейството ми са спортни натури.
Дори баща ми като дете за кратко се е занимавал с катерене, но това е било много отдавна.
Интересно ли ти е? Как се подготвяш?
Като започнах, всичко за мен беше ново, но интересно. Много внимателно слушах указанията на
треньора ми. За да стана по-добър в ръцете, допълнително ходех на лостове. Когато минаха няколко
месеца, треньорът ми предложи да се включа в отбора и да участвам в състезания. Това представляваше
за мене голяма отговорност. Започнах усилено моята подготовка. През летните месеци тренирахме на
открито – на Боянските камъни, провеждахме тренировки в залата на НСА и в „ Бонсист”.
Какво е за теб катеренето?
Катеренето за мен е развлечение, успрем да достигнеш до върха, стремеж да се пребориш със
страха от височината, което в началото не ми беше лесно, но в течение на усилените тренировки го
преодолях. Катеренето ми допада, защото от самия теб зависи всичко – колко си издръжлив, кой
маршрут ще избереш, колко си силен. Всичко дължиш на собствените си усилия.
Участвал ли си в състезания?
Преминах през няколко състезания, макар че за някои от тях не се чувствах подготвен. Някои
от състезанията, в коита съм участвал, са : Балканско състезание по спортно катерене – Скопие (
Македония);Държавно първенство по спортно катерене – Варна; Държавно първенство по спортно
катерене – Велико Търново; Държавно първенство по спортно катерене – София
Ще продължиш ли да се занимаваш с това?
Да, разбира се. Много съм запален. Ще продължа да превземам различни маршрути и върхове, а наймного искам да достигна до върха на състезание по катерене на открито.
Материалът подготви Стефан Попов, 7.а
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На екскурзия през есента
Ние обичаме да пътешестваме. Всяка година през есента
в училището ни се организират учебни екскурзии по
различни маршрути. В тях се включват много учениците
от първи до седми клас. Това е възможност да се
посетят интересни места и да се научат интересни неща
за природата, историята, архитектурата и народните
традиции. Ето и част от дестинациите: Пловдив,
Копривщица, Велико Търново, Панагюрище, Старосел.
Тази година лошото време забави пътуванията ни с две
седмици, но пък си прекарахме чудесно.
Конкурсът за пътепис,рисунка и фоторазказ „ На
екскурзия през есента”, който традиционно се организира
след есенната екскурзия, и този път даде възможност на
много ученици да изявят своите таланти. Най-масово се
включиха учениците от седми клас. Те написаха 44
пътеписа, които много затрудниха журито, защото бяха
интересни, увлекателни и забавни. Учениците от трети
и четвърти клас бяха илюстрирали богато своите
пътеписи. Не се посрамиха и майсторите на обектива.
Първокласниците бяха „разказали” своите впечатления в
пъстри рисунки. Имаше и дисквалифицирани –
регламентът на конкурса не допуска текстове, написани на
компютър, а само ръкописи.
Представяме победителите в отделните категории:
Ивон Димитрова, 1.в и Димитър Георгиев, 3.б (рисунка );
Богомил Стоянов, 5.б ( фоторазказ );
Димитър Ивайлов, 3.б, Васиана Говедарска, 4.в, Кристин
Апостолова, 5.а, Яна Минкова, 6.б, Виктория Цветкова, 7.б
и Милен Хинков, 7.а ( пътепис ).
Автор : Виктория Цветкова
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ЗАБАВЕН КЪТ

ЗАБАВЕН КЪТ

ЗАБАВЕН КЪТ

Иванчо влиза в аптеката и
иска силно обезболяващо.
Фармацевтът пита:
– Какво те боли?
– Още нищо, но татко е на
родителска среща!

Момиченце
влиза
в
аптеката и фармацевтът
го пита:
-От какво се оплакваш,
момиченце?
-От мама, от тате и от
госпожата по география!

В следващия брой очаквайте:
Коледният дух
Нашето интервю с г-н Мирослав
Цолов
Волейбол
Литературна страничка

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

Ръководител: Лилия Дикова-Богданова
Екип: Петя, Ния, Радина, Стефан,
Алекс, Рада, Ива-Мария, Силвия, Ива,
Бояна, Симона, Митко, Кристиян,
Вики

