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НОВИНАР 104
Святата истина ми бе знамето“
Захари Стоянов



НА ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ ЕСЕНТА

 ДА ЧЕТЕМ ЗАЕДНО
 КОЛЕДЕН БАЗАР
 ПО БЕЛИТЕ ПИСТИ НА РИЛА
 ОТКРИТ УРОК В 4.Д
 ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
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НА ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Може ли есента да ни предостави найдъждовния ден за екскурзия! Не спря да
ръми – упорито, досадно, напоително.
Докато се чудиш дали да изадиш чадър,
то вече те намокрило – якето,
дънките, косата.
Такава – мокра – беше нашата, на
седмите класове, екскурзия до Троян,
Троянския манастир и Орешак и Черни Осъм.
Красиво е в Балкана в началото на есента, но неспирният дъжд
ни пречеше на гледката и желанието да се насладим на
природата. Стичаше се безцеремонно по стъклана, сякаш ни се
присмиваше.
Но доброто настроение и интересните места, които
поситшхме, съвсем не зависеха от времето. Дори напротив.
Да си призная – трудничко беше в началото да напуснеш
уютния автобус и да се озовеш на мокрия асфалт, но си
заслужаваше.
Посетихме Природо-научния музей в село Черни Осъм.
Интересни препарирани животни и птици от нашата фауна,
записи на пойни птици, добре уреден музей. Свикнали сме
музеите да са в големите градове, но се оказа, че при добро
желание и възрожденски ентусиазъм интересни места има и в
селата. Научихме, че един местен учител е положил основите
на музейната сбирка.
След музея се отправихме съм Троянския манастир.
Обителтта е давала подслон на Апостола по време на
робството. Един от свещениците ни разказа подробно за
историята на манастира, за талантливите иконописци,
стенописци и дърворезбари, които са вложили целия си
талант в манастирската църква, която се реставрираше,
когато бяхме там. Една част от стенописите и олтара вече
бяха почистени и обновени и светеха с пълния си блясък.
Дворът беше потънал в зеленина, а от чардаците бяха
надвиснали много цветя. Хубаво масто, радвам се, че дойдохме.
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Музеят в Орешак ни напомни,
че сме българи. Огромната
музейна
експозиция,
разположена в няколко сгради,
ни потопи в друго време,
отдавна отминало, но и много
красиво и близко до природата.
Екскурзията
продължи
с
разходка под дъжда в Троян.
Завърнахме се в София заредени с положителни емоции, отпочинали и готови за
напрегнатата учебна година, която ни очаква.
Яна Микова, 7.б

ДА ЧЕТЕМ ЗАЕДНО
Учениците от 104. ОУ „ Захари Стоянов” активно се включиха в Националната
седмица на грамотността, която е част от Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността и се проведе в периода 07.12.2015 – 12.12.2015 г.
В първия ден, 7 декември, група ученици от 5.а клас участваха в откриването на
кампанията в Националния дворец на децата. Те носеха със себе си книгите, които
четат в момента. В същото време под мотото „ Любими приказни герои гостуват на
най-малките” при първокласниците отидоха ученици от пети, шести и седми клас, за
да им прочетат откъси от любими детски книжки. Най-малките посрещнаха с радост
своите по-големи приятели и слушаха с интерес. Повечето, макар все още да учат
буквите, разпознаха приказните герои.
Във вторник, 8 декември, в училището се проведоха състезанията „ Най-добър...”
– Във втори клас определиха най-добрите четци, в трети – най-добрите разказвачи, а в
четвърти и шести клас направиха състезание по правопис, за да излъчат победители.

Брой 2, 2015/ 2016 година

Състезанията
бяха
оспорвони, но винаги има добри и по-добри. По-добрите четци са Яна Бояджиева, 2.а,
Мартин Милков, 2.б, Анна Миланова, 2.в и Стефания Стойчева, 2.г.
Като най-сладкодумни разказвачи се отличиха Виктория Асенова, 3.а, Лора
Делибеева, 3.б, Борис Иванов, 3.в и Мадлен Младенова, 3.г клас.
Най-добъри по правопис се оказаха Максим Стоянович, 4.а Калоян Златев, 4.
Димитър Георгиев, 4.б, Александра Велинова, 4.б, Теодор Христов, 4.в, Елеонор
Спасова, 4.г Катерина Димитрова, 4.д и Рене-Никол Николова, 6.клас.
На 10 декември в училището се състоя Маратон на четенето, в който се включиха
известни личности, родители на ученици от нашето училище. Евгени Йотов, Петър
Стойчев, Людмила Сланева и Светлана Хорват прочетоха на децата от 7.б, 2.г и 5.б
клас откъси от свои любими книги.
Инициативата за размяна и подаряване на книги „ Ден на книгата” се проведе на 11
декември в училищната библиотека.

Автор: Виктория Йосифона, 5.а
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ОЩЕ ПЕТ ПРИЧИНИ, ЗА ДА ЧЕТЕМ

 Четенето може да те направи по-добър събеседник.
 Съседите никога няма да се оплачат, че книгата ти е прекалено шумна
 Знанията няма да се излеят в главата ти по магичен начин. За целта
по-добре чети.
 Една по-дебела книга може да спре куршум. Книгата може да спаси
живота ти.

 Динозаврите не са чели и виж какво се е случило с тях.

КОЛЕДА Е! КОЛЕДА Е! КОЛЕДА Е! КОЛЕДА Е! КОЛЕДА Е!
Залисани в уроци и контролни не
забелязахме как се е промъкнал и
настанил до нас коледния дух – този,
който носи аромата на канела и бор,
блясъка на празнични светлини, съкровени
желания, написани на белия лист, бял
пухкав снежец, покриващ улици, къщи и
дървета, уютни семейни вечери, белязани с обич, вяра и надежда.
Вяра Фотева, 7.а
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КОЛЕДЕН БАЗАР
На 21 и 22 декември в 104. ОУ беше организиран
традиционният благотворителен Коледен базар.
Учителската стая едва побра, измайстореното
от малките ученици. Както всяка година децата
бяха вложили много фантазия и усърдие в своите
произведения. По традиция бе застъпена
екологичната тема – изработените предмети и
картички бяха от естествени материали.
В базара се включиха всички ученици от
начален курс, полуинтернатните групи,
петокласниците. Интересът към коледната
инициатива винаги е много голям – учениците и
родителите с нетърпение очакваха откриването
и питаха за него още от началото на декември.
Изложените детски произведения бяха
разпродадени в рамките на часове. Събраните
974 лева бяха преведени по банковата сметка на
SOS Детски селища - България.
Текст и снимки Светослав Димитров, 7.б и Виктория Йосифова, 5.а
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ПО БЕЛИТЕ ПИСТИ НА РИЛА

В последните няколко години в
училището ни през зимата се организира
Бяло училище за ученици от начален курс.
Понякога се присъединяват и по-големите.
Предимството на този зимен лагер е
възможността,
която
получават
учениците да се научат да карат ски, а
научилите се в предишни години – да
усъвършенстват уменията си и да се
наслаждават на зимен отдих с любимите
учители и професионалните инструктори.
Тази година лагерът беше на Боровец
в
периода 8
–
12 февруари.
Ръководителите – г-жа Д. Попова, г-жа
М. Христова, г-жа Ив. Михайлова и г-н А.
Дойчев,
и
представителите
на
туристическата фирма осигуриха на
децата пълноценен отдих, забавления и
активно спортуване.
Явор Милев, 7.а
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ОТКРИТ УРОК
На 20 ноември 2015 г. в 4.д клас с класен ръководител г-жа Валентина Григорова беше проведен
открит урок пред учители и родители. Урокът беше посветен на Международния ден на детето
и 90-годишния юбилей на 104. училище. В началото децата разказаха за своите преживявания в
4. клас. Родителите също се включиха, като си припомниха своето детство. След това всички
показаха своите постижения през изминалите 3 години – спортни награди, постижения на
състезания по математика, в други дейности и науки.
Особено вълнуващо бе представянето на лично творчество – стихове, разкази, приказки.
Учениците усмихнато рецитираха стихове, посветени на Международния ден на детето, а
накрая всички вкупом пяха, като в песента се включи и г-жа Велинова, директор на училището.
Четвъртокласниците организираха и изложба от 3Д макети на обекти, свързани с българската
история.

Госпожо Велинова, често ли ходите на открити уроци?
Не много често, защото нямам толкова време. Обичам да ги посещавам,
защото ми е интересно да видя как напредват класовете. Обикновено имам
план за посещение на уроците и настоящото ми присъствие е петия открит
урок за текущата година.
Хареса ли Ви този открит урок?
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Да, този урок ми хареса много, защото децата показаха много постижения и
видях как родителите са много горди с тях. Освен това, на всички им беше
приятно, че на урока имаше много гости – и учители, и родители, и
представители на ръководството и децата, в началото притеснени, изведнъж
се надпреварваха да покажат колко много неща могат.
Как мислите, добре ли е да има повече открити уроци?
Да, добре е! Защото така учениците се мобилизират, а и повече хора
разбират колко много са напреднали децата, а не само тяхната учителка.
Добре е децата да имат самочувствие да показват това, което са научили.
Ние се радваме на техните нови умения.
В заключение, кажете ни как прекарахте на днешния открит урок?
Много забавно ми беше и накрая дори попях с децата. Беше един прекрасен
завършек на работния ден.
Снимки, текст и интервю Петя Филчева, 6.а

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ОТ СВЕТА, ЧАСТ ОТ КОЙТО СМЕ

 Човешкият косъм може да издържи тежест от 100 килограма
 Медът не се разваля. Можете да изядете мед, купет преди 100 години и нищо
янма да ви стане, а и медът има същите вкусови качества, каквито е имал
тогава.
 Точно както имаме уникални отпечатъци на пръстите, така имаме и
неповторим отпечатък на езика
 Всяка година порастват милиони дръвчета, благодарение на катерички,
забравили къде са оставил ядките, които са събрали.
 Съществува вид медуза, която живее вечно.
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 Ако разперите ръце настрани, разстоянието между края на пръстите на едната
и другата ръка е равно на вашата височина.
 Всеки месец, започващ с неделя, има петък 13-ти.
 Най-дългата азбука в света е камбоджанската –
от 74 букви, а най-кратката – от 12 букви - е
азбуката на езика, на който говорят жителите
на остров Бугенвил в Тихи океан.
 Един килограм чипс струва приблизително 200
пъти по-скъпо от килограм картофи.
 Човек изгаря повече калории, докато спи,
отколкото, докато гледа телевизия.

Бащата на Иванчо пита:
– Иванчо, изпитваха ли те
днес?
– Аз с баща на двойкаджия
не разговарям!

Петърчо:
– Мамо, тате, не е здравословно
днес да ми отваряте бележника!
Родителите отварят
бележника, виждат 3 шестици и
припадат от изненада.
– Аз казах ли ви, че не е
здравословно !

Екипът на вестник „ Новинар 104”,
подготвилброя:
Ръководител на екипа : Лилия Дикова-Богданова
Репортери: Вики, Боги, Зори, Влади, Явор,
Цвети, Яна, Дани, Петя,

