
104. основно училище „  Захари Стоянов”, София 

 

НОВИНАР 104 
брой 45, 2020/2021 г.    „Святата истина ми бе знамето“  

Захари Стоянов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРА! ОТНОВО НА 

УЧИЛИЩЕ! 

Българският народ е превърнал 

първия учебен ден в празник, празник  за 

всеки българин, съхранил в себе си 

жаждата за знание, уважението и 

признателността към училището като 

институция. 

Тържественото откриване на новата 

учебна година в 104. ОУ „ Захари Стоянов“ започна в 10:00 часа 

с  издигане на  

СЪДЪРЖАНИЕ 

 УРА! 

ОТНОВО 

НА 

УЧИЛИЩЕ! 

 ГАЛЕРИЯ 

 СПОРТЕН 

ПРАЗНИК В 

ДЕНЯ НА 

ПРИОБЩАВ

АНЕТО 

 ГАЛЕРИЯ 

 КОНКУРС 

 НАШЕТО 

ИНТЕРВЮ 

 ЗАБАВНА 

СТРАНИЦА 

 

 

 

 



Брой 45, 2020/ 2021 г.          2 

националния флаг под звуците на химна на Република България 

и тържественото внасяне на знамето. 

Петокласници поднесоха цветя пред 

барелефа на патрона Захари Стоянов. За 

първи път в двора на училището 

присъстваха само ученици от първи и 

пети клас и техните родители, спазващи 

изискването за дистанция. 

Госпожа Капка Велинова, директор 

на 104. училище, поздрави всички 

присъстващи с началото на новата 

учебна година.  

Своя поздрав със стихчета отправиха и малките 

първокласници Аделина и Филип. Мажоретният състав на 

училището създаде много настроение с емоционалното си 

изпълнение, а вокалната група под ръководството на г-жа 

Маргарита Димитрова удвои усмивките. 

 

В първи клас 
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Особено вълнуващ и емоционален бе първият учебен ден 

за първокласниците. През тази година с трепет прекрачват прага 

на училището ни 100 първокласници, разпределени в четири 

паралелки. Богато украсените им класни стаи се оживиха от 

техните лъчезарни лица. 

 

Ура! Отново на училище! Не е за вярване, че завръщането ни 

в училище ще е толкова желано и вълнуващо. Един дългоочакван 

ден! Колкото обичаен, толкова и необикновен 15 септември. 

След дългото лято и месеците, прекарани в дистанционно 

обучение, ние, учениците, се върнахме в училище, за да поемем 

по пътя на знанието. Маските на лицата, разделителните линии 

по стълбите и  и коридорите,  дистанцията, дизинфекцията и 

други предпазни мерки не помрачиха радостта ни от срещите с 

приятели, нетърпението всички пак да сме заедно, да прекрачим 

прага на класната стая, да учим, спортуваме и се забавляваме 

заедно.  

Има много усмивки, много слънце в очите, много вълнуващи 

моменти за споделяне. Но ни липсват прегръдките  и празникът 

на двора всички ученици и учители.  

Пожелаваме да е успешна новата учебна година и да сме 

заедно в училище!                            Учениците от 6.а, б,в клас 
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ДЕНЯТ  НА ПРИОБЩАВАНЕТО ДЕНЯТ НА ПРИОБЩАВАНЕТО 

Тази година спортният 

празник в Деня на приобщаването се 

проведе на 20 октомври при 

спазване на здравните изисквания в 

условията на Ковид 19.  

Получи се един страхотен 

празник! Имаше спортни игри, 

рисунки на асфалт, състезания в парка.  

Всеки випуск от начален етап започваше празника с 

упражнения за раздвижване, показвани от няколко 

петокласнички. Упражненията бяха съпроводени с динамична 

музика, създаваща много настроение. Към децата се 

присъединиха и учителите, и родителите. После всички се 

включиха в състезателни игри, съпроводени с устрем и хъс за 

победа. Децата направиха и по няколко обиколки на спортната 

площадка, като дошлите родители също пробягаха дистанцията. 

Майки и татковци с усмивки се включиха в бягането. „ За мен е 

удоволствие да бъда заедно с детето си на спортния празник. 

Благодаря за добрата организация.“ – сподели една задъхана 

майка на третокласник.  

След спортните занимания децата се оттегляха встрани от 

физкултурния салон, където 

всяка паралелка с тебешири в ръце 
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разказа своята приказка за спорта и единството. Като във 

всяко състезание имаше 

победители и победени. Но 

и много усмивки. 

По-големите ученици 

се отравиха към Южния парк, 

където на една голяма 

поляна ги чакаше изненада – 

всеки клас трябваше да 

отговаря на въпроси, да се 

ориентира по карта, да 

открие скрити предмети и да 

освободи своята класна, 

завързана здраво на пейка. 

Какво тичане падна! Някои се 

справиха по-бързо, други по-

бавно, но всички бяха 

доволни. Не остана нито една 

завързана учителка на 

поляната. 

Празникът завърши в 

ранния следобед. 

Победителите получиха 

своите награди. Всички-деца, 

учители и родители бяха 

щастливи и много се 

забавляваха. Изключителни 

усилия да се случи 

празникът положиха 

учителите по ФБС – г-жа 

Михайлова, г-жа Иванова и 

г-н Дойчев, както и класните 

ръководители. 
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НАШИЯТ КОНКУРС НАШИЯТ КОНКУРС НАШИЯТ КОНКУРС 

Тази година няма да има есенни екскурзии. Затова ще 

пропуснем и конкурса за пътепис „ На екскурзия през есента“. Но 

децата искат да творят и затова организирахме друг конкурс – за 

художествена творба, публицистичен текст и рисунка, свързан 

със спортния празник. В него се включиха повече от сто деца от 

различни класове. Победителите в раздела за рисунка са:  Борис 

Руменов Зарчев от 4.а - 1 място, Рая Веселинова Григорова от 3.а 

-2 място и Преслав Владимиров Димитров  от 5.а - 3 място. В 

литературния конкурс първото място е за Рая Григорова от 3.а 

клас, която участва със стихотворение, а на второ място се 

класира Мила Аспарухова от 6.а клас. Трета награда не се 

присъжда. 

Публикуваме текстовете на двете момичета. 

 

Едно, две, три! 

Празникът започва ли? 

Слънчев спортен ден 

 чака теб и мен 

със забавления и игри. 

Хайде, включи се и ти! 

 Баща ми тича по тревата  бос. 

Опитва се да бяга крос. 

Рая Григорова, 3.а клас 
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А ето как е видяла спортния празник Мила. 

На 1.10. 2020 г. от училище организираха спортен празник. 

Шестокласниците трябваше да се състезават в Южния парк на 

една голяма поляна. Учителите бяха измислили страхотни 

състезания и ние много се забавлявахме. Всеки клас се раздели 

на групи и си избра капитан. В първото състезание четири деца 

от всеки клас трябваше да се състезават за бързина и който 

стигне най –бързо – печели. По същото време класните ни стояха 

вързани на различни пейки в парка. Беше въпрос на чест кой клас 

ще отвърже пръв класната си.  

В следващия етап трябваше да отговаряме на въпроси от 

материала за пети клас по различни предмети. Аз участвах в 

тази част на състезанието. Тук нашият клас се справи много 

добре.  

Друга част от състезанието беше да открием предмети, 

скрити около полянката. По-бързи бяха от 6.г. 

На този спортен празник останахме втори, само на една 

точка след победителите. Малко съжаляваме, но не е важна 

победата, а участието. Всички много се забавлявахме. 

Мила Аспарухова, 6.а клас 

 

НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕРВЮ НАШЕТО ИНТЕРВЮ 

Нашето интервю този път е с г-жа Радианна Каранлъкова – 

дългогодишен преподавател по музика в 104. ОУ. 

Благодарение на нея десетки деца са се потапяли в тайните 

на музиката, пели са песни, надниквали са в сложния, но 

красив свят на нотите. 

Моля да се представите. Коя е Радианна Каранлъкова? 
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Учител по  музика по професия вече 35 

години, но по душа човек на изкуството 

до мозъка на костите си. Обичам много да 

уча децата и да бера  

плодовете на своята работа, но най- 

щастлива съм,  когато ги водя на театър и 

виждам благодарните им очички. 

Кой Ви запали за музиката? 

Моята майка ме заведе на пет години и 

три месеца при моята бъдеща първа и най-скъпа учителка по 

пиано.След два месеца се явих на първата си продукция и 

разбрах едва на пет и половина години, че е много интересно да 

свириш на пиано. Явно тези две жени са първите, които ме 

запалиха. 

Какво беше  Вашето детство и какво място заемаше музиката 

в него?  

Моето детство беше трудно. На осем години загубих баща си, а 

от друга страна бях един малък талант,който не пропускаше 

конкурс, но изкуството както знаете е талант и много, много труд. 

Затова бих казала, че детството ми беше изпълнено с много труд 

и по-малко игри, но не съжалявам за нищо, защото всичко, което 

съм постигнала и формирането ми като личност, беше белязано 

от изкуството. 

Любими детски игри?   

Обичах всички лудории и ги правех дори да знаех, че ще има 

последствия. Бях много лудо дете и лудуриите ми нямаха край. 

Сега моята внучка много обича да и разказвам белите си и много 

се смее.  

Обичахте ли да ходите на училище?  
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Не е имало момент, в който да не съм обичала да ходя на 

училище. Най-любимият период от ходенето ми на училище 

бяха петте години в музикалното училище 

Има ли учители, които са оставили незаличима диря във Вашите 

спомени? Малко са учителите, които са оставили следа в моя 

живот. Сред тях е първата ми учителка. Другарката Чакова 

(тогава се обръщахме към учителите си с „ другарко“ и „ 

другарю“)  и учителката ми по пиано, която ме научи не само да 

свиря, но и да правя музика, да  обожавам музиката. 

Винаги ли сте искали да станете учител, или е въпрос на 

случайност? Разкажете ни.  

От първия миг, в който започнах да свиря на пиано, си мечтаех 

да стана учителка. Убедена съм, че първата ми учителка по 

пиано изигра огромна роля за това. 

Какво искате да се промени в днешното училище, за да стане 

то по-добро за всички 

участници в образователния 

процес? 

 Аз съм човек който обича да 

дава свобода и да получава 

свобода.Също съм човек,който 

не понася фалша и се бори 

винаги правдата да 

просъществува. В този аспект си представям училището като 

контакт между ученици и учители, който е изграден изцяло на 

доверието. Да учим децата така, както ние го чувстваме, защото 

така те ще ни повярват и ще помнят това, на което сме ги 

научили. В  никакъв случай не мога да се съглася, че 

единственото  нещо, което можем да им дадем, е само знания. 

За  
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мен много по-важно е това, с което можем да допълним тяхното 

възпитане от семейството. С една дума – училището да бъде 

институция, в която дисциплината да е основа, но надграждането 

да е свободно и смислено, а не подчинено на безмислени и 

некомпетентни заповеди, написани от хора, които нямат 

представа от учебен процес. 

Имате ли време за хобита? Какви са те? 

Да, имам. Обожавам театъра и обичам да готвя. 

Какво Ви радва най-много в живота?  

Хубавата музика, хубавите отношения и най-вече  – когато съм 

направила нещо хубаво за някого. 

Пожелайте нещо на учениците и учителите от 104. ОУ. 

Пожелавам на всички да са здрави, да се обичат, да си вярват и, 

разбира се, да идват с желание на училище!  

Благодаря! 

 

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 

  През 2020 година отбелязваме кръгли годишнини от 

рождението на двама от най-големите и познати на българските 

ученици писатели – Иван Вазов и Йордан Йовков. Преди 170 

години във възрожденски  Сопот се ражда  Патриархът на 

българската литература, народният поет Иван Вазов. Йордан 

Йовков е роден в китното балканско селце Жеравна преди 140 

години. И двамата оставят забележителни страници, които 

вълнуват и днес. Няма българин, който да не познава още от 

ученическите си години Вазовите творби „ Под игото“, „ Епопея 

на забравените“, „ Една българка“, както и Йовковите „ Серафим“ 
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и „ По жицата“.  

Учениците от 104. ОУ отбелязаха годишнините с изготвяне 

на табла. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Пешо, научи ли се да свириш 

на китара? 

– Не! 

– Защо? 

– Аз имам пет пръста, а 

китарата има шест струни! 

Нямам пръст за шестата. 

– Вярно! А представяш ли си по 

колко пръста  трябва да имат 

пианистите!!! 

 

Бабата: 

– Ех, чедо, едно време каква 

музика слушахме... Това 

днешното музика ли е? Не я 

разбирам аз... 

Внучката: 

– Какво не разбираш, бабо? 

Пуснала съм миксера. 


