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НОВИНАР 104
„ Святата истина ни беше знамето”

Захари Стоянов

В първия брой на вестника може да прочетете:

 ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 В ДОМА НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

 ИНТЕРВЮ С КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ, ОМБУДСМАН НА 
РЕПУБЛИКАТА

 ПРОЕКТЪТ „МАГИЧЕСКОТО ЧИСЛО 3”

 АНКЕТА С ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

 ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ И СПОРТ



Скъпи приятели, 

Есента е тук, а с нея и ние – младите журналисти от 
училищния вестник „Новинар 104”.  За втора  година ще 
бъдем  с  вас,  нашите  читатели.   Пораснали  сме, 
натрупали сме опит, обогатили сме знанията си Екипът ни е обновен . Една 
част от нашите приятели завършиха седми клас  и  сега са  в  своите нови 
училища. Техните места заеха други. Надяваме се да работим успешно, за 
да  бъдете  все  така  добре  информирани  за  новостите,  за  събитията,  за 
успехите и изявите на нашите ученици и преподаватели.
Ще се радваме, ако с нетърпение  очаквате всеки брой на нашия вестник и 
разгръщате виртуалните му страници .
Ще се постараем да бъдем по-интересни, по-креативни, но все така искрени 
и усмихнати.
Ще работим, за да променим към по-добро визията на вестника ни, както и 
да успеем да го превърнем в книжно издание, което да може да докоснете, да 
разгърнете, да четете по всяко време.

На добър час!

Екип на в. „ Новинар 104”
Ръководител: г-жа Лилия Дикова

Екип: Атанас,  Петко,  Стилиян, 
Ники,  Иво,  Боби,  Майки,  Надя, 
Ваня,  Вики,  Никол,  Габи 
Димитрова,  Габи  Попова,  Живка, 
Лора, Радина.



1 ноември – Денят на народните будители

Всяка  година  на  1  ноември  отбелязваме  с  дълбоко  уважение  и 
благодарност Деня на народните будители. Свеждаме глави, за да почетем 
паметта  на  онези  десетки  знайни  и  незнайни,  но  достойни   учители, 
свещеници, журналисти, писатели, поети и революционери, които запалиха и 
разгоряха  искрата  на  националното  самочувствие  и  самосъзнание, 
образоваха  българскитe деца,  отваряха  им  големия  свят  на  познанието, 
пишеха  учебници,  събираха  народни  песни,  преписваха  „  История 
славянобългарска”  и  я  четяха  на онези,  които не  можеха  да  я  прочетат 
сами.  Други  разпалваха  огъня  на  бунта,  за  да  бъде  днес  отечеството  ни 
свободно.

Прекланяме  смълчано  глави  пред  подвига  им.  Мнозина  от  тях 
заплатиха с  живота си правото на българите да се  нарекат свободни,  но 
делото им е останало в паметта на хората.



Денят на народните будители тази година е  по-
особен. 

България  отбелязва  две  светли  годишнини  –  290 
години  от  рождението  на  Паисий  Хилендарски  и  240 
години от написването на „ История славянобългарска”. 

„ О, неразумни и юроде, поради що се срамиш да се наречеш  
болгарин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не  

са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути  
по  цялата  земя и  много  пъти са  взимали  данък  от  силните  римляни  и  мъдрите  
гърци... От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли  
цари, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, много земя са завладели.  
Така от целия славянски род били най-силни  и най-почитани и първите славянски  
светци и просияли от българския род и език, както и за това подред анписах в тая  
история...”

С тези думи Паисий Хилендарски се обръща към своите читатели на 
страниците  на   малката   книжчица,  наречена   „  История 
Славянобългарска”. Думите му са прости, но силни и с тях той достига до 
умовете  и  сърцата  на  своите  братя,  разказвайки  им  за  първи  път  за 
славните им предци. Така монахът от Хилендар посява първите семена на 
народностното самочувствие, кара българите да се обърнат към себе си, към 
своята история, да открият в нея извор на гордост и самочувствие. 

 

Банско, родното  място на Хилендарския монах, пази спомена за своя велик 
съгражданин.



В  ДОМА НА 
РАЗКАЗВАЧА АНГЕЛ 

КАРАЛИЙЧЕВ

На 6 октомври учениците от 
3.  г  клас  с  класен  ръководител 
госпожа  Любина Дуркова посетиха 
музея  на   вълшебния  разказвач, 
любимеца  на  поколения  български 
деца  Ангел  Каралийчев  по  случай 
110  години  от  рождението  му. 
Децата  с  интерес  разгледаха 

богатата музейна експозиция и имаха възможността да пишат първи в книгата за 
впечатления.  Много  силно  впечатление  им направи   неизвестно  до  сега  послание  на 
писателя към младия българин:

„Ти, млади човече, който се затиряш да пиеш вода от чужд кладенец;
Ти, който слагаш чужда шапка на своята българска глава;
Ти, който навеждаш глава пред чужди богове;
Знай, че е по-добре да научиш само  на един език как да бъдат наречени десет 
истини. 
И  нека  този  език  да  бъде  свещеният  език  на  нашите  деди,  жилавият, 
стоманеният български език!”



„ Намаляване,  рециклиране и повторно използване – това е 
пътят за управление на отпадъците”

  Под  това  мото  учениците  от  5.  в  клас  участват  в  международния  проект 
„Магическото число 3”.
Как да опазваме природата и да съхраняваме природните ресурси, които трябва да 
оставим на бъдещите поколения? Зависи ли нещо от самите нас, от нашите усилия? 
Този  въпрос  си  зададоха  петокласниците  и  на  18  октомври  проведоха  акция  за 
разделно събиране на отпадъци. Преди това се запознаха с ползата от тази дейност за 
запазване  на  природата.  Неразумното  човешко  поведение,  бясното   потребление, 
нарастващато  население  и  изчерпването  на  природните  богатства  изправят 
населението на земята пред сериозно изпитание. Но трябва да започнем от някъде. 
Ако всеки направи своите малки стъпки за намаляване, разделно събиране, рециклиране  
и повторно използване на отпадъците, светът ще стане по-чисто и спокойно място за 
живеене.  Не  са  необходими  много  усилия,  просто  трябва  да  събираме  отделно 
хартията,  стъклените  отпадъци,  пластмасите,  а  после  да  ги  изхвърляме  в 
съответните цветни контейнери, които можем да видим навсякъде. Лесно е и е важно 
за нашия единствен дом – планетата Земя. 



Страницата подготвиха Виктория, Габи Димитрова и Никол, 6. а

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

И още нещо за проекта „ Магическото число 3”. Подробностите научихме от г-
жа Румяна Илиева и децата от 5 в клас.
Проектът  е  международен.  В  него  участват  ученици  от  9  страни,  сред  които  и 
България.  Останалите  страни  са  Англия,  Уелс,  Ирландия,  Франция,  Дания, 
Хърватия,  Швеция  и  Латвия.  Целта  на  проекта  е  не  само  децата  да  работят 
съвместно за опазване на природната среда чрез намаляване на отпадъците и тяхното 
разумно преработване, но и учениците от различните европейски страни да могат  да 
опознаят другите участници, техните традиции, национални , географски и културни 
забележителности. Проектът е път към другия, протегната ръка.

Първата крачка  направихме  на  26  септември,  Денят на  езиците.  Всеки от 
класовете, участници в проекта, си беше избрал една от страните, която е партньор в  
този проект .  Децата се бяха постарали с помощта на своите класни ръководители да 
се облекат в цветовете на националния флаг на съответната държава. Бяха научили 
интересни  подробности  за  нея,  бяха  приготвили  традиционни  национални  ястия. 
Получи се едно весело, пъстро и вкусно шоу.



ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ

Борете се за правата си...

През месец ноември на гости на учениците от 104. 
ОУ беше г-н Константин Пенчев, онбудсманът на 
републиката. Той се срещна с ученици от седми 
клас . На срещата присъства и редакционният екип 
на вестник „Новинар 104”, който обсипа госта с 
въпроси.

- Г-н Пенчев, каква е работата Ви?  Какво е да си омбудсман ?

- Работата  ми  е  интересна.  Отнасям  се  към  нея  отговорно.   Тя  ми  носи 
удовлетворение.  Омбудсманът  е  посредник  между  хората  и  различните 
държавни  институции  и  фирми.  Надявам  се  с  дейността  си  да  помагам  и 
допринасям  смислено  за  подобряването  на  обществото,  на  обществените 
взаимоотношения. Не можем да оказваме натиск, но самият факт, че нашата 
институция  се  е  заинтересовала  от  някакъв  проблем,  често  го  разрешава, 
защото ние се ползваме с авторитет.  Ние сме последната надежда на хората за 
справедливост. Хората се нуждаят от съчувствие, от утеха, от разбиране, от 
неформално общуване. Често им е нужна една добра дума, да бъдат внимателно 
изслушани,  някой  да  вникне  в  проблема  им.  Спират  ме  и  на  улицата  и  ми 
споделят проблемите си. Аз никога не ги подминавам.
Институцията на онбудсмана има нужда от сърцати хора. Затова понякога се  
налага да се разделя с някои свои сътрудници, които са отлични специалисти, но 
са бездушни.
В ежедневната ми практика ми се случва  и да виждам, че буквата на закона е  
спазена,  но  е  нарушено  моралното  право.  Тогава  нищо  не  мога  да  направя. 
Човекът отсреща е прав, но аз му отговарям отрицателно.

- Кой и  как обработва многобройните жалби,  които пристигат при Вас?  Как 
избирате кое да прегледате сам?

- Всички новопостъпили жалби се разпределят в специализирани отдели. Там се 
правят обстойни проверки. После абсолютно всичко минава през мен за подпис.



- Така аз се запознавам с всеки отделен случай и ако нещо не ми харесва, връщам 
го за повторно проучване. 

-
- Интересни ли са Ви срещите с деца?

- Аз обичам да се срещам с хората. Не правя разлика дали разговарям с възрастни, 
или  със  студенти  и  деца.  Днешните  деца  са  много  зрели  и  интелигентни. 
Информирани  са.  Нямам  чувството,  че  децата  не  ме  разбират.  Напротив. 
Днешната среща и въпросите, които ми задавате, са доказателство за това. 

- Вечерният час – „за” или „ против”?

- Вечерният час не ограничава правата. Той се отнася за абсолютно всички и по-
скоро  защитава  децата.  Трябва  всички  да  разберат  това.  Имаме  дълъг  път  да 
извървим,  но  първата  стъпка  към  решаването  на  всеки  един  проблем,  е  неговото 
заявяване, споделяне. Ако нещо не харесва на някого, той трябва да го заяви. Гласност е  
необходима.  Следващата  стъпка  е  промяната.  Имам  един  интересен  пример.  Във 
Велико  Търново  има  ученически  омбудсман.  Чрез  него  учениците  заявяват  всичко 
онова, което не им харесва в училището – материалната база, наказанията, оценките.  
Проблемите се изговарят и се правят опити те да бъдат решени.
- Имаме ли  право  да  се  защитаваме при агресия? Вие  какво  мислите по  този 
въпрос?

- Защитата е личен избор и не трябва да позволяваме на другите да се отнасят 
грубо  към  нас  дори  и  с  думи.  Една  от  най-страшните  форми  на  агресия  е  точно 
словесната, психологическа. Не винаги физическата сила респектира. Важна е силата 
на духа. Всеки е длъжен да пази правата си. Никой друг не е в състояние да отвоюва 
правата ви, ако не го сторите вие самите. Борете се за правата си.

- Какво мислите Вие за насилието над деца вкъщи?

- Много сложен въпрос. Има неразбиране в обществото .  Според проекта за  Закон 
за защита на децата на децата се даваха права да се защитават и от домашно насилие.  
Надявах се законът да влезе в сила и да проработи, но неговото приемане се отлага. За  
мое  учудване  на  многобройните  дискусии,  които се  организираха  във  връзка  с  този 
закон, родителите масово се изказваха  в полза на насилието над собствените им деца. 
Те казваха : „ Децата са си наши, можем да си ги бием и държавата няма право да се  
намесва”.  Това  ми  се  струва  една  крайна  позиция  –  да  гледаш на  децата като на  
собствеонст,  а  не  като  на  личности.  Много  е  сериозен  въпросът  за  агресията  на 
родители  над  деца,  защото  се  застрашава  живота  на  малките  хора,  наранява  се 
психиката им. Трябва да се съобщава за такава агресия на съответинте органи. Това 
не е доносничество, това е активна гражданска позиция.



- Г-н Пенчев,  Вие  сте онбудсманът на републиката, но  какъв сте като човек? 
Разкажете ни нещо за себе си.

- Завършил съм право в Софийския университет, семеен съм, имам две пораснали 
деца – също юристи. Имам и домашен любимец – куче, улично, което прибрахме 
и отглеждаме. От  2010 година съм омбудсман. Преди това бях съдия 20 години, 
народен  представител,  адвокат,  председател  на  Върховния  адмиинстративен 
съд. 

- Какво беше Вашето детство?

- Завършил съм 127.  училище  .  По  онова  време  то беше  основно  и  беше  моето 
квартално училище. После продължих в 8. училище  на „Шишман”. Детството 
ми беше хубаво, весело. Прекарвах много часове навън с приятелите от квартала. 
Игрите ни бяха типично детски. 
Тогава децата имаха само задължения и никакви права. Ходехме на училище, 
облечени в униформи – сини престилки за момичетата и сини костюми, сако и 
панталон,  за  момчетата.  Много  се  държеше  на  външния  вид.  Косите  ни 
трябваше да бъдат подстригани много късо.

- Какъв щяхте да бъдете, ако не бяхте станали юрист?

- От малък съм любител на математиката и историята и имах колебание по кой 
път да поема. Тогава право се кандидатстваше с история. Винаги съм мислел, 
че математикът трябва да бъде гениален, а аз прецеинх, че не съм най-добрият 
математик. Имаше по-добри от мене. Затова започнах с правото. Изобщо не 
подозирах с какво се захващам, но не съжалявам.Правото ми даде много. Дори 
намирам, че правото и математиката много си приличат. В юридическата си 
практика съм решавал много ребуси и не  само – решавал съм човешки съдби. 
Смятам, че съм добър юрист и съм го доказал навсякъде, където съм работил.  

- Страхувате  ли  се  от  нещо?  Работата  Ви  засяга  много  интереси,  може  да 
станете обект на агресия.

- Не, не се страхувам. Бил съм съдия, адвокат, засягал съм много интереси, имало 
е недоволни от мои решения, но никога не съм бил заплашван. Не се страхувам. 
Вярвам, че работата ми е полезна на хората и това ми дава сили.

- Имате ли професионална мечта?

- Имам едно желание – да се подобри съдебната система и всеки гражданин да 
получава справедливо правораздаване.



Въпросите зададоха Петко, Стилиян, Габи Попова, Майки

НОВИНАТА НОВИНАТА НОВИНАТА
От срещата с г-н Константин Пенчев излезе и една  важна новина. Госпожа 

Диана Николова, учител по английски език, и учениците от 7 а клас поставиха на 
омбудсмана един много  съществен  въпрос,  отнасящ се  за  тяхното бъдеще.  Има 
деца,  които  поради  сериозни  здравословни  проблеми  не  могат  да  се  явят  на 
външното оценяване по български език и литература и по математика на точно 
определените  дати  за  това.  Така  те  автоматично  губят  възможността  да 
кандидатстват след седми клас, защото сегашната система не им дава право да се  
явят допълнително на изпит.
Г-н Пенчев прие с разбиране проблема и обеща да го проучи и да го постави пред 
МОНМ.

Автор: Никол Миронова

НАШАТА  АНКЕТА НАШАТА АНКЕТА

Хубаво е в първи клас... 

Кой  не  е  чувал  популярната  детска  песничка 
„...хубаво  е  в  първи  клас...  всяко  нещо  най-прекрасно  се 
нарича първокласно...”.  Дали наистина е  хубаво  в  първи 



клас? Добре ли се чувстват малките ученици в нашето училище? 
Дали  съвпадат  очакваинята  им  с  реалността  ?  Екипът  на 
училищния вестник реши на място да потърси отговори на тези 
въпроси. 

Заварихме  малките  ученици  на  двора.  Те  с  радост  ни 
посрещнаха,  наобиколиха  ни  и  отговориха   без  притеснение  на 
въпросите  ни.  Публикуваме  отговорите  на  част  от  малките 
палавници. А снимките, които направи Любо, ще ни потопят в 
атмосферата.
Как се чувстваш в училище?

 Тук е  хубаво.  Имам много  приятели,  учителките  добре 
преподават, Ивчо, 1. Б

 Добре ми е в училище.  Имам вече приятели, Александра, 1 
г

 Чувствам се добре. Уча, играя. Викторио, 1б

 Ами не много добре. Георги, 1в
 Малко притеснена. Понякога мога да сбъркам. Рая, 1в 

 Добре,  никак  не  съм  притеснена.  Тук  ми  е  приятно- 
Цвета, 1в

 Чувствам се в училище така, все едно съм си вкъщи и си 
играя с брат ми. – Димитър, 1б

Така ли си представяше училището?
 Малко по-различно. - Ради, 1в 

 Малко по-голямо и с малко по-мили учители. – Цвета, 1д

 Представях си го по-близо до това. – Александра, 1г

 Представях си училището с приятели и много забавления, 
Димитър, 1б

 Ммм...представях  си го  по-различно.  Мислех,  че  ще  учим 
по-трудни неща, а всъщност те са лесни, Иво, 1в

 Така си го представях. Не ме изненада, Любо, 1б



ИЗЛОЖБИ ИЗЛОЖБИ ИЗЛОЖБИ ИЗЛОЖБИ
Българската история, нарисувана от учениците на 104. ОУ.

КОНКУРСИ КОНКУРСИ КОНКУРСИ

Завърши  традиционният  есенен  конкурс  за  разказ  и   пътепис.  Тази  година 
темата бе „  На екскурзия през есента”.  В конкурса със  свои съчинения се  включиха 
повече  от  120  ученици  от  различни  класове.  Изборът  на  комисията  беше  труден, 
защото предоставените творби бяха интересни, емоционални, вълнуващи и отразяваха 
впечатленията и преживяванията на децата от проведените образователни есксурзии. 
Ето и имената на заелите първите места:

Начален курс – 
Ванина 
Цветкова, 4. б



Среден курс – Виктория Цветкова, 5. б ; Филип Павлов, 6. в ; Венеса 
Терзиева, 7. а

Голямата награда се присъжда на Виктория Цветкова от 5. б клас.
Благодарим на всички участници и честито на победителите!

ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО

Новата ни рубрика ще ви запознава с любопитни факти от света на 
природата, науката, обществото. Надяваме се да ви е интересно.

 За да не ги отнесе водата, спящите видри се държат за ръце.

 Пръстовите отпечатъци на децатаизчезват по-бързо от тези на 
възрастните.

 Дължината  на стъпалото ти е равна приблизително на 
разстоянието между лакътя и китката ти.

 Очите ти обработват около 120 мил. бита информация в секунда.

 За изработването на една тениска са необходими 10 вани вода.

 Охлювът може да пълзи по острието на бръснач, без да се пореже.

 Фламингото може да се храни само когато главата му е на обротно.

 Температурата на Луната може да бъде по-висока от 
температурата на кипяща вода.



 Приблизително 33 милиона души, хванати за ръце могат да направят 
обиколка на  Екватора.

Страницата подготви Ваня Христова 6. а
СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ

Пореден успех в шахмата
Нашето  училище  има  завидни  успехи  в 

шахмата.  Всяка  година  негови  възпитаници 
заемат първите места на турнирите, които се 
провеждат в София.

Първокласничката от  I г клас Елеонора 
Спасова  спечели  първо  място  на  Ученическия 
турнир по шахмат, който се проведе през месец 

октомври. Елеонора играе шахмат от тази есен, а вече има своя успех. Да й 
пожелаем нови победи!

Автор: Атанас Коларски,6. а

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ ИЗБЕРИ СИ СПОРТ ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

Фигурно 

пързаляне 
Фигурното 
пързаляне  е 



най-атрактивният зимен  спорт,  в  който  спортистите се  пързалят на 
кънки  на  лед  с  изпълнение  на  сокове,  завъртания  и  други  елементи  под 
музикален  съпровод.  В  официалните  състезания,  като   правило,  се 
разиграват  четири  комплекта  медали:  единично  жени,  единично  мъже, 
спортни двойки и танцови двойки.
Състезанията  се  състоят  от няколко  съчетания,  в  които  има включени 
задължителни елементи. Оценяват се от съдийска колегия с две оценки – за 
трудност и за артистичност.
Фигурното пързаляне често се възприема по-скоро като изкуство, а не като 
спорт.  Костюмите  на  фигуристите  са  много  красиви,  богато  обшити  с 
паети, изрисувани, с нетрадиционни кройки. Танцът върху лед е изящен. 
Музиката го прави още по-привлекателен за зрителите. Наред с това той е 
и труден и опасен спорт.
Фигурно пързаляне е включено в програмата на Зимните олимпийски игри.

Автор: Николай Йорданов, 6. а


