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15  СЕПТЕМВРИ 

Септември е тук! 

Прекрасното лято, изпълнено с 

игри, закачливи вълни, горещ пясък 

и морски бриз, с прохладни горски 

пътеки и интересни пътешествия, е 

вече  само незабравим спомен, към 

който ще се връщаме с вълнение 

цяла година. 

Септември е тук! 

Очаква ни нашето училище. 

Очаква ни смълчаният двор, 

класните стаи, коридорите...Чакат ни, за да оживеят 

отново, огласяни от неудържим детски смях, от забързани 

стъпки, от гласове, от песни. 

Септември е тук! 

Тук сме и ние – учениците. Ще разбудим задрямалата 

тишина. Ще се учим упорито, ще овладяваме знания и 

умения, ще откриваме необятния свят, ще печелим 

състезания и турнири, ще танцуваме, ще творим, ще се 

забавляваме. Очаква ни една чудесна учебна година! На добър 

час! 



ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ!       ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ! 

 

 

 

Така изглеждаше училището ни преди 

началото на учебната година 

 

 

 

 

Притихналите 

класни стаи и 

коридори в 

очакване на  

първия учебен  

  ден 

Пъстро 

украсено, 

училището 

чака с 

нетърпение 

своите малки 

ученици. 

 

 



ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН! 

 

 

На 16 септември 2013 година учебната година в 104.ОУ „Захари 

Стоянов” беше тържествено открита. Първокласниците отправиха поздрав 

с любими стихчета, а вокалната група изпя своите най-хубави песни. 

Традиционно привитствие отправи и г-жа Велинова, директор на 

училището. 

Дворът беше препълнен с развълнувани ученици и учители и родители, 

които си пожелаваха успешна и спокойна учебна година. Имаше много цветя, 

настроение, усмивки и вълнение. Един необикновен ден! Едно ново начало! 



БЛИЦ ИНТЕРВЮ  БЛИЦ ИНТЕРВЮ  

 

Особено вълнуващо е да поемеш малките ръчички на 

първокласниците и да ги поведеш по пътя на знанието. 

Нашето блиц интервю е г-жа Рамона Танева и г-жа Наталия 

Билковска, които тази година  учат първокласници.  Ето какво ни 

казаха те. 

В една песен се пее „ Хубаво е в първи клас”. Наистина ли е хубаво 

в първи клас? Как се чувствате като „първокласничка”? 

Р. Танева: Както се пее в същата тази песен „ Всичко първо е 

прекрасно” . Така се чувствам и аз. 

Н. Билковска: Много е хубаво в първи клас, защото всичко първо 

е красиво и вълнуващо. С нетърпение очоквах новите си ученици. 

Работя с голям ентусиазъм. 

Има ли разлика в отделните випуски? Какво ще кажете за 

сегашните първокласници? 

Р. Танева: Децата се променят много – стават все по-умни, по-

освободени, по-знаещи и можещи във всеки нов випуск. 

Н. Билковска : Децата в различните випуски се променят много, 

различни са. В сегашния ми випуск децата много обичат да пеят и да 

рисуват. Пишат четливо и красиво.  Много старателни и 

изпълнителни са. 

Какво ще пожелаете на вашите бивши и настоящи ученици? 

Р. Танева: На децата от предишния ми випуск пожелавам да са 

все така упорити и ученолюбиви, да мечтаят смело и да не се 

отказват от мечтите си. 

На сегашните пожелавам да станат добри хора, да имат 

щастливо и богато на емоции детство. 

Н. Билковска: И на бившите и на настоящите ми ученици желая 

да са много ученолюбиви и да постигнат много успехи в дългия път на 

познанието. 



 

В първи клас 

 

 

 

 

 

 

Есенно 

 

 

 

 

 

Фоторепортери: Кати, Ния, Радина и Стефан, 6. 



ЛЯТО С УСПЕХ  ЛЯТО С УСПЕХ  ЛЯТО С УСПЕХ 

 

 

Клубовете и ателиетата по проектът Успех  

продължиха дейността си и през лятото. Ръководеният от 

госпожа Мария Борисова клуб „ София нашепва” проведе 

повечето от сбирките си извън училището, като целта беше 

децата да опознаят града, в който живеят и в който повечето 

от тях са родени.  

В клуба бяха записани ученици от пети до седми клас. 

Те с интерес посещаваха заниманията и се запознават с 

културните, историческите и административни сгради. 

В Политехническия музей учениците видяха техниката 

от „ едно време”, която силно ги впечатли. Момчетата много се 

радваха на бойната техника в Националния военно-исторически 

музей. В къщата музей на Иван Вазов те научиха интересни 

факти от живота на Патриарха и видяха по-ясно не само 

литературния, но и обществения му образ.  

Посещенията в различни църкви са много вълнуващи. 

Участниците в клуба са не само се наслаждават от уникалните 

икони и стенописи, но и научават много за светците и 

църковните практики. В Руската църква те пуснаха изписани на листче най-

съкровените си желания, а църквата „ Св. Петка Самарджийска” ги привлече с водещия 

се спор за гроба на Левски. Посетиха и други църкви. 

Посещението в католическата църква и разглеждането отвън на синагогата и 

джамията дадоха повод да разговаряме за толерантността между религиите. 

Археологическите забележителности не останаха без внимание. Разкопките 

край ротондата „Св. Георги” и тези край ЦУМ бяха изучени най-подробно. 

В Съдебната палата възхищение предизвикаха мащабите на зданието и 

красотата на уникалните витражи. Книжарницата на БАН бе нападната с голямо 

любопитство. 

       

Екип на вестника 

 



Ателието „ Творческо писане”, ръководено от г-жа Лилия Дикова 

събра след края на учебната година онези момчета и момичета, които 

искаха да пробват силата на своето перо и  творческото си  вдъхновение. 

Интересните задачи провокираха младите творци и те създадоха интересни 

творби. Към участниците в ателието се присъединиха и други деца, които 

искаха да осмислят свободното си време. Всичка бяха добре дошли.  

Наред с разнообразните творчески предизвикателства, учениците от 

ателието посетиха интересни места и се срещнаха със забележителни 

личности.  

        Екип на вестника 

 

Първото ни посещение беше в Софийския университет и неговите 

библиотеки. Тази година се навършват 125 години от създаването на това 

най-старо учебно заведение. Любезните домакини ни разведоха първо из 

Университетската библиотека. Тя е създадена заедно с първата сграда на 

Университета, а имотът е дарен от братята Христо и Евлоги Георгиеви.  

Надникнахме в читалните, където студенти се подготвяха за изпити, в 

хранилищата, разгърнахме ценни стари книги. Особена атмосфера цари 

там – прилича на храм на знанието, но същевременно модерните 

технологии вече са навлезли сред дългите книжни лавици. Приятна изненада 

за нас беше един червен кожен фотьойл в Отдела за редки издания. Оказа се, 

че на него е седял президентът, когато е произнасял новогодишната си реч в 

навечерието на 2013 г. Креслото беше много удобно – пробвахме го. 

После посетихме библиотеката на Факултета по славянски 

филологии. Разбрахме защо я наричат Гълъбарника. Гълъбите са накацали 

по покрива  и вътре се чуват гласовете им. Библиотеката е изключително 

модерна, оборудвана е с нова техника, компютри, самостоятелни кабини. 

Посетихме и Народната библиотека „ Кирил и Методий”. 

Надникнахме в няколко читални, разгледахме изложбата, посветена на 

поетесата Елисавета Багряна, видяхме и печатницата. Много ни 

развълнува книгата, в която известни личности са оставили своите 



послания към потомците. Тя се намира в специална капсула, която трябва 

да се отвори през 2060 година. Електронен часовник отброява секундите, 

минутите и часовете, които остават до тогава. Замислихме се какви ли 

послания ние можем да оставим на своите потомци.В един отдалечен край 

на библиотеката видяхме и сценичния костюм, с който великият български 

бас Борис Христов е пял в операта „Борис Годунов”. Не разбрахме защо е на 

такова скришно място. Много молко хора биха могли да видят богато 

извезания костюм. 

Силно ни развълнува една друга среща – срещата с оригинала на 

„Рибния буквар” на д-р Петър Берон. Г-н Мартинов, който ни 

придружаваше, разгърна книгата и ние се докоснахме до страниците на 

първия български учебник. 

Научихме много и за историята на библиотеката, но за нея ще 

разкажем в следващ брой на вестника. 

През юли отидохме на гости в Съюза на българските писатели. Там 

ни посрещна неговият секретар Христо Ганев. Настани ни в кабинет с много 

книги, голямо бюро и с картини по стените. Разказа ни много интересни 

неща от историята на Съюза, който е основан през 1913 година. Тази 

година се отбелязва 100-годишнината от създаването му. Господин Ганев, 

известен български поет, ни разказа и любопитни  факти от историята на 

Съюза. Негови председатели са били много писатели, сред които Ангел 

Каралийчев, Елин Пелин, Димитър Димов. В най-силните години  неговите 

членове са наброявали около 70 000.  

По стара скърцаща дървена стълба се изкачихме и до следващия етаж, 

където се срещнахме с поета Евтим Евтимов. Той сладкодумно ни разказа 

за вестник „ Пулс”, прочете ни свои стихове, насърчи ни да пишем, за да 

изразяваме себе си. Срещата ни с този достолепен творец беше 

изключително вълнуваща.  

       Ния, 5 а 

 



  

    Университетската библиотека       Червеното кресло 
 

 

 
Библиотеката 

на славянските 

филологии 
 

 

 

 

Разгръщаме „Рибния буквар” 

 

С Евтим Евтимов 
и Христо Ганев 

 

    В редакцията на в. „ Пулс” 

 

 



ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО 

 

НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ПО СВЕТА 

 

Всички ние свързваме 15 септември с началото на учебната година. А кога 

започва учебната година по света? Ето някои любопитни факти. 
 

 В Северното полукълбо най-популярният месец за начало на учебната 

година е месец септември. 

 В Русия учениците тръгват на училище на 1 септември. Денят е 

особено тържествен, изпълнен с празнично настроение, цветя и 

музика. 

 На първи септември тръгват на училище и децата в Чехия, Естония, 

Полша, Сърбия, Канада и други. 

 Във Великобритания първият учебен ден е първият понеделник на 

септември. 

 Необичаен е първият учебен ден в  Полша. Там  децата не носят 

цветя на учителите, а обратното - учителите подаряват малки 

подаръци и цветя на учениците. 

 В Австралия, Нова Зеландия и Тасмания, които са в Южното 

полукълбо, учебната година започва в края на януари или в първата 

седмица на февруари. 

 В Япония учениците сядат на чиновете през април – месецът, в който 

цъфтят черешите и вишните. Всички ученици в Страната на 

изгряващото слънце носят униформи, еднакви обувки, чорапи, 

прически. 



 Малките индийчета и филипинчета поемат към училище през юни и 

излизат във ваканция през март. 

 Началото на учебната година в някои мюсюлмански страни като 

Египет, Саудитска Арабия и Турция е зависимо от религиозния 

празник Рамадан Байрам. Така там учениците тръгват на училище 

през септември или октомври. 

 Учениците в САЩ започват учебната година винаги във вторник, 

защото това е денят след официалния празник Ден на труда, който е 

винаги първият понеделник на септември. Единственото, което 

отличава този вторник от останалите учебни дни, е неговата 

продължителност. Той обикновено е много кратък. 

 Учебната година във Франция започва в началото на септември, но 

там учениците учат само 4 дни в седмицата – понеделни и вторник, 

четвъртък и петък. Срядата е почивен ден. 

 В Австрия след тържественото откриване на учебната година за 

цялото училище забавленията продължават по класните стаи с 

почерпки, подаръци и весели игри. 

Материалите подбра Ваня от 7.а 

 

 

Ръководител на екипа: г-жа Лилия Дикова 

Екип на вестника: Петко, 

Стилиян, Наско, Майки, Ники, Ваня, 

Вики, Габи Димитрова, Никол,Кати, 

Алекс, Стефан, Ради и Ния 
 


