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НОВИНАР 104
„ Святата истина ни беше знамето”

Захари Стоянов

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
НЕКА  ТЯ  БЪДЕ  ЗА  ВСИЧКИ  НАС   ЗДРАВА  И  МИРНА,  ПЛОДОРОДНА  И 
ЩЕДРА, УСПЕШНА И БЛАГОДАТНА, РАДОСТНА И ЩАСТЛИВА! 

От екипа на вестник „ Новинар 104”

В този брой на вестника можете да прочетете:
 Коледно настроение с коледния базар Коледари

 Пътуване до Ирландия Новини по проекта „3 е магическо число

 Интервю с г-жа Мария Борисова

 Физиката е интересна – открит урок

 Съхраняване на традициите –
 Забавни страници Спорт



КОЛЕДА КОЛЕДА КОЛЕДА КОЛЕДА КОЛЕДА КОЛЕДА
танинине, господине,

Станинине, господине,Ой, 
Коледо, мой Коледо,
ние ти идем добри гости,
добри гости – коледари

       и ти носим много дари,
           много дари, много здраве.
            Ой, Коледо, мой Коледо.

С
Така  нареждаха  коледарите,  които  откриха  традиционния  коледен  базар  в 

училището ни. Влади, Божидара, Майки, Любо, Дани, Алекс, Марти  и Криси, ученици 
от  пети и  шести клас,  възкресиха   фолклорната  традиция  със  своето  непринудено 
изпълнение, донесоха добрия народен дух на надеждата. Е, вярно – не бяха облечени в  
народи носии, някои издайически поглеждаха към листчетата с текста, но беше важно 
посланието, което ни поднесоха  – радостта на Рождество, благословията за здрава, 
плодовита, щедра и благодатна година.

КОЛЕДЕН БАЗАР КОЛЕДЕН БАЗАР КОЛЕДЕН БАЗАР

Непосредствено преди Коледа учениците от начален курс и техните учители изложиха  
на  традиционния  коледен  базар  всичко  онова,  което  сръчните  ръце  на  децата бяха 
сътворили. С обикновени подръчни материали – хартия, лепило, боички, парчета плат, 
конци, клони и др., но с много фантазия и труд те са изработили своите картички,  
декоративни подаръци, сурвачки, сладкиши. С вълшебството на тази красота, децата 
направиха празиника още по-хубав. И всички бяха доволни.



Снимки и текст Петко Христов, 6.а

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ

Едно пътуване до Ирландия

Нашето училище  за  първи  път тази  година  участва в  международен  проект. 
Нарича се  „3  е  магическо  число  – пести,  използвай многократно,  рециклирай”  и от 
името му личи, че основна тема е опазването на околната среда. Държавите, които 
участват са Англия, Уелс, Ирландия, Дания, Швеция, Латвия, Франция, Хърватска и 
България.  По  този  повод  в  началото  на  ноември  аз  и  г-жа  Велинова  посетихме 
Ирландия, където се проведе първата работна среща по проекта.

Ирландското училище партньор се намира в Киларни,  малък курортен град в 
югозападната част на страната, известен с красивата си природа и забележителности 
като имението Мукрос  Хауз  (Muckross House)  и  замъка Рос  (Ross Castle).  Киларни, 
който е на повече от 3500 км от София, почти на брега на Атлантическия океан, ни 
посрещна с типично ирландско време – вятър и дъжд. 

Училището е основно като нашето, но е много малко, само с 27 ученици и двама 
учители, единият от които е и директор. Учениците са на възраст от 5 до 11 години.  
Малките, 4-5 деца предучилищна група и 7-8 деца  1-ви и 2-ри клас, учат заедно в една  

стая 
с един 

учител  и  един  помощник 
учител.  А по-големите,  от 3-ти до  5-ти клас,  са  в  другата стая.  Всички идват на 
училище с  униформи.  Учениците ни показаха как протича един техен урок,  а  после 
представиха програма от ирландски песни. Всеки свиреше на нещо – цигулка, флейта,  
барабан, дори и най-малките. Оказа се, че в часовете по музика се учат да свирят на 



музикални инструменти. Ние пък,  заедно с гостите от 
другите  държави  участнички  в  проекта,  разказахме  на 
децата всеки за своята страна, град и училище.

На  другия  ден  посетихме  гимназията  в  града. 
Всъщност те са две,  едната само за момчета, а другата - 
девическа. Ние бяхме в мъжката. Очаквах буйни момчета 
да викат и да тичат по коридорите. Нямаше такова нещо. 

Ученици  в  униформи  вървяха  спокойно  или  си  говореха  на  групички.  Сградата  на 
училището, построена в готически стил, е от 1740 година! И тъй като училището е 
католическо, вътре имаше даже параклис (голям колкото наша църква), в който децата 
задължително се молят. До преди десетина години тази гимназия е била пансион, в 
който момчетата не само са учили, а и са живели. Все едно си в Хогуортс!

Интересен факт е, че в Ирландия около 92%  от училищата са католически, т.е. 
църквата има грижа за  тях,  директорите са свещеници и задължително  се  изучава 
религия. Официалният език там е английският, но в последните години ирландците се  
връщат към своя език айриш (Irish). Това е келтски език, който е съвсем различен от 
английския. За мен беше странно по време на урок, който се провеждаше на айриш, да 
чуя думи, напомнящи на български – „дедо” и „ботуши”. 

И в двете училища, които посетихме, във всеки кабинет имаше необходимата 
техника за електронни учебници и учителите често ги ползваха в работата си.

Това  първо  пътуване  по  проекта  беше  полезно,  итнересно  и  поучително. 
Очаквайте продължение от Дания.

Габриела Алексиева, учител по английски език в 104. ОУ
Г-жа Велинова и г-жа Алексиева Училището в Киларни Един урок по ирландски

В час по музика Мъжката гимназия
Учениците



МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ 3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО –
ПЕСТИ, ИЗПОЛЗВАЙ МНОГОКРАТНО, РЕЦИКЛИРАЙ”

По проекта „ 3 е магическо число – пести, използвай многократно, рециклирай” 
учениците от участващите класове работиха върху изготвянето 
на  лого  на  проекта  за  нашата  страна.  Предложенията  бяха 
много и все интересни и цветни. Беше трудно да се определи най-
доброто,  затова  трите  най-впечатляващи  проекта  бяха 
подложени демократично – на гласуване. Най-добрият спечели- 

В училището ни е изграден и кът по проекта „  3 е  магическо 
число” , където учениците поставят материали, изготвени от 

тях.  Учениците  от  5.  в  клас  направиха  чудедесни  табла,  чрез  които  разказаха  на 



връстниците  си  за  всяка  една  от  страните,  участващи  в  проекта  –  за 
природните,  културните,  архитектурните,  исторически  и  кулинарни  им 
забележителности  .  Така  любознателните  ни  ученици  всеки  ден  спират  пред 
таблата и обогатяват знанията за Европа.

Страницата подготви Александър Рангелов, 5. в

ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ

ДОКОСВАНЕ ДО РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВА И ЕПОХИ...

Госпожо Борисова, Вие преподавате история в нашето училище. 
Доволна ли сте от професията си?

Да, много харесвам професията си. Тя е напрегната и отговорна, 
но  дава  нещо,  което никоя другапрофесия не  може да  ти даде  – 
общуването с децата.
Срещате  ли  трудности?  Интересно  ли  е  да  се  занимаваш  с 
история?

Навсякъде  се  срещат  трудности,  но  важното  е,  да  харесваш  това,  с  което  се  
занимаваш.Да  си  историк  е  интересно.  Докосваш се  до  различни  епохи и  общества. 
Любопитните факти изобилстват, а и възможността да се запознаеш с разнообразни  
тълкувания на едно и също събитие ме, както и да изкажеш собствено становище, е не  
по-малко привлекателната страна на историята.
Обичате ли децата и общуването с тях?
Да, обичам да общувам с деца. Децата зареждат с положителна енергия.
Каква искахте да станете като малка?
Като малка и аз си мечтаех за различни професии. Исках да стана медицинска сестра, 
лекарка, полицайка, учителка.
Занимавали ли сте се с  нещо друго, различно от работата Ви в училище?
Не. Никога не съм работила нещо различно. Преди да постъпя в нашето училище, съм 
работила  за кратко ( по заместване ) в 2-3 други училища.
Откога работите в нашето училище?
В 104. училище съм вече седма година.  Чувствам се  много добре и заради децата, и 
заради колегите.   Рядко се  среща такава  атмосфера.    Разбира се,  понякога  има и 
трудности, но важното е, че преобладава позитивното.
Разкажете ни за Вашите  занимания по проект „ Успех”. Какви места посещавате, 
доволна ли сте от проекта?



В  заниманията  ни  по  проекта  „Успех”  ние  опознаваме  София  чрез  ежеседмични 
посещения на на различни обекти – църкви, музеи, институции.
Досега сме посетили Съдебната палата, католическата църква, црквите „Св.. Петка” и 
„ Ал. Невски”, „ Св. Неделя”, мавзолея на  Ал. Батенерг, мястото, където са държали 
Левски преди обесването му, паметника на В. Левски. Всичко това е много интересно за 
децата. Те проявяват интерес и това ме радва.

Въпросите зададоха Петко и Стилиян от 6.а

УСПЕХИТЕ НА „УСПЕХ” УСПЕХИТЕ НА „УСПЕХ”
 

„СЪХРАНЯВАВНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ
 

Винаги е интересно да се докоснеш до 
нещо необичайно.  В днешния модерен  свят 
няколко  момичета  се  учат  да  тъкат. 
Правят го под вещото ръководство на г-жа 
Рамона Танева.
Нарекли са се непретенционо „Арт-студио”. 

На своеобразни рамки, наподобяващи станове , четвъртокласничките 
Лили, Зори, Ради, Теди, Вики и Гери  с няколко кълба разноцветна 
прежда  правят  своите  пъстри  пана.  Нашият  репортер  ги  завари 
много  съсредоточени,  защото  им предстоеше  да  представят  своите 
произведения на коледната изложба. 

Така се съхранява традицията.



Страницата подготви Любо от 6. а

ОТКРИТ УРОК ОТКРИТ УРОК
ОТКРИТ УРОК

На 14 декември г-жа Капка Кръстева и учениците 
от  7.  Б  клас  изнесоха  открит  урок  на  тема 
„ Електричеството,  без което не можем”. Зад катедрата 
в  ролята на учител застана ученикът Никола  Пейков . 
Кабинетът  беше  пълен  с  учители  и  ученици,  които  с 
интерес  очакваха  началото  на  урока.  И надеждите  им не  останаха  излъгани.  Бяха 
представени интересни и малко известни факти от света на физиката – как физиката 
помага  за  подготовката  на  американските  щангисти,  забавни  фокуси,  основани  на 
физични  закони,  любопитни  факти,  опити.  Никола  изглеждаше  спокоен  и  уверен, 
урокът премина гладко, но само той и госпожа Кръстева знаят колко много знания, 
предварителен труд и подготовка са необходими.
Ето какво сподели с нас Никола след успешното приключване на урока:

– За мен това беше  едно  голямо предизвикателство.  Аз обичам литературата, 
добър съм и по физика, но това не е най-силната ми страна. Оказа се, че мога да 
се справя. Очаквах, че ще има много учители, но когато в кабинета влязоха г-жа 
Велинова и г-жа Пейчева, вече се питах в какво съм се забъркал, дали наистина 
ще се справя. Тогава истински се притесних. Но всичко мина много гладко. За 
съжаление времето не ни стигна, за да покажем всичко.
Получих много поздравления от учителите . Мислех, че съучениците ми няма да 
оценят това, което правя, и ще ми си подиграват. Но не беше така. Всички се 
радваха и ме поздравяваха.
Искам да благодаря на г-жа Кръстева, от която научих много и която ми даде  
тази възможност да проверя себе си. Искам да благодаря и на г-жа Д. Николова 
и г-жа В. Димова, които ми помогнаха в подготовката. 

Фоторепортер: Любо, 6. а



ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО

През 1999 година гражданите на щата Мейн направили най-големия 
снежен човек. Той бил висок цели 34 метра.

 Американците изчислили, че дядо Коледа трябва да посещава 822 
къщи в секунда, за да разнесе всички подаръци в коледната нощ.

 Близо 60 милиона коледни дръвчета годишно порастват в Европа

 Нова година е най-старият празник в света. Празнувана е още в 
древен Вавилон преди 4000 години.

 Първите коледни картички за продажба са били направени в 
Лондон през 1843 г. от сър Хенри Кол

 В Австралия, която се намира от другата страна на Екватора, 
празнуват Нова година по бански на плажа.

 Римският сенат определя 1 януари за начало на новата година през 
153 г. пр. Хр.

 Фойерверките  Нова година съществуват още от древни времена. 
Смята се, че огънят гони злите сили.

 В Белгия децата пишат писма на родителите си в новогодишната 
нощ и им ги четат на глас.

 Китайската Нова година се чества по лунния календар. Обикновено 
настъпва между 1. и 19. Януари с пищни тържества, които 
продължават 10-15 дни.



       СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

          ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

Зима е и е време за зимни спортове – ски, кънки на лед, 
сноуборд,  хокей...  Днес  обаче  аз  искам  да  запозная 
читателите  на  в.  „  Новинар  104”  с  един  по-малко 
популярен спорт – кърлинга.
Думата кърлинг  (curling)означава извивам се,  навивам се,  въртя се и  произлиза от 
шотландския глагол  “curr”.  Кърлингът е  официален  олимпийски спорт от Зимните 
олимпийски игри през 1998 година. Спортът се практикува както от мъже, така и от 
жени.
Издяланият  гранитен  камък  тежи  20  kg,  с  външна  обиколка  от  91,44  cm,  висок 
минимум 11,43  cm. Отгоре има дръжка, за да може да бъде завъртан преди да бъде 
пуснат да  се  пързаля  по  леда.  Пързалката на  играта представлява  ледена  писта с 
дължина 44,5  m и с широчина между 4,3  m и 4,75  m. Пистата е добре полирана, за да 
позволи  на  „камъните“  да  се  плъзгат с  възможно  най-малко  съпротивление.  Важен 
атрибут  е  метличката.  С  нея  играчите  чистят  леда  пред  камъка,  за  да  ускорят 
движението му и да го вкарат в правилната траектория. 
Целта е да не трябва да бъдат избутани твоите „камъни”от тези на противниковия 
отбор.

Очаквайте следващите ни спортни предложения
Материалът подготви Атанас Коларски, 6. а
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