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3    Е   МАГИЧЕСКО ЧИСЛО 

 

25 септември 2013 година.  

Учителите и учениците от 104. училище 
„Захари Стоянов” посрещнаха учители от осем 
европейски страни по международния проект „ 3 е 
магическо число”      

 

 

 

 



 

REDUSE 
 REUSE 
 RECYCLE 

Между 25 и 29 септември 
училището ни беше домакин на 
партньорска среща по 
международния проект  REDUSE, 

REUSE, RECYCLE – „ 3 е магическо число”  по програмата 
Коменски. На гости ни дойдоха учители от осемте  страни, 

участващи в проекта – Англия, 
Уелс, Ирландия, Дания, Швеция, 
Хърватия, Латвия и Франция.  

  

На 25 септември сутринта  
няколко  ученички от 2. б и 6. в клас , 
облечени в богати  национални носии от 
различни етнографски области, 
посрещнаха гостите на прага на 
училището по стара българска 
традиция – с хляб и мед.  

 

Гостите разгледаха кабинетите и 
класните стаи. Бяха много впечатлени 
от модерната визия на училището ни – 
мултимедии във всяка стая, които 



дават възможност за интерактивни 
уроци, добре обзаведени компютърни 
кабинети, богат набор от нагледни 
учебни пособия в класните стаи, 
отлично  оборудван медицински 
кабинет. Те с интерес разглаждаха и 
таблата в кабинетите на най-
малките. Застояха се пред витрините, 
в които са подредени многобройните 

награди  на учениците от 104. училище. 
Гостите ни  се възхитиха от художествените  
предмети от рециклирани и естествени 
материали, изработени от сръчните детски 
ръце. За това са необходими  малко 
въображение, талант и отношение към 
природата и  грижа за нейното опазване. 

 

Учителите от партньорските страни 
посетиха часове по 
биология на г-жа 
Димова и по химия  на 
г-жа Николова, където  
учениците от шести и 
седми клас показаха 
своите знания и 
практически умения  
по предметите.  

 

 



ДЕНЯТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИТЕ  ЕЗИЦИ 

 

ВИКТОРИНАТА 

 

В училището ни се изучават 
четири чужди езика –  английски, руски, 
немски и италиански . Затова всяка 
година по традиция  Денят на 
европейските езици се отбелязва с 
поредица от интересни мероприятия – 
превеждаме, правим картички, готвим 
традиционни ястия на европейски 
народи, обличаме се в цветовете на 
знамената им.  

 

Тази година празникът беше по-
особен, защото съвпадна с гостуването на 
екипа от учители по международния 
проект REDUSE REUSE RECYCLE „ 3 
е магическо число”  по програмата 
Коменски. Празничната част започна 
със състезание. Учениците от класове 
трябваше да изпробват езиковите си 
знания по английски, датски, шведски, 
уелски, ирландски, френски, хърватски и 
латвийски. На състезание като на 



състезание. Имаше водещ – г-жа Р. Илиева, координатор на проекта. 
REDUSE REUSE RECYCLE „ 3 е магическо число”, компетентно жури, 
нахъсани за победа отбори, ентусиазирана публика. И, разбира се,  гости. А 
те бяха : гостите по проекта, г-жа Велинова, директор на училището, г-жа 
Кастрева, началник на РИО София, г-жа Васева.  

Състезанието се проведе във физкултурния салон, който беше 
празнично украсен. 

Участиците трябваше да откриват листчета с  думи на съответните 
езици като прочетат думата и я закачат на табло. Всяка грешка се 
наказваше с отнемане на точки. Децата от отборите се надпреварваха да 
покажат кой колко много е научил под нестихващите аплодисменти и 
скандирания на гостите и публиката, която подкрепяше своите любимци. 
Някои допуснаха грешки, но не поради незнание, а заради близостта на 
някои от езиците. Най-трудни за произнасяне се оказаха ирландските и 
уелски думи, които носят в корените си духа на древните келти.  

Думи като  ПРИЯТЕЛ, УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ звучаха на 
различни езици и създаваха чудесната празнична атмосфера. 

 Истинският победител в състезанието беше приятелството, 
чувството за принадлежност към голямата общност на европейските 
народи. 

  

 

 

 

 

 



КОНЦЕРТЪТ 

Във физкултурния салон се проведе и 
празничният концерт, който бе посветен не 
само на Деня на европейските езици, но и 
поздрав към нашите европейски гости.  

Концерта  откри вокалната група на 
петокласниците с ръководител г-жа Мария 
Пороманска. Двете песни, които те изпяха, 
бяха заредени с настроение.  Последва ги 
групата за автентичен фолклор от 2. в клас 
с ръководител г-жа Маргарита  
Димитрова. С изпълнението си момчетата 
и момичетата  разкриха  цялата красота 
на народните песни и своята любов към 
тях. 

 Във вихъра на фолклорните ритми ни 
завъртяха малките танцьори от втори 
клас с ръководител г-жа Детелина Попова. 
Ярките народни носии, кръшната ръченица, 
вдъхновеното изпълнение и лъчезарните 

усмивки на момчетата и момичетата 
предизвика бурните аплодисменти на 
публиката. Нашите гости се надпреварваха да 
снимат неповторимото изпълнение. 

После на импровизираната сцена се появи 
изящната Ирина от 3.б клас. Тя изпълни 
балетен танц на музика от Унгарски танц № 5 
от Йоханес Брамс.  



Танцът носеше много красота и настроение, а 
одухотвореното лице на изпълнителката  покори всички 
присъстващи.  

В концерта се включиха и второкласниците, които 
са част от клуба за модерни танци с ръководител 
Мария Христова. Колко хъс и настроение носеше 

тяхното изпълнение. По всичко личеше 
колко много обичат танца, как целите са се 
слели с ритъма, радостта беше изписана на 
лицата им, с  лекота изпълняваха 
сложните фигури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗВЕЗДИ  

 

  В Деня на европейските езици в училището ни 
дойде  екип на ТВ7. Той отрази мероприятията, 
които традиционно правят празника. Младата 
журналистка и операторът избраха екипа на училищния 

вестник „Новинар 104” , за да го поразпитат за наученото за 
журналистическата професия, а също така да проверят знанията на 
младите журналисти по езиците, които изучават в училище. Микрофонът и 
камерата като че ли стъписаха децата. Едно е да вземаш ти интервю, друго 
е да си от другата страна на микрофона. Освен това се наложи да говорят 
на чужди езици. Ваня и Наско си избраха руския, който учат от три  
години, Вики – любимия ѝ италиански, Петко и Стилиян се проявиха като  
спецове по английски, а Майки проговори на немски. Само Никол се скри 
срамежливо зад гърбовете на другите. И всичко това беше излъчено във 
вечерната емисия на новините по ТВ7. Истински медийни звезди. 

Интервюто не може да се разкаже, но любознателните читатели могат да 
го видят и чуят на адрес :  

 

 

       

 

 

 



ИНТЕРВЮТА ИНТЕРВЮТА ИНТЕРВЮТА 

В Деня на европейските езици екипът на вестника беше на 
своето място. Ние – Наско, Петко, Майки, Стилиян, Вики, 
Ваня, Никол – всички бяхме тук. Е, имаше и вълнение, и 
притеснение  – дали познанията ни по английски няма да ни 

предадат. Тревогата ни се оказа напразна.  Явно знанията, които имаме, са 
доста добри.  

Очаквахме срещата с учителите от различните страни, бяхме нетърпеливи 
да се запознаем с тях и да вземем интервюта. Бяхме любопитни да научим 
повече за техните страни и училища и да го споделим с нашите читатели. 
Направи ни впечатление колко усмихнати, позитивни и отзивчиви са 
нашите гости. Отзоваха се сърдечно, излъчваха спокойствие и увереност, а 
ние бързо преодоляхме първоначалното притеснение. Ето какво научихме от 
тях за техните училища и впечатленията им от София и училището ни : 

Пол, Ирландия : Аз съм учител и директор на едно много малко ирландско училище. 
То доста се различава от вашето училище, което е много голямо-като сграда и брой 
ученици. Това, което много ме впечатли тук, е че София е модерна столица на 
европейска страна. Имах съвсем малко време да разгледам града, но ми се стори красив 
и свеж. Имате забележителен климат – есенните дни са така топли. 

Ан, Франция : Аз работя като учителка в начално училище в областта Бретан във 
Франция. Имаме 120 ученици в шест паралелки. Виждам, че вашето училище е по-
голямо, учениците също са по-големи на възраст от нашите. Видях планината до 
София. Ние сме близо до океана, но нямаме планини. София е хубав град. Надявам се да 
видя повече от нея.  

Инга, Дания: Много приятно съм изненадана от вашата столица, от страната, от 
хората. Имах друга представа. Сега на всички ще разказвам колко хубаво и модерно е 
тук. Аз преподавам в малко училище, в малко градче. Учениците ни са до 6 клас. Вие 
говорите много добре английски. Нашите ученици започват да учат чужди езици след 
5.клас. 



 

 

 

По проекта 3 е магическо число 
учителите европейските страни 
посеитха часовете на класовете, които 
участват в приекта. 

 
В часа на класа при нас, в 6. в,  дойдоха 

учители от Франция, Латвия и Швеция. Ние ги 
поздравихме, като им прочетохме стихове от 

български поети. След това гостите ни 
представиха своите страни, гравове и училища. 
Презентациите бяха много интересни. Говореха 
ни на английски, но ние ги разбирахме много 
добре. В превода ни помагаше  и г-жа Дикова. 
Ние също задавахме своите въпроси на английски 

и руски. 

Особено ни впечатлиха спортните 
игрища и зали в шведското училище, а също 
така плувния басейн и ледената пързалка 
за хокей. Веднага попитахме учителките 
от Франция дали и те имат плувен басейн 



в училище. Отговориха ни, че не се нуждаят от такъв, защото са близо до 
океана и имат възможност да плуват в него. Възгласите в класа изразяваха 
възхищение и малко завист. И ние бихме искали наблизо да има голяма вода. 
Научихме доста за страните и градовете, от които идват нашите гости, за 
шведското кралско семейство, за Стокхолм, за фиордите в Швеция. За нас 
беше непозната Латвия, но презентацията, която видяхме, и албумът, 
който ни подариха, ни разкри една наистина много красива  страна с 
обширни гори и езера, с величествени замъци.  

Накрая дойде ред 
на подаръците. 
Получихме лакомства, 
карти, книги. 

Алекс, 6.в 

В пети в гостуваха 
учители от Хърватия, 
Швеция и Уелс. Те 
разказаха на 

петокласниците 
интересни неща за 

своите училища. Момчетата и момичетата от 
5. в научиха, че само хърватското училище е  
голямо като нашето – другите са малки, в малки 
градчета и с малко на брой ученици.  

Децата бяха впечатлени, 
че във Франция децата 
тръгват на училище едва 
на две годинки.  



Гостите от Латвия посетиха и един час на г-
жа Лозина Дуркова,където разказаха на 
любознателните ученици за своята страна, за 
града, за училището си. Децата от своя страна 
задаваха много въпроси. Получи се интересен 

диалог. 

В четвърти „а” с класен ръководител г-
жа Румяна Божкова гостите видяха един час 
по литература, в който имаше презентация, 
но и много активни деца, които показаха 
забележителни знания. На учителите от 

Франция и Швеция им беше много интересно да се 
запознаят с начина, по който учат българските деца.  

В първи клас учителите по проекта, придружавани 
от г-жа Велинова, посетиха часове на г-жа Рамона 
Танева, на г-жа Наталия Билковска, на г-жа Красимира 
Илиева, където присъстваха на часове по ръчен труд, по 
родинознание, по ...   

 

 

 

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ 

Езиците в Европа и по света 

 

 Повечето езици, които се говорят в Европа са от индоевропейското 
езиково семейство, към което принадлежи и българският. 



 Романските езици произхождат от простонародния латински език. 
Те са 5 на брой – френски, испански, португалски, италиански и 
румънски. 

 Славянските езици са най-многобройните в Европа: български, руски, 
полски, чешки, словашки, словенски, сърбо-хърватски, украински, 
белоруски. 

 От всички славянски езици само в българския няма падежи. 

 Поради исторически причини 30% от думите в английския език са 
френски. 

 Езикът, говорен от най-много хора, за които не е роден, е 
английският– около 350 мил души. 

 Есперанто е изкуствено създаден международен език, като целта е 
била всички хора да се разбират на един език. 

 Унгарският и финландският език принадлежат към угро-финското 
езиково семейство. Много трудни са за изучаване, имат около 16 
падежа. 

 Албанският език е древен индоевропейски език, наследник на 
илирийския ( език на тракийски племена, обитавали Западните 
Балкани). 

 Езикът на баските ( народност в Испания) е наречен изолат, защото 
не е известен произходът му и няма други сродни езици. 

 Най-старият език, който се говори и сега, е старогръцкият, а негов 
наследник днес е новогръцкият. 

 Уелският език е келтски език и е част от уелската идентичност. 
Доста различен е от английския и е много труден.  



 В своите произведения Иван Вазов е използвал 45000 думи, а Шекспир 
– само 27000. 

 

 

 

 

 

 

 


