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НОВИНАР 104
„Святата истина ми бе знамето“ 

Захари Стояно

В ТРЕТИ БРОЙ НА ВЕСТНИКА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ:

● УСПЕХИ НА МАЛКИТЕ МАТЕМАТИЦИ
● ИНТЕРВЮ СЪС ЗОРНИЦА ПЕНЕВА
● ПОСЕЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „ 24 ЧАСА”
● ПРОЕКТИ
● СПОРТ
● ЗАБАВНА СТРАНИЦА



НАШИТЕ УСПЕХИ НАШИТЕ УСПЕХИ НАШИТЕ УСПЕХИ

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА

В  края  на  януари  в  град  Ямбол  се  проведе 
международното математическо състезание „Роман 
Хайнацки”  за  ученици  от  IV  до  VII  клас. 
Организатори  на  състезанието  бяха  Съюзът  на 
математиците  в  България,  Регионалният 
инспекторат по образованието и Математическата 
гимназия в Ямбол.

В състезанието се включиха отбори от България, Русия и Сърбия с 
около 300 участници.

Учениците  от  104.  ОУ  се 
представиха повече от достойно. 

Те  завоюваха  два  златни 
медала / 4. и 7. клас /, един сребърен / 
4.  клас /,  едно четвърто и едно осмо 
място.

Отличните математици са : 
Георги  Александров,  6.в  клас, 

Давид Добрев, 4.б ,  Никола Бачовски, 
4.в , Михаела Гладачева, 4.б и Гергана 
Вълкова, 4.в. 

Поздравления  и  за  техните 
учители.



След  като  научихме  новината  за  отличното 
представяне  на  малките  математици,  нашите 
репортери  интервюираха  шестокластника  Георги 
Александров. Той е  умно,  но скромно момче и беше 
лаконичен.

- Георги,  поздравления  за  успеха!  Разбрахме,  че  си  решил  не  само 
задачите за шести клас, но и тези за седми.

- Да, така беше. Но те не бяха трудни.
- Математиката ли ти е любимия предмет?
- Обичам математиката, но не само нея.
- Ти издаваш  и малко училищно вестниче. Защо го правиш?
- Интересно  ми е.  Това  е  нещо различно,  забавлявам се,  докато го 

правя. Искам съучениците ми да са добре информирани.
- Имаш толкова  и  различни  интереси  и  занимания.  Остава  ли  ти 

време да се забавляваш?
- О, да.  Аз съм едно обикновено момче.  Прекарвам дълго време пред 

компютъра   -  като  всички.  Гледам  телевизия.  Спортувам  с 
приятели. Нищо изключително.

Нашите поздравления и за най-малките ни математици!

По  традиция  учениците  от  първи  клас 
участваха  в  Софийското  коледното 
математическо  състезание.   Малките 
математици се представиха отлично.

Първо  място    завоюва  Виктор  Ясенов 
Костадинов от  1.а клас, а с три трети места ни 
зарадваха  Калоян  Николаев  Златев    от  1.а, 
Момчил Симеонов Христов, който също е от 1.а, и 
Калоян Владимиров Петков от 1.д клас. Успехите 
си те дължат и на усилията на своите учителки – 
Татяна Джеферска и Камелия Павлова.



140  години  от  гибелта  на  Васил 
Левски, Апостола на свободата

 „ Срещу дебелите стени на робството, градени с 
векове,  не е достатъчен само един вихрен удар. 
Непрекъсната  енергия,  упорита  работа  и 
вседневни щурмове — и тогава пред нас не може 
да устои и най-здравата крепост на тираните.

Малцина са борците, които неуморно могат да 
отправят своята духовна мощ върху подкопаваната скала. Левски бе един от 
тях.  Редом  с  бурния  копнеж  за  свобода  в  него  имаше  и  отмереното 
спокойствие  на  вечно  бдящия  борец.  И  от  село  на  село,  от град  на  град 
вървеше той и сплиташе огнената мрежа на бунта, в която да бъде уловено и 
обезсилено чудовището на тиранията.  От дом на дом,  от кръстопът на 
кръстопът  спираше  той  и  хвърляше  светлите  семена  на  свободата  — 
пламтящи  искри  от  сърцето  си.  И  в  черната  нощ  на  робството  и 
отчаянието като рубинени звезди пламваха революционните комитети. Из 
сбутаните селца на Балкана, из полетата на Северна България, в Тракия, 
чак до Скопско отиваше той и зовеше народа към бунт. 

Апостол, истински апостол на свободата.

Весело, бледо лице, озарено от лъчите на пламтяща душа. Синкави очи, 
горящи в мисли и напрежения. И ведно със звънките песни на бодрия веселяк 
като тътен на вулкан се носи тежкият, бурен зов на вожда, който зове 
задрямалите войници за утрешния бой. В задимените кафенета на малките 
занаятчийски градчета, прихлупените балкански колиби, по седенки и 
читалища — навред гърми неговото слово!”

Христо Смирненски



ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО

СЕДЕМ ПРИЧИНИ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ

 Не е трудно.
 Полезно е. Ползата ще се види в следващите 

поколения.Рециклирането е като ваксина.
 Има смисъл.  Не вярвайте  в  митовете,  че 

усилието ти да разделяш отпадъците се обезмисля от това, че после 
събират съдържанието на контейнерите в един и същи камион.

 Забавно  е.  Ако  не  друго,  поне  ще  научиш  от  какъв  материал  са 
направени  кутийките  от  безалкохолните  напитки  и  кутиите  от 
натурални сокове.

 Развива мисленето. Скоро ще започнеш да се чудиш къде да хвърлиш 
домата или дървото, или плодовете. Дали се рециклират?

 Отнасяй  се  с  уважение  към  вещите  си.  Те  ти  служеха  достойно, 
когато беше нужно. Сега най-малкото, което можеш да направиш за 
тях, е да ги изпратиш достойно в контейнера.

 Мисли за бъдещето. Рециклирайки, пазиш природата, а тя е на всички, 
тя е на бъдещите поколения. Нека ние не сме последното поколение, 
което се радва на природните красоти и богатства.

По материали от печата: Бояна 
Трайкова, V в



ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ

Този път нашите репортери Петко и Стилиян интервюираха  г-жа 
Зорница Пенева, преподавател  по  английски  език  в  начален  курс.Ето  и 
интервюто,  което  тя  любезно  даде  за  нашия  вестник.  Присъщата  й 
скромност ни лиши от снимка, за което съжаляваме. 

-  Госпожо  Пенева,  Вие  сте  учител  по  английски 
език. Харесвате ли работата си?

-  Харесвам я. Удоволствие и предизвикателство  е 
да се работи с деца.

-   От колко години сте в нашето училище?

 -   През септември ще станат десет години.

 -  Какво сте искали да работите като сте била малка?

-     Исках да стана археолог, но веднъж ходих на археологически разкопки  и не ми 
хареса.  Беше  много  топло  и  мръсно.   Ровехме  в  пръстта  с  часове  и  изравяхме 
животински кости, които трябваше да почистваме внимателно. Това ме отказа.

 -      Какво мислите за английския език?

-     Английският език е  благозвучен,  учи  се  лесно,  има прости правила.  Не  е  богат 
колкото българския език , но е също толкова  мелодичен и пълен с нюанси.

 -     Как се чувствате в 104.училище ?

 -     104. училище е едно от най-хубавите основни училища в София. 
Тук е  приятно  да  се  работи. Имам добри колеги,  любознателни 
ученици и подкрепящи родители.

 -     По-лесно ли Ви е да преподавате в начален курс?

 -    Не е по- лесно, а е по- различно. Малките ученици имат различни потребности и 
мотивация за учене. При тях оценката не е толкова важна. Водят   ги интересът и 
играта.  Важното  е  да  им  привлечеш   вниманието  ,  да  им  е  интересно  и  да  се  
забавляват.



НА ГОСТИ НА КОЛЕГИТЕ ОТ „24 ЧАСА”

Ние, младите вестникари от клуб „ Училищни медии”, и нашите приятели  от 
клуб  „  София нашепва”  с  ръководители  г-жа  Лилия  Дикова и  г-жа Мария  Борисова 
осъществихме  една  своя  мечта  –  посетихме  редакция  на  истински  вестник.  С 
любезното  съдействие  на  г-жа  Видолова   надникнахме  в  любопитния  свят  на 
Полиграфическия  комбинат.  Оказа  се,  че  тук  се  намират  редакциите  на  няколко 
вестника,  сред  които   и  на  „  24  часа”.  Журналистът  Красимир  Костов,  дежурен 
редактор в този ден,  ни разказа и показа много интересин неща за списването на един  
вестник. Ние показахме  на  любезните домакини нашия училищен вестник „ Новинар  
104”. Зарадвахме се, че трудът ни бе оценен от истински професионалисти. Поканиха 
ни в заседателната зала, където всеки ден се планира поредния брой на „24 часа”. Дори 
поседяхме около огромната маса, видяхме и видеостената, чрез която се осъществяват 
връзките с кореспондентите на вестника в страната и чужбина. Беше много вълнуващо.

После  се  спуснахме  в  печатницата.  Там вестниците  пристигат направо  от 
редакционните  компютри  и  веднага  се  завъртат  на  печатните  машини.  Госпожа 
Видолова ни разказа, че преди време хора, наречени словослагатели, са набирали ръчно в 
специални сандъчета всяка дума, която е трябвало да бъде отпечатана. Сега всичко е 
лесно. На въртящи се ленти минават пред погледа ни току-що отпечатаните броеве на 
вестника, които се нуждаят  само от време, за да изсъхне мастилото. 

В една сграда проследихме целия път, който изминава едно печатно издание – от 
новината до готовия вестник,  поемащ всеки ден към своите читетели.

Над материла работи екип на вестника



УСПЕХ УСПЕХ УСПЕХ УСПЕХ УСПЕХ УСПЕХ
Госпожа  Антоанета  Алексиева  ръководи  два  „  вкусни”  клуба.  Занятията  се 

провеждат  в  кабинета  по  готварство  и  ароматът  на   гостбите  се 
разнася из училището. Малки момчета и момичета усвояват тайните 
на  здравословното  хранене,  учейки  се  сами  да  приготвят  храната. 
Госпожа Алексиева отговори на няколко мои въпроса.

- Госпожо  Алексиева,  клубът,  който  ръководите  по  проект 
„ Успех”, е свързан с кулинарията. Обичате ли да готвите? 

- Обичам да готвя и с удоволствие го правя за любимите ми хора..

- Защо решихте да направите този клуб?

- Направих  този  клуб,  защото  смятам,  че  е  нещо  необходимо  и  практично. 
Така децата ще се подготвят за живота, ще станат по-самостоятелни. Вече 
втора година готвим с децата и сме удовлетворени от това, което правим в 
кабинета по готварство. Освен това с дейността си привличаме и родителите, 
които  се включват в нашите занимания. Това ни сближава и ни прави по-
добри.

- От колко годишна сте започнали да готвите?

- Бях на 10,когато моята баба реши да научи мен и братовчедка ми да месим 
баница.  Започнахме трите едновременно, като тя наставляваше всяка една от нас 
какво да прави. Накрая опекохме три баници.  Вечерта поканихме родителите си и 
ги изненадахме с вечерята.  Никой не позна кой коя баница е правил. Всички бяхме 
удовлетворени. Тази история разказах и на учениците от двата клуба „ Традиция 
и здравословно хранене” и „ Българска национална кухня”.  Децата от своя страна 
разказаха интересни истории, свързани с първите им стъпки в готварството. 

- Кое  е  любимото Ви  ястие?Много  обичам да 
меся питки и  го  правя с  удоволствие.  За  всеки 
празник  у  дома  изненадвам  семейството  си  с 
нови  и  различни  ястия.  Особено  внимание 
отделям  на  супите,  салатите  и  десертите. 
Обичам пиле – с картофи или с ориз.

Материалът подготви Никол Миронова, 6 а



СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

Баскетболът е игра с топка, която се играе 
от два отбора с по 5 играча всеки. Всеки отбор се 
стреми  да  направи  повече  точки  вкарвайки 
топката  в  коша  на  противника.  Размерът  на 
игралното  поле  е  28  (странична  линия)  на  15 
метра (линията под коша). Височината на коша е 
3,05 м.

Баскетболната  топка  е  специална.  Тя  е 
доста по-тежка от футболната и волейболната.

 Откакто е бил измислен през  1891 г. от Джеймс Нейсмит,  спортът 
много бързо се  развива до международен  спорт и става твърде популярен 
сред малки и големи. Навсякъде по света децата играят баскет – в училище, 
в задния двор на домовете си, на улицата.

Той е  олимпийски  спорт,  а  също така  се  играе  и  професионално в 
NBA.

Българският  женски  баскетбол  има  своите  олимпийски  медали  - 
сребърен и бронзов.

Стрийтболът е подобен на баскетбола, но правилата са по-свободни и 
много  от  тях  се  договарят  от  участниците  в  зависимост  от 
предпочитанията   им. Най-често се играе на половин игрище (един кош) и 
всеки отбелязан кош, независимо от къде е вкаран, се брои за една точка. . 
Отборите в състезателния стрийтбол се състоят най-често от по двама 
или трима състезатели като се  играе  или до определен  брой точки (най-
често 11 или 21), или за определено време (напр. 7 мин), след края на което се  
определя победител на база на точковата разлика. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1891
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0


БАСКЕТБОЛ В 104. УЧИЛИЩЕ

От тази учебна година в училището 
ни  има  клуб  по  баскетбол  по  проект 
„Успех”. Треньорка е г-жа Кошанин. Тя е 
приобщила  в  клуба  деца  от  различни 
възрасти, които обичат голямата игра. 

Представителната изява, която се проведе в една съботна февруарска 
сутрин във физкултурния салон, бе изпълнена с емоции и спортен хъс. 

Децата  бяха  разделени  на  два  отбора,  които  се  бориха  здраво  за 
победата. Момчетата и момичетата показаха уменията да дриблират и да 
поразяват  коша  с  точни  удари,  които  са  усвоили  от  началото  на 
тренировките.

Публиката  от родители  и  приятели аплодира  изявите  на  малките 
спортисти.

Снимки и текст: Меги Кошанин, V в



ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Февруари е  месец, изпълнен с вълнения. Приключва първият срок, 
започват първите изпитвания и контролни работи за втория. Но 
всъщност  младите  хора  навсякъде  по  света  се  вълнуват  преди 
всичко от един празник, който набира все по-голяма популярност в 
последните години - Св.Валентин, Денят на влюбените.

 Има поверие,  което гласи,  че  точно  на  14  февруари птиците  избират своя 
партньор.  Поради  тази  причина  в  деня  на  Свети  Валентин  се  продават 
шоколадови пиленца.

 В Древен Рим,  датата  14-ти  февруари  е  празник  в  чест на  кралицата  на 
римските богини и богове, Юнона. Юнона е известна като богинята на жените 
и брака. 

 Следващият ден, 15-ти февруари, е първият ден на фестивала, известен като 
Празника на Луперкалия. На 14-ти февруари е било казано, че младите трябва 
да  напишат  на  лист  хартия  името  на  всяко  момиче  от  селото  и  да  го 
поставят в  буркан,  от  който  всеки  млад  мъж трябвало  да  изтегли  име  и 
девойката,  която  била  изтеглена,  щяла  да  бъде  негова  партньорка, докато 
траел фестивала. Понякога подобни срещи свървашли с брак.

 Валентин, заради когото повечето експерти смятат, че е възникнал Денят на 
Свети Валентин, е римлянин, който е бил убит, защото е извършвал тайни 
бракосъчетания.

 Французите  –   известни  със  специалното  си  отношение  към  любовта, 
организират церемония за незадомените. Те трябва да се нарисуват (или да се 
снимат) и да окачат рисунката(снимката) на вратата на своите възлюбени. 
Ако половинката не ги харесва, трябва да изгори портрета до залез слънце.

 В Словакия на 14 февруари заливат младите момичета с парфюм или вода, за  
да са ухайни като рози и свежи като пролетен цвят.
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