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1 1    ноември  

Ден на народните будители 
 

ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА КНИЖОВНИЦИТЕ, 
ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ И БОРЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 

ОСВОБОЖДЕНИЕ, СЪХРАНИЛИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА НАЦИЯТА. 

 

 

 

 



Есента в двора на нашето училище... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимките направиха Кати, Ради и Стефчо от 6. а 



НАШИТЕ УСПЕХИ НАШИТЕ УСПЕХИ 

От 15 до 17 ноември 2013 г. в град Сливен се 
проведе  Национално състезание по физика и 
астрономия. Училищният  отбор на 104. ОУ „ 
Захари Стоянов”се представи блестящо на . 

Нашият тим начело с г-жа Диана Николова 
, учителка по физика и химия ,се състоеше от 
учениците Атанас Коларски (7. а), Теодора 
Борилова (7. а ) и Георги Александров (7. в). Аз / 
Атанас б.а./,  Теодора и г-жа  Николова 
пътувахме с автобус до Сливен, а Георги дойде по-

късно с родителите си. Когато пристигнахме в петък, се настанихме в 
осигурен хотел, но вече беше станало време за обяд и затова обядваха в 
ресторанта на хотела. След това  се записахме за съзтезанието и отидохме 
в училището – СОУ „ Константин Константинов”, където щеше да се 
проведе състезанието. Вечерта училището по изкуства беше организирало 
превъзходен концерт, с които откриха олимпиадата. С това приключи 
първия ден в Сливен. 

На вторият ден нашият отбор стана рано и отиде в училището. 
Състезанието започна в 8 часа. Времето за решаване на теста беше 4 часа. В 
11 часа и тримата  бяхме свършили и се върнахме в хотела. След един бърз 
обяд Теодора си тръгна, а аз и Георги разгледаха музея на Хаджи Димитър. 
Всъщност, това беше къщата, в която е живял целият му род. Научихме 
много интересни факти от живота на революционера. 

 На третия ден беше грандиозното закриване на олимпиадата. 
Конкуренцията беше много силна, имаше около 300 участици от много 
градове. Единствено на  Георги от нашия отбор му бе присъдена втора 
награда за определен брой точки. Бяхме много доволни. Представихме себе си 
и училището ни достойно.      Атанас Коларски, 7. А 



МАЛКИ МАТЕМАТИЦИ  МАЛКИ МАТЕМАТИЦИ 

По традиция учениците от 104. ОУ заемат 
първите места на математическите състезания, 
в които участват. 

Сандрина Стилиянова Янева от 2 "а" клас 
отново откри сезона на математическите 
състезания за учебната 2013-2014 година с високо 
постижение и награда – купа на авторитетното 
математическо състезание   „Черноризец 
Храбър”. 

    
 Татяна Джеферска 

 

 

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ 

3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО 3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО 

Едно пътешествие до Бретан или как учат във Франция 

От 13 до 17 ноември 2013 година с г-жа Рамона Танева и г-жа 
Румяна Илиева посетихме френския град Кемпер по програмата 
Коменски „ 3 е магическо число”. Кемпер се намира в 
северозападната част на Франция,  на полуостров Бретан, 
недалеч от Атлантическия океан . Градът е малък за мащабите 
на Франция, но според нашите представи е среден по големина. 
Има красива стара част с уютни калдаръмени улички, малки, но модерни магазинчета 
в стари многоцветни къщи. И, разбира се, величествена катедрала, за която ни 
разказаха интересна легенда за Дявола, надхитрил кралската дъщеря. В града има не 
много на брой жилищни блокове. Преобладават едно-двуетажни къщи с черни 



островърхи покриви и потънали в зеленина 
дворове. Учудиха ни палмите, които срещахме 
навсякъде и ни се струваха нетипични за тези 
географски ширини. Навсякъде беше много 
чисто, подредено. По хубавите пътища 
движението е кръгово, няма напрежение и 
задръствания, шофьорите са търпеливи.  

Любезните ни домакини ни разведоха из 
областта, разходихме се по брега на океана, 

бяхме на пристанището, посетихме музей на морето, разгледахме удивителната рибна 
борса, насладихме се на безкрайните зелени полета, където кротко си пасяха 
многобройни стада. Посетихме и едно село, превърнато в музей.  

В рамките на проекта посетихме две училища – начално и лицей. Началното училище 
се състои от няколко едноетажни сгради с дворове за игра между тях. Разпределението 
е такова, че никога по-големите и по-малките ученици не играят на една спортна 
площадка. Така се избягват инциденти. Най-изненадващото  за нас беше, че 
тоалетните за учениците са навън!  

В началното училище учат деца от 2 до 10-годишна възраст. Паралелките са 6 на брой, 
а общият брой ученици – 120. Направи ни впечатление колко тихи, спокойни и 
самостоятелни са те. Бяха любопитни да поговорят с гостите. Запознах се с няколко 
деца, чиито родители са емигранти от Чечня и Русия. Поговорихме си на руски.  

Стаите на училището са големи, с високи тавани и прозорци. Целите стени са облепени 
с помощни материали –  табла, постери, рисунки, картини. За да се стигне до една 
класна стая, се минава през друга. Няма общ коридор за стаите. Запитахме дали 
децата не си пречат, но ни увериха, че това не се случва. Видяхме как  деца от различни 

класове учат в една класна стая. 
Във всеки клас освен един основен 
учител има и по един помощник-
учител, който помага на децата, 
които се справят по-трудно. 
Учителят работи ту с по-
големите, ту с по-малките 
ученици. Българската група 



гостува на  занятие на 3-годишните ученици. На следващия ден посетихме средно 
училище, което се намира в един по-нов квартал на града. И тук, както навсякъде 
другаде, имаше много зеленина. Сградата на училището е нова и модерна, заобиколена е 
от множество спортни площадки. След като помощник-директорът ни запозна със 
структурата, организацията и финансирането на френското училище, бяхме разведени 
из училището. Впечатлени бяхме от музикалния кабинет с много музикални 
инструменти, които учениците ползват. Срещнахме се и с един учител и неговите 
специални  възпитаници. Те са момчета и момичета, които по една или друга причина 
са отпаднали от училище, но благодарение на личните усилия на този учител и 
политиката на училището, те се реинтегрират в училищната среда т.е. отново се 
завръщат в класните стаи и продължават образованието си. Най-много ни хареса една 
голяма сграда, в която учениците работят. Това е вид обучение в различни занаяти. 
Децата търсят и откриват тук онова, което би им било интересно да работят един 
ден. А те правят какво ли не – изграждат тухлени стени, лепят плочки, рисуват 
табели, шият. Стаята им за готвене с мащабите  и модерната си техника по нищо не 
отстъпва на кухнята на някой голям и популярен ресторант.  

В средното училище посетихме часове по английски език и час на специализирана 
група на деца със СОП. За 6 деца със СОП се грижат двама учители, които имат 
специално подготвени материали, електронни пособия, текстове, интерактивни 
материали. Доста по-различно от това, което е в българското училище. Педагозите и 
психолозите са установили, че тези деца имат по-голям шанс да напреднат, ако са в 
отделен клас от другите ученици. Така те не се чувстват различни, по-спокойни и 
уверени са. 

Пътуването ни до Франция беше интересно, научихме много полезни неща, 
видяхме красивата природа на Бретан, запознахме се с много позитивни хора – наши 
колеги.    

   Лилия Дикова  

 

 

 



 

 

ХЕЛОУИН  ХЕЛОУИН  ХЕЛОУИН   

Хелоуин е маскарад, който се провежда в англоговорящите страни 
Великобритания, Ирландия, Канада, САЩ на 31 октомври. Началото си води от 

езическия келтски ритуал Самайн и съвпада с католическия 
празник Вси Светии. По традиция децата обличат страшни 
костюми, тиквени фенери и ходят по къщите, където искат 
бонбони и други лакомства срещу заплахата от правене на беля. 

Древните келти посрещали този ден в края на октомври. 
Те вярвали, че на този ден умрелите през изминалата година слизат на земята и 
търсят живи тела, в които да се вселят. За да се предпазят от мъртвите, хората не 
палели огъня в огнищата и се обличали така, че да изглеждат страшно – в животински 
кожи и глави. Така се надявали да изплашат привиденията. През нощта се събирали 
около огньове, запалени от жреците друиди, и предсказвали бъдещето. 

Днес Хелуоин е забавление за децата от цял свят. Да се маскираш като призрак, 
вещица или скелет и да изплашиш съседите е много забавно.  

Децата от нашето училище също посрещнаха Хелоуин. Отбелязаха празника 
подобаващо, което се вижда и от снимките, направени от  бдителните репортери на 

вестника. Не се 
посрамиха и 
учителките! 

2.б и г-жа 
Попова 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ  ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ 

10  интересни факта за Хелоуин 

 
 Родното място на празника Хелоуин е Ирландия. Празникът, който е келтски, е 

пренесен в САЩ от ирландските заселници, малко след откриването на 
континента. Келтите наричали празника Самхайн и го чествали по време на 
жътва. 



 Хелоуин е вторият най-печеливш от икономическа 
гледна точка празник след Коледа. 

 В Америка, всяка година се купуват 2 400 000 
килограма лакомства за празника. 

 
 Спътниците и помощнициците на хелуинските вещици са черните котки, за 

които се твърди, че  притежават своя собствена сила и магически способности.  
 

 В редица култури котката се смята едва ли не за единственото живо същество, 
което е способно да проникне в света на мъртвите и да се върне невредимо. 

  
 В нощта на 31 октомври е много популярно да се разказват истории за призраци 

или за населени с духове къщи, от които е достатъчно само да избягаш, за да се 
разминеш с опасността, тъй като призраците се привързват към домовете, 
които обитават, и не желаят да се разделят с тях 

 Козунакът е бил традиционна храна  на Хелоуин. Едно време той се е изпозлвал 
и в различни игри за предсказване на бъдещето. 

 Първите фенери за Хелоуин са се правили от ряпа. Символиката на фенерите  е 
да плашат лошите духове, които излизат в нощта на празника. Така днес 
тиквеният фенер се нарича Светещият Джак  

 Подобен на Хелоуин е древният езически ритуал на кукерството, където 
присъстват същите атрибути – маски с рога и зловещо изражение, животински 
кожи като целта е гонене на злото 

 Хиляди души по Земята страдат от Самхаинофобия – ирационален страх от 
Хелоуин 

 

Материалите за Хелоуин подбраха вещиците от 
вестника 

 



СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

 

ИЗБЕРИ СИ СПОРТ ИЗБИРИ СИ СПОРТ ИЗБЕРИ СИ СПОРТ 

Скъпи приятели, в този и следващите броеве на вестника ще ви запознаем със 
спортове от групата на бойните изкуства. Започваме с най-популярния у нас 

 

КАРАТЕ 

 

Каратe е бойно изкуство , възникнало 
на островите Рюкю в 
днешната японска префектура Окинава. То 
се развива на основата на местните 
техники те  и китайското бойно 
изкуство кемпо. Карате е предимно ударно 
бойно изкуство, използващо удари с юмруци, 
колене и лакти, ритане и техники с отворена 
длан, макар  че в някои стилове се прилагат 
също хващания, ключове, задържания и 
хвърляния. 

Карате възниква в Царство Рюкю преди неговото присъединяване към Япония 
през 19 век. То е пренесено в същинска Япония в началото на 20 век, когато 
културният обмен с Рюкю се засилва. През 1922 година окинавският майстор Гичин 
Фунагокоши прави първата демонстрация на карате в Токио и през следващите 
десетина години в основните японски университети са създадени клубове по карате.  

След Втората световна  война в Окинава е разположена една от 
основните американските  военни бази в региона и карате придобива популярност сред 
американските военни там, някои от които основават първите карате клубове в 
Съединените щати. Филмите за бойни изкуства през 60-те и 70-те години увеличават 
популярността на карате, като името му започва да се използва в разговорния език за 
всички ударни източни бойни изкуства. През втората половина на 20 век школи по 
карате започват да се появяват по цели свят, привличайки както хора с временен 
интерес, така и такива с желание за по-задълбочено изучаване на изкуството. Днес 
карате се практикува като средство за самоусъвършенстване, по културни причини, за 
самозащита и като спорт. Общият брой на практикуващите карате в света се оценява 
на около 50 милиона души.  

Материалът подготви Атанас Коларски, 7. а  
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