
Брой 4. / април 2013 г.

НОВИНАР 104
„Святата истина ми бе знамето“ 

Захари Стоянов

В ТРЕТИ БРОЙ НА ВЕСТНИКА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ:

 ИНТЕРВЮ С Г-ЖА КАПКА ВЕЛИНОВА, ДИРЕКТОР НА 104. ОУ

 ДЕСЕТИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА – ГОРДОСТ И РАВНОСМЕТКА

 ГОЛЯМОТО МАЛКО ЧЕТЕНЕ В МЕСЕЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА

 НА ГОСТИ В ДАНИЯУСПЕХИТЕ НА УСП

 СПОРТ И ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ



НАШЕТО ИНТЕРВЮ  НАШЕТО ИНТЕРВЮ

Скъпи читатели, в този брой 
на  любимия  ви  вестник  нашето 
интервю  се  проведе  в 
директорския  кабинет. 
Въоръжени  с  диктофони,  ние  се 
настанихме  удобно  на 
фотьойлите  и  зададохме  своите 
въпроси на г-жа Капка Велинова, 
директор  на  104.  ОУ,  на  които 
тя с удоволствие отговори.

- Госпожо Велинова, какво и къде сте учили?

- Средното  си  образование  съм  завършила  в  31.  училище,  което  тогава  наричаха 
Бастилията. И досега много наши ученици продължават да учат там. Това е едно 
много хубаво училище.  В класа ни имаше 36 ученици,  32 от които ни приеха за 
студенти  още  след  първото  кандидатстване.  След  това  учих  в  Софийския 
университет. Завърших специалността „Българска филология” . Когато започнах 
работа  като  учителка,  реших  да  се  занимавам  и  с  управление.  Завърших  една 
допълнителна квалификация в Югозападния университет в Благоевград, която се 
нарича  „Мениджмънт  на  управлението”.  Освен  това  ходя  често  на  различни 
квалификационни курсове.

–  Коя е госпожа Велинова извън училище.

– Извън училище госпожа Велинова е същата както и в училище. Не сме две 
различни личности.  И на двете места – в и извън училище работя много, 
чета много. Моите близки ме търсят за съвети.

– Кой е любимият Ви предмет?

– Любимият  ми  предмет  в  училище  беше  историята  и  дори  смятах  да 
кандидатствам  и   история.  Литературата  съм  я  учила  винаги  между 
другото. Тя ми беше лесна и се оказа, че на кандидатстудентските изпити 
съм изкарала отлична оценка по  литратура,  без да съм полагала някакви 



особени усилия.  Реших, че това е пръстът на съдбата и че ще уча филология,  
а не история, за което не съжалявам.

– Какво беше Вашето детство?

– Беше вълнуващо детство!  Мисля,  че  беше  по.различно  от това на  нашите 
деца. Живяла съм винаги в блок, но имаше много деца и много място за игра.  
Пускала  съм  хвърчила,  мога  да  плувам.  Правехме  модели  на  самолети. 
Направихме сал и решихме да плаваме с него по река Искър, но за щастие 
салът потъна още на плиткото. Играех много народна топка, баскетбол – 
това ми бяха любимите игри.  Спомням си,  че  една година организирахме 
фигурно пързаляне с летни кънки, тъй като нямахме зимни, но живеех близо 
до училището и в двора му правехме такова състезание. Детството ми беше 
изпълнено с много игри, за което понякога съжалявам. Винаги съм казвала на 
моите родители, че е трябвало да ме карат да уча чужд език, тъй като аз не 
говоря добре чужд език или поне не толкова добре, колкото ми се иска, защото 
в детството си доста съм си поиграла. 

– Каква искахте да станете като дете?

– Тук  ще  ви  отговоря  малко  скучно.  Винаги  съм  искала  да  бъда 
учителка.Винаги ми е харесвала тази професия. Не съжалявам за избора си! 
Това беше един съзнателен, целенасочен избор.

– Разбрахме, че сте автор на учебници и учебни помагала. Какво ви дава това 
занимание? Имате ли планове в тази област.?

– Това занимание ми дава самочувствие. За да напишеш помагало или учебник, 
има тежка процедура на одобрение, особено на учебниците. Те се четат от 
всичики учители по съответния предмет,оценяват се и така се минава през 
едно доста голямо сито, за да останат само три одобрени учебника.  Да си  
автор  на  учебник  е  голяма  гордост  и  аз  не  успях  да  устоя  на 
изкушението.Когаот  направихме  учебника  за  осми  клас,  направихмеи 
помагала, за да има възможност за допълнителна работа.В момента обаче 
нямам планове в тази област, защото директорстването ми отнема много 
време.  Човек  трябва да  има свободно  време  и  нагласа,  за  да  се  отдаде  на 
такава дейност.



– Кое Ви харесва повече – да сте учител или да сте директор?

– И двете занимаиня имат своите предимства и недостатъци. Като директор 
се  занимавам  с  администриране,  а  понякога  има  изключително  досадни 
справки. Понякога има конфликти, на които трябва да бъда арбитър. Това 
много ме наотварва и в такива моменти влизаенто в часове е най-приятното 
изживяване  през  деня.  Като  директор  имам  много  възможности  да 
потиквам училището да върви напред! И аз обичам тези възможности!

– Как виждате училището след 10 години?

– След  10  години...Не  съм  мислила  за  такъв  дълъг  период  от  време,  но  го 
виждам все така пълно с ученици. Малко по-модерно.Започнахме един процес 
–  оборудването  на  кабинетите  с  мултимедийни  проектори,  който  ще 
приключи през тази учебна година. Виждам много нови, млади учители, тъй 
като за съжаление повечето учители, които сега работят тук, след 10 години 
ще  са  в  пенсионна  възраст.  В училището ще  трябва да  влязат нови  хора,  
които,  надявам  се,  ще  обичат  работата  си  така,  както  я  обичат 
настоящите учители. Виждам бъдещето на училището и в участието в още 
повече проекти и програми. Макар че и през тази учебна година ние работим 
по  6  национални  програми  и  проекти.  Единият  от  проектите  е 
международен. Това е много трудно за управление, но е полезно и интересно 
за децата.Затова полагаме много усилия и се надявам да продължаваме със 
същото темпо и в бъдеще.

– Как си почивате и с какво се занимавате в свободното си време?

– Нямам много свободно време. По-скоро си почивам като сменям дейностите. 
Обичам да плувам, обичам да ходя в планината, обичам да ходя на народни 
танци, обичам, разбира се, да чета, а понякога и  да се мотая в мола, но това  
не ми се случва много често. Това са нещата, които запълват свободното ми 
време, но то наистина не е много. 

– Какво е Вашето пожелание към учениците от нашето училище?

– Пожелавам на учениците от нашето училище да имат самочувствие, защото 
в училището учат прекрасни деца. Пожелавам им да обичат училището си и 
да  се  борят  за  неговия  авторитет,  както  това  правят  учителите. 
Пожелавам  им  много  успехи!  Пожелавам  им  след  7.  Клас  да  отидат  в 
учлищата, които харесват и където ще могат да развиват своя потенциал. 



Пожелавам им и да имат пълноценно детство и да отделят време за игри, 
защото животът не е само учене.

– Благодарим Ви!

Въпросите зададоха смелите репортери Петко и Стилиян от 6.а клас

НАШИЯТ 
МАЛЪК ПРАЗНИК

Излезе  десетият  брой  на  училищния 
вестник!  За  година  и  половина  вестникът 
ни  стана  неразделна  част  от  училищния 
живот. Посетихме много интересни места, 

научихме  много  нови  неща,  интервюирахме  своите  учители  и  съученици, 
провеждахме анкети. Научихме още повече за журналистическата професия, 
бяхме навсякъде в училището, където се случваше нещо интересно, а и извън 
него. Допускахме своите грешки и ги поправяхме, където можехме.



 Стараем се  да  ставаме  все  по-добри  и  по-добри.Знаем,  че  има още 
много, което трябва да научим, да извървим дълъг път. Но нали смисълът е 
в пътя

Имаме си и мечта – да видим вестника с нов дизайн и отпечатан на 
хартия. 

А ето какво ни пожелаха  нашите читатели:

Павел  Петров,  учител  по  български  език  и  литература:  „Бъдете 
мечтатели и откриватели!”

Габриела Алексиева, учител по английски език: „Очаквам вестникът да 
става все по-интересен, да има забавна страница, ученически бисери. Един 
добър вестник трябва се чете на един дъх. Пожелавам ви го!”

Диана Николова, учител по английски език: „Продължавайте в същия 
дух!”

Наталия Билковска, главен учител:„Непрекъснато следвайте горещите 
новини и ги отразявайте.”

Румяна Божкова, главен учител:„ Бъдете все така смели и креативни!”

Ангел  Зайков,  вече  осмокласник,  един  от  първите  сътрудници  на 
вестника: „Продължавайте да работите! Нека всеки брой  да е по-голям и по-
добър от предишния!”

Никола Пейков, 7 б клас : „Нашето училище е едно от малкото, които 
имат свой собствен вестник и това говори много добре за самото училище и 
организацията в него. Вестникът съдържа както интересни новини, така и 
интригуващи рубрики. Пожелавам му да се развива все повече и все по-бързо. 
Мога  да  кажа,  че  посоката,  която  засега  е  поел,  е  много  обещаваща  за 
бъдещето!"



ГОЛЯМОТО МАЛКО  ЧЕТЕНЕ

Всяка  година  на  2  април  светът 
отбелязва  Международния  ден  на  детската 
книга. Денят е избран неслучайно. На 2 април 
през 1805 се е родил вълшебният разказвач на 
детски  приказки  Ханс  Кристиян  Андерсен. 

Затова месец април традиционно е посветен на книгите за деца.

Тази  година  учениците  от  пети  клас  с  желание  се  включиха  в 
училищната инициатива „ Голямото малко четене”. Те посещават своите 
по-малки  приятели  от  начален  курс  и  им  четат  приказки  и  разкази, 
избрани моменти от детски повести и романи. 

По-малките  ученици  от  втори  и  трети  клас  прочетоха  любими 
откъси от книги, написаха ги и ги илюстрираха. Получи се чудесна изложба.

Мили деца,  

Четеното  е  магия...  Магия,  която  ни 
завладява  до  такава  степен,  че  
притежава  силата  да  ни  промени.  Да 
ни потопи в нови светове.

Четенето ни обгръща  в тайнството на познанието и често пъти ни 
води по стръмните, нелеки пътеки на самопознанието... 

Четенето е магия! Авторите са магьосници от висша класа, книгите 
–  вълшебните им пръчици, а думите в тях  –  магичните заклинания, чрез 
които се докосват до умовете и сърцата ни.

Екипът на „ Новинар 104”



ВЪЛШЕБСТВОТО НА КНИГИТЕ

 Като четете книгите на автор,  който пише 
добре, вие се научавате да говорите красиво.

 Хората,  които  четат  книги,  ще  управляват 
тези, които гледат телевизия.

 Колкото  повече  четем,  толкова  по-малко 
подражаваме на другите.

 Книгата винаги е по-добра от филма, защото вашето въображение е 
безгранично.

 Хората  се  делят  на  два  вида  –  тези,  които  четат,  и  тези,  които 
слушат това, което им разказват четящите.

 Четенето е полезно за ума като физическите упражнения за тялото.

 Доверявайте се на книгите. Те мълчат, когато е нужно, а са готови 
да споделят знанието си, когато си готов да го получиш.

На снимките – епизоди от „ Голямота малко четене”



Пътуване  до  Ним  Сколе  в  град  Хорсенс, 
Дания

От 6 до 10 март пътувах до Ним Сколе, начално 
училище в град Хорсенс, Дания по международния 
проект  „  З  е  магическо  число”  по  програмата 
Коменски.  Колегите  от  датското  училище  ни 
приеха  радушно  и  ни  разведоха  из  училището, 
като  ни представиха на учениците от 1.  до 5. 
клас.  В  училището  се  обучават  около  130 

ученици . Класните стаи са оборудвани с мултимедии, а стените са богато украсени с  
постери, рисунки, фотоси, проекти, свързани с учебната дейност на класа. В класовете 
има  средно по  20 ученици и  двама класни отговорници. Училището има огромен двор, 
разполага с обширни спортни площадки, самостоятелни за по-малките и по-големите 
ученици.  Има  и  лятна  база  за  излети  и  извънучебни  дейности.  В  училището  се 
обучават около 130 ученици .

Аз посетих учениците от 5. клас с класен ръководител г-жа Мариане Торсгаард. 
Децата се представиха и ми разказаха за начините, по които рециклират хартията и 
пластмасата. Аз от своя страна отговорих на въпросите им, които  бяха подготвени  
предварително на английски,  защото в датските училища учениците в пети клас не 
изучават  английски  език.  Моите  малки  събеседници  се  вълнуваха  от  въпроса,  дали 
учениците в българските училища могат да използват GSM-и и какви проблеми създава 
това. 

В училищната зала за тържества децата от всички класове представиха детски 
пиеси,  африкански  танци  и  ритми,  датски  песни  и  скечове,  а  гостите  от 
партньорските училища поднесоха своите подаръци на малките си домакини. 

На  втория  ден  от  визитата  посетихме  средното  училище  във  Вайле,  за  да 
добием представа за  приемствеността между  началния  и  средния  етап в  датската 
образователна  система.  Разходката  в  училището  се  водеше  от  ученици  и  беше  на 
английски език. 

Най-силно  впечетление  ми  направи   отличната  организация  в  учиилщето  и 
приятелските взаимоотношения между ученици и учители.

Румяна Илиева, учител по италиански език и 
координатор по проекта



СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИЯТА

Аз съм Алекс от 5.в и от скоро съм част 
от екипа на училищния вестник. Моята 
първа  журналистическа  задача  бе  да  се 
срещна  с  г-жа  Маргарита  Димитрова, 
за да науча нещо повече за клуба, който 
тя ръководи по проект „Успех”.   Преди 
да  отговори  на  моите  въпроси  г-жа 

Димитрова  и  нейните  ученици  ми  изпяха   всички  народни  песни,  които  са 
научили. 

– Госпожо Димитрова, представете се на читателите на нашия вестник.

– Казвам се  Маргарита Димитрова  и  съм учител  по  английски  език  и  класен 
ръководител на 1. в клас. По проекта „Успех” ръководя клуб „„Фолклорна магия”.

– Разкажете  ни  повече  за  проекта.  Кои  деца  участват  в  него,  с  какво  се 
занимавате, изявавали ли сте се някъде?

– Ние разучаваме и пеем народни песни. Всички участници са от 1. в клас. Децата 
са малки,  но  обичат фолклора,  интересно им е,  чувстват се добре.   За мен е  
важно не само моят клас, но и другите деца да познават народните традиции, да  
обичат песните и танците на нашия народ.

– Каква е целта на този клуб?

– Целта  е,  чрез  песните  децата  да  опознаят  душевността  на  народа  ни, 
традициите,  добродетелите  му.  Песента  излиза  от  сърцето  и  е  път  към 
детските  сърца.  Така  малките  момчета  и  момичета  ще  станат  по-добри 
българи,  по-добри  хора.  Също  така  до  малките  певци  достига  уникалната 
звучност на фолклора, който е повод за гордост и разнася славата ни дори в  
Космоса.

– Благодаря Ви. Пожелавам успех на Вас и певците от групата.

Автор: Алекс Рангелов, 5.в
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ИЗБЕРИ СИ СПОРТ

Академично гребане

Пролет  е  и  е  време  да  ви  представим 
един  воден  спорт.  Избрахме 
академичното  гребане.  Лодката с един 
гребец  се  нарича  „скиф“.  Също 
съществуват  и  лодки  за  четирима 
гребци и за осмина гребци, в тези за осмина гребци винаги всеки гребец 
е  с  по  едно  гребло. Академичното  гребане  е  един  от  най-тежките 
спортове, който натоварва и развива мускулатурата на цялото тяло. 

Изисква се и добро чувство за равновесие и координация на собствените 
движения с тези на останалите гребци в лодката. Гребането е спорт, 
който развива качества като стремеж за пълен синхрон и екипност.  В 
гребането спортистите научават, че ако не успееш да ги приложиш в 
полза на отбора си, личните ти качества нямат значение за никого. 
Вероятно  за  това  повече  от  100  години,  колежи  и  университети 
активно  стимулират  студентите  си  да  практикуват 
гребане.Академичното  гребане  е  създадено  в  английските 
университети Оксфорд и Кеймбридж. Оттам идва и името му.

Академичното гребане е олимпийски спорт от 1954 г.

България е оставила олимпийска следа 
в  този  спорт.  Ето  и  имената  на 
олимпийските  шампионки:  Светла 
Оцетова  и  Здравка  Йорданова, 
Стоянка Груйчева и Сийка Келбечева, 
Румяна Нейкова. 

Един материал на Наско от 6. а

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB
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