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  УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ! 

Отмина лятото. Вече са само спомен 
безгрижните дни, изпъстрени с игри, 
синьото безбрежие на морето, галещите 
вълни, топлината на пясъка, прохладата 
на планините, вълнуващите пътешествия, 
приключенията. 

 Есента дойде с изобилие от  багри, 
със сърдито небе, с прохладни 

утрини и с първия звънец. Пред нас е учебната година с тежки раници, 
дълги уроци, безброй задачи, контролни и класни работи, с много четене 
и положени усилия, с разочарование от пропуските и с удовлетворение 
от постигнатото. Едно дълго изкачване по безкрайната стълба на 
знанието! 

 
ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН 
 

На 15 септември училищният двор на 104. училище се препълни от 
нетърпеливи ученици, развълнувани родители и усмихнати учители. Всички 
очакваха с нетърпение да прекрачат за пореден или за първи път прага на 
училището. Усмивки, празнично облечени деца, огромни букети, обичайна 
суматоха, светкавици на фотоапарати... На празник като на празник! 

Новата учебна година бе открита в 10.00 часа с вдигането на 
националното знаме под звуците на националния химн. Знамето вдигнаха г-
жа Румяна Божкова и г-н Мирослав Цолов, учители на първи клас.  

Първокласниците Калина, Дара и Петър поздравиха присъстващите 
със стихчета, а училищната вокална група пя любими детски песни. 

Гост на тържеството беше г-жа Кристина Габровска от РИО София 
В своето приветствие госпожа Велинова, директор на 104. ОУ, поздрави 

всички ученици с новата учебна година, а на първокласниците пожела в 
училище да намерят много нови приятели, сред които да бъдат и книгите. 
По традиция най-малките ученици бяха посрещнати с хляб и мед. 

Екип на вестника 
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САМО ДЕСЕТ МИНУТИ ЧЕТЕНЕ НА ДЕН СА ДОСТАТЪЧНИ ДА 

ПРОМЕНИШ МНОГО, ДА ПРОМЕНИШ ВСИЧКО! 

 
Чети с мен 

 
С масово четене на  28 септември от 11.00 часа 
в Борисовата градина в София и под наслов „    
Чети с мен” Министерство на културата в 
съорганизаторство с Министерство на 
образованието и науката и Столична община и 
под патронажа на Президента на Република 
България даде старт на кампания за 

насърчаване на четенето и повишаване на грамотността сред хора от всички възрасти. 
В инициативата се включиха ентусиазирано седмокласници и третокласници от 

104. училище. Под ръководството на г-жа Джеферска и г-жа Дикова и с любимите и 
книги в ръка те отидоха в Борисовата градина. Паркът беше препълнен с четящи 
ученици  на различна възраст от цяла София. На няколко организирани сцени писатели и 
поети, университетски преподаватели, популярни артисти, политици , учители и 
родители четоха откъси от свои любими книги. Имаше и кът за илюстрации, където 
децата можеха да нарисуват илюстрация към накоя книга.   Яна Илиева от 7. б чете на 
глас откъс от„ Клетниците” на Виктор Юго  на Стола на БНТ. Останалите ученици 
участваха във викторините и показаха завидни знания. От седмокласниците се отличи 
Доротея Пиралкова от 7.б , която разпозна цитат от любимия ни писател Валери 
Петрова, а Виктор от 3.а получи книга за награда, защото знаеше всичко за планените. 
Децата се снимаха за спомен  с президента Росен Плевналиев, който също чете откъс от 
книга. 

Ния Даскалова  7. а 
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Четящите деца в нашето училище съвсем не а 
малко. Те обичат да четат интересни  книги, 
класически и подчертано тинейджарски, а 
понякога ги препоръчват и на своите връстници.  
Така стартира нашата нова рубрика    
„Препоръчваме Ви да прочетете”. 
 

Ния Дакалова, 7 а : 
Аз ви препоръчвам да прочетете две книги. 
Първата е „ Дивергенти”.Това е една 

необичайна книга. Бих казала, че е типично момичешка. 
Беатрис Прайър безрезервно вярва в начина, по който се управлява нейният 
свят. Той е разделен на касти, превърнали се в семейства. Всеки млад човек 
може да се присъедини към кастата, която чувства като своя. Идва ден, в 
който Беатрис  трябва сама да начертае свето бъдеще – да избере да бъде себе 
си или да остане със семейството си. И тя напуска семейството. Тогава 
разбира за коварен таен план, който ще донесе смърт на любимите й хора. 

Втората книга е „ Игрите на глада”. 
Романът е за близкото бъдеще и го наричат постфутуристичен. 
Главната героиня Катнис спасява сестричката си от участие и самата тя е 
въвлечена в ужасяващо риалити шоу. В него младежи се бият до смърт. Знам, 
че звучи плашещо, но тази книга ще ви увлече и ще ви държи под напрежение  до 
самия и край. 

И още нещо. Двете книги са филмирани и вече се прожектират в 
кината. Моят съвет е да прочетете първо книгите, а после да гладате 
филмите. Книгите са наслада за душата и храна за въображението. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КНИГИ, КОИТО ВАШИТЕ 
СЪУЧЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТАТ! 

Препоръчваме ви      

да прочетете 
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НАШАТА АНКЕТА НАШАТА АНКЕТА  

 

В ПЕТИ КЛАС Е ЛЕСНО, ЗАБАВНО И ЯКО 

Петя Филчева от 5. а клас е най-младото попълнение в нашия 
вестник. Представяме ви нейния първи журналистически 
материал.  

 В пети клас, всички знаем, че трябва да е сложно и 
напрегнато. Дали е така? Сега ще интервюираме петокласниците от „а” клас на 104. 
училище и ще разберем! На 10 мои съученици зададох два въпроса: Как се чувствате в 
пети клас? Очакванията ви съвпаднаха ли с реалността?  

Като цяло петокласниците са въодушевени от това, което се случва с тях през 
настоящата година. Момичетата, както може да се очаква, са много по-позитивни във 
възприятията си за пети клас и техните отговори са ентусиазирани и сърдечни. Калина 
например отговаря, че  се чувства чудесно в пети клас, като очакванията й са били лоши.  
Тя смята, че щом няма да сме с  г-жа Божкова, ще бъде много трудно. 

Очакванията й, както ще разберете от другите отговори, а и от прекрасното й 
отношение към класа и към класния ръководител, не се оправдават.  

Ето какво споделиха  момичетата от 5”а” клас, чиито отговори сега ще 
прочетете:  
Андреа: 
– Чувствам се по-свободна, отколкото бях от  първи  до четвърти клас. Очакванията ми 
бяха, че ще бъде доста по-сложно! 
Кристин: 
– Чувствам се добре. Засега е лесно. Очакванията ми бяха, че ще е много по-трудно, 
отколкото в четвърти клас.” 
Ками: 
– Чувствам се добре в момента. Мислех си, че ще е трудно. 
 Ясно личи облекчението на моята съученичка. Очевидно на петокласниците им е 
лесно в пети клас. Може би това е така благодарение на всички учители, с които 
работим в момента? 
Йоана: 
– В момента се чувствам много добре. Очакванията ми бяха ще бъде толкова трудно, че 
ще припадна. 
 Със сигурност не е припаднала, уверявам ви. Изглеждаше свежа, усмихната, 
прекрасна и в супер кондиция.  

Момчетата са малко по-скептични и не проявяват такъв ентусиазъм към 
петокласничеството. Ето например какво мислят две от тях: 
Емил: 
 – Много добре се чувствам в пети клас. Чудесно даже. Всичко ми е наред. 
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Това е позитивизмът на нашия лъчезарен Емил, но вижте следващия му отговор: 
– Очаквах учителите да ме харесват. Мислех, че ще направя добро впечатление, но 
очакванията ми засега не се оправдават. 

Кристиян Василев се чувства перфектно като петокласник, но очакванията му са 
били за трудности и „огромни мъки”. Засега това не се случва и Криси е въодушевен от 
ЗИП математика, тъй като това е любимият му предмет. И няма никакви оплаквания 
от другите предмети! 

На фона на момчешкия скептицизъм, като слънчев лъч се появи мнението на 
Анастасия, което ще публикуваме без редакция. 
Сия:  
–Чувствам се добре. Очакванията ми бяха такива, каквито са сега. Лесно, забавно и яко! 

Това е и най-позитивният човек от класа, който обобщава мнението на 
останалите! В пети клас е лесно, забавно и яко, вярвайте ни!  
 Както сами забелязвате, петокласниците са безкрайно щастливи от 
съществуването си. Без ужасно много домашни, на каквито бяха свикнали, без учителска 
преса да бъдат най-добри, те са страхотни, позитивни, ученолюбиви и ще запазят 
ентусиазма си, докато завършат седми клас! 

 
Автор на анкетата и текста : Петя Филчева, 5.а 
 

ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 
 
ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА 
 
Когато ме създадоха, аз не знаех кой  ще минава през мен. Бях 

млада, блестяща и нетърпелива. В началото сградата беше празна, а 
слънцето напичаше стъпалата ми. Един ден дочух, че това било 
училище. Някакви хора започнаха да качват по мен дъски, маси, 
столове и шкафове. Наблюдавах ставащото с любопитство и 
вълнение. Какво ли е да си стълба в училище? Щом е училище, къде са 

децата? Не можех да спя от вълнение. Но не чаках дълго. 
Една сутринта видях, че на двора има много хора – деца и възрастни. След това 

усетих как една жена бързо премина по мен. Носеше менче с вода и голямо звънче. Беше 
директорката на училището. Тя пожела на учениците успешна учебна година, покани ги 
да влязат в училището и плисна водата от менчето по стъпалата ми - да  върви на 
децата по вода. После звънът на звънеца се примеси със звука от десетките крачета, 
бързащи да влязат в класните стаи. Беше един невероятен момент.  Мислех си, че никога 
няма да се повтори, но се излъгах. Вече много години на 15 септември забързани деца 
минават по мен, вълнението ми е същото, водата от менчето разхлажда стъпалата ми, 
задъхани от нетърпение. 
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Следващите дни бяха много интересни. По време на часовете, когато децата учеха 

уроците си в час, аз бях самотна. Но щом биеше звънецът, мигом всичко се раздвижваше. 
Децата преминаваха по мене нагоре, надолу. Те се смееха, гонеха се, тичаха, 

преговаряха уроци, радваха се или минаваха с наведени глави. Понякога сядаха на 
стъпалата ми и си говореха, друг път играеха на телефоните си или отваряха 
учебниците си. Радвах им се. Чувствах се жива и нужна. 

 Веднъж едно момче се сби с другарчето си. Беше грозно, дори страшно. Аз се 
натъжих, досрамя ме, че това се случи точно върху мен, а аз не можех нищо да направя. 
Те паднаха и се удариха на ръба на едно от стъпалата. Потече кръв, децата се обляха в 
сълзи. Училищната сестра и ги превърза, а добрата чистачка тихичко избърса капките 
кръв по стъпалата ми. Изчисти следите от безсмислената битка, но моето огорчение 
остана.  
 Така минават дните ми. Дни на стълба в храма на знанието. 
         Автор Силвия Грудева, 7.г 

 
 
ЛЯТОТО ЛЯТОТО ЛЯТОТО ЛЯТОТО ЛЯТОТО ЛЯТОТО 

 
НАШИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО 

 
 Лятото не е само сезон на почивките 
и забавленията. Някои работиха упорито и 
научиха нови неща. 
  През юни  Борис Ангелов Ангелов  от 
3. Б  клас показа отличен резултат на 
Националния кръг на математическото 
състезание „Европейско кенгуру”и завоюва 
първо място в състезанието "Еврика".  
............................................................................. 

 
Това лято за втори път беше организирано ателие по творческо писане за 

учениците от нашето училище. Наред с интересните занимания, които са истинско 
предизвикателство за всеки ученик, децата посетиха и 
интересни места.  

В Столичната библиотека ги очарова изобилието от 
книги, които могат да прочетат, а и обновеният интериор 
създава приказна атмосфера, която сякаш приканва 
посетителите да седнат и да се отдадат на удоволствието, 
наречено четене. Ния и Поли намериха тук книгите, които 
отдавна търсят и веднага си извадиха членски карти  
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Следващото посещение беше в офисите на 

издателство „ Просвета” в Овча купел. Там учениците 
бяха посрещнати като скъпи гости. Посрещна ги 
главният редактор на издателството – г-жа Кина 
Андреева, почерпи ги и им разказа за дейността на 
издателството, което е  специализиарно в издаването 
на учебна литература. Тук децата научиха колко дълъг 
и сложен е пътят на един учебник или помагало от 
възникването на идеята до момента, в който се появява 
в книжарниците. Научиха и защо са толкова тежки 
учебниците им – било изискване за хартията, която 
трябва да поеме цветните илюстрации. После г-жа 
Андреева ги разведе из различните отдели – на 
математиците, на художниците , на редакторите. 
Нашите ученици много приятно се изненадаха, когато в 
отдела по математика редакторите похвалиха нашето 
училище за отличните резултати, които традиционно 
показва на математически състезания и олимпиади и 
изпратиха поздрави на учителките по математика, 
които познаваха добре. 

През в началото на юли  младите творци се 
отправиха на кратко пътешествие до с. Байлово, 
родното място на писателя Елин Пелин. Тук те 
посетиха родната къща на писателя и музея в 
читалището, посветен на 
него. Много бяха 
впечатлени от скромната, 
дори бедна къща, където се 
е родил и отраснал 
писателят. Талантът 
може да се роди навсякъде 
– и в нищета и в 
богатство. Стори им се 
невероятно човек да даде 

част от малкия си дом за училище и читалище. Така 
направило семейството на Елин Пелин. Децата разгледаха 
богатата сбирка на музея и с интерес изслушаха това, което им разказаха уредниците. 
Думите, които запомниха, бяха: „ Някога хората са изпитвали уважение към знанието, 
били са любопитни, държали са огъня на просветата вечно жив”. 

Екип на вестника 
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ФОТОГАЛЕРИЯ КЪДЕ СИ ЛЯТО?  
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ЛЯТОТО В ШЕСТ ДУМИ 
 

Лятото си отиде. Отдавна започнахме училище, но летният 
дух е жив и ние решихме да попитаме няколко деца как са 
прекарали лятото. Решението на редакционния екип беше да 
не губим много време в пространни обяснения, а да помолим 
нашите съученици да опишат лятото в 6 думи. Ето и 
отговорите, които получихме. 
Кристин, 5.а : интересно, възхитително, дъжд, игри, веселие, 
щастие; 
Андреа, 5.а : страхотно, весело, почивка, пазаруване, море, 
слънце; 
Калина, 5.а: яко, щуро, незабравимо ( само три думи обаче!); 
Кристина, 3.а: море, Приморско, плаж, сал, река, безгрижие; 
Кристиян, 5.а: лудост, яко, щуро, приятели, приключения, 
страхотно. 
Явор, 7.а 
А вашето лято какво беше? И не забравяйте – само в три 
думи! 

За вестника се забавлява репортерката Петя от 5.а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
НА ВЕСТНИКА: 
Ръководител: Лилия Дикова-Богданова 
Екип: Петя, Ния, Радина, Стефан,  
Алекс, Рада, Ива-Мария, Силвия, Ива,  

Бояна, Симона, Митко, Кристиян 

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: 
 

 Нашите интересни и забавни материали 

 Резултатите от конкурса за пътепис „ На екскурзия през есента” 

 Успехите на нашите ученици на есенните състезания по матемаитка и физика 

 Интервюта, анкети, конкурси 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


