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НОВИНАР 104 
 „Святата истина ми бе знамето“  

Захари СтояноВ 
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БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ 
                                                           На 20 и 21 октомври се 

проведоха учебните екскурзии на 
учениците от 104. училище. 
Избраните маршрути разкриха 
пред децата красотата на 
българската природа, величието 
на родната история, 
изяществото на възрожденската 
архитектура. Впечатленията 
от екскурзиите учениците 
запечатаха в пътеписи, 
фоторазкази и рисунки, с които 
участваха в конкурса „ На 
екскурзия през есента”. 
Резултатите от конкурса бяха 
обявени на сайта на училището, 
а на страниците на вестника ще 
покажем някои от най-добрите 

рисунки, участвали в него. 
Автор Диана, 6.в 
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1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ 
 
Чест и слава, вечна слава 
Вам будители народни! 

 

Първи ноември е ден за почит на предците ни 

будители -книжовници, светци, мъченици, герои от 

славното ни минало. Няма друг народ като нашия, в чиято история словото, 

писмеността и духовността да са имали такава съдбовна роля. Народните 

будители – това е цял низ от светли имена, чисти и сияйни, които издигат 

българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа 

 

Учениците от 104. ОУ изразиха своята признателност към делото на 
народните будители със стих и песен. 

Автор 
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КОЛЕДНИ ВЪЛНЕНИЯ 
 
Коледният базар е неотменна традиция в нашето училище. В последния месец 
преди Коледа часовете по предприемачество и технолигии се превръщат в истински 
работилнички на Дядо Коледа. Всеки клас иска да покаже своите сръчности и 
въображение. В благородната надпревара се включват и занималните, и учениците 
от среден курс. Нетърпеливи деца обикалят около учителската стая дни преди 
откриване на базара, за да питат за точната дата – не искат да пропуснат да си 
купят нещо интересно или вкусно.  

Тази година базарът беше открит на 20 декември. Необходими бяха само 
няколко часа, за да се разпродадат всичко, направено от детските ръце. Идваха и 
родители, приятно изненадани от направеното от децата.  

Парите, събрани от базара, бяха дарени на неонатологичното отделение на една 
софийска болница.  Така деца дариха за здравето на деца. 
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КОЛЕДАРИ 
 

 
  

Стани, Нине, господине 
тебе пеем, домакине! 

Добри сме ти гости дошли, 
добри гости - коледари... 

Така започна тържеството, с което учениците от 5.д клас поздравиха всички 
ученици и откриха Коледния базар. Децата, облечени в народни носии, пресъздадоха 
народния обичай  Коледуване и  с питка в ръце отправиха традиционните 
пожелания за здраве, късмет и берекет. Вокалната група допълни празничната 
атмосфера с коледните песни, изпяти вдъхновено, с много настроение. Госпожа 
Велинова поздрави учениците и учителите с настъпващите светли празници и им 
пожела здраве и успехи през следващата година. 
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ  НАШЕТО ИНТЕРВЮ  НАШЕТО ИНТЕРВЮ 

        
ЗА ДОБРИТЕ ХОРА 

 
Госпожа Милка Младенова, начален учител в 104.ОУ, дългогодишен 
преподавател и класен ръководител, беше любезна да отговори на нашите 
въпроси. 

Госпожо Младенова, колко години работите в училище? 
Вече 37 години съм учител. 

Как избрахте професията си – случайност или 
целенасочен избор? 
Не е случайност. Винаги съм искала да бъда учител. Изборът 
ми беше добре обмислен. 

Кои моменти в учителската Ви работа са повече – 
добрите или не толкова добрите? 
Разбира се, че добрите. Хубавите неща в учиилще се случват всеки ден, всеки час. 
Има и проблеми, но те са капки в морето на ежедневието. 

Имали ли сте моменти, в които учениците толкова много са Ви ядосвали, че 
сте искали да „избягате”в дурга професия? 
Имало е, но това са редки случаи. 

Какво е Вашето разбиране за добър ученик? 
Добрият ученик е възпитан, трудолюбив и със собствено мнение, мислещ. 

Ако не бяхте станали учителка, какво щяхте да работите? 
Не си представям нещо различно от любимата ми професия, но все пак – щях да 
избера отново нещо, което е свързано с хора. 

Сигурно имате забавни моменти в класната стая. Разкажете ни един от 
тях. 
О, забавни моменти колкото искате. В един час по изобразително изкуство 
накарах децата да извадят дъвките, вместо гумичките. В друг случай едно дете, 
чийто баща е зъболекар, беше написало съчинение на тема „ За зъби в гората ”! 

Как релаксирате в натоваерното ежедневие? Имате ли любимо занимание, за 
което бихте ни разказали? 
Почивам си като решавам ребуси, кърстословици, судоку. Пиша стихове. Понякога 
преподавам уроците си в рими: „ Бърза телеграма от татко и мама: „ Бъди, 
Тихомире, послушен и мирен!”или „Кока кола литър днес изпи Димитър!” 

Какво обичате да четете? Любима книга? Промени ли се вкусът Ви към 
книгите през годините? 



Чета много художествена литература и списания за жената. Любими книги са ми 
„ Полет над кукувиче гнездо” на Кенет Киси и „ Осъдени души” на Д. Димов. Чета и 
психодрами. 

Разкажете ни за детството си. 
Детството ми беше прекрасно, многоцветно, щастливо – много морски и 
планински лагери, игри, песни с китари, смях и приятели. 

Какво ще пожелаете на учениците? 
Пожелавам им в живота си да срещат само добри хора. 

Благодаря! 
Въпросите зададе Гого, 6.г 

 
 
ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПОТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО 
 
ИЗЛИШНИТЕ ДУМИ 
Книгите, които четем, намаляват, скъсяваме думите, променяме начина си на говорене и 

след всичко се оказва, че речникът ни става все по-беден. Има думи, които трайно са се 
наместили в изказа ни, а е нужно да се отървем от тях. Ето кои са най-често срещаните думи, 
които е хубаво да използваме по-рядко: 

 В смисъл 
Използва се непрекъснато, а иронията е, че няма никакъв смисъл от това да поясняваш 
нещо с "в смисъл". Явно липсата на подходящи думи, с които да обясниш нещо, е 
причината за честото му използване. Повечето хора дори не осъзнават колко често го 
казват.  

 Мерси  
Не може да говорим на някого на "Вие" и в следващия момент, когато направи нещо за 
нас, да му кажем "мерси". Няма нищо лошо в думата, но много по-хубаво е, ако 
БЛАГОДАРИМ.  

 Викам  
Много често, когато някой се опита да пресъздаде диалог, се започва: "Аз викам "После 
ще се видим" и той ми вика, че няма да може. Аз викам, че по-късно ще се чуем тогава и 
му викам да не забрави да си вземе ключовете.” 

 В предвид  
90/100 от хората смятат, че е правилно да кажеш, че имаш нещо в предвид. Думата 
"предвид" е достатъчна сама по себе си и "в"-то отпред е напълно излишно и неправилно.  

 Човек (като обръщение)  
Все по-често се случва да чуваме разговори, в които присъства това обръщение. "Човеек, 
да знаеш какво стана вчера" или "Хич не ми се разправя, човек."  

 Междувпрочем  
Познайте – такава дума няма! Някои хора смятат, че звучи по-интелигентно и 
завъртяно и затова я използват непрекъснато.  

 Сори  



Оказва се, че и малки и големи все по-често използват "сори" вместо "извинявай". Не 
изглежда никак добре голям човек да ти се извини по този начин. 

  Нали 
"Казвам му аз, нали, че ще почвам нова работа. И нали си ме знаеш, даже и заплатата си 
каза. Викам му нали, че почвам от утре и той се зарадва." Паразитна дума, която доста 
дразни тези, на които се налага да я чуват.  

 Кофти  
Все по-често тази дума се използва и то не само от тинейджърите, ами и от големи 
хора, на които никак не им отива. На всяка неприятна ситуация на света явно може да 
се отговори с "Кофти!"  

 Фактически  

 Абсолютно ненужна дума, която не носи никакъв смисъл, а само запълва липсата на 
подходящи думи и показва липсата на богат речник 

 
СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ 
 

 

Отборът по волейбол ( момичета 5-7 клас) на 
104. ОУ завоюва първо място на общинско първенство 
на Ученическите игри. Усилията на момичетата и 
техния учител Асен Дойчев бяха възнаградени. 
 

 
  

ЗАБАВНА СТРАНИЦА  ЗАБАВНА СТРАНИЦА  ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Иванчо се оправдава пред 
баща си: 

– Учителят каза, че 
ниощ не арзибарм 
от математика. 
После ми написа 
някаква цифра в 
бележника. 

 

Учителят пита Иванчо: 

–Можеш ли да ми дадеш 
исторически пример за пълен 
неуспех? 

-Да. Христофор Колумб. Като 
тръгнал, не знаел къде отива. 
Като пристигнал, не знаел 
къде се намира. Като се 
върнал, не знаел къде е бил. 

 

Броя подготвиха: 
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