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P 
SPELLING BEE 
На 1 март се проведе за 7 път състезанието по 

английски език  Спелинг би. До училищния финал 
достигнаха 30 ученици от 100, явили се на 
предварителния кръг. В надпреварата се включиха 

ученици от четвърти до шести клас. Атмосферата, 
заредена с усмивки, предразположи участниците да 
покажат знанията си. Авторитетно жури, съставено от 
преподавателите по английски език З. 
Пенева, Д.Хр. Николова и М. Левиева, 
оцени внимателно и компетентно 

всеки един от учениците. За втора година първото място 
спечели Виктория Йосифова от 6.а, а неин достоен съперник до 
края беше Александър Теодосиев от 5.б. Поредното състезаине, 
на което победиха знанията и упоритият труд. 
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СТИХОВЕ  И ПЕСНИ ЗА СВОБОДАТА 

 
На 2 март с вълнуваща  

литературно-музикална програма и с 
приветствие на г-жа Велинова 
отбелязахме Националния празник на 
България – 3 март.  
Изразително поднесените стихове за 
родината и свободата на Дамян 
Дамянов, Евтим Евтимов, Павел 
Матев и песните на вокалната група 

докоснаха всеки един от нас. 
 

ПРАЗНИКЪТ ПРАЗНИКЪТ ПРАЗНИКЪТ ПРАЗНИКЪТ 
 

ДЕНЯТ НА ХОРОТО 
 

Денят на хорото е най-обичаният 
училищен празник. Всички го очакват с 
нетърпение. Както традицията повелява и 
тази година в средата на пролетта, в 
последната седмица на април,  малки и 
големи се завъртяха във вихъра на 
народните хора. За дванадесети пореден 
път ученици от първи до  седми клас 
показаха наученото през учебната година. 
Пременени в народни носии, нетърпеилви и 

жадни за изява, деца танцуваха хора от всички етнографски области. Красота, 
багри, слънце, вдъхновение и усмивки, много усмивки – такъв беше празникът за 
учениците, учителите и родителитеизпълнили училищния двор. 
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ДЕНЯТ НА ХОРОТО  – ФОТОГАЛЕРИЯ 
 

 



 

……………………………………………………………………………………… 
 
НАШЕТО ИНТЕРВЮ  
 

 
В този брой нашето интервю е с госпожа 
Детелина Попова, начален учител, класен 
ръководител на 1.б клас. Благодарим й, че 
отдели от времето си, за да ни разкаже за 
себе си и за своята професията. 
 

Коя е г-жа Попова? Разкажете ни нещо за 
себе си, което ние не знаем. 
Може би това, че обичам да ходя на футболните срещи на моите синове, 
които са футболисти, и на учениците. 
Разкажете ни за Вашето детство. Много ли се различаваше то от детството 
на Вашите ученици сега? А какво е общото? 
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Моето детство беше много спокойно и безгрижно. По цял ден играехме навън, 
карахме колела, играехме на криеница, правехме пикници, играехме на народна 
топка, ластик, федербал и др. Бяхме свободни. Нямахме телефони, айфони, 
таблети… Родителите ни не се притесняваха, че сме навън до 22.00ч. – 23.00ч. за 
разлика от детството на моите ученици. Сега те също играят, но винаги трябва 
да са с възрастен, игрите им да са организирани, телефони, майкита, таблети и 
други писъци на техниката не излизат от ръцете им. 
Имате ли свободно време и какво правите в него? Имате ли хоби? 
Намирам по малко.  Обичам да чета художествена литература, да се занимавам с 
цветя и други растения, да шия гоблени. 
Кога разбрахте, че учителската професия е Вашето призвание? 
Още с влизането ми за първи път в класната стая. Не можеш да устоиш на 
вперените детски очички в теб. Знаеш, че в училище ти си всичко за тях. Винаги се 
опитвам да открия най-доброто във всяко дете. А те са толкова различни. Всяко 
едно е специално по свой собствен и неотразим начин. 
Професията ли избра Вас или Вие нея? 
Моята детска мечта е да стана учителка. Така че може да се каже, че аз избрах 
професията и това е една сбъдната мечта. А когато вършиш нещо от сърце и с 
удоволствие независимо какво е то, резултатът винаги е ако не отличен, то много 
добър. 
Има ли човек или хора, повлияли върху избора Ви? Разкажете ни. 
Не – категорично. Моите родители винаги са ме подкрепяли във всяко мое 
решение. 
 
Вашите най-хубави и най-лоши моменти в училище? 
Хубавите моменти са много и ще са необходими няколко страници, за да разкажа 
за тях, а за лоши моменти не мога да се сетя. 
 
Хрумвало ли Ви е да се занимавате с нещо друго? 
Честно казано – не. Мога да се справя с какво ли не, но удовлетворението няма да 
е същото… Лично мен децата ме зареждат.  
 
Какво си мислите всеки ден, когато влизате в класната стая? 
Най-вече децата да са доволни, спокойни, да се чувстват значими, да няма 
сърдити, обидени, да си тръгват доволни от постигнатото и амбицирани на 
следващия ден да покажат повече и повече, защото всяко дете е различно, всяко 
дете има нужда от внимание и подкрепа. 
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Какво е Вашето отношение към народните танци? На празника на хорото само 
Вашите първокласниците се включиха и търпеливо седяха до края. 
Аз харесвам народните танци, съхраняването на българското и  българщината. 
Да, търпеливо чакаха въпреки жегата, но ние от малки се учим, че трябва да сме 
търпеливи и толерантни към всички. Най-малкото е неуважително да не гледаме 
и аплодираме останалите класове, чиито представяния са по-назад в програмата. 
 
Какво трябва  да се случи, за да може училището да се превърне в едно наистина 
привлекателно място за децата от всички възрасти? 
Според мен трябва да се даде повече свобода на учителя, повече часове за игри, 
спорт, танци и др. като съответно се осигурят необходимите условия. 
 
 Пожелайте нещо на читателите на нашия вестник – малки и големи. 

Преди всичко – здраве. Нека следват целите и мечтите си, колкото и 

недостижими да изглеждат. 

 

НАШАТА АНКЕТА  НАШАТА АНКЕТА  НАШАТА АНКЕТА 

 
Няколко дни след Деня на хорото направихме 
анкета сред най-малките – учениците от 1.б клас. 
По традиция първокласниците не танцуват в 
този ден, но 1.б направи изключение. Не просто 
изиграха чудесно своето Право хоро, но и бяха най-
вярната публика – останаха да гледат другите  
изпълнеиня. Затова ги посетихме в тяхната 
класна стая и ги попитахме как са се чувствали на 

празника. Заварихме едни усмихнати и много откровени деца. 
 
Камен: Чувствах се добре. Водех хорото. Това много ми хареса. Искам да 
танцуваме и следващата година. 
Мирела:  Аз обичам празници. На мен ми беше много щастливо! 
Сиси: Добре. Бях спокойна.  
Даниел: Добре.  
Дари: Бях малко притеснена. Не знаех дали танцувам добре.Всички много ни 
ръкопляскаха. 

Материалите подготвиха Християн,Христина ( 6.г), Диана(6.в) 
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ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 

В навечерието на един от най-светлите християнски празници  в 104. ОУ за 

първи път беше организиран Великденски базар. Децата за пореден път показаха 

своята креативност. Празнични кошнички, козунаци, зайчета, пиленца, боядисани 

яйца и други сувенири от различни материали бяха подредени в учителската 

стая. Предметите, изработени с много въображение, предизвикаха изключитеелн 

интерес и за часове бяха продадени. Събраните средства ще подпомогнат 

осъществяването на една голяма цел – да бъде изградена площадка с фитнес уреди 

в двора на училището. 
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ЛЮБОПИТНО ЗА ВЕЛИКДЕН  ЛЮБОПИТНО ЗА ВЕЛИКДЕН 

Любопитни великденски традиции по света 

   Великден е един от най-обичаните християнски празници. Възкръсването на 
Исус Христос е ново начало на живот, което настъпва и с идването на пролетта.  

В България по традиция се боядисват яйца, месят 
се козунаци и се изпълняват различни религиозни ритуали. 
Останалата част от света прави същото, като само на 

няколко места традициите изглеждат по-различно. В 
Норвегия например се четат криминални романи, а в 
Полша ядат листенца от върба за здраве. 

Нетрадиционните обичаи не свършват дотук. 
 Великден в Германия. В съботната вечер се пали голям великденски огън. Около него се 

събират много хора - той е символ на края на зимата и изгаря всички зли помисли. На 
следващата сутрин цялото семейство се събира на закуска. Хлапетата ровят из цялата къща, 

за да открият скритите от Великденския заек сладкиши,  и 
това е най-веселият момент в празничния ден.  
  Всеки Великден от 1965 г. насам немски семейства 
украсяват плодни дръвчета в дворовете си с боядисани и ръчно 
украсени великденски яйца. В южната част на страната се 
организира езда в чест на св. Георги, а конете се украсяват в 
традиционните баварски цветове. 
  Корфу е един от най-красивите острови в Гърция. Там  
има една интересна традиция по великденските празници, която 

не се среща никъде другаде в Гърция. 

 
 Жителите на острова хвърлят големи глинени гърнета, пълни с вода, в знак на 

очакване на възкресението на Христос.  
Ако навсякъде по света Великден се празнува мирно и кротко, то това не се отнася за 

Чехия, Словакия и Унгария. На много места обичаите по време на празника се смятат за 
груби и накърняващи честта на жените. И в трите държави мъжете, облечени в традиционни 
за всяка държава носии, гонят жените и ги заливат със студена вода. След ледения душ следва 
бой с върбови клонки, разбира се, символичен, без никой за пострада. По този начин се 
отбелязва идването на пролетта и пожеланията за успешна година и добра реколта. 
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Във Финландия обичаят изисква на масата да се 
сложи истинска трева за украса, за да могат 
празнуващите да наблюдават растежа й, който 
символизира живота. Малките деца пък се обличат като 
вещици и обикалят съседите за лакомства. След това се 
правят жертвени огньове, които да отблъснат лошите 
сили и зли духове. 

В Австралия освен във формата на зайче, се правят шоколадови фигурки и на рядкото 
австралийско животно бандукт. На Великден много семейства излизат сред природата. В 
този край на света тогава се бележи свършекът на лятото и началото на есента. 

  В Швеция хората украсяват жилищата си в жълто, зелено и бяло. Шведите ядат на 
Великден почти същата храна, каквато и на Коледа. Типична за скандинавските страни е 
Великденската вещица, която лети в небесата на своята метла с лъскав чайник в ръка и 
поздравява всички за празника. 

В Каталуния по време на процесиите, които изпълват града в дните на Страстната 
седмица, петима души изпълняват Танца на смъртта. В костюми на скелети, те 
разиграват различни сценки от живота на Божия син. Специално внимание се отделя на 
предателството на Юда. Танцът се танцува вечерта на Велики четвъртък . 

 
В Ломбардия ( Италия) пекат хляб във формата на гълъб, наричат го la colomba. 

Популярна е и баницата, приготвена с 33 пласта тънко тесто - всеки символизира година от 
живота на Исус. Традиция са и пикниците сред природата. Те не се отменят дори и да вали 
пороен дъжд. 

В графство Ланкашир ( Англия )  си правят "надбягвания" - пускат яйчица от хълм. 
Притежателят на това, което стигне първо долу, ще се радва цяла година на крепко здраве. 

В Русия има два вида великденски яйца - боядисани и изписани. Първите са в един цвят 
- обикновено червен, а вторите са богато украсени и изрисувани. За Пасха в Русия са се правели 

специални дървени яйца, богато покрити с орнаменти.  През ХIХ в. традицията да се 
изработват изкуствени великденски символи е превърната в изкуство. Освен от дърво такива 
празнични яйца са се майсторели и от кост, мрамор, стъкло и камък. Всяко от тях се е 
състояло от две половини. Отвътре било с матово злато и изрисувано със  сцени от Библията.  
      Текстът е подготвен по материали от Интернет 
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ЗЕМЯТА – НАШИЯТ ОБЩ ДОМ 
Световният ден на Земята се отбелязва всяка година на 

22 април, за да привлече вниманието върху опазване на 
планетата  и съхраняване на живота върху нея. През 
настоящата 2017 година Международната мрежа за 
отбелязване на Деня на Земята стартира световна 
кампания за повишаване на знанията и ограмотяване по 
въпросите на околната среда и климата. Кампанията ще 

продължи до 22 април 2020 г. Мотото ѝ е „ Повишаване на знанията за околната 
среда и климата”. 

В 104. ОУ по традиция отбелязваме празника с различни инициативи. 
Тази година учениците от 6. а клас Виктория, Анжелина, Ива и  Дарина 
представиха пред съученици и приятели  кратка програма със стихове, посветени 
на Земята и нейното съхраняване за бъдещите поколения. В литературните 
творби беше изразена тревогата за съдбата на нашата планетата. Беше 
представена и презентацията „ Природата в българската литература”.  

 Автор: Анна, 6.а 
 

ЗАБАВНА СТРАНИЧКА  ЗАБАВНА СТРАНИЧКА 

Върви Иванчо с баща си покрай училището. 
- Сине, в това училище ли учиш? 
- Да. 

- Преди двВърви ИВърви Иванчо с баща си покрай училището. 
- Сине, в това училище ли учиш? 
- Да. 

- Преди двадесет години аз също тук съм учил. 
- Сега разборам, какво е имал предвид директора, когато 
каза, че такъв идиот в училището двадесет години не бил 

виждал.ванчо с баща си покрай училището. 
- Сине, в това училище ли учиш? 

- Да. 

- Преди двадесет години аз също тук съм учил. 
- Сега разборам, какво е имал предвид директора, когато каза, че такъв идиот в 
училището двадесет години не бил виждал.адесет години аз също тук съм учил. 

- Сега разборам, какво е имал предвид директора, когато каза, че такъв идиот в 
училището двадесет години не бил виждал. 
  

 

 

 

 

 

Вървят по улицата Иванчо и баща му. 

– Сине, ти нали в това училище учиш? 

– Да, тате! 

– Спомням си, че и аз преди 20 годиин учех тук. 

– Сега разбирам, тате, защо директорът казва, 
че от 20 години не е имал за ученик такъв 

глупак като мене. 

Броя подготвиха: 
Ръководител: Лилия Дикова 
Екип: Диана, Християн, Даниел, Калоян, Алекс, Христина, Георги 
 


