
 
 
 
 
 

 
Брой 6, май  2014 

НОВИНАР  104 
       Святата истина ми бе знамето” 

Захари Стоянов 
 

В БРОЯ: 

 

 9 МАЙ  – ДЕН 

НА ЕВРОПА 

 ПРОЕКТЪТ „ 

3 Е МАГИЧЕСКО 

ЧИСЛО” ПО 

ПРОГРАМАТА 

КОМЕНСКИ 

 

9  МАЙ  –  ДЕН ЯТ  НА   ЕВРОПА 
През 1985 година в Милано лидерите на страните от Европейската 

общност обявяват  9 май  за Ден на Европа. От тогава до днес 9-ти  май 
символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Тази 
дата става символ на Обединена Европа наред  със синьото знаме със 
златни звезди, химна „Одата на радостта” по музика на Бетовен и текст 
на Фридрих Шилер и общата европейска валута – еврото. На тази дата 
се отбелязват  две знаменателни събития в историята на континента – 
годишнината от победата над фашизма през 1945 година и първите 
стъпки за създаването на Европейския съюз през  1951 година. 

Днес целта на европейското обединение е да даде възможност на 
всички европейски граждани, като съхраняват своята идентичност – 
език, обичаи, култура и  ценности, да бъдат свободни, спокойни и да имат 
отличната възможност да се развиват и просперират  в голямото 
европейско семейство. 

В България Денят на Европа се отбелязва от 2005 година. 



 

3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО 
 

REDUCE, REUSE,  RECYCLE 
 
Този брой на вестника ни е посветен на 

двугодишния европейския проект по програмата 
Коменски, в който нашето училище участва . 
Проектът се нарича „ З е магическо число – REDUCE, 
REUSE, RECYCLE,”. Той стартира през 2012 година 

и приключва през пролетта на 2014 година.  
Както читателите на вестника ни вече знаят, 
проектът е международен. В него участват ученици 
и учители от 9 училища в 9 европейски страни, сред 
които е и България, представена от нашето 

училище. Останалите страни са Англия, Уелс, 
Ирландия, Франция, Дания, Хърватия, Швеция и 
Латвия. Целта на проекта е не само децата да 

работят съвместно за опазване на природната 
среда чрез намаляване на отпадъците, тяхното 
преработване, разумното използване на природните 
ресурси, но и учениците от различните европейски 

страни да могат да  опознаят другите участници, 
техните традиции, национални, географски и 
културни забележителности.  

Проектът е път към другия, протегната ръка. 
В проекта се включиха  учителите Н. Билковска, Р. 
Божкова, Р. Танева, Н. Дуркова, Г. Алексиева, Л. 
Дикова със своите  класовете ( общо 150 ученици) и 
координаторите З. Пенева и Р. Илиева. 

 

Учениците от партньорските училища 

изготвиха книги, в които разказаха за своите 

страни, градове, училища, за семействата си, 

за екологичните си постижения. Обменихме 

традиционни кулинарни рецепти, които 

приготвихме. Сръчните детски ръце 

направиха коледни картички и украси, 

изиграха и  театрално представление. 



 

 

 

   

 

 

 

3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО 3 Е МАГИЧЕСКО ЧИСЛО 

НАЧАЛОТО 

Първата стъпка  направихме на 26 септември 2012 година – 

Денят на езиците. Всеки от класовете, участващи в проекта, си беше 

избрал една от страните, партньор в този проект . Децата се бяха 

постарали (с помощта на своите класни ръководители)  да се облекат в 

цветовете на националния флаг на съответната държава, бяха научили 

интересни подробности за нея, бяха приготвили по едно нейно популярно 

национално ястие . На проведена викторина учениците показаха 

знанията си за географските, историческите и културни 

забележителности  на всяка една от страните. 

 

 

 

 

 



ИЗБОР НА ЛОГО ИЗБОР НА ЛОГО ИЗБОР НА ЛОГО 

Едно от първите предизвикателства пред участниците беше изготвянето 

на лого на проекта. Направихме го много демократично. Всеки клас 

подготви по няколко проекта. Комисия отдели три от тях, които бяха 

предложени за гласуване от учениците в училището ни. Интересът беше 

много голям. Спечели най-добрият – проектът на Гергана Вълкова от 

4.в(5.в). 

   

  

 

НАШАТА ПЪРВА КНИГА 

Третата стъпка беше изготвянето 

на книга, в която по-малките ученици 

представиха в текстове, рисунки и снимки  

на нашата страна, нашия   град, нашето 

училище и своите домове.   По-големите 

показаха как се грижат за природата. 

Децата от 3 „а” нарисуваха картата на Европа, оцветиха мястото на 

България на нея и разказаха за нашата родина. 

Малчуганите от четвърти „б” се включиха със снимки 

и рисунки на своите домове и семейства. 

Третокласниците от „г” клас написаха кратки 

разказчета  за нашия град, а учениците от четвърти 

„в” представиха с чудесни рисунки и описания нашето 

училище. В пети „в” събираха отпадъци разделно, а 

шестокласниците засадиха цветя в двора.  



Всичко това беше събрано в една книга, 

изработена ръчно от учениците в осем еднакви 

екземпляра – по един за всяко училище, 

участващо в проекта. Текстовете в книгата 

бяха написани на два езика – на български и на 

английски, официалния език на проекта. 

Готовите книги бяха  подарени на 

другите участници в проекта на срещата на 

партньорите в Ирландия.  

 

 

НИЕ ГОТВИМ  

Един от начините за опознаване на хора 

от други страни е опознаването на културата 

и традициите им. Храната е важна част от 

културата на един народ. Затова през 

пролетта на 2013 година учениците от партньорските училища  

трябваше да сготвят свои традиционни национални ястия, а после да 

споделят рецептите с европейски си връстници, които също да ги 

приготвят и опитат. В нашето училище всеки един от класовете избра по 

6 традиционни български ястия, сготви ги, написа рецептите на 

български и английски, илюстрира ги със снимки и рисунки и ги оформи в 

отделна книга. Получиха се 6 различни книжки, в които разкрихме 

тайните на българската кухня в общо 36 рецепти, сред които тези за 

таратор, мусака, ошав, баница . 

Разменихме ги с нашите приятели от 

другите страни. Те ни дадоха своите 

готварски книги. Всеки клас си избра по 

една европейска рецепта и я приготви. 

Така опитахме хърватски щрудел, датски 

плодови шишчета, шведски сладкиш, 

френски бухтички. От своя страна, френските ученици направиха 

българска  сандвич с много зеленчуци. 



   

КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ 

Коледните картички имат не много 
дълга, но вълнуваща история. Когато 
искаме да поздравим приятели със 
светлия християнски празник, им 
изпращаме картички. В навечерието на 
2013 година учениците от начален курс 
направиха десетки картички –  коя от коя 
по-хубави. Те бяха направени от 
екологични материали и носеха  духа на 
българската национална традиция – 
изображения на коледари, сурвакари и 
сурвачки красяха картичките. 

Беше много трудно сред всички 
картонени вълшебства да изберем най-
добрите и да ги изпратим на нашите 
приятели от Уелс, Ирландия, Англия, 
Хърватия, Дания, Швеция, Латвия и Франция. С тях ги поздравихме с 
настъпващите коледни и новогодишни празници и им пожелахме успехи 
през  2013 година. 
 

КАЛЕНДАРЪТ 

Поредното предизвикателство по проекта бе да се направи общ календар 

за 2014 година, като средствата от продажбата му да бъдат използвани 

за благотворителност. На  нашето училище се падна месец март – 

началото на пролетта, възраждането на 

природата, раждането на надеждата. Започнахме 

подготовката отрано. 

Решихме да направим снимки, 

като заложим на вековните 

ценности и покажем 

красотата на българската 

природа, на народни носии и 

традиции. Стана цяла фотосесия. Габи, Ради, 

Божидара, Йоана  и Люба, облечени в народни носии 

от всички фолклорни области и с венци от върбови 



клонки, представиха обичая лазаруване. 

Лазаруваха в Южния парк. Получиха се 

много хубави снимки. Календарът беше 

отпечатан и продаван на Коледния базар’ 

2013. Събраните средства от продажбата 

му – 135 лева– бяха преведени по сметката  

на SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА – България.  

 

 

 

 

ДОБРЕ  ДОШЛИ  В  СОФИЯ! 

 

 

 

 



Между 25 и 29 септември училището ни беше 
домакин на партньорската среща по 
международния проект  REDUSE, REUSE, 
RECYCLE – „ 3 е магическо число”  по 
програмата Коменски. На гости ни дойдоха 
учители от осемте  страни, участващи в 
проекта – Англия, Уелс, Ирландия, Дания, 
Швеция, Хърватия, Латвия и Франция.  

 По стара традиция посрещнахме 
гостите на прага на училището с хляб и мед. 
Поканихме ги да  разгледат кабинетите и 
класните стаи. Те бяха много впечатлени 
от модерната визия на училището ни – 
мултимедии във всяка стая, които дават 
възможност за интерактивни уроци, добре 
обзаведени компютърни кабинети, богат 

набор от нагледни учебни пособия в класните стаи, отлично  оборудван 
медицински кабинет. Те с интерес разглаждаха и таблата в кабинетите 
на най-малките. Застояха се пред витрините, в които са подредени 
многобройните награди  на учениците от 104. училище. 
Гостите ни  се възхитиха от художествените  предмети 
от рециклирани и естествени материали, изработени от 
учениците от начален курс За това са необходими  малко 
въображение, талант, отношение към природата и  грижа 
за нейното опазване. Гостите посетиха часове по 
български език и литература в 4.а и 6.в клас, демонстрационни 
практически занятия по биология и химия в 7 клас, часове по домашен 
бит, роден край и изобразително изкуство при първокласниците, а също 
така и спортно състезание .  

Гостите ни посетиха часове на класовете, участващи в проекта, 
представиха им своите страни и училища, разказаха им подробности от 
обучението на учениците в тях. На децата им беше любопитно, слушаха с 
интерес и  задаваха  въпроси на английски език. После се снимаха за 
спомен, а гостите им подариха книги и албуми.  

Снимки и текст : екип на вестника 

 

 

 



 

Поздравихме нашите европейски гости с концерт. Талантливите 
момичета и момчета от формациите за народни и модерни танци с 
ръководители г-жа Д. Попова и г-жа  М. Христова показаха красотата на 
българските народни ритми и атрактивността на модерния балет. 
Третокласничката Ирина Загорова от 3.б танцува по музика от 

Унгарски танц №5 на Брамс.  Момичетата 
от групата за автентичен фолклор с 
ръководител г-жа М. Димитрова изпяха две 
народни песни, а петокласничките от 
вокалната група на г-жа М. Пороманска 
създадоха много настроение със звучни 
детски песни. 

Посещението на европейските 
партньори съвпадна с Деня на езиците, 
който всяка година  отбелязваме с интересни 
изяви. Този път беше подготвена езикова 
викторина, в която се включиха класовете, 
които участват в проекта.  Учениците  
трябваше да изпробват езиковите си знания 
по английски, датски, шведски, уелски, 
ирландски, френски, хърватски и латвийски.  

Събитието бе отразено и от елекронна 
медия – журналистка  ТВ7 направи и 
излъчи репортаж, в който разказа на 
зрителите за празника на езиците в 104. ОУ. 

.  

Автори: Петко и Стилиян, 7.а 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕДЕН БАЗАР 

Всяка година в навечерието на Коледа в 
училището ни се организира коледен базар. В 
него се включват учениците от първи до 
четвърти клас. В часовете по изобразително 
изкуство и домашен бит и техника, а също 
така и по проект УСПЕХ децата изработват 
картички, коледна украса, дребни вещи за 
бита, които продават на базара. Тази година 
базарът беше посветен на опазването на 
околната среда. Какво може да се направи от 
стара пластмасова бутилка, стар диск, 
бъркалки за кафе, стари списания или скъсано 
детско чорапче? Много просто – нужно е само 
малко изобретателност и тези непотребни 
вещи могат да се превърнат в кукли, картини, 
кошнички, коледни играчки.  
Още в деня на откриването на базара – 18 
декември, повечето експонати бяха 
разпродадени. С получените от продажбата 
пари – 452 лева – училището ни закупи 
подаръци за децата  от  ИСДП „ Асен 

Златаров”. 
 
Така грижата за опазването на природата и грижата за децата си 

подадоха ръка. 
      Репортар : Ваня, 7.а 

 



 

ПИЕСАТА 

В края на международния 
проект всяко училище трябваше да 
представи своя пиеса на екологична 
тема. Задачата никак не затрудни 
артистичните момчета и момичета 
от училището ни. Пиесата беше 
написана по разказ на ученика от 7. а 
клас Микаел Методиев. Казва се 
„ Морско приключение”. Темата е 

много актуална и поучителна – как опазваме морето, ценим ли 
природата, полага ли усилия всеки един от нас, за да запази богатството 
на морската шир.  

Както при всяко истинско театрално 
представление, не мина и без кастинг. Имаше 
много желаещи да се изявят като артисти. 
Накрая бяха избрани петима – Майки( цар 
Нептун), Васко ( Митко), Маги (Петя), 

Михаела(майката), 
Зори(русалката). 

Включиха се и двама малки помощници – 
първокласниците Мариян и Сашко. 
Представлението се срещна със своята публика на 
30 април. 

 Аплодисментите бяха повече от заслужени. 
  

       

     Репортер: Алекс, 6.в 

 



 

 

ВИЗИТИТЕ 

В рамките на проекта бяха 

осъществени 7 партньорски срещи на 

учителите от участващите страни. 

Всяка една – в различна страна. 

Нашите учители гостуваха в Англия, 

Дания, Ирландия, Швеция, Франция и 

Латвия. През септември 2013 година 

срещата беше на българска земя. Предстои и заключителната визита в 

Хърватия. 

Първата среща се състоя през пролетта на 2012 година. На нея 
присъства г-жа Р. Илиева, координатор на проекта. Срещата бе  
опознавателна. Домакини бяха английските партньори. На нея бяха 
зададени основните параметри  и цели на проекта – екологично 
възпитание на подрастващите чрез стремеж за разделно събиране на 
отпадъци, рециклирането им и повторното им използване. На тази 
среща партньорите поставиха задача децата от всяко училище да 
изготвят книги, в които да разкажат за себе си, за страната, родното си 
място и училището. Наред с това всяко училище трябваше да проведе  

конкурс за лого на проекта. 

 

Втората среща се състоя в периода 7-11 
ноември 2012 година в Киларни, Ирландия. 
Домакините от малкото селце и местното 
начално училище, което има едва 30-тина 
ученици, запознаха своите партньори с 

ирландската образователна система, поканиха ги в часовете си. 



Организирано бе и посещение в католически колеж – следващата 
образователна степен. На тази среща г-жа К.Велинова, директор на 
училището, и г-жа Г. Алексиева, учител по английски език,  представиха 
нашето училище, занесоха изработените от учениците ни книги и 
представиха логото на 104. училище за проекта. В Киларни бяха 
уговорени датите на следващите срещи, работата с платформата Wiki , 
бе споделена информацията от въпросниците, които децата от всяка 

страна трябваше да попълнят. Като задача за 
следващата среща беше предложено да се изработят 
коледни картички, които да отразяват традициите  
на всяка страна. 

 Между 6 и 10 март 2013 година г-жа Илиева 
представи училището ни на третата среща, която 

се проведе в Дания, в град Хорсенс. На тази среща партньорите посетиха 
училището Ним Сколе, запознаха се с особеностите на образователната 
система на страната домакин, а също и с начините, по които децата 
събират разделно хартията и пластмасата за рециклиране. Беше 
представен диск, презентацията на който разказваше за добрите 
практики в разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране. 
Изготвената презентация отразяваше акция на 6. „в” клас. На срещата 
беше договорено да се изработи календар за 2014 година и подробностите 
около него. Партньорите обсъдиха как да бъде отбелязан 9 май – Денят 

на Европа. Договорено бе и изготвянето на 
книги на английски и на роден език с рецепти на 
популярни национални ястия. 

 Шведският град Векшьо посрещна 
участниците в четвъртата среща, която се 
състоя от 15 до 19 май 2013 година. Г-жа Н. 
Билковска, г-жа Л. Дуркова  и г-жа Р. Илиева 
занесоха на своите европейски партньори 
саморъчно изработени от нашите ученици 
книги с рецепти на традиционни български 
ястия и видео, което показва как се приготвя 
храната. В замяна те получиха 8 готварски 
книги от останалите участници в срещата. 

Нашите учителки присъстваха на учебни занятия в началното училище в 
град Оседа, представиха страната, града и училището ни на шведските 
деца, отговориха на въпросите им. Върнаха се много впечатлени от 
тишината, спокойствието и приветливостта на шведските ученици, 
както и от практическата насоченост на получаваните знания.  



През септември 2013 година (25 – 29. 09. ) 104. училище беше домакин  по 
проекта. На тази среща участниците отчетоха изминалия период и 
обсъдиха изработването на календара за 2014 година. Бе решено 
средствата от продажбата му да бъдат използвани за 

благотворителност. За 
срещата във Франция децата от различните страни трябваше да 
подготвят коледна украса, която да си разменят.  

 

Срещата във френския град Кемпер се състоя между 13 и 17 
ноември 2013 година. На нея партньорите посетиха начално училище със 
120 ученици, както и лицей с около 300 деца. Г-жа Илиева, г-жа Р. Танева 
и г-жа Л. Дикова занесоха като подарък на френските деца забавни игри, 
а на училищата – ръчно бродирани покривки. На срещата на 
партньорите бяха набелязани следващите стъпки по проекта – създаване 
на книжки с детски стихотворения на екологична тема и изготвяне на 

сценарий за пиеса на 
същата тематика. Пиесата се очакваше да се 
изиграе пред публика в навечерието на 9 май 
2014 година, като за декори трябва да бъдат 
използвани екологични и рециклирани 
материали.  

 

Предпоследната среща бе в Латвия. Там колегите Р. Божкова и З. 
Пенева занесоха книжката с детски стихове. Посетиха Техническо 
училище в Кандива, подготвящо кадри за хотелиерския и ресторантьорски бизнес, 
школа по изкуствата и училище в селището Земите, което е домакин по проекта. 



Като предстоящи събития са отбелязани изиграването на пиесата на екологична 

тема, организирането на „ Зелен ден”, на който в менюто на училищния 
стол да присъстват 3 от ястията от книгата с рецепти, както и да 
бъдат подготвени снимки от Деня на изкуствата.  

На предстоящата визита в Хърватия ще бъде направен отчет на 
дейностите по проекта. Ще бъде изготвена и една обща книга с детски 
стихове. Предстои да бъде проведена и повторна анкета, която да отрази 
знанията, които децата са получили за своите европейски партньори.  

Текст: Л. Дикова 

Децата пишат за природата 

 

 

Три е вълшебно число 

 

Три е вълшебно число, 

знаеш ли какво е то? 

Рециклирай, редуцирай, 

не прави боклук! 

Всичко знаеш ти дотук. 

Събирай, не изхвърляй 

безразборно, а разделно!  

За доброто на природата, 

пести енергия, вода и ток. 

„Герой си ти!” – ще кажат хората.  

Но отиди и по-напред, 

накарай другите да мислят, 

разделно да събират 

и да рециклират. 

 

Йоана Димитрова 4 г. клас 

 



 

Работливи ръчички 

А  сега ние,  деца, 

ще почистим нашата страна. 

Първо ще си вземеме метличка, 

после  под ръчичка  ще си донесем водичка, 

за да можем да полеем 

всяка мъничка тревичка. 

После ще си засадим цветя, 

за да  разкрасим света. 

И накрая всички ще извикаме „ Ура! 

Ние живеем в красива и чиста страна!” 

       

Цветелина Георгиева, 5 Б клас 

 

Тревога 

Високи, горди планини 

зърна ли ви аз завчас,  

омайвам се от тези красоти 

и искам да пея на глас! 

Цветя уханни, птича песен, 

           с вас животът е чудесен! 

 

Но сърцето ми се свива от тревога 

и да заспя не мога –  

ще запазим ли тази красота  

и за нашите деца. 

 

Маргарет Мирчева 6 В кл 

 

 



 

На 28.05 се проведе заключителното мероприятие 

по проекта „Три е вълшебното число”. 

Участниците  бяха облечени в нещо зелено, което да 

символизира грижата за природата. В началото на 

мероприятието децата закачиша хартиени ръце 

около стволовете на дърветата в училищния двор с 

призиви за тяхното опазване. Целта беше да се 

покаже нуждата от защита на дърветата и 

важноснна им  за съществуването на всеки от нас. 

В училищната столова беше показана презентация, 

обхващаща основните моменти от двегодишния 

проект. Децата си припомниха какво са правили. 

Видяха се колко са пораснали през това време. 

Участваха във викторина, посветена на наученото 

за страните партньори , за рециклирането, 

многократното използване на материали и 

необходимостта да се пестят природни ресурси. 

Най- бързите в отговорите получиха награди. 

Учениците попълниха въпросник, който да покаже 

придобитине знания от участието им в проекта. 

В края на мероприятието всички с голям опитаха 

от ястията на партньорите- плодови шишчета от 

Дания, Бретански кейк и хърватска плодова пита. 

Денят протече вълнуващо и забавно за децата. Те показаха какво са научили и 

изявиха желание да участват в други подобни проекти. 

     Автор: Зорница Пенева 
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