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24 МАЙ  – НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК  

Когато в края на май от класните стаи започне да 

звучи „ Върви, народе възродени”  сърцето на всеки един 

българин трепва. 24 май е един от най-светлите 

български национални празници. На тази дата 

честваме Деня на българската просвета и култура и 

на славянската писменост. Той е празникът, който се чества от най-дълго време в 

близката ни история. Денят на Светите братя Кирил и Методий – създателите на 

славянската азбука бил отбелязван като църковен празник (на 11 май) още преди XII 

век, но за първи път е бил честван като национален Ден на просветата през 1851 

година. Празникът на буквите е специална дата за всички нас. И без значение къде се 

намира човек трябва да пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този светъл 

майски  
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СЪСТЕЗАНИЯ  И КОНКУРСИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ 

 

ПРОЛЕТНАТА ГРАДИНА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 

Най-цветният и шарен период от 

годината – пролетта – вдъхнови г-жа Лилия 

Дикова и нейния 5. д  клас да си направят 

цветна Градина на добродетелите.  „Защото 

добрите дела са като цветята, ако ги поливаш, 

разцъфват все повече“. Учениците  бяха 

разделени на няколко отбора. Всеки отбор записа най-ценните за него качества на 

характера върху своето цвете в Градината.  

Класът има занимания по проект „Часовете, които ни дават сила“, а 

откритият урок за пореден път показа, че децата са отворени за доброто, разбират 

и го оценяват, могат да го разпознаят в ежедневието. Дискусията затвърди 

позицията, че такива часове са необходими, че добродетелите изискват грижа, 

усърдие и личен пример. 

 

Текст и снимки Християн, 6. г 

 

 

ПРАВОПИСНА ПРИКАЗКА 

Състезанието „ Правописна приказка” за правопис и 

граамтика се проведе на 17 май. Цяла учебна година 

учениците от пети клас, които избраха да изучават като 

разширена  подготовка български език и литература, в 

часовете разделяха своето време между творчески задачи и 

задачи за правопис.  
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На състезание като на състезание! Три отбора 

от по четирима души, капитан на всеки отбор, гости, 

публика, фоторепортери от училищния вестник. И 

Емо, който правеше клипчета и записваше резултата. 

Царят на Езиковото царство, главен герой в 

Правописната приказка, беше подготвил за своите 

трима сина трудни, но забавни препятствия, през 

които трите отбора трябваше да преминат. Първо си 

изковаха щитове с правилно изписани трудни думи, с 

които да посрещат вражеските атаки. После се лутаха 

в езиков лабиринт, достигнаха до съкровището, но 

трябваше да намерят правилния ключ, който да 

отвори сандъка със съкровището. И трите отбора 

успяха да се справят с правилното членуване на думите 

и да достигнат до голямото съкровище – 

грамотността. Изпълнените седем задачи затвърдиха 

убеждението, че обучението може да е нетрадиционно, 

забавно и много полезно. Можем да учим, докато 

играем.  

Безпристрастното жури в състав г-жа 

Хартарска, г-жа Божкова и г-жа Иванова определи 

отбора победител. Той надделя само с една точка. 

Истинският победител беше грамотността. 

 

 

 

 

Б
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Я ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО 

През май и юни за втори пореден път се проведе 

състезанието по руски език „ Я говорю правильно“. 

Децата трябваше да кажат прочетена на български 

дума и да я спелуват на руски, една далеч не лека 

задача! За разлика от миналата година, когато 

състезанието се проведе в един етап и пети клас 

победиха шести, тази година то беше разделено на два 

етапа. Финалният етап на „ Я говорю правильно“ за 

пети клас се състоя на 16 май. Участие взеха 11 деца, 

класирали се за втори кръг. Победители са Елена 

Герова от 5г клас и Виктор Пеев от 5а клас. 

Престижното трето място зае Исабел Цанкова от 5г 

клас. Всички заедно отбелязахме празника на руския 

език в 104. ОУ с вкусна почерпка. Финалът при шести 

клас се състоя на 1 юни. Съчетахме го с отбелязване на Международния ден на 

детето. Участваха 7 деца, класирали се за втори кръг. Състезанието беше много 

емоционално, като публиката приветстваше екзалтирано всеки пореден верен 

отговор. След оспорвана борба победи Йордан Иванов от 6в клас. На второ и трето 

място се класираха победителките от миналогодишното състезание Ния Тончева и 

Ева Съртмаджиева от 6б клас. Честито на победителите и на всички, които 

првърнаха не леката задача да се спелува на руски език в истинско забавление! 

Автор Диана, 6.в 

 

КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА  

Музикална игра „ Ключът на музиката” – 

Национално състезание по музика за учениците от 

4. до 7- клас се организира за втори път от 

Министерството на образованието. След 

успешното класиране на учениците от 104.училище 

на Националния кръг през миналата година и тази година представянето им  
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беше много добро.  „ Състезанието за 

децата беше забавление и  нещо ново и 

нестандартно. Това не е олимпиада по 

български език или математика. 

Музиката дава възможност за повече 

свобода и себеизразяване. 

Подготовката ни беше и практическа, 

и  теоритична. В допълнителни часове 

учениците, явили се на състезанието,  

навлизаха по-задълбочено в тайните на 

музиката, слушаха откъси от музикални произведения от различни жанрове, 

което допълнително обогати музикалната им култура. Щастлива съм, че седем 

ученици от 4. и 5. клас преодоляха без затруднение първия кръг и се класираха за 

националната надпревара в град Пловдив.” Това сподели г-жа Каранлъкова, 

старши учител по музика, която  е приела националната изява  за своя кауза.  

          Екип на вестника 

 

ПЪРВИЯТ ХЛЯБ 

На  Националния ученически празник  „ За хляба наш” 

Магдалена Борисова, ученичка от 5.в клас, спечели III 

награда за есе. Наградата на Маги е още по-ценна, защото 

със своята  творба „  Първият хляб” тя се състезаваше с 

ученици от IX до XII клас.  

Всички много се радваме на успеха и ѝ пожелаваме да 

се впуска в нови творчески предизвикателства и да ги 

преодолява все така успешно! 
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Какво четете в момента? Трудно ви е да си 
изберете нещо интересно сред огромното разнообразие от 
книги в библиотеките и книжарниците? Само 
задължителни книги ли да четем през лятото? Ето и 
нашите предложения, които могат да ви помогнат в 
избора. 

Аз съм Ана и ще ви предложа книгата „ 
Приключенията на мотовете” 

Мислите, че в гардеробите живеят само молци? Много се 
лъжете! Там са те – мотовете. Защо не сте го виждали ли? Мотовете определено са 
чудати същества и те почти никога не се показват на хората, защото трудно им се 
доверяват. Това обаче е на път да се промени. Един малък храбър мот ще се нагърби 
с тежка задача. Той ще измисли как да направи всички хора малко по-усмихнати, а 
света – малко по-добър. 

Иначе мотовете са  малки същества, които живеят в гардеробите на хората и 
обичат да даряват радост и щастие. Понякога спретват разни поразии. Те са 
пухкави и обичливи. Историите с тях ще ви развълнуват и усмихнат.  

Авторката на трилогията Радостина Николова е създала Пагу,  Пинки, Мукс, 
Гула и другите с много любов и с желание малките читатели да се забавляват с едни 
добри герои, които ги радват и  възпитават.  

Книгата е подходяща за по-малките ученици. 

Скъпи приятели, четете! Радвайте се на удоволствието от общуването с 
книгата! 

 

 

 

 
 

 

Препоръчваме 

ви да прочетете 
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

В Международния ден на Земята, 22 април, възпитаници и преподаватели от 
Второ основно училище „Петко Рачов 
Славейков“ в Стара Загора посрещнаха 330 
ученици от 13 училища от цялата страна. 
Славейковци са организатори на първа по рода 
си Ученическа спартакиада, посветена на 60 
години от създаване на училището си и 190 
години от рождението на своя патрон. 
Надпреварата обхвана 6 вида спорт – футбол, 
волейбол, баскетбол, шахмат, тенис на маса и 
тенис на корт. 

Спортната проява се проведе в парк 
„Артилерийски“ и е част от програмата за отбелязване на годишнините, която се 
провежда със съдействието и подкрепата на Община Стара Загора и е под 
патронажа на Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. 

Отборът по волейбол на 104. ОУ се представи отлично и зае трето място. 
Шестокласничките Надежда, Василена, Никол, Йоана, Полина, Любомира и 
Виктория и техният треньор Асен Дойчев защитиха достойно името на 
училището. 

ЛЮБОПИТНО  ЛЮБОПИТНО  ЛЮБОПИТНО  ЛЮБОПИТНО 
 
СПИНЪРЪТ – НОВАТА МОДА 

Светът периодично  полудява по някоя забавна новост. 
Последната се нарича спинер / спинър. Новата джаджа 
все още си няма българско име, но тя вече е част от 
училищото оборудване на всеки ученик.  

Спинърът е нещо като минипумпал, макар че най-
често е сравняван с едновремешните броеници.  Направен от пластмаса или силикон 
и е с хибридни керамични лагери. Създателката на „Спинър“ Кетрин Хетингер 
определя изобретението си като антистрес играчка. Благородният замисъл е да 
помага на деца с дефицит на вниманието и деца със специални образователни 
потребности. У нас тя се появи масово в последните два-три  месеца, но по света е 
популярна по-отдавна.  Тя дотолкова ангажира вниманието на учениците, че в 
САЩ има забрана за носенето й в училище. Новата мода не подминава и 
възрастните, които намират спокойствие чрез въртенето на спинъра. 



Дали ще бъде поредното "чудо за три дни", или ще се превърне в залвадяваща 
мания с по-дълга история ? Само времето ще покаже. 

Текстът е съставен по материали от чуждия печат 
 

ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

Пътуване в миналото – ученици от пети клас на екскурзия в Трявна и Габрово. 

Музеят на образованието - Габрово    
Трявна - Музей на резбарското изкуство 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Татко, ти ще растеш 

ли още?  

- Не, сине. 

- Защо тогава ядеш? 

 

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

 


