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ВЕЛИКДЕН   Е ! 
 
„ Христос воскресе!” „ Во истина воскресе!” Така се 
поздравяват на Великден хриситияните по света.  
Великден (Възкресение Христово) е най-светлият и 
почитан празник за православните християни. Той 
носи надеждата за спасение. Празник, прославящ 
прехода към вечността. Празник, който слива в едно 
християнсикия и езически смисъл. Празник на 

възраждащия се живот, на вечно обновяващата се природа, на прехода от усилието на 
пролетта към изобилието на лятото! 
Великден се предшества от 49 дни на пост, дни на размисъл, на преосмисляне на 
битието, време за пречистване на душата и тялото, възраждане на стремежа към 
добротворство и обич между хората. 
Неделима част от празника са неговите символи – яйцето и обредният хляб. От 
зората на човечеството яйцето е символ на Космоса, на раждането на света и на 
живота. Обагрено в червено, то сякаш е част от кръвта на Спасителя, поел греховете 
на хората, за да ги спаси. 
Христос воскресе! Нека добротата, обичта и надеждата да бъдат наш спътник ! 

 

 

ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА 
 
Непосредствено преди Великден, на 17 април,  децата от 

клубовете „Традиция и стил” и „ История на моето семейство”, 
ръководени от г-жа Капка Кръстева по проект УСПЕХ, 
сътвориха малък празник – изложба, на която представиха пред 
публика това, което са направили със сръчните си ръце. 
Боядисани и рисувани яйца; декупаж с великденски мотиви върху 
чинии, подноси, кутийки за бижута; кошници с яйца, панделки,. 
Особено възхищение предизвикаха малките гоблени, избродирани  
от децата. Благодарение на усилията на г-жа Кръстева се 
възражда една традиция, позабравена през годините – 

бродирането. От векове  българките са умеели да шият, да украсяват с богати шевици 
носиите си, да бродират покривки и гоблени, притежавали са сръчности, пренебрегвани  

днес. Участнички в клуба са петокласничките от 5. „в”и 5. „а”. Те са всеотдайни в 
своето занимание, което носи  много радост и красота. 

Репортер: Ива-Мария, 6. в 

 



 

 

ПРАЗНИКЪТ  НА  БУКВИТЕ 

Един от най - милите училищни празници, който 
всеки един човек пази в спомените си, е Празникът на 
буквите. Тази година първокласниците от нашето 
училище се събраха заедно В Централния куклен 
театър. Един 
истински празник! 
Учениците на г-жа 

Билковска, г-жа  Танева, г-жа Кр. Илиева и г-жа Ю. 
Илиева пяха, танцуваха, рецитираха. Те вече са 
грамотни, могат да четат, пишат и смятат. Някои 
от тях вече се изявяват в състезания по български език 
и математика и печелят награди. Екипът на нашия 
вестник ги поздравява и им пожелава да бъдат гордост за своите родители и учители. 

Снимки : г-жа Кр. Илиева 

УСПЕХИТЕ   

„ Пилците се броят на есен”. Кой не е чувал този израз ? Ние в 
104. училище броим успехите си през пролетта. А тази 
година успехите ни бяха много. Нашите ученици – малки и 
големи – се представиха отлично на олимпиадите по всички 
предмети, участваха в конкурси и национални състезания, 
където неизменно са сред първите, отличиха се в спорта. Едва 
ли ще успеем да изброим всичките конкурси и състезания, в 
които те се включиха успешно. Ето някои от тях: „ 

Любословие”, „ Таралеж”, Европейско кенгуру”, „ Знам и мога” , „ Аз и буквите”, 
Коледен математически турнир, Великденски математически турнир, „ Аз общувам с 
Европа”,  „ За хляба наш” , „ Разкажи ми приказка”, Софийски математически турнир, 



Пролетно математическо състезание в град Русе, Пролетно състезание по физика в 
град Сандански, състезанието по английски език  Spelling Bee , „Творческо писане 
онлайн”. 

Децата от нашето училище винаги се включват успешно в олимпиадите по 
отделните предмети. Има класирани и достойно представили се на областния кръг на 
олимпиадите по български език и литература, история и цивилизация, математика, 
география и икономика, химия и ООС. Забележителни са изявите на ученика Георги 
Александров от 7. в, който достигна до националните кръгове на олимпиадите по 
физика и астрономия, където се класира на призови места. 

Всички деца спортуват – волейбол, баскетбол, бадминтон. Но по традиция 
успехите ни са в бадминтона и шахмата. Имаме и шампионка по ски. 
 В настоящия брой на вестника ще представим отблизо някои от победителите.  
         Екип на вестника   

 

ШАМПИОНИ ПО ШАХ 

Неведнъж в нашия вестник сме писали са успехите на 
нашите шахматисти. На различни първенства и турнири 
те се представят отлично и обогатяват спортната 
колекция на училището с все нови и нови купи и медали. 
Последният успех на отбора на 104. училище беше през 
февруари. Тогава  петима шахматисти завоюваха първо 
място в район „ Триадица”. Шампионите са : Марияна 
Георгиева (4.в), Мартин Иванов(4.г), Пламен Николов ( 3.г) 
и капитанът на отбора – Атанас Коларски ( 7.а). 

Автор: Атанас, 7.а 

 

ОТЛИЧИЕ ЗА БАДМИНТОНИСТИТЕ 

 И тази година отборите по бадминтон – момчета и момичета (5.- 7.клас) ни 
зарадваха с пореден успех. На Градското ученическо първенство – III  епап, което се 
състоя през месец април,  двата отбора, ръководени от г-жа Ивелина Михайлова, 
учител по физическо възпитание и спорт, се класираха на второ 
място. Малко не достигна на Милен Хинков ( 6.а), Влади Миленков 
(6.в), Алекс Рангелов(  6.в), Симеон Танев (7.а) и Виктор Григоров 
(7.б), за да се поздравят с първото място. Много добра игра 
показаха и момичетата – Екатерина Нанева ( 4.б), Ния Борисова 
(4.б), Живка Станкова (7.а), Габи Попова ( 7.а) и Ивана Гарджева ( 
7.г), които заслужено взеха сребърните медали.  
    Автори: Алекс, 6.в и Габи Попова,7.а 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.spellingbee-bg.com%2F%3Fpage_id%3D5&ei=vhdnU5zyNqej0QW2k4CQCQ&usg=AFQjCNG2ZLdATie6IXOs6rMTUKJ4sKnVzQ&bvm=bv.65788261,d.d2k


УСПЕХИ НА МАТЕМАТИЦИТЕ И ФИЗИЦИТЕ 
От 15 до 17 марта в град Сандански си проведе Пролетното 

национално състезание по физика и астрономия. Отборът ни се 
състоеше от четирима участници – Атанас Коларски (7.а), Даниел 
Николов (7.а), Иван Илиев (7.б) , Георги Александров (7.б). Ръководител 
на тима ни беше  г-жа Кръстева, учител по физика и математика. 
Училището ни си представи много добре, като Георги взе втора награда. 

Репортер : Атанас, 7.а 

 

 

В началото на месец април ( 31 март – 2 април), 
когато всички деца се радват на пролетната 
ваканция, почиват си и се забавляват, малка група 
ученици от училището ни, ръководена от г-жа 
Румана Божкова, главен учител, замина за град 
Русе, за да се включи в Пролетното математическо 
състезание. Състезаваха се  четвъртокласниците 
Десислава Шунина, Ники Иванов, Мартин 
Радославов, Борис Насков, Александър Банков и 
седмокласникът Георги Александров. Задачите 

съвсем не бяха лесни, но малките математици се справиха с тях. Върнаха се с едно 
първо място и златен медал за Деси и две трети места за Георги и Ники.   

 Автор: Георги, 7. в 

ЕДНО (НЕ)ОБИКНОВЕНО МОМЧЕ 

Георги Александров е скромно тъмнокосо момче 
от седми „ в” клас. Усмихва се срамежливо, говори тихо, 
не се хвали и не върши обичайните момчешки бели, но 
притежава  изключителен математически талант. 
През настоящата учебна година има дълъг списък с 
успехи по математика и физика.  

Есента беше особено плодотворна за Георги. 
През септември той получи сертификат за постижение 
от Австралийското математическо състезание 
„Кенгуру”, провеждано на английски език. Последваха 
две първи места – на Софийския математически 
турнир и на Националния есенен турнир по 
математика „ Черноризец Храбър”, организиран от 
НПМГ, а от Националния математически турнир „ 



Иван Салабашев” взе сребърен медал. На Есенното национално състезание по физика, 
проведено в град Сливен, Георги спечели втора награда.  

Пролетта бе не по-малко успешна за талантливия математик. Той се класира 
отлично на национналните  кръгове  на две олимпиади – и по физика, и по астрономия; 
с лекота достигна до областните кръгове на олимпиадите по математика, химия и 
ООС и биология и здравно образование.Освен това зае трето място на Пролетните 
математически състезания в град Русе и второ място на Пролетното национално 
състезание по физика в град Сандански. През месец март Георги получи пълен брой 
точки (150 ) на областния кръг на математическото състезание „ Европейско кенгуру”.  

 
Репортер на нашия вестник зададе няколко въпроса на Георги: 
 

Георги, ние знаем за твоите успехи. Как успяваш да 
постигнеш всичко това? 

Като решавам задачи. Харесвам математиката още 
преди да тръгна на училище. Когато бях в първи клас, с 
баща ми си направихме таблица за умножение. Освен това 
чета книги за математиката.  В училище допълнително ме 
тренира госпожа Хартарска, а за олимпиадите - учителите 
по съответните предмети.  
Какви са мечтите ти? 

Искам, когато порасна, да стана учител по математика. 
Имаш ли приятели? Как се забавляваш в свободното си време? 

Имам приятели, с които играем навън, но напоследък не остава време за тези 
забавления. Като повечето деца се забавлявам с игра на компютъра.  Понякога ходя на 
Витоша, пързалям се със ски, карам кънки, колело и горе-долу мога да плувам. 
Имаш ли време да четеш? Какво четеш? 

Имам време да чета уроците си.  За книги имам време през ваканцията. Чета 
за математиката – поредицата „Жестоката математика”, книги от Роалд Дал, 
„Дневниците на Дръндьото“, криминални книги за Шерлок Холмс и за Еркюл Поаро. 

Въпросите подготвиха :Ния и Ради(6.а) 

    
ДЕСИ, КОЯТО Е СБЪДНАЛА ЕДНА СВОЯ 

МЕЧТА 
 
Десислава Шунина е ученичка от 4. а клас. 

Лъчезарно момиче, което се усмихва  приветливо.  
Читателите на вестника ни я познават от 

миналата година – тогава публикувахме нейно 
стихотворение, което бе спечелило първа награда за 
поезия на конкурс в Сливен, спечели и награда за пътепис 



от училищния конкурс. Изненадахме се, като разбрахме, че 
истинското призвание на Деси е математиката. И то какво 
призвание – първо място и златен медал на Пролетния 
математически турнир в Русе, четвърта в България на 
национален кръг на състезанието „ Знам и мога”,  отлично 
представяне на областния кръг на олимпиадата по 
математиката.  
Попитахме Деси за нейните интереси, занимания в свободното време и мечти. Разказа 
ни, че ходи на курс по математика в Софийската математическа гимназия. В 
свободното си време рисува, чете, чете любимите си  книги по няколко пъти. Обича 
литературата и английския език. Понякога пише разкази и стихотворения. През 
лятото пътува със семейството си. 

Най-голямата ѝ мечта  е осъществена – да учи в СМГ. Вече е приета  там. 
Скоро ще се появят нови мечти, които тя също ще сбъдне. 

 
    ТЕЗИ, ЗА КОИТО МАТЕМАТИКАТА Е ЛЕСНА 

Мартин  Иванов също е четвъртокласник, но от  
четвърти „г”. Тази година зае първо място на Великденското 
математическо състезание. Марти смята себе си за  едно 
обикновено момче. Обича математиката. Обича да решава 
задачи. Родителите му купуват  сборници . Не ходи на курсове, 
защото е убеден, че в сборниците има всичко, което му е 
необходимо. Изненадващо е, че има доста свободно време. 
Забавлява се като кара колело и  играе футбол. Играе отлично 
шах и е столичен шампион до 12 години. Като става въпрос за 
бъдещето, няма нищо изненадващо в думите му – иска да се 

занимава с математика и информатика. Не забравя да отбележи, че е благодарен на 
родителите си, които не са математици, а счетоводители, но изцяло го подкрепят, . 

 

Георги Теодосиев е ученик от 2. б . Изявите му са 
многобройни : успешни участия в Софийския математически 
турнир, в Коледния математически турнир, във Великденското 
математическо състезание, в състезанието „Европейско кенгуру”. 
На други две състезания - „ Аз и числата” и „ Аз и буквите”- 
второкласникът спечели максимален брой точки и се класира за 
националния кръг. Успешно се представи и на втория кръг на 
състезанието по БЕЛ „ Любословие”. Наред с това Георги е и 
шампион по шах – притежава цяла колекция от медали. 



Сред отличилите се тази година бе и Калоян Петков от 
2.д . Той е само във втори клас, а вече успя да заеме първо място 
на Коледния математически турнир, първо място и на 
Великденския математически турнир, четвърти е на 
Националното състезание „ Иван Салабашев”, участва и във 
финалното Национално състезание на Съюза на българските 
начални учители. Той просто обича математиката и 
интересно му е да решава задачи. А успехите идват неусетно. 

 

 

 

МАТЕМАТИЦИТЕ НА ГОСПОЖА 

ДЖЕФЕРСКА 

 

Тази година учениците от 2. а клас с 
класен ръководител г-жа Татяна 
Джеферска активно и масово се 
включиха във всички състезания, като 
мотивацията нарастваше с всяко 

следващо участие. Успехите им са повече от впечатляващи. Ето ги и тях. 
На  математическото състезание „Европейско кенгуру” –  Калоян Златев, 
Мира Ганчева и Сандрина Янева имат по 95 точки, а Ирен Банкова – 90. 
Второ място, купа и грамота за Сандрина Янева на математическото 
състезание „ Черноризец Храбър”. На Великденския математически турнир 
Мира Ганчева се класира на първо място. Дванадесет ученици се класираха 
за втория кръг на Националното състезание по български език и 
литература „ Любословие”, а на състезанието “ Аз и буквите” Ал. Митев, 
Ирен Банкова,  Калоян Златев и Сандрина Янева получиха максимален брой 
точки.  Сандрина, Ирен, Васил Янков и Виктор Пеев постигнаха 
максимален резултат и на състезанието „ Аз и числата”.; Първо място на 
финалното състезание на СБНУ за Васил Пеев. С максимален брой точки се 
поздравиха Максим Стоянович и Васил Пеев на състезанието “ Аз общувам 
с Европа”. На Коледното математическо състезание Ирен и Момчил заеха 
4-то място. 

 



ПОБЕДИТЕ НА ВИКТОРИЯ 

Нашият репортер Стефан Попов се срещна и 

разговаря с Виктория Цветкова от 6. б – едно от 

момичетата, с които училището ни трябва да се 

гордее. Вики не само се учи отлично и успя да се 

класира за втория кръг на цели четири олимпиади 

тази година, но и има успешни участия в 

литературни конкурси и награди от тях. Още като 

четвъртокласничка тя бе представител на София в 

състезанието „Знам и мога” и оттогава не спира да се 

състезава. 

 

Вики, ти непрекъснато постигаш успехи в различни области на знанието. Представяш 

се отлично на олимпиадите по математика, български, история и география. Имаш ли 

формула за успех? Как го правиш? 

Формулата за успех се крие в желанието. Смятам, че когато имаш желание, 

можеш да постигнеш всичко. Аз обичам да научавам нови неща. Просто го правя, 

без да се замислям, и се получава. Разбира се, нужно е много отделено време и 

много четене. 

Участвала си в различни конкурси. Какви са твоите успехи? 

Конкурсите, в които съм участвала са най-често литературни. През 2013 г. 

спечелих конкурса „ За хлаба наш”, който се провежда ежегодно в Благоевград. 

Две години поред участвам в конкурса „ Творческо писане онлайн”, който се 

организира от БНР и издателство „ Просвета”. 

Как учиш? Отделяш ли много време за самоподготовка? 

Обикновено се подготвям за около 2 часа. Първо, прочитам уроците, решавам 

задачите за домашна работа, след което преразказвам наум най- важното от 

урока. След това той просто се запечатва в ума ми. Лесно е. 

Имаш ли други интереси извън училище? Какви са те? Разкажи ни за тях. 

Извън училище обичам да правя много неща – чета книги, пиша разкази, карам 

колело, ролери, кънки на лед. С удоволствие с моето семейство се разхождаме в 

планината, яздя, танцувам, слушам музика. 

Какво ще пожелаеш на читателите на нашия вестник? 

На читателите на вестника пожелавам да правят това, което ги влече, това, 

което им харесва и с което искат да се занимават в бъдеще, защото, щом имат 

желание, със сигурност ще постигнат успехи. 



ПО БЕЛИТЕ ПИСТИ 
Гергана Заднепровска  е ученичка  от 7. б 

клас. Родена е в София, живее и учи в родния си 
град, но и много пътува. Тя е нашата 
шампионка. От тригодишна кара ски. Състезава 
се в алпийските дисциплини. Има над 50 златни 
медала, много купи и отличия от национални и 
международни състезания. Тренировките се 
провеждат в Банско, затова по-голяма част от 
времето си прекарва там.  

Гери мечтае! Мечтае един ден да стане толкова известна, че българският химн 
да звучи за нея на големи състезания, а 
националният флаг да се издига  над главата й. 

Нашето момиче няма време за странични 
занимания, защото ските и подготовката за 
изпитите отнемат почти цялото й време. Но 
като намери някоя свободна минута, чете 
книгите на Агата Кристи. Надява се, че е готова 
за изпитите по математика и български, но има 
още доста да преговаря. 
Ние й пожелаваме много победи на пистите и 

успехи на предстоящото външно оценяване. 
 

 

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО СИ ОЩЕ ПО-ЗЕЛЕНО И ЦВЕТНО 

 

 

Всяка година преди Великден в училището ни се провежда пролетно почистване и 
облагородяване на двора с цветя, дървета и храсти. Децата прекопават училищните 
градинки, плевят  и  засаждат цветята и храстите, които са донесли. Това е един друг 
вид дейност, различен от обичайните ученически задължения, учениците общуват с 
природата, грижат се за засаденото, създават красота около себе си. Много искахме да 



посрещнем Великден с обновен и разкрасен двор, но не се случи. На 16 април валеше като 
из ведро!  Единствените смелчаци бяха учениците от 6. „в” клас, които   засадиха 
своите цветя. На 22 април трудовият ден беше организиран успешно, макар че времето 
продължаваше да бъде лошо. Включиха си  и  по-малките, и по-големите ученици. 
Копаха, садиха, поливаха, а резултатите могат да видят всички. 
Да припомним, че не само около празниците ние се сещаме за природата. Нашите 
ученици са първи в София по събиране и предаване на кестени през 2013 година, за което 
получихме грамота.  
   Автор: Вики, 7.а 

 

ХОРО СЕ ВИЕ, ИЗВИВА... 

За девети пореден път училищният двор се огласи от 
игривите ритми на хора и ръченици. Празникът на 
хорото тази година се проведе на 25 април. Напук на 
намръщеното небе и сивите облаци, които любопитно 
надничаха в двора на училището ни. Напук на дъжда, 
който благоразумно спря, за да даде възможност на 
учениците от първи до четвърти клас да се отдадат на 
магията на танца за радост на многобройните гости, 
дошли да уважат празника и да аплодират чудесните 
изпълнения. С всяка изминала година празникът става 
все по-хубав и по-хубав. Вече почти всички изпълнители 
са облечени в богати народни носии. В ярки трънски 
литаци са се накиприли и учителките, които танцуват в 
училищния ансамбъл „ Пендари”. Все по-сложни стават и 

стъпките на хората, все по-сложна – хореографията. 
Но над всичко е магията на музиката и танците, 
радостта от споделянето на празника, желанието  за 
запазване на националните традиции и добродетели. 
 

 

 

 

 

 

 



ПЪРВОКЛАСНИ! ВЪЛНЕНИЯ 

На 28 април стартира кампанията за записване на 
първокласници в софийските училища. Тази година 
правилата са много ясни, критериите за прием – 
много демократични. Затова и сред родителите, дошли 
в ранната дъждовна утрин да запишат първи децата 
си, цареше спокойствие. Те търпеливо чакаха реда си 
на двора и усмихнато позволиха да ги снимам и да им 

задам един-два  въпроса. Единодушно беше мнението, че не само близостта на 
училището е насочило избора им към него, но и добрите отзиви, които имат за него и 
отличната подготовка, която очакват децата им да получат тук.  
А пък ние с нетърпение очакваме първокласниците да прекрачат училищния праг на 15 
септември . 

Екип на вестника 

 

Броя на вестника беше подготвен от екип на клуб „ Училищни медии”по 

проект УСПЕХ в състав: 

Ръководител : Лилия Дикова 

Екип: Виктория, Микаел, Петко, Стилиян, Атанас, Никол,  

Ваня, Николай ( 7.а) ,Божидара, Ива-Мария( 6.в), Ния Стефан,  

Кати, Ради(6.а) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


