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НОВИНАР 104 
Святата истина ми бе знамето“  

Захари Стоянов 

 
 
 
 

 ПРИОБЩАВАЩ 
ПРАЗНИК НА 
ХОРОТО 

 ДЕНЯТ НА 
ЧИСЛОТО ПИ 

 НАШИЯТ ДЕН НА 
ЗЕМЯТА 

 ВОДАТА – КАКВО 
НЕ ЗНАЕМ ЗА НЕЯ 

 ЧЕТЕНЕТО Е 
ПОЛЕЗНО 

 ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ 
ДА ПРОЧЕТЕТЕ 

 НОВИНИ 

 СПОРТ 

 ЗАБАВНИ 

СТРАНИЦИ 

ХОРОВОД 

ПРАЗНИКЪТ НА 

ХОРОТО 2016 

На 4 май за 11-ти пореден 
път в 104. ОУ „ Захари 
Стоянов” ученици, 
учители и гости 
отпразнуваха Празника 

на хорото. В традиционното вече празнично хоро се включиха над 600 деца от 
втори до шести клас.  
Над града в продължение на няколко дни се изливаше непрестанен дъжд, но той 
не попречи на празничното настроение.  
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Празникът бе открит с изпълнения на 
вокалната група на училището с 
ръководител г-жа Каранлъкова и джаз 
формацията за деца на Венци Благоев. 
Пяха и децата от фолклорната група 
с ръководител г-жа Димитрова. 
Хората се завъртяха не на двора, 
както се случва друг път, а във 
физкултурния салон. Тесничко беше и 
неудобно, но децата проявиха 
истински професионализъм, като 
успяха да изпълнят сложните 
елементи на танците си в 
ограниченото пространство на салона. 
Най-трудно беше на второкласниците, 
защото повече от 100 деца пяха и 
танцуваха едновременно. Имаше 
пъстри носии, усмихнати лица, китки 
в косите, блясък в очите, любов към 
фолклора и умения, придобити в 
часовете под ръководството на 
класните ръководители и учитеилте 
по физическо възпитание.  

Салонът беше препълнен с 
родители, които искаха да се порадват 
на изпълненията на своите деца. 
Телефоните и фотоапаратите 
запазиха спомените от най-
вълнуващите моменти. 

В края на празника дъждът спря 
за малко и на двора се завъртя хорото 
на учителския танцов ансамбъл „  
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Пендари”. Към него се присъединиха деца, учители, родители, гости от 

други училища. И празникът завърши с едно дълго хоро – всички заедно, ръка 
за ръка. 

Празникът на хорото тази година беше и част от националната 
кампания „ Дни на приобщаването 2016”. 

104. ОУ “Захари Стоянов” е сред петте училища в Програма “Едно 
училище за всички”, която Центърът за приобщаващо образование развива с 
подкрепата на Фондация „Америка за България“ в последните две години. 
“Наричаме празника в 104 ОУ “Захари Стоянов” приобщаващ по 3 причини. 
Първата е, че програмата включва активности, с които да се покаже 
подкрепящата учебна среда - среда, в която децата не се делят по никакъв 
признак; те са толерантни, задружни, уверени в себе си. На празника 
присъстват деца и учители от още 3 училища, пристигащи от с. Долни 
Пасарел, Нови Искър и от Ботевград, приобщени към празника в София. И не 
на последно място - в празника активно се включат всички – ученици, учители 
и родители.”, обяснява Даниела Тодорова, ръководител проект в Центъра за 
приобщаващо образование. 
 Преди началото на танците, децата от пети клас с помощта на своите 
по-големи приятели от седми клас изработваха хвърчила и плакати. С изрезки 
от стари списания, цветна хартия и моливи, с много креативност и 
въображение те изработиха своите плакати, посветени на единството на 
всички деца и радостта им да бъдат заедно. 

Националната кампания “Дни на приобщаването” 2016 стартира на 11 
април и ще продължи до 23 юни. Тя е продължение на работата на Центъра 
за приобщаващо образование с пет училища-партньори с цел изграждане на 
български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи 
във всяко училище в страната. 

Кампаниятa цели да популяризира принципите на приобщаващото 
училище. Философията на приобщаващото образование е философия на 
уважението, разбирателството и вярата, че е по-хубаво и ценно да сме заедно. 
 

Материалите подготви екип на вестника със съдействието на Центъра за приобщаващо образование 

 



 

 

ФОТОГАЛЕРИЯ 
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ЧИСЛОТО ПИ 

Числото ПИ е константна величина, която е равна на 
3,14 като десетична дроб или 22/7, ако се превърне в  
обикновена. През 1988 г. американският физик Лари 
Шоу предлага да бъде отбелязвана значимостта на 
числото ПИ със символичен празник на 14 март .  
И така – решено е на 14 март (3,14) да се празнува 
Деня на числото ПИ.  
В нашето училище по инициатива на г-н Танчев и г-
жа Радева учениците  отбелязаха този ден с изложба 
от рисунки, а учителите по математика и 
информационни технологии сложиха на реверите си 
импровизирани баджове с числото ПИ на тях и 
подготвиха презентации за мястото му в 
математиката.  
По един забавен и нетрадиционен начин учениците 
научиха повече за числото ПИ. Хубаво би било да има повече такива инициативи. 
 

ВОДАТА ВОДАТА ВОДАТА ВОДАТА ВОДАТА ВОДАТА ВОДАТА 
 

На 22 март се отбелязва Световния ден на водата. В нашето училище 

обикновено я отбелязваме с изготвяне на постери и презентации. 

Ученици от втори, четвърти и пети клас традиционно участват в 

Националния конкурс „ Водата - извор на живот”. Тази година със 

свое стихотворение Яна Рафаилова от 4.б клас спечели трета награда 

на конкурса. 

 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА ВОДАТА 

 Общият обем на водата на Земята е 326 милиона кубически тона 

 Чистата вода няма мирис, вкус и цвят, а нивото й на киселинност е около 7 

 Само 1.1% от водата на планетата е пригодна да се пие във вида, в който 

съществува в природата 

 3% от водата на Земята е прясна, останалите 97% са солена вода. 
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 Атмосферата съдържа  повече вода, отколкото 

всички реки на Земята взети заедно 

 Водата е втората най-често срещана молекула във 

вселената 

 На година човек изпива около 1 кубичен метър вода – 

1000 литра 

 Човешката кръв е 6 пъти по-гъста от водата 

 За производството на 1 автомобил се изразходват 147 623 литра вода, а за 

производството на 1 вестник – 300 литра 

 Тялото на възрастен човек съдържа около 70% вода. 

 Снижаването на съдържанието на вода в човешкия организъм само с 2% води до 

понижаване на физическата и умствена работоспособност с цели 20% 

 18-литрова туба с вода тежи 20 литра 

 При температура от -4 до 0 градуса водата леко се разширява, а над 4 градуса – 

прави обратното. 

 80% от всички болести в развиващите се страни се предават от инфекции, 

предавани чрез водата. 

 Водата подобрява работоспособността, повишава вниманието. Това е най-
добрата тонизираща напитка и няма странични ефекти. 

 
Тексът подготви Зора Иванова по материали от Интернет 

 

 

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА 
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В навечерието на 22 април – Деня на земята,  
учениците от 104. ОУ масово се включиха в акция за 
засаждане на цветя и дръвчета в двора на училището, 
за да направят любимото ни училище още по-зелено и 
красиво. А петокласниците изработиха и поставиха  на 
по-големите дървета  къщички за птици.  
Това е една от многото инициативи, в които децата 
показаха на практика своето отношение към 
природата и  своите добродетелите. 
 
 

Репортер Виктория Йосифова, 5.а 
 

 

 

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ 

 

КЛЮЧЪТ КЪМ МУЗИКАТА И КЪМ УСПЕХА 

 

Учениците Камен Жерков ( 4.б ), Еленор Спасова ( 4.г ) и Ирен Банкова ( 

4.а ) достигнаха до националния кръг на Националното състезание „ Ключът 

на музиката”, който се проведе на 21 и 22 март в гр. Пловдив. Отлично се 

представи Камен Жерков, чийто резултат го нарежда на осмо място в 

крайното класиране.  

Тримата ученици плучиха грамоти от МОН. 

СЕДМИЦАТА НА КНИГИТЕ ЗА ДЕЦА 

 На 14 април учениците и учителите от 104. ОУ 

отбелязаха Световния ден на книгата за деца. 

Учениците от 5.а, 5.б  и 2.а клас прочетоха 

откъси от приказки на Андерсен и други любими 

книги и автори. 
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В коридора на втория етаж беше подредена изложба – илюстрации на разкази 

и приказки, собствени разкази и стихотворения и табла. 

Паралелно с това ученици от петите класове представиха и препоръчаха на 

всички, които се интересуват,  прочетени от тях книги. А желаещи съвсем не 

липсваха. 

 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Сила сме в бадминтона! Това вече всички го знаят и не 

подлежи на съмнение! Отборите по бадминтон ( 

момчета и момичета ) под ръководството на г-жа 

Ивелина Михайлова за пореден път са най-добрите в 

София! 

На Градското първенство от формата 
Ученически игри 2015 / 2016 г., което се проведе в 27. 
СОУ, представителните ни отбори завоюваха 
безапелационно златните медали и отиват на 

републиканските финали в Севлиево. 
С какво ги е привлякъл бадминтонът? Този въпрос зададохме на няколко от 

състезателите. 
Вики, 7.а: Динамичен спорт, много близък до тениса, изисква не само добра физическа 
подготовка, но и концентрация и бърза мисъл. 
Борис, 7.в: Аз съм спортна натура, обичам движението, състезанията, изявите. 
Госпожа Михайлова успя да ме спечели за този спорт. 
Ялуй, 7.г: Хубаво е човек да спортува. Оказа се, че бадминтонът е точно моят спорт. 
Много съм доволен, че избрах точно него. 

Явор Милев, 7.а 
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

Любопитно за нотите 

Още в древна Индия записвали звуковете със срички. По-

късно в Европа хората осъзнали, че ако не записват по 

някакъв начин звуковете, те ще изчезнат, защото няма как 

да се запомнят. 

През 11.век  бенедиктинският монах Гуидо д’Арецо въвежда 

нотите. Той не измисля просто седем знака, чрез които да 

координираме слуха си, а създава цяла нова азбука на звуковете. Дава имена на нотите. 

Преведени на български език те означават: 

До – Dominus – Господ 

Ре – Rerum – Материя 

Ми – Miraculum – Чудо 

Фа – Familias Planetarium – Седемте планети, т.е. Слънчевата система 

Сол – Solis – Слънце 

Ла – Lactea Via – Млечен път 

Си – Siderae – Небеса.  

Йолина Стефанова, 7.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марийка се връща от училище: 
– Тате, ти нали си истински 
мъж и от нищо не се 
страхуваш? 
– Да, безстрашен съм! 
– Тогава можеш да ми видиш 

бележника 

Първокласник отива в 
лекарския кабинет. 
Сестрата го пита: 
– Детенце от какво се 
оплакваш? 
– От мама, от тате, от 
госпожата и от многото 

домашни 

Екипът  на вестник „ Новинар 104”, 
подготвилброя: 
Ръководител на екипа : Лилия Дикова-Богданова 

Репортери: Вики, Боги, Зори, Влади, Явор, 
Цвети, Яна, Дани, Петя,  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


