
  

 

 

 

 

 

 

Във вестника ще прочетете: 

 

 3 март 

 8 март 

 Иновационен лагер 

 Ден на водата 

 Звезди в кухнята 

 Ден на космонавтиката 
 Джонас Едуард Солк 

 Великден 

 Великденски  вкуснотийки 

 Талантите на 108 СУ 

 24 май 

 Манга анимация 

 

 

 

     Майски брой, 2019 г. 

Освобождението на България е национален празник на държавата, честван на 3 март всяка 

година. Това е датата, на която е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и 

Османската империя. 

Освобождението на България обхваща събитията, свързани с възстановяването 

на българската държавност след петстотингодишно османско владичество. Това се случва в 

резултат на националното Възраждане, довело до признаване на Българската екзархия и до 

организиране на Априлското въстание. Въстанието дава повод на Русия да започне Руско-турската 

война (1877 – 1878). 

Освобождението на България от османско иго е тържествено отбелязвано, като на 

територията на страната са построени няколкостотин паметника в знак на признателност към 

героизма и саможертвата на сражавалите се войни. До наши дни са оцелели 244 от тях. 

 

 
 



 

        Международният ден на жената се празнува всяка година 

на 8 март. Това е ден за международно признание на 

икономическите, политическите и обществените постижения 

на жените. 

      Започнал само като политическо събитие за 

социалистите, празникът постепенно става част от 

културата на много страни. В някои от тях денят губи 

политическата си окраска и става просто повод за мъжете да 

изразят своята симпатия и внимание към жените около тях. 

Календарната дата се свързва с първата масова проява на 

жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк.  

       В България денят се празнува и като Ден на майката. 

 

 

Денят 8 март  е официален празник в Афганистан, Ангола,  Азербайджан, Беларус, Буркина 

Фасо, Камбоджа, Китай, Куба,  Грузия, Гвинея Бисау, Еритрея, Казахстан, Киргизстан, 

Лаос,Северна Македония, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал (само за жени), Русия, 

Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Украйна, Узбекистан,  Виетнам и Замбия. 

Плакат за Деня на жената, 8 март 

1914 г. 

8-мартенско шествие на  жени в Дака, 

Бангладеш. 

Старши  учител Татяна  Венева 



  
 

На 18.03.2019 г. в 108-мо СУ „Никола Беловеждов“ се проведе  

районен междуучилищен иновационен лагер под мотото „Гласът на децата 

в „Дружба“. 

Специални гости на събитието бяха: 

 г-жа Томова от дирекция "Приобщаващо образование"; 

 г-жа Кропнева от дирекция "Организация и контрол" на Министерство на 

образованието и науката; г-жа Лорита Радева - общински съветник от район 

„Искър“. 

Участие в иновационния лагер "Гласът на децата в "Дружба" взеха 

ученици от шест училища на територията на район „Искър“: 

108 СУ „Никола Беловеждов“; 

69 СУ „Димитър Маринов;  

68 СУ „Акад. Никола Обрешков”; 

4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”; 

150 ОУ „Цар Симеон Първи”; 

163 ОУ „Черноризец Храбър”. 

Учениците бяха разпределени в шест отбора във възрастова група 

V- VII клас. В рамките на четири часа екипите работиха по казуси, 

свързани с мотивацията за учене по нетрадиционен начин и различен 

подход на изразяване.  

Решенията си защитиха пред жури в състав: 

г-жа Силвия Христова общински съветник; 

г-н Петър Моллов зам.-кметът на район „Искър“; 

г-н Йордан Стоянов от „Джунииър Ачийвмънт“; 

г-жа Емилия Йорданова от Регионално управление на образованието. 

По време на мероприятието учениците демонстрираха  отлични 

умения за работа в екип.  

След оспорвано  представяне и аргументиране призовите места заеха: 

I място - Шести отбор,  

II място  – Четвърти отбор,  

III място  – Втори отбор.  

За усилената работа участниците получиха грамоти и награди. 

Г-н Моллов, зам.-кметът на район „Искър“, връчи на директорите 

на шестте училища почетни плакети с благодарност за подкрепата. За 

съдействие при организацията, район "Искър" благодари на директора на 

108-мо СУ г-жа Ваня Джурова и на нейния екип. 

 



 



 

25 Март 2019 г. 

За поредна година в нашето 108 СУ "Никола 

Беловеждов" 

отбелязахме Световния ден на водата. 

Темата за 2019 г. е „Вода за всички! Всеки е 

важен!“ 

 

Жива вода 

Тъмно става небето, 

бледо се вижда луната. 

И облакът, черен, сърдит, 

си излива тъгата. 

Дъждът вали, спомени връща, 

капе улука на старата къща. 

Небето тихо говори: 

„Това е водата! Никой не спори“. 

Капки потропват по външните щори. 

И морето  тревожно шуми, 

плискат огромни, пенливи вълни. 

Стремглаво надолу препуска реката, 

птици не пеят, бучи гората. 

Но помни – след всяка буря 

Дъга прегръща небосвода. 

Щастието е  винаги на мода! 

 

  Ася Александрова VII A клас 

Жива вода 

Вода! Не можеш да я спреш. 

Тя има свои правила и нрави. 

Изплака облакът  деня горещ 

и бързо го забрави. 

  

В гората на живота, 

с малка каничка в ръка, 

една девойчица самотна 

търси живата вода. 

  

Изворчето търси тя 

без жабоците зелени 

в дълга тъжна самота 

на безкрайно, сиво време. 

 

Много трудно е, уви, 

Елексир да се намери, 

който в миг да ни спаси 

от житейските химери. 

   С. Караиванова 

 
 



 

 

На 26.03.2019 г. от 10 часа се проведе конкурс 

"Звезди в кухнята", който е част от 

мероприятията в 108 СУ, свързани със 

Световната седмица на парите и първото във 

връзка с предстоящия 12 април - междунроден 

ден на авиацията и космонавтиката. 

На учениците беше възложена задача да 

изработят и реализират продажба на 

хранителен продукт с космическа насоченост. 

Участие взеха ученици от 6 б, 11а и 12 а клас. 

Жури в състав: Ели Руменова, Карина 

Степченкова и Росислава Димова оцениха 

работите. 

Грамоти печелят: 

1 място: За най-оригинален продукт - торта 

"Космическа наслада" на Дияна Димова от 11а 

2 място: За най-вкусен продукт - 

"Пространствено изкушение" на Цветан 

Ставрев, Цветомира Иванова и Михаела 

Христова от 12а 

3 място: За най-бързо реализирана продажба на 

продукт- "Космическа наслада" на Дияна Димова 

от 11а 

Всички участници получиха грамоти за участие в 

конкурса и благодарност за дарените средства! 

Организатор на мероприятието:  

Старши учител Росислава Димова. 



 

 
 

Във връзка с 12 април – международен ден на космонавтиката и авиацията в 108 СУ се проведе 

седмица на физиката под мотото „Космосът през моите очи“. Този ден се отбелязва през последните 11 

години, но под такава форма за първа година. В седмицата се включиха повече от 50 ученици от 5. до 

12. клас, като за първа година участие взеха и деца от 1в клас с рисунки по темата. Проведени бяха 

следните мероприятия: 

1. Изложба от рисунки, картини и табла на тема „Космосът през моите очи“, 

       3 етаж , малък коридор. 

2. Изложба от макети - 1 етаж 

3. Дни  на отворените врати и самоуправление в час по физика и астрономия. Преподаватели за един 

час бяха:     

9.04.2019г       1 час: вторник -7а клас-тема: Радиоактивност - Александър Велинов 

10.04.2019г     3 час: сряда -11а клас-тема: Приложението на фотоефекта и видовете  лъчи -Дияна      

                         Димова 

                            5 час: сряда-7б клас –тема: Радиоактивност - Иван Байкушев 

   12.04.2019г    1 час: 10 а клас - тема: Приложението на фотоефекта и видовете лъчи- 

   петък              Алекс Маринов 

                  2 час: 9 а  клас -  тема: Закон на Ом за цялата верига- Георги Борисов    

                  4 час: 12 а  клас – тема: Краен стадий в еволюцията на звездите - Емили  Ерменкова 

                  5 час: 11 б клас – тема: Краен стадий в еволюцията на звездите -   Георги  Гоцев 

                  6 час: 7в клас- тема:Радиоактивност- Венета Каменова 

Част от уроците бяха посетени от г-жа Ваня Джурова , г-жа Татяна Дечева, г-жа Татяна Николова, 

г-жа Цветомира Василева , г-жа Любка Стоянова и г-ца Карина Степченкова. 

Отправям специални благодарности за помощта и съдействието на: 

Цветомира Василева - предоставила по-голямата част от макетите за изложбата 

Ани Атанасова - класен ръководител на 1в клас 

Цветанка Попова - изготвила дизайна на грамотите за конкурса 

Карина Степченкова - поддържаща фейсбук страницата и предоставила част от  снимките 

Благодаря на всички ученици, включили се с желание и ентусиазъм в различните мероприятия през тази 

седмица. 

 

Организатор: старши учител Росислава Димова        

 

                                                         
 



 

Милиони майки по целия свят знаят това име - 

Джонас Едуард Солк. Лекарят, на когото дължат 

живота си стотици хиляди деца. Ученият, разработил 

първата ваксина срещу полиомиелит (детски паралич), 

който толкова много вярвал в своята работа, че 

поставял експерименталните дози на себе си, 

съпругата си и трите им деца. 

На 12 април 1955 г. ваксината на д-р Солк е 

обявена за безопасна и ефективна. 

Когато ваксината е одобрена за употреба през 1955 

г., Джонас Солк се превръща в национален герой. 

Президентът Дуайт Айзенхауер му отдава специално 

внимание по време на церемония в Роуз Гардън в 

Белия дом. Нещото, което обаче впечатлява и оставя 

без думи хората, е отказът на д-р Солк да патентова 

откритието си, въпреки че според оповестените от 

журналисти и експерти изчисления, това би го 

направило най-богатия човек в света с приход от 7 

милиарда долара. 

Когато репортер от американската 

телевизия CBS му задава въпроса: „Кой притежава 

патента?“, д-р Солк отговаря: „Никой. Кой може 

да патентова Слънцето? То е за всички“. 

 

През 1956 година започва масовата ваксинация 

на деца срещу полиомиелит. Само за 5 години броят 

на болните намалява с 96 процента. 
 

Старши учител: Татяна Венева 



 

ВЕЛИКДЕН- Един от най-светлите български празници. 

Или Възкресение Христово е празник в християнската 

религия, която чества връщането на Иисус Христос към живота 

на третия ден, след като е разпънат на кръста и погребан.  

Празнуването на Великденските празници по света има различни 

обичаи според народните вярвания и предания.  

Яйцата, козунакът и агнето са три от основните 

елементи на великденската празнична трапеза. Всяка година 

традицията повелява яйцата да се боядисват на Велики 

четвъртък или Страстната събота. 

Модерните времена, в които днес живеем, са много 

различни, но все пак традиционните елементи от миналото са се 

запазили в голяма степен – яйцата да се боядисват в четвъртък 

или събота, на трапезата да има козунак и агнешко, да се ходи на 

църква, хората да се пременят в нови дрехи, да не се работи по 

великденските празници. 

 



 

КОЗУНАК 

ПРОДУКТИ 

4 чаши пресято бяло брашно 

1/2 чаша стафиди 

1 чаена чаша пудра захар 

14 г суха мая 

250 г прясно мляко 

4 яйца, леко разбити преди да бъдат добавени 

1 жълтък за намазване 

2 супени лъжици филирани бадеми 

125 грама масло 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
 

Смесете брашното, захарта, маята  в голяма купа. 

Направете кладенче и постепенно добавете леко топлото мляко, 

яйцата и маслото. Полученото тесто месете върху набрашнена 

повърхност около 5 минути. След това върху плота за месене 

разпръснете стафидите и отново месете. 

     Така стафидите ще попаднат в тестото. След като сте го 

месили около 10-15 минути трябва да го сложите в намаслена 

дълбока купа и да я покриете с прозрачно фолио. Сложете я на 

топло и оставете тестото да втаса за 1 час или докато удвои 

размера си. След като тестото е втасало трябва да го извадите 

внимателно, да го премесите няколко пъти и да го разделите на 3 

равни части. 

     След това всяка част трябва да се разстеле само с ръце, за да 

се образуват трите части на плитката. Опитайте се да ги 

разстелете с дължина около 40-50 см. Внимателно сплетете 

плитка. Сложете я в намаслена тава или в тавичка с хартия за 

печене. 

    Оставете да втаса за още 40 минути и след това по желание 

намажете козунака с жълтък и поръсете с филирани бадеми и 

захар. Печете в предварително загрята фурна на 170 градуса за 

около 25-40 минути. Приятен апетит! 

Старши учител Татяна Венева 

 



БОРИСЛАВА ПОПОВА 

УЧЕНИЧКА В IV А КЛАС  В 108 

СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ", 

ГРАД СОФИЯ, С КЛАСЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ СТАРШИ 

УЧИТЕЛ ИВАНКА БАНЕВА , 

ЗАВОЮВА ЗЛАТНА ГРАМОТА 

ЗА НАЙ-ВИСОК РЕЗУЛТАТ В 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2019 Г. 

УЧЕНИЧКАТА ПОЛУЧИ 

НАГРАДА КНИГА ИГРА - "РЕШИ 

ЗАГАДКИТЕ В УЧИЛИЩЕ". 

 



 

През вековете Кирил и 

Методий се превръщат в символ на 

българската култура и обществени 

стремежи. Те стават знаме на 

славянското възраждане и 

национална еманципация и в други 

славянски страни. Под влияние на 

българския култ те са възприети 

като светци от православната 

църква и извън славянския свят, 

включително в съвременна Гърция. В 

края на ХХ в. папа Йоан Павел II 

обявява двамата братя за 

„покровители на Европа“. Десетки 

народи, предимно в руското 

културно-политическо пространство 

през ХХ в. възприемат кирилица като 

писменост на своите национални 

езици. Сега 11/24 май се отбелязва в 

много държави Русия, Украйна, 

Беларус, Македония, Сърбия, Черна 

гора, Чехия, Словакия и др. 

24 май като празник на 

славянската писменост и на светите 

братя Кирил и Методий е официален 

празник– с много цветя, песни и 

тържества на ученици и студенти.  

Ежегодно на 24 май българска 

държавно-църковна делегация се 

покланя пред гроба на св. Кирил в 

църквата „Св. Климент“ (San 

Clemente) в Рим. 



 

1. Death note 

Определено номер едно! Който е гледал Death note, не е оставал аморфен. Анимето представлява 

брилянтен криминален трилър с фентъзи елементи. Тетрадката на шинигами (Бог на смъртта) е 

известна по цял свят. Главните герои са Кира (злодей) и L (детектив) - и двамата гениални, 

сблъсквайки се в невероятни маневри на надиграване, задкулисни действия и хитро замаскиране на 

същности. 

2. Claymore 

Тук персонажите са главно жени - рицари, които се бият срещу неправдата, в лицето на чудовища, 

като в същото време се опитват да оцелеят. Графиката е на изключително високо ниво, а бойните 

сцени остават зрителя без дъх. 

 



Ще има продължение! 

 

3. Hellsing 

Кой не е чувал за вампира Алукард и неговия грамаден, бляскав пистолет, с който елиминира 

себеподобните си? Емблематичен персонаж в индустрията, отличаващ се от всички останали. Дълъг 

червен шлифер, катранено черна коса, жълтеникави очила и една издължена лунатична усмивка, 

разкриваща остри, смъртоносни резци. Анимето обхваща една алтернативна история за граф Дракула и 

неговата дейност. 

4. Soul Eater 

Една от най-добрите комедии. Персонажите са извадени от различни митологии, които се бият един 

срещу друг, за да запазят редът и да надвият лудостта, готова да се сграбчи в обятията ти. 

Франкенщайн, мумии, вещици, зомбита и други са представени по един абсурдно комичен начин. 

Трудно е да ги приемеш на сериозно, но не и невъзможно. Анимето има собствена специфика и 

новаторско виждане, което го изстрелва нагоре в световната класация. 
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