
Издават ученици от 109то ОУ „Христо Смирненски“- София 

                                                                  2018, Година 3, Брой 3 

Кои сме ние? 

  Ние сме новите деца от петите класове и ние ще 

продължим издаването на вестник Бухлар”, защото той 

ни харесва и обогатява със знания. Имаме късмета 

вестникът да бъде списван и преди нас, от по-големи 

наши съученици, и ние да има откъде да се учим. 

Очакваме нашият вестник да стане още по-хубав.  

  Ние, новите редактори, коректори и оператори, се 

стараем много. Събираме и обработваме информация, 

а и много се забавляваме. В началото ни беше трудно, 

защото беше ново и непознато за нас. Сега вече сме 

спокойни, удовлетворени и се чувстваме доста по-

сигурни.  
                                             Александър Василев, 5 В клас 

Този брой на вестник „Бухлар“ е посветен на 60 - годишния юбилей  
на 109 Основно училище „Христо Смирненски“- София 

Какво ще прочетете в поредния трети 
брой на нашия страхотен вестник: 

За живота ни в училището – стр. 2 и 3 

Поздравления за 60-годишния юбилей 
на 109 ОУ – стр. 4 и 5 

 Любопитни факти за нашата 
столица – стр. 7 

 Спортът в нашето училище – 
стр. 8 

Забавни страници на 
подлистник – стр. 9 и 10 

Едно ново незабравимо приятелство 

Борислав Борисов, депутат от 44-то 
Народно събрание, 
избран от район 
“Слатина” 

 Искам да поздравя 

ръководството, всички 

учители, ученици и техните 

родители по случай 60 

годишния юбилей на... 
                              стр. 4         

          Поздравление        

Емил Киликчийски – директор на 109 ОУ 
„Христо Смирненски“  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
 Приемете най-

сърдечните ми поздрави 

по случай 60-годишнината 

от основаването на 109 

ОУ „Христо Смирненски“. 

 Достойното минало 

на нашето училище е 

свързано с традицията и 

възрожденските идеи.... 

                             стр. 4 

                                  На добър час! 

 Всеки нов ден градът осъмва с първия топъл хляб 
и сутрешния вестник. Те са нужни, за да утолят глада 
на тялото и душата ни. Добрите и лошите вести 

връхлитат света, без да питат, но 
колко хубаво би било, ако в медиите 
преобладават добри новини! Така, 
както във вестник „Бухлар”. 
Особено в навечерието на светлия 
празник – 60-годишния юбилей на 
109 училище „Христо Смирненски” в 
София.  
  На добър час на новия трети 
брой на вашия прекрасен вестник, 
приятели, и дано от всеки ред на 

неговите школски очерци и репортажи греят усмивките 
на вашето щастливо детство.  

                                                       Ваш Ивайло Диманов 

 Бъдете смели, амбициозни и търпеливи! 

 Да спишеш един вестник е едно огромно 
предизвикателство. В това приключение  се впускат 
само смелите, амбициозните и търпеливите ученици. 
Смели, защото всяка грешка трябва да бъде приета 
като поредния урок. Амбициозни,  защото всяка 
статия  трябва да бъде по-добра от предишната и 
търпеливи, защото нищо хубаво не става бързо!  
 Пожелавам на новия екип много творчески успехи 
и попътен вятър! 

                                                      Златина Владимирова 
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Животът в моето училище 

Най-приятните занимания 

 И тази учебна година започнахме с еднодневна 

екскурзия до хижа “Христо Смирненски” над Юндола. 

Този път обаче всичко беше по-тържествено и различно, 

защото с тази екскурзия поставихме началото на 

поредица от събития, посветени на предстоящия 60-

годишен юбилей на нашето училище. Екскурзията беше 

изключително емоционална, защото от гр. Септември до 

гр. Велинград пътувахме с теснолинейка, посрещнати и 

придружавани от местната полиция. По време на пътя се 

любувахме на прекрасната природа на Родопите.  

 От Велинград продължихме с автобус, спряхме на 

пазара в седловината 

Юндола. Още с пристигането 

си имахме вкусен обяд, 

подготвен от хижарите. 

После се разхождахме, 

играхме и се занимавахме с 

едно малко кученце, на име 

Рики. Когато ни извикаха да 

си тръгваме, хич не ни се 

искаше, но автобусите отново ни върнаха в София. 

Завърнахме се, получили много нови знания, успели да 

се докоснем до прекрасната природа на Рила и 

Родопите и опитали от най-чистата и студена Рилска 

вода от чешмата пред хижата. И оттогава всеки месец 

ние посещавахме интересни места. Бяхме в Ботевград, 

научихме много  за историята на града, легендата за 

красивата девойка, в която пашата бил влюбен и заради 

нея построил високата часовникова кула, запазена и до 

днес. В добре организирания и поддържан исторически 

музей ни разказаха за победния ход на руските войски в 

края на Руско-турската освободителна война.  

 А в Перник бяхме във вечерта, в която се 

откриваше поредният кукерски фестивал.  Ние 

посетихме част от организаторите му  в Регионалния 

исторически музей. Той има три зали – историческа, 

етнографска със специално място за Бусинската 

керамика и залата с кукерските маски. Там се 

забавлявахме най-много, на един от кукерските костюми 

имаше надпис „Снимай се  с мен“ и ние, разбира се, се  

възползвахме - обличахме костюми като кукери.  

Научихме интересни неща за това колко трудно и скъпо 

е създаването на кукерския костюм. Искаме пак да 

отидем на кукерския празник в Перник.  

                               Емили, Радела, Андрей от 5-В клас 

     Срочните проекти 

  
                           

                         

                                Олимпиади 

   

 За нас учениците, които обичаме 

математиката, олимпиадата е голямо 

предизвикателство. Това е изявата, в която 

ние можем да покажем своите способности в 

един свят на числа, идеи и логическо 

мислене. С голямо нетърпение очакваме 

резултатите от олимпиадите и състезанията и 

когато видим името си в списъка с 

класираните – удовлетворението е огромно. 

    Телериг, 5 а клас 

  Обичайна практика на учителите е да 

поставят задачи за срочни проекти, които да  

дават възможност да се запознаем по-

подробно с любопитни за нас теми, за които 

няма време в часовете. Най-често такива 

проекти получаваме по разказвателните 

предмети – история и цивилизация, география 

и икономика, човекът и природата. Ние сме 

мотивирани да направим хубави проекти, 

защото научаваме много нови и интересни 

неща и защото очакваме да бъдат високо 

оценени. Не без значение е, че така се 

научаваме как да правим проект, как да го 

представим в най-добър вид, как да му 

придадем добра визия, а знаем, че това ще ни 

бъде много полезно и в бъдеще.  

                          

                        Преслава Йорданова, 5б клас               
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Животът в моето училище                      

 На гости в Парламента  

 Безкрайно бяхме изненадани, когато получихме 

покана от г-н Борислав Борисов – депутат в 44-то 

Народно събрание от нашия район “Слатина”. Бяхме и 

поласкани да бъдем избрани, и притеснени от това как 

ще се представим. 

Направихме специални 

цветя с цветовете на 

трибагреника ни, взехме 

мартенички, облякохме по-

новички дрешки и хайде на 

главния вход. След като 

ни посрещнаха и 

провериха, ни въведоха в 

заседателната зала, станахме свидетели на 

заседанието, на гласуването, но най-страхотното беше, 

когато прекъснаха заседанието си и ни поздравиха. 

Всички ни аплодираха и много ни се радваха. После ни 

разведоха из цялата сграда, разказваха  ни и ни 

показваха зала след зала. А накрая беше и най-

интересното – при нас дойдоха г-жа Цвета Караянчева, 

Милена  Дамянова, Десислава Атанасова, г-н Борислав 

Борисов и Евгени Будинов. Разговаряхме с тях, те ни 

питаха, ние ги питахме и им се възхитихме как съумяха 

да обърнат внимание на всеки един от нас и да ни 

накарат да се почувстваме значими.  

                                                               Моника, 5б клас 

 Една незабравима среща 

 Това е срещата ни с Ивайло Диманов. 

Безкрайно интересен събеседник! Ние не го 

познавахме добре, бяхме гледали една 

презентация за него и бяхме виждали негови 

книги със стихове. Искахме да се срещнем с 

него, за да ни посъветва как да списваме 

вестника. Но когато пред нас застана един мил, 

интелигентен, обаятелен господин, който ни 

разказваше за себе си, ние не спирахме да 

питаме за всичко. Завършил филология, 

успешен журналист – през 2008 година е обявен 

за журналист на годината, автор на 

стихосбирките 

„Площад Гарибалди“, 

„Допълнение към 

Закона за защита на 

цветните сънища“, 

„Добър вечер г-жа 

Тъга“ и др. Той е и 

добър музикант, 

изнасял концерти както в България, така и в 

Европа и Северна Америка, а през 2015г. 

издава и авторски албум „Наздраве, Самота!“ 

Но най-много ни развълнува, когато ни разказа 

как е приспивал дъщеря си със своите стихове и 

разкази. Каза, че навремето е мечтаел да стане 

актьор, но днес е артист само в живота. Не знам 

до колко почерпихме от неговия опит като 

журналист, но със сигурност получихме много 

ценен житейски урок. И с нетърпение очакваме 

обещаната от него втора среща.                                                     

                                                   Гергана, 5в клас 

                   

        Приказното бяло училище  

 През месец февруари тази година бяхме на 

бяло училище в еко-хотел “Здравец” в Родопския 

дял Драгойна. Беше страхотно! Бях с приятелите 

си, пързаляхме се, 

плувахме, играхме във 

фитнеса, на джагите и 

в компютърната зала, 

дори часовете по 

математика там ни 

бяха много приятни и 

домашните си пишехме с удоволствие. Всяка 

вечер имаше различни забавления, но много 

бързо броените дни свършиха. Дано и 

следващага зима пак да отидем там.  

                                               Светлозар, 5а клас 

                  

         Впечатлявящ учен и човек 

 Подготвяхме срещата с климатолога доц. Георги 

Рачев и не знаехме 

какво да очакваме от 

този недостъпен човек от 

екрана на телевизора - 

винаги усмихнат, но и 

винаги конкретен и 

точен. Но още в 

началото на срещата 

имахме информация, че 

г-н Георги Рачев е не само климатолог и преподавател 

в Софийския университет, а и сладкодумен и интересен 

събеседник. Разказа ни за най- интересните си прогнози 

и за най-невероятните случаи в професията си. Особен 

интерес за нас беше отговорът на въпроса дали вярва в 

извънземния живот.  Той отговори много  подробно и по 

интересен начин съчетаваше личното си мнение с 

научни доказателства.  Много въпроси имахме и сме 

му много благодарни, че ни отдели толкова време и 

разказваше на всички наши питания. Първи научихме 

какво време ни очаква по коледните празници. 

                       Емили 5б клас и Красимир 5а клас 
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                                     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   

 Приемете най-сърдечните ми поздрави по случай 60-годишнината от 

основаването на 109 ОУ „Христо Смирненски“. Достойното минало на нашето 

училището е свързано с традицията и възрожденските идеи за развитие на 

образованието. Неговото настояще и бъдеще се гради на желанието и 

усилията на всички Вас да съхраните духа на основателите и първите учители 

и да превърне училището в съвременен образователен център - място, където 

младите хора да получат умения и знания, които ще им позволят да правят 

самостоятелен и верен избор за своята бъдеща реализация в средното и 

висше образование и в последващия непрекъснат процес на усъвършенстване.  

 Нелек е пътят на българския учител, но в същото време той е и много 

отговорен. Ние сме призвани да приобщим нашите ученици към европейските 

ценности, но сме и длъжни да възпитаваме в тях отколешните български 

добродетели, за да се съхрани българският дух и народност.  

Много думи, изразяващи високата оценка за Вашата работа, могат да бъдат 

изречени. Могат да бъдат изредени имената на всички директори, учители, оставили част от своя живот и 

творчески път тук на това място. По-важно е обаче да се каже, че 109 ОУ „Христо Смирненски“ е история 

на образованието в район “Слатина” и е част от културно-образователната идентичност на гр. София.  

 Приемете моята благодарност за търпението, амбицията и за увереността, с която водите младите 

хора в посоката на изграждането им като стойностни граждани на България. Нека постиженията на нашите 

ученици бъдат истинското измерение за професионалния Ви труд. 

 Пожелавам Ви много здраве и сили да реализирате плановете си! Пожелавам Ви да запазите 

ентусиазма и устоите си, на които се крепи българският дух!  

 Честит празник! 

 

 Поздравление от Борислав Борисов  

 Искам да поздравя ръководството, всички учители, ученици и техните родители по случай 60- 

годишния юбилей на 109 ОУ “Христо Смирненски”. Пожелавам Ви много здраве, успехи и сбъднати мечти.  

 Уважаеми ръководители на 109 ОУ “Христо Смирненски”, голяма чест, но и отговорност е да 

управляваш българско училище с шейсетгодишна история. Пожелавам Ви занапред да ръководите 

училището така, че вашите колеги и ученици да идват с желание и да не искат да си тръгнат. Успехите на 

училището да бъдат още повече и още по-значими.  

 Уважаеми учители, българското училище и образование биха били немислими без вашия всеотдаен 

труд. Ролята на българския учител е изключително важна за цялото ни общество. Образованието е 

основен приоритет за всички нас. С огромно уважение към всичко което правите, искам да Ви пожелая 

много здраве и вдъхновение във вашата благородна професия. Много любов в работата Ви и много 

постигнати успехи.  

 Скъпи ученици, бъдете здрави и се радвайте на детството си! Годините в 

училище са едни от най-хубавите в живота. Бъдете горди и достойни 

възпитаници на училище с 60 - годишна история. Учете се с желание, с любов и 

така, че вашите учители и родители да се гордеят с вас.  

 109 ОУ ”Христо Смирненски“ е училище с 60- годишна история и традиции. 

На страницата на училището се виждат многобройните успехи на преподаватели 

и ученици. Могат да се намерят и редица добри отзиви за учителите, 

ръководството, средата в училище. И днес 109 ОУ е от предпочитаните училища 

в район “Слатина”. Поздравявам Ви, че сте съхранили добрите традиции шест 

десетилетия и Ви пожелавам и занапред нови успехи и нови постижения!  

 На добър час на 109 ОУ ”Христо Смирненски”! 

Борислав  Борисов,  

Емил Киликчийски, 

директор на 109 ОУ 
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      Тефтерчето на госпожа Вичева 

 Подготвихме се за това интервю с много уважение и вълнение. Госпожа Емилия Вичева е завършила 

основното си образование в това училище, повече от 10 години е заместник - директор, любим учител по химия 

и по човекът и природата и ние се питахме къде ще бъде акцентът в интервюто ни. А отговорът седеше на 

бюрото й. Едно поовехтяло тефтерче, в което като ученичка госпожа Вичева си е записвала интересни неща, 

имена на учители и мили спомени от съучениците си.  

          Интервюто с госпожа Вичева – заместник - директор в 109 ОУ. 

 От колко години сте в училището и кога порасна то за вас ? 

Аз съм учила в това училище и се радвам, че и сега работя в него. А за неговото по-бързо 

развитие и промяна в структурата му, учебно-възпитателната му работа, че даже и във 

визията му, усещането ми е от последните няколко години.  

 Какво мислите за образованието в нашето училище ? 

Училището е малко и спокойно, но с доста ученици. В годините след 1990 г.  то върви все 

нагоре и нагоре. Всяка година приемът на първокласници е все по-труден, защото 

желаещите са все повече и това за мен е показател, че се работи качествено и с 

изпреварващи темпове.  

 С какво впечатление сте от вашите колеги ?  

Колегите са много интелигентни, взискателни, отнасят се с уважение към учениците и родителите им. 

Професионалисти са в своите научни области, постоянно търсят нови и интересни форми и методи на обучение 

на децата и на това се базира целия учебен процес.  

 А какво мислите за учениците в училище ? 

Мултимедии, презентации, поток от информация,…. – ние с децата се обучаваме взаимно.  

 Смятате ли, че учениците стават все по-недисциплинирани с всеки изминал ден и какво мислите за 

агресията в училище ?  

Агресивното поведение в днешни дни е навсякъде около нас, но категорично мога да кажа, че в училище агресия 

няма. Ако някой си позволи по-недисциплинирано поведение, всички учители действат еднопосочно и 

професионално и бързо се преодолява проблемът. 

 Ако можехте да се върнете назад във времето , бихте ли променили избора си на професия и на 

училището ?  

Категорично не, защото много обичам и професията си, и училището си, и децата. А и всичко това не е 

случайно. То е карма. 

 Какво си спомняте от деня, в който за първи път влязохте в това училище? 

Бях и много стресирана, и много развълнувана. А когато се върнах в него вече като учител, усещах, че 

желанието ми да стана учител е повлияно от моите преподаватели и утвърдено от радушния прием от 

тогавашния директор на училището.  

 Каква е разликата между първите години в които преподавахте и сега? 

Разлика има – в натрупания опит, в настъпилите промени през годините, в нововъведенията. 

 Ако можехте днес да промените нещо в училище, какво би било то? 

Ако имах възможност да променя нещо в образователната система, щях да променя следните неща: 

- Уважението към учителите. Щях да върна възрожденската почит към тях; 

- Дисциплината на учениците . Бих заличила изцяло агресията у тях. 

 Какво мислите че ще бъде училището в бъдеще ? 

Нови технологии, нови учебни програми, по-големи възможности за избор. 

   

 Поздрав от Васил Георгиев – бивш ученик и настоящ учител в 109 ОУ 

 Скъпи ученици, уважаеми колеги, служители, 

Обръщам се към Вас с най-добри пожелания по случай 60 - годишнината на нашето 109 ОУ „Христо 

Смирненски“. Аз се гордея, че съм бивш ученик на това училище. Тук съм израснал, учил и реализирал се в 

обществото. 

 Ученици, гордейте се и вие, че  учите в 109 ОУ. Развивайте своите способности, усвоявайте знания, 

необходими за живота, и станете добри граждани на нашата република.  

 Уважаеми колеги, бъдете здрави, силни, търпеливи! Радвайте се на своите ученици, предавайте им 

любовта си към знанието, окуражавайте ги да не спират пред трудностите. Откривайте нови хоризонти пред 

бъдещите поколения, изграждайте ги като личности! 
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Животът в моето училище 

 Участие в проекти 

 През учебната 2017-2018 година много от 

учениците от 5-7 клас се включиха в различни групи по 

проекта „Твоят час“.  

 Предизвикателство беше за учениците от петите 

класове да участват в 

групите „Млад редактор“, 

„Млад коректор“ и „Млад 

оператор“, които 

трябваше да  спишат 

третия брой на вестник 

„Бухлар“. За да бъде 

събрана и обработена 

информацията, 

необходима за вестника, групите се срещнаха с 

журналиста Ивайло Диманов, с професор Георги 

Рачев, участваха в училищни събития и др. Посетиха 

Етнографските музеи в Ботевград и Перник, Народното 

събрание и Мала Света гора.  

 Всички тези дейности им позволиха да обогатят 

своите знания за предците ни, да се срещнат и зададат 

своите въпроси на известни личности от различни 

области на живота и по този начин да се почувстват 

значими и да подготвят материали за вестника. 

 Сформирана беше и група „Да живеем 

здравословно“ с ученици от седмите класове, които 

много активно се включваха със собствени идеи за 

здравословен начин на живот. Всички участници в 

групата изказаха сентенцията „За да живеем 

здравословно – трябва да се храним правилно и да се  

движим повече“.  

 С групата „Българската етнология“ ученици от 

шестите класове се 

опитаха да вникнат по-

дълбоко в българските 

обичаи.  

 За да покажат 

своето въображение 

под формата на 

картички, сувенири и 

др., ученици участваха 

в групата „Арт  студио” с 

ръководител Десислава Лазарова. 

 В обучителните групи учениците успяха  да 

усвоят знания и умения по български език и 

математика, които ще им позволят успешно да 

завършат учебната година. 

                                                    Редакционен екип 

  

 Скъпи учители и ученици!  

 Като родител на ученик, който е завършил 

109 ОУ „Христо Смирненски“, искам да изразя 

своята благодарност към целия учителски екип, 

който ни даде толкова много през годините. 

 Все още ясно си спомням деня, в който за 

първи път прекрачих прага на училището 

заедно с моето пораснало дете. Толкова 

различни емоции бушуваха в мен – вълнение, 

гордост, но и немалка доза страх. Питах се с 

какви ли хора ще се срещнем, как ще бъдем 

приети? 

 В 109 училище намерихме не само знаещи 

и можещи, но и много любящи и добронамерени 

учители, които ден след  ден, с много търпение 

и постоянство превърнаха децата ни в 

личности.  

 Добрите учители знаят, че всяко дете 

може да надмине и най – смелите ти очаквания, 

ако намериш начин да подклаждаш интересите 

му. 

 Благодарна съм, че съдбата ни срещна с 

такива личности, които не само разказват урока 

по дадения предмет, но и насърчават децата да 

преследват мечтите си и да вярват в тях. 

Бъдете много здрави и все така себераздаващи 

се! 

                            Ивет Димитрова – родител 

 

 

         Коледният базар  

 Преди Коледните празници в нашето 

училище имаше голям базар с картички и 

сувенири, направени от учениците и 

предназначени за родителите.  Тези базари 

се превърнаха в традиция в последните 

няколко години. Първият базар беше по идея 

на нашата начална учителка Таня Борисова и 

още няколко нейни колежки и беше по 

конкретен повод. В училище учеше 

момиченце с тежки здравословни проблеми. 

 На този благотворителен базар бяха 

събрани над 8000 лева за нея. Деца и 

родители си купуваха много произведения, за 

да помогнат в събирането на сумата. Аз също 

се включих в продаването на сувенирите.  

                    Ева 5в клас 
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     Моят роден град – София 
 Гербът на София  

 Гербът на град София е утвърден с Указ на 

цар Фердинанд през 1900г. по повод участието на 

страната ни във Всемирното изложение в Париж. 

Той е изработен от известния художник и директор 

на Рисувалното училище Иван Мърквичка, 

директора на Народния музей /сега 

Археологическия музей/ Вацлав Добруски и 

студента-художник Хараламби Тачев. Гербът 

представлява един щит, разделен на 

четири полета. Отгоре на щита има 

корона, кулите на която символизират 

Стара планина, Рила и Средна гора – 

като крепостна стена. В първото поле 

женската глава е на Св. София с 

корона от две кули. В полето под нея е Витоша и 

чистото небе. В горното дясно поле е църквата Св. 

София, а в полето под нея – символът на 

лековитите минерални извори Аполон. В средата на 

тези четири полета има по-малък щит с разярен 

лъв. Отстрани има две лаврови клонки, а отдолу  

има постамент с дъбови клонки , трикольорна лента 

и надпис „Расте, но не старее”. Този герб е получил 

одобрението на Народното събрание през 1997 

година и е израз на независимостта на столицата 

ни.                                                         Сияна, 5в клас 

         Витоша – достъпна за всички   
 Планината, която е неразривно свързана със 

съдбата и историята на София – Витоша. Не 

случайно тя присъства и в герба на нашата 

столица. Природният парк Витоша е най-старият на 

Балканския полуостров. Легенди, прекрасни горски 

поляни, църкви и манастири, водопади, но почти 

недостъпни. Няколко остарели лифта, автобус, 

който през седмицата не се качва в планината. 

Колко малко държави имат луксозната възможност 

като столичани за по-малко от четиридесет минути 

да се качат на 2000 м. в планината. Днес на 

Витоша не могат да 

се карат ски, а 

достъпът през 

лятото е ако не 

неудобен, то скъп. 

Всички се питаме 

кога Витоша ще стане достъпна за всички! Ние 

подкрепяме призива за това Витоша да стане 

достъпна и за хората с увреждания и всички да 

засвидетелстваме това на 14 април. 

                                             Виктория и Неда, 5а клас 

        София – чиста Европейска столица  

 Всички ние, които живеем в София, искаме 

нашият роден град да бъде чист и приятен. Много 

често нашите родители обвиняват Столичната 

община или организациите на Градската чистота. 

Задаваме ли си въпроса „Какво направихме ние?” – 

почистихме ли улицата пред нас, засадихме ли 

нови дръвчета, опазваме ли зелените площи и 

детските площадки, поставихме ли си катализатор 

на колата? Е, има още малко време. Сега, когато по 

телевизията обявят ден за априлското почистване 

на столицата, трябва да участваме и ние!  

                                           Никол Виделова, 5а клас  

             

     Посещението ни в Музея на София  

 Ние много обичаме да ходим на екскурзии, а и 

в нашето училище това е често занимание в 

извънкласната работа. Посетили сме много наши 

градове и историческите и етнографски музеи в тях. 

Странно е, че  многото кафяви табелки из целия ни 

град с надпис “Исторически музей” не ни задържаха 

вниманието. А вие не знаете колко интересен е този 

музей. Чист, подреден 

и с много сладкодумни 

екскурзоводи. Видяхме 

стари предмети, всеки 

със своята история, 

много снимки с 

обстойни обяснения за 

тези, които искат да 

знаят повече. Ние бяхме много впечатлени от 

каляската, с която е била докарана Княгиня Мария 

Луиза в София за сватбата й. Видяхме първия 

“Мерцедес” у нас, закупен от цар Фердинанд, 

видяхме един от първите софийски трамваи, даже 

поседнахме в него и 

изгледахме кратко 

филмче. И пак бих 

отишла в този музей, 

този път с мама и 

татко, защото още 

много неща искам да 

видя в него.  

                                                    

                                                   Александра, 5б клас                                                                               

Екипът на вестника изказва благодарност на ръководството на училището  

за финансовата подкрепа при издаването на вестника 
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     Спортът и ние 

 Има с какво да се похвалим   
 Не случайно учениците ни обичат толкова 

много часовете по физическо възпитание и спорт – 

това е мястото, където те могат да реализират 

своите възможности и амбиции. Само през 

последната година бяха проведени вътрешни 

първенства по футбол, волейбол, баскетбол, 

народна топка и щафетни игри. Учениците 

участваха в тях с много желание, радост и 

ентусиазъм. В районното първенство 

представителният ни отбор по волейбол – 

момичета – заеха първо място, а момчетата – второ 

място. По тенис също момичетата се класираха на 

първо място, а момчетата – на трето място. Всички 

наши отбори бяха наградени от Столична община и 

РУО София-град на Ученическите игри. Призови 

места заеха и отборите ни по футбол и баскетбол. 

 И през тази учебна година отборите ни по 

баскетбол, тенис на маса – момичета, волейбол - 

момчета и момичета са на първите места в 

районните състезания и ще участват в зоналните 

първенства. Похвално е и участието на футболните 

ни отбори в турнира на “Кока Кола” с над 100 

отбора – участници. Футболистите ни се класираха 

на трето място на Републиканското първенство в 

град Етрополе. Много похвални думи трябва да се 

кажат и за учениците, участващи в индивидуални 

спортни занимания в  спортните клубове на 

територията на нашето училище и извън него. 

Пожелаваме им още по-големи успехи!  
 Йорданка Стоянова, учител по физическо 
възпитание и спорт в 109 ОУ 

 Скъпи ученици и учители, 
 За мен е чест да ви поздравя  с прекрасната 

годишнина. През всичките тези години вашите 

педагози доказаха, че 

работят с много любов, 

давайки  основа на живота 

ви. Бих искала да ви 

пожелая да следвате 

смело мечтите си, а те се 

постигат с много знания. 

Уважавайте и обичайте 

учителите си, те са истински будители. Бъдете 

здрави и успешни! На вашите учители – смелост и 

кураж, за да ви направят достойни граждани на 

България! С обич и респект!   
                                  змс Йорданка Благоева д.п.н. 

 

Дончо Донев, бивш професионален 
футболист и настоящ Президент на 

„Асоциацията на българските футболисти“ 
Спортът възпитава, учи ни на уважение към 

противника и преди всичко на дисциплина. Спортът 

изгражда от ранна детска възраст здрави, 

енергични и отговорни личности. Казвам това от 

позицията на дългогодишен професионален 

футболист, играл в едни от най-елитните клубове в 

България и чужбина, и спечелил десетки медали, 

купи и титли. Занимавайте се със спорт, играйте 

футбол, баскетбол, волейбол, тенис, плувайте, 

изберете сами това, което 

ви доставя удоволствие и 

ви кара да се чувствате 

добре, защото България и 

българският спорт имат 

нужда от нови звезди, а 

вие сте бъдещето.  

 Пожелавам на 

всички ученици и спортисти от 109 ОУ „Христо 

Смирненски“ много успехи, много поводи за гордост 

и радост. Накарайте България да се гордее с вас! 

 Невероятната Каталина 
 Сред прекрасните ученици в 5 б клас има едно 

скромно момиче на име Каталина, което чаровно се 

усмихва и не парадира с успехите, които постига по 

тенис на корт. Въпреки непрекъснатите участия в 

състезания се опитва да не изостава и с учебния 

материал. Със съучениците си е в прекрасни 

отношения.  

 Каталина от малка тренира тенис на корт. Има 

много медали и купи от държавни и международни 

състезания. От 2017г. е в националния отбор за 

момичета по тенис  на корт. 

Има най-добро класиране в 

ранглистата на България за 

девойки до 12г. – 1-во място 

за 2018г. Тя е гордост не  

само за родителите си, но и 

за 109 ОУ.  

 Пожелаваме на Кати 

още по-големи успехи и да 

стане първа в световната 

ранглиста!  

                                  Йоана, 5б клас 

                Информация за екипите:  
Ученическа редколегия   
Александър Василев 

Виктория Брезоeва 

Моника Петрова 

Красимир Василев 

Преслава Йорданова 

Сиана Стоименова 

                      Екип на проекта 

                      Адриана Алексиева 

                Лиляна Миткова 

                     Мариела Коничева 

                                      Ася Александрова-коректор 



             
бр. 3, 2018 г.                                                                                                                          стр. 9                   

      

                                                          УЧЕНИЧЕСКА РЕДКОЛЕГИЯ 

 

 Красимир  Василев-5а клас 

Сиана Стоименова-5в клас 

Виктория Брезоева-5а клас 

      Училището е прозорец  

            към знанието 

      Училище мое – ти ме научи 

на всичко, което зная 

      Четенето е моята страст 

      Всеки ден трябва да 

научaваме по нещо ново 

Моника Петрова-5б клас 
Александър Василев-5в 

клас 

Аз обичам моето  

родно училище 

Преслава Йорданова  

5б клас 

     За мен е удоволствие да съм 

на училище 
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Отговори на въпросите от втория брой  

на вестника: 

1. Статуята на Света София 

2. Витоша 

3. Пред Народната библиотека, като 

символ на книгата и познанието 

4. На опълченците в Руско – турската  

война от 1877/78 година 

5. На Пейо Яворов 

6. В бившата Централна баня 

7. В тази на ул. „Калоян” до хотел „Рила” 

8. В Софийския университет 

   1                 

     2               

       3             

  4                 

   5                 

 6                   

       7             

   8                 

       9             

5 3     7 8       

6     1 9 5       

1 9 8       6     

8       6 1     3 

4     8   3     1 

7 1     2       6 

  6         2 8   

      4 1 9     5 

        8     7 9 

СУДОКУ 

Съставил: Телериг 5а клас 

Съставил: Даниел 5в клас 

      1 

        

        

2       

        

        

3       

4       

        

        

      6 

        

        

5       

1. Вид периферно устройство за 

компютър 

2. Средство за рисуване 

3. Синоним на  „известност”   

4. Човек, който обича родината 

5. Бог на подземното царство 

6. Черупков плод, ядка 

7. Най-голямата пустиня в света 

8. Обединение от хора с общ език в 

древността 

9. Селскостопанска моторна машина 

 1. Съвременен синоним на школо 

 2. Малкото име на нашия директор 

 3. Пролетна птичка, символ на 

надеждата 

 4. Непериодичен сборник с 

произведения от различни автори 

 5. Народен закрилник от ранния период 

на турското робство 

 6. Място за игри и състезания  

При решаване на кръстословицата имайте 
предвид, че всяка последна буква на дума е 
първа за следващата дума. 

Задачки за големи и за малки 

Съставил: Петър 5в клас 


