Издават ученици от 109то ОУ „Христо Смирненски“- София
2019, Година 4, Брой 4

24 май – най-българският празник
На 24-ти май отново си припомняме неповторимостта на
нашата азбука и нейното значение в световен мащаб. Длъжни
сме да знаем и помним, че България приема учениците на св.
св. Кирил и Методий, подпомага ги и
разгръща огромна просветителска дейност,
а впоследствие се превръща и в дом на
новата азбука – кирилицата. Величието на
тогавашния български владетел – княз
Борис-Михаил - се изразява в поставянето
на основите на предстоящия културен
разцвет. Българският владетел приема
християнството
и
Кирило-Методиевите
ученици и им помага да разгърнат делото на своите учители.
Културата достига своя връх под управлението на цар Симеон
Велики и неслучайно периодът е наречен „Златен век“.
Въпреки изключително успешното военно дело, постиженията
в сферата на просветата се оказват по-трайни от границите на
държавата.
Не трябва да забравяме, че езикът ни е сред основните
фактори, довели до запазването на нашата народност дори и
в най-мрачните векове от историята ни. Нека помним, че
именно просветата е била ключът към Освобождението и че
трябва да продължаваме да я разпространяваме и развиваме.

Честит празник!

Владимир Чешмеджиев от клуб
по родолюбие и отечествознание

Поздравление за 24 май
Честит празник на българската просвета, култура и
славянска писменост! Нека този светъл ден винаги да
припомня силата и вярата в българската идентичност.
Нека
ние,
като
един
обединен
народ…
Елисавета Динева-екскурзовод в РИМ София
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Сърдечна благодарност
Искам
да
благодаря
на
всички
учители
от
109 ОУ за грижите и обичта към нашите деца и да ги поздравя
с празника 24 май! А на всички млади хора
бих казала „От вас зависи бъдещето ви“.
Ние, родителите и вашите учители, можем
само да помагаме. Вие трябва да имате
смели мечти и упоритост да ги постигате…
Йорданка Благоева
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Поздравление
Скъпи учители и ученици, честит 24 май празник
на
славянската
писменост
и
българската
просвета и култура! Пожелавам
ви все така да носите в душите
си наследената и съхранената
през вековете от учениците на
светите братя Кирил и Методий
любов към знанието! Нека в
деня на българската духовност
да запазите в душите си
светлината, която дава родното образование, и тя
да ви помогне все така успешно да вървите по пътя
на успеха!
С уважение: доц. д-р д-р Радослав Спасов
Поздрави от мен и випуск 2017г. Пожелавам
на всички ученици по повод най-българския празник
24 май да четат много книги с интерес и
настроение. Да се образоват постоянно, защото
това е най-важно. Забавлявайте се, докато учите и
четете и така ще запомните много повече неща.
Колкото повече информация имате – толкова сте
по-напред пред останалите. А на учителите от 109
училище пожелавам търпение и да вярват в нас –
ние можем и ще успеем, стига да ни подкрепят.
Пожелавам много здраве и успехи на всички
ученици и учители!
Моника Владимирова

Какво ще прочетете в поредния
трети брой на нашия страхотен вестник:
Поздравления за 24 май – Ден на
българската просвета и култура и нa
славянската писменост – 1 стр.
Среща с доц. д-р д-р Радослав
Спасов – 2 стр.

Годишнини и чествания – 3 стр.
За живота ни в училището – 4 и
5 стр.
Интервю с Елисавета Динева – стр. 6
Спортът в нашето училище – стр. 7
Забавна страница – стр. 8

Този брой на вестник „Бухлар“ е посветен
на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
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Ние и вестникът
От „Седмицата на четенето“ към 24 май
Доцент Радослав Спасов е преподавател в
Софийския университет, историческия факултет.
Запознахме се с него миналия ноември месец в
традиционно
провеждащата се
в нашето училище
седмица
на
четенето. Той ни
гостуваше
и
носеше със себе
си една малка
своя
авторска
книжка.
Не
знаехме какво да
очакваме от тази среща, защото не бяхме чели книгата
му. Но още щом влезе, с лъчезарната си усмивка, ни
спечели, а когато започна да разказва, беше толкова
интересно и увлекателно. От Паисий Хилендарски и
Димитър Бесарбовски минахме през робските години,
Възраждането по нашите земи и общо взето
преполовихме българската история. Той пък се
впечатли от нашия вестник „Бухлар“ и прояви желание
да ни помогне с поредния брой.
С нетърпение и вълнение очаквахме новата ни
среща с него в навечерието на най-българския празник.
И
естествено,
беше
невероятно
интересно.
Преминавахме от тема на тема – Ботев, Левски,
въстания, войни и все любопитни и малко познати
неща. Вие знаете ли за тефтерчето на Ботев? А доцент
Спасов даже го е държал в ръцете си! Толкова
интересно! Да можеше всеки месец да се срещаме с
него! Той бързаше, защото идната сутрин заминаваше
за Барселона, за да се срещне с българската общност
по повод празника. Ето и нашите въпроси към него.
Интервюто взеха учениците от редколегията на
вестника.
1. Какви спомени имате от празника на светите
братя Кирил и Методий от Вашите ученически
години?
– От първи клас още трябваше да празнуваме на общо
училищно тържество и ние, първокласниците бяхме
поставяни най-отпред пред цялото училище както на
тържеството, така и на празничната манифестация.
2. Как бихте коментирали приноса на славянската
писменост за нашия народ?
– Благодарение на писмеността е създадена огромна
книжнина, чието влияние можем да усетим и днес в
нашата национална идентичност.
3. И други славянски народи (Русия, Северна
Македония) твърдят, че родината на славянското

е тяхната страна. Как ще го коментирате?
– Някои факти са безспорни и в науката отдавна
е доказано каква е историческата истина.
Княз Борис I, освен че покръства народа ни,
успява да оцени епохалното дело на светите
братя Кирил и Методий и на техните ученици.
4. Учениците на двамата братя – Горазд,
Климент, Наум, Ангеларий и Сава (а в някои
източници Лаврентий). Историята има ли
отговор Сава и Лаврентий един и същи
човек ли са?
– До този момент има няколко тези за
учениците на Кирил и Методий, но най-важното
за нас е тяхното историческо дело за
българската книжовност и култура.
5. Знаете ли на езика на Кирил и Методий
какво значи „На въсе“ ?
– Това е написано в ъгълчето на повечето
писма и жития на учениците и означава „за
всички“.
6. За глаголицата знаем – написана е от
Кирил,
а
за
кирилицата
има
три
предположения: че е започната от двамата
братя и Кирил умира, че е написана от
Климент Охридски в памет на Кирил или че е
написана само от Методий. Къде е истината?
– И трите теории имат своите поддръжници, но
за нас най-важното и определящо е самото
съществуване
и значение на кирилицата.
7. Искаме да ви зададем няколко въпроса за
списването на вестника. Какво трябва да
съдържа според Вас един вестник?
–Всичко.
8. Каква според Вас е ползата от
ученическия вестник, след като неговите
редактори се сменят много често – на три
години?
– Много хубав въпрос. Ползата е огромна,
защото всяко следващо поколение представя
своята гледна точка, което е най-важното.
9. Хареса ли Ви идеята за името и логото на
вестника ни?
– Много ми харесва, защото в тях има много
символика.
Много ни се искаше да задаваме
още
въпроси, а повече ни се искаше да го слушаме
как увлекателно ни разказва, но той ни даде
прекрасна идея за следващия брой на вестника
и обеща, че ще ни помогне. Ще видите!
Сиана, 6-в клас
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Годишнини и чествания
140 години от приемането на търновската конституция
Руско-турската освободителна война /1877 –
1878год./ има съдбовно значение за нашия народ –
тя слага край на турското робство,
показва
признателността
и
саможертвата
на
българското
опълчение и поставя
началото на новата
българска държава.
Това
начало
е
свикването
на
Учредителното
народно
събрание
във Велико Търново. И наред с най-важната му
задача – устройването на Третото
българско
царство, в дейността му се оформят първите
политически партии - либералите и консерваторите,
започват
споровете
между
русофилите
и
русофобите, свиква се Великото Народно събрание.
Една от трите основни задачи на Великото Народно
събрание е приемането на първата българска
конституция. Това се случва на 16.04.1879 година.
Тази година се
навършиха 140
години от този
ден. И ние го
отбелязахме
с
открит урок, в
присъствието на
директора,
заместник
директорите
и
нашите приятели
от
Клуба
по
родолюбие и отечествознание.

Те са идвали при нас в часовете по гражданско
образование и в часа на класа. Коментирали сме
актуални и интересни неща – те ни обяснаваха
какво е демокрация, законодателството в страната и
други подобни теми много
разбираемо
и
предполагащо дискусия.
Така беше и с този урок.
Учениците от 6-ти клас
бяха довършили
и
обогатили презентация –
филм на наши бивши
ученици, с който те
спечелиха
преди
две
години
национален
конкурс, разказваха за
Освободителната война,
за това как император
Александър е възложил на Сергей Лукиянов да
разработи конституция за българите, как специална
комисия
в
Русия
я
обсъждала
и
подобрявала, а после и
обсъждана
в
нашето
Народно събрание. А
учениците от 7-ми Б клас
допълниха всичко това с
факти
от
учебния
материал по история.
Накрая се включиха и
нашите гости от Клуба по
родолюбие
и
отечествознание и ни запознаха с
други
исторически факти. Подариха ни и малка изложба.
Този урок ще остане незабравим за нас.
Гергана, 6-в клас

140 години – София - столица на България
Тази година се навършиха 140 години от
обявяването на нашия град за
столица на България. Във
Велико Търново депутатите в
Учредителното
Народно
събрание дълго са обсъждали
кой град да бъде столица на
Третото българско царство.
Споровете и доводите за
градовете Велико Търново,
София и Пловдив са имали
своите поддръжници начело с
Петко
Каравелов,
Марин
Дринов и Стефан Стамболов. В крайна сметка, след
гласуването на 03.04.1878г. изборът пада на София.
Древна и богата е нейната история. Неслучайно
един от символите на града ни е мъдростта. Много
неща е запазила тя през вековете, но и с много

неща ни изненадва – новите разкопки в подлеза
пред Президентството,
археологическите
разкопки
при
Кремиковския манастир,
музея под църквата “Св.
София”.
И много ми се
иска да ви попитам:
Колко столици е имала
България?
Отговорите можете да
изпращате
на email: mk109@abv.bg
Ще има награди!
Валери Стоянов, 6-в клас
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Животът в моето училище
Английски език
Поради някаква незнайна причина, приятели от
другите класове ми казват, че г-жа Лекова им изглежда
странна, и ме питат как е в нейните часове по
английски. Искам да отговоря на всички, които си
задават подобни въпроси, че г-жа Лекова не е странна,
нито агресивна в часовете по английски език. Случва
се да се ядоса, главно от моя клас и да се скара на
някого. Но това не означава, че всеки път е така. Все
пак атмосферата в класа зависи от дисциплината на
учениците участващи в него.
При провеждане на учебните занятия, ние
използваме изцяло учебника и учебната тетрадка.
Учебникът съдържа всичко от забавни упражнения за
развиване на правоговора на английски език, който аз
обожавам, до скучни граматични задачи, ненавиждани
от всички. Общо взето часът не е стресиращ, а
съдържащ интересен материал за научаване и поспокоен от другите предмети.
Камен Георгиев, 7в клас

По англиийски език преподава и г-жа Добринова.
Тя е много добър професионалист и държи да има
дисциплина в час, и да се работи по поставените
задачи.
Мая Стоянова, 6-б клас

Испански език
Часовете по испански език са интересни. Г-н
Петков ни провокира да научим езика, като използва
упражнения, при които ние трябва да опишем нещо,
което ни е показал, или кара да опишем определена
ситуация на испански език. Опитваме се с желание,
защото това не са скучните упражнения от учебника.
Така упражняваме езика, говорим повече и научаваме
нови неща.
Маргарита, 6-a клас

Биология
Г-жа Добрева е учителката ни по биология.
Часовете с нея са забавни и интересни. Тя преподава
много добре и прави уроците лесни за разбиране. Наймного ми харесва, че ни пуска видеа за животните,
които изучаваме.
Теа, 7-а
клас

Български език и литература
На част от нас по български език и
литература преподава г-жа Иванова. Тя разказва
увлекателно с тих и спокоен глас и часовете
минават добре. Много държи на преразказа и
пишем доста, но пише и „лесни шестици“, а това
дава стимул да учим повече.
6 и 7 клас

Някои от нас имат часове по БЕЛ с госпожа
Ася Александрова и те също са много интересни.
Тя не само ни тълкува литературните
произведения с много топлота и обич, но и ни учи
на грамотност и правопис. Удоволствие са за нас
часовете по БЕЛ.
Рая, 6-в клас

Ех, тази математика!
На нашия клас математика преподава г-жа
Коничева. Тя е и наша класна. Ние – 6а, нямаме
единно мнение по въпроса за математиката. За
някои от нас часовете по математика не са
любими. Радваме се, че имаме при класната, но
не се радваме, че ще говорим за математика.
Тази наука понякога е много скучна и се чудим
защо трябва да учим всички тези неща, за какво
ще ни трябват и къде ще ги използваме в
ежедневието си? Госпожата обяснява добре,
старае се да не ни натоварва с излишни неща.
Когато ни говори, я разбираме. Но защо трябва
да решаваме толкова много задачи? Друга част
от класа мисли така: “Математиката е един от най
-интересните предмети в училище. Учим много
интересни и забавни неща, които ще ни трябват в
бъдеще. Обичаме тези часове. Госпожата е много
добра и ни обяснява всичко, което ни интересува
или не разбираме. Много ни се иска да знаем
колкото нея!“
Все пак часовете минават добре. Класната
винаги се старае да ни разбере и ни дава много
възможности да постигнем желаните от нас
резултати.
Телериг и 6-а клас

Още за математиката

Физика
Физиката е интересен предмет, в който
изучаваме подробно света около нас и физичните
действия и противодействия. По астрономия учим не
само за нашата планета – Земя, но и за Космоса.Този
предмет непрекъснато ни изненадва с факти за
природата и възможностите, които ни предоставят тя
и човешката сила.

Часовете по математика с г-жа Атанасова
протичат много добре. Госпожата обяснява
материала и задачите достъпно и прави уроците
лесни. Това, което ми харесва е, че не дава много
домашни, а колкото е достатъчно да се упражним
и да разбираме всичко.

Теодора, 7-б клас

На някои от нас математика преподава г-жа
Ечева. Както тестовете, така и класните, и
контролните при нея са със средна трудност.
Домашното е балансирано, така че да можем да
преговорим урока. Ние се борим за всяка задача
по математика.

Химия
В часовете по химия е много интересно. Найприятно е когато обсъждаме уроците. Госпожата
отговаря разбираемо на нашите въпроси и прави
часовете по-интересни, когато пуска на класа
образователни видеа и презентации.
Елена, 7-в клас

Ина, 7-а клас

Мартин Лалов, 6-в клас
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Животът в моето училище
Защо обичам „Човекът и природата”?
Аз съм любознателен и ме вълнуват какви ли не
въпроси, свързани с устройството на света и живота на
човека. Този учебен предмет ми дава знания за
процесите в природата, за фауната и флората, за
човешкия организъм, за природата.
Думата „природа” произлиза от латинската дума
„natura” и означава естествени неща. В забързаното и
технологично съвремие, в което живеем, е трудно да
бъдат оценени всички нейни прекрасни създания. Ние се
лишаваме от възможността да бъдем част от света, на
който принадлежим. Изолирайки се, не печелим, а само
губим.
Трябва да осъзнаем, че увреждайки околната
среда, ние проваляме бъдещето на цялото човечество.
Тези, които ще дойдат след нас, ще бъдат лишени от
красотата, дори и от правото да живеят. Защото
природата ни дава всичко и тя е наша майка, но изисква
от нас опазване и грижа.
Вредата на хората става все по-голяма.
Разрушаването на озоновия слой е актуален проблем.
Ако озоновата дупка продължи да се разширява, Земята
ще бъде подложена на вредното влияние на слънчевата
радиация. Това означава сигурна смърт за един свят,
унищожен от собствените си обитатели.
Затова аз като частица от това вълшебство,
наречено природа, Ви призовавам "Хора, бдете! Пазете и
създайте още по-красив оазис не само за Вас, а и за
тези, които ще дойдат след Вас!"
България притежава божествена природна красота,
а и народът ни има творчески потенциал да превърне
тази земя в съвременен рай на Балканите.
Дайте своя принос към това дело!

История
За нас часовете по история са много
забавни и в същото време образователни.
Получаваме много информация за живота на
българите и на много други народи и
цивилизации. Историята това са факти, които
ние трябва да приемем такива, каквито са.
Маги 6-в клас

География
Географията е страхотен предмет, защото
изучаваме много интересни неща: различни
континенти, населението в тях, стопанството и
други любопитни факти. От географията можем
да научим как живеят хората по света. Г-жа
Алексиева разказва много увлекателно, въвели
сме и страница „Запомни!“. Учим и се стараем
да не я разочаровам.
Радела 6-в клас

Информационни технологии
Е, това са най-приятните часове! Работим
на компютри, а те са най-добрите ни
приятели.Пишем в тетрадките, научаваме нови
неща, а после се забавляваме в дигиталния
свят. Всеки път госпожата ни показва нещо
ново. Много държи да имаме тетрадки и да
записваме. Правим и тестове, но се справяме.
Винаги обръщаме внимание на безопасната
работа в интернет. Когато ни е трудно при
практическите задачи, госпожата ни помага.
Получават се много добре изпълнени задачи.
Госпожата е доволна, ние – също. За
празниците винаги показваме най-добрите
Димитър, 6-б клас
презентации на проектора на първия етаж.
И при госпожа Миткова часовете са супер!
Физическо възпитание и спорт
Ама и ние сме много добри! С лекота правим
Часовете по ФВС са любими на всички. Забавно е и много добри презентации и тя се гордее с нас!
интересно. Започваме с упражнения и няколко обиколки
екип от 6 клас
Екскурзии
на игрището и после играем на всякакви забавни игри.
Много от предметите са ни любими и ние
Ние, момчетата, обичаме футбола. Някои от нас
тренират в различни школи и на футболното игрище в разказваме как учим в часовете, как правим
часовете се разиграват горещи двубои. Понякога имаме срочни проекти, но особен интерес за нас
разгорещени спорове или наранявания, но в крайна представляват учебните екскурзии. През тази
сметка всичко минава, страстите се успокояват и така до учебна година ние ходихме на много места – в
следващия час и футболен двубой. Голяма част от Добърско и Дръглище при Веселите баби, на
крепост
и
Златолист,
в
момичетата играят волейбол. Доста са добри. Здраво Самуиловата
удрят топката. А понякога, когато спорим, и ние, Панагюрище, във Велинград на Велики
момчетата, отнасяме някой силен удар в гърба. Часът по Четвъртък, където се научихме да рисуваме
писани с восък яйца. А сега ще ходим в Плевен
физическо е един от най-желаните часове!
Светлозар, 6-a клас и Свищов, по време на Римските празници.
Очакваме тази екскурзия с нетърпение и
Изобразително изкуство и технологии
интерес!
Пепи, 6-в клас
Изобразителното изкуство не е силата на нашето
Музика
поколение. Боички, моливи и 3D изображения - не си
В нашето училище има формация на
падаме по тях. Рисуваме но… госпожата все не е талантливите, вдъхновените, раздаващите се и
доволна. И иска още и още! С технологиите сме по- тази формация може да превърне в жива
добри. Изработваме различни модели и предмети, с картина от звук и движение всяка музикална
които украсяваме коридорите. Изработихме предмети за идея. Децата от музикалната група са не само
коледния базар и мартеници. Имаме и часове по пеещи,
те
са
мислещи,
танцуващи,
готварство. Тогава е най-интересно! В часовете може би разработващи костюмите си, те са творческото
не се стараем много, но работим, а така ни се иска да „всичко”, което вдъхновява и учителите.
сме с телефони в ръка…!
екип от 6 клас
Гергана 6-в клас
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Разговор с Елисавета Динева – екскурзовод в РИМ София
Каква разлика има между стария музей и този?
– Oсновната разлика между музея "преди" и "сега" е в
неговата експозиционна площ и функциониране. Музеят
за история на София съществува като институция от
1928г. , а първата постоянна експозиция се открива през
1941г. на пл. „Бански” 3. За съжаление, зданието е
разрушено след няколко години по време на
бомбардировките
от
Втората
световна война.
Оттогава музеят не разполага със
собствена сграда, но продължава да
развива многостранна дейност по
опазване на културното наследство.
Десетилетия
по-късно,
след
спечелен конкурс и решение на
Столична
община,
Музеят
за
история на София официално
отваря врати на 17.09.2015г. в
сградата на бившата централна
минерална баня.
Кой е най-интересният експонат в музея?
– Всички експонати са интересни по различен начин. Със
сигурност това зависи най-вече от индивидуалния
интерес на посетителите. Най-голяма провокация у тях
предизвиква каляската, която респектира с невероятната
си визия, но и впечатлява с любопитната си история.
Първоначално тя принадлежи на известната френска
кралица Мария Антоанета, а по-късно, пристигайки в
София, каляската се свързва с личността на княз (след
време цар) Фердинанд Сакскобургготски. В другите зали
посетителите могат да се срещнат с един от първите
автомобили, да се "повозят" в нашия ретро трамвай,
както и да се докоснат до още много други изненади.
Коя група, която е посещавала музея, сте
запомнили и защо?
– Ежедневно посрещам групи
от цял свят, както и от
България. Най-интересното е,
че всяка една обиколка
преминава по съвършено
различен
начин
като
усещане и преживяване. Тази
професия дава невероятното
богатство да опознаваш и
комуникираш с изключително
много
хора.
Заедно
осъществяваме
културен
обмен, който остава спомен
завинаги.
Заедно създаваме нашата
история, преминавайки през залите в Музея за история
на София. Запомням групите си с едно определено
чувство, което ги обединява - личното удовлетворение,
когато съм успяла да се докосна до тяхната
емоционалност. Безценно е, когато станеш част от
живота на почти (в повечето случаи напълно) непознати
хора, дори и само за един час.
С какво свързвате празника 24 май?
– В историята личностите, годините и събитията са от
голямо значение. Но в животът – вярата, борбата,
надеждата и любовта, създават историята.

Свързвам този празник със силата на един
будилник, който трябва всеки ден да "събужда"
българското съзнание. Музеят за история на
София функционира като една "културна
аларма" - за малки и големи, за свои и чужди.
Заповядайте на една различна разходка
във времето, когато и вашият будилник
"звънне" !

Легендата за София

Много легенди и предания има за името на
нашата столица. Избрах една малко известна и
много интересна легенда.
Отдавна, когато нашият град бил малко селце, в
него имало много красива църква, в която хората
обичали да се черкуват, а след това правели
големи тържества. Когато турците превзели град
София, не посмели да превърнат църквата в
джамия, както правели обичайно, но и не
разрешавали на местните хора да се молят в
нея. При входа й устроили място, където да се
молят завоевателите мохамедани, а църквата
била заключена и празна. Но много често
турците виждали вътре в църквата да горят
свещи. Чудели
се кой и как ги
пали. Каквото и
да
правели,
както
и
да
пазели църквата,
не
могли
да
разберат как се
палят свещите.
Веднъж
един
турски паша, минавайки през града ни,
заповядал да разрушат този “Дом на дявола”.
Тъкмо започнали да рушат турците при входа и
се появили светкавици, гръмотевици и завалял
проливен и огромен дъжд и градушка. Ужасени и
изплашени, турците се разотишли по домовете
си. Но още по-голям ужас изживели, когато
видели семействата си измрели. Побързали да
отидат при пашата, а той седял и гледал с
блуждаещ поглед умрелия си арабски кон. За
дълго турците забравили църквата и оставили
българите да се молят в нея. След това турците
пак правили опити да разрушат църквата, но
винаги умирали по 11 турски семейства.
Турците искали да убият вярата на
българите в силата и покровителството на
църквата, затова започнали да разказват, че тя
не е българска светиня, а че била съградена от
дъщерята на римския император Юстиниян –
София, която била тежко болна и се излекувала
със студената лековита вода на Витошките
потоци. В знак на признателност тя съградила
църквата. Когато братът на София разбрал за
красивата църква, искал да я направи своя, както
и града. Господ я спасил и въздигнал на небето,
а тя заплакала – от падналите сълзи се появили
лековитите минерални извори около София.
Александър,6-в клас
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Спортът и ние
Интервю с Йорданка Благоева
Какво дете бeше Йорданка Благоева?
– Много палава. Играехме много навън. Тогава нямаше
компютри, играехме на двора, на поляните. Тичахме,
скачахме,
организирахме
си
сами
състезания.
Кой е първият
ти голям успех в
спорта?
– Първият ми
успех
е
в
Будапеща, когато
станах световна
студентска
шампионка.
Постигнах
резултат 1,65 м. Времето беше много лошо, но бях добре
подготвена.
Кой от получените медали или титли предизвиква
най-много спомени или емоции?
– Всичките ми медали ми носят много емоции – двата
олимпийски медала от Мюнхен и Монреал, медалът от
световния рекорд ми е много скъп. Но най-хубавото ми
състезание е, когато станах европейска шампионка със
световен рекорд в скока на височина през 1975г. в Ротердам и
постигнах 1,92 м.
Как се почувства, когато постигна световния рекорд
от 1,92 м.?
– Много горда. Не толкова заради мен, колкото заради
България и моя треньор. Тогава вдигнаха българския флаг,
свириха българския химн, всички стояха на крака пред
България и се почувствах горда от това че съм допринесла
нещо за страната си.
Знам, че всички спечелени медали са подарени на
музея. Защо го направи?
– Да. За да могат да ги видят повече хора – българи или
чужденци и да знаят какви успехи има страната ни в
световния
спорт.
Защо книгата, която издаде, се казва „Босоногата
кралица”? Всъщност вече я подари на училището ни и
всички са много благодарни!
– Когато скачах висок скок, маховият ми крак беше бос, а пък
и много обичах да ходя боса. От там приятелите ми ме
наричаха „босоногата кралица” и авторката реши така да се
казва и книгата.
Вече беше няколко пъти в нашето училище. Как се
чувстваш сред нас и какво би казала на мен и
съучениците ми?
– За мен е чест да съм Ваш гост и с радост бих дошла
отново. Много приятно е да си сред млади хора, заредени с
много енергия и любопитство към окръжаващия ги свят. На
теб и всички млади хора бих казала „От вас зависи бъдещето
ви”. Ние, родителите и вашите учители, можем само да
помагаме. Вие трябва да имате смели мечти и упоритост да
ги постигате.
Накрая бих искала да благодаря на всички учители от
109 ОУ за грижите и обичта към нашите деца и да ги поздравя
с празника 24май.

Спортните успехи на децата
от 109 ОУ за 2018 – 2019 г.
Безспорно най-големият успех е на момичетата
5-7 клас във волейболната надпревара. Печелейки
районните игри,
нашите момичета
достигнаха
до
финала
на
Градското
първенство,
където се окичиха
със
сребърните
медали.
Момчетата
5-7
клас също спечелиха районното първенство по
волейбол безапелационно побеждавайки, без да
загубят нито един гейм.
Футболистите ни, ставайки районен първенец,
имаха тежката задача да защитят миналогодишния
успех, а именно третото място на националния
турнир за Купата на Кока кола.

Районен първенец сме и при момичета с
отбора по тенис на маса, докато момчетата
спечелиха третото място. Второто място за
баскетболистите, както и третото място на
баскетболистките ни дава надежди за по-успешно
представяне
през
следвaщата
година.
Третото
място
в
надпреварата
„Млад
огнеборец“ донесе бронзовите медали на нашите
участници, както и раница, гарнирани с парче пица подарък от организаторите на 5-та противопожарна
служба.
Резултати ни
можеха
да
бъдат и подобри,
но
имаше
ученици, които
не пожелаха да
защитят честта
на училището
под различни
предлози.
Димитър Дудулов – учител
по физическо възпитание в 109 ОУ
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ЗАДАЧИ ЗА ГОЛЕМИ И МАЛКИ
КРЪСТОСЛОВИЦА
1.

Вид спорт

2.

Елемент от триъгълник

3.

Ароматен храст

4.

Вид птица

5.

Клавишен инструмент

6.

Състезание с лодки

7.

Държава в Европа

8.

Вид плод
Съставил: Мартин Лалов

Отговори на задачите от брой 3
Кръстословица:

1. мишка; 2. четка;3. слава; 4. патриот;
5. Хадес; 6. бадем; 7. Сахара; 8. теме;
9. трактор

СУДОКУ

Кръстословица 60:
1. училище; 2. стил; 3. лястовица;
4. алманах; 5. хайдут; 6. игрища
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