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Бр. 11, АПРИЛ 2013 г.                                                                   

На 28 март 2013 г. 4-то училище стана домакин на първия в България 

съвместен открит урок по религия с деца, изучаващи православие и ислям, с 

тема „Обичай ближния си - изграждаме мост между християнство и 

мюсюлманство”.  
Целта на този урок бе децата да 

разкажат едни на други за своята религия и по 

този начин да се опознаят по-добре. 

Участваха ученици от 4-то, които изучават 

СИП религия – християнство, и възпитаници 

на 162-ро ОУ "Отец Паисий", кв. Ботунец, 

които изучават СИП религия - ислям.  

На този урок децата ни показаха как се строят 

мостове между мюсюлманството и 

християнството - като учат за различната 

религия, общуват и търсят общото помежду 

си, споделят за добродетелите, на които ги 

учи вярата в Бог. Те ни доказаха, че 

толерантността е в основата на приятелските взаимоотношения между хората от различни 

етноси и религии. 

 Официалните гости на открития урок бяха Знеполският епископ Йоан, архимандрит 

Антим, дякон Иван Петков, отец Владимир Дончев и други столични свещеници, както и 

представители от Главното и Районното мюфтийство в гр. София.  

 Сред гостите бяха и Катя Никова - държавен експерт в МОН, Добромира Младенова от 

Министерството на културата, проф. Божидар Андонов, гл. асистент Андриан Александров 

и доц. Емил Иванов от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,  

  Ваня Кастрева - началник на РИО на МОН София-град, Ваня Станчева - старши експерт в 

РИО, директори на учебни заведения, учители и студенти, изучаващи православно 

богословие и ислям. (Алекса Ангелова, 6 Б клас) 
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                             Изяви на ученици от 4-то училище 

  В конкурса "Състраданието като израз на любов и подкрепа", организиран от р-н 

"Искър", четирима възпитаници от 4-то училище спечелиха награди за своите есета.  

На I място е класирано есето на Ели Ефремова от VII В клас, II място делят Донна 

Господинова от VII A и Марио Сердаров от VII В, а III бе присъдено за есето на Христо 

Делев от VII В клас. Наградите им бяха връчени лично от кмета на р-н "Искър"  г-н Ивайло 

Цеков.  

 

Учениците получиха грамоти, парични награди и много други подаръци.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На снимката: (от ляво на дясно) Марио Сердаров, г-жа Силвия Костадинова - преподавател по 

бълг. език и литература, Христо Делев, Донна Господинова, Ели Ефремова и г-жа Таня Борисова - 

директор на 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов”.  

                                                                          Страницата подготви: Велислава Стоянова, 6 Б клас                                                                                                                        
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  Проектът „World  Playground”, по 

който работят г-жа Дора 

Найденова и г-жа Милена Дамянова – 

учители по английски език,  е  от 

социалните проекти на AIESEC  и се 

състои в това, че в България  

стажанти от всички точки на света  

преподават на английски език под 

формата на забавни, поучителни и 

интерактивни игри и задачи. 

Основната  цел на проекта е да се 

даде възможност на децата да се 

докоснат до чужда култура, като по 

този начин се разшири кръгозорът им, че светът е голям и могат да черпят много 

познания. Освен това подобряват комуникативните си умения и разширяват 

познанията си.  

 

  Заниманията, организирани от стажантите, учат децата и за стойността на 

проактивността и изобретателността. Така по естествен и забавен начин децата се 

сблъскват с представители на друга култура, техните игри и традиции. Това спомага за 

изграждане на представата им за културното разнообразие в света. Децата стават по-

отворени и толерантни, което ги подготвя за живот в съвременната динамична и все по-

глобализираща се среда.  

 

  Възпитаниците на г-жа Милена Дамянова с 

грамоти от олимпиадата по английски език. 

 

 

Страницата подготви: Катрин Върганова, 6 Б 
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      Ден на отворените врати 

 На 28.03.2013 г. в 4-то училище се проведе Ден на отворените 

врати. На този ден ученици, учители, родители и всички гости 

можеха да видят изложбите и изявите на учениците от нашето 

училище. Гостите бяха посрещнати с питка, сол и мед по стар 

български обичай. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Страницата подготвиха: Ивана Петрова и Ивана Радева, 6 Б клас 
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"Вяра и единство" 

   На 25.4.2013 г. се състоя годишният концерт на 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов" на тема "Вяра и 

единство". За първа година той бе проведен на открита сцена, за да могат родители, роднини и 

приятели на участниците да се насладят на техните изпълнения.  

   Благодарим на Община "Искър" за 

съдействието, на организаторите на 

великденския ни концерт – Н. 

Преждова, А. Цанева, Р. Бозаджиев - 

учители от 4-то, и на всички гости, които 

с присъствието си насърчиха 

талантливите ни ученици да 

продължават да развиват своите 

умения. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Танцов състав „Чинари“ 

 

         

 

 

 

Предучилищната група 

 Всички снимки на участниците в концерта могат да се 

видят в албума, качен на „ Фейсбук“ страницата с име Четвърто училище. 

                            Страницата подготвиха: Елица Михайлова и Стефания Драгомирова, 6 Б клас 
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Организирани екскурзии по проект УСПЕХ 

 

  През април няколко клуба по проект “Успех” 

бяха на екскурзия до Пловдив. Посетиха 

Етнографския музей и се докоснаха до 

възрожденската култура на Стария град.  

 

 

  Четвъртите класове отидоха до Ресиловския манастир и Овчарченските водопади. 

 

 

                                       Страницата подготвиха: Ирис Карагьозова и Гергана Димитрова, 6 Б клас 
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                  Спортен свят   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Отборът ни по футбол „Атака” зае I място на вътрешноучилищния турнир по футбол, организиран 

от „Кока-кола”. Момчетата продължават на следващия градски етап, който ще се проведе този 

месец на ст. „Академик”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На турнира по народна топка, организиран от Ресурсен център, нашият отбор спечели I място. 

 

                                 Вземи правилното решение – спортувай!_______________   
                                                         Страница Спорт: Виктор Младенов и Георги Митев, 6 Б клас 
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- Ученици, днес ще имаме контролно. 

- А калкулатори ще може ли да ползваме? 

- Да. 

- А транспортири? 

- Също може... Така, пишете тема на 

контролното: "История на България през 11 

век." 

                           *** 

  Иванчо:  

- Татко, днес учителката зададе въпрос и аз 

първи вдигнах ръка!  

- Вярно ли? И какво каза тя?  

- Попита кой не може да реши задачата. 

                       *** 

- Момченце, защо не се прибираш вкъщи? 

- Защото мама ще ми удари шест шамара. 

- Защо мислиш така? 

- Ами, каза, че ако изкарам тройка, ще ми 

удари три шамара. 

 

 

  

Класата на едно училище се 

определя не от учениците, които 

влизат в него, а от тези, които 

излизат от него. 

 

 

Вестникът е към клуб                          Страницата подготви: Алекс Костадинов, 6 Б клас          
 „Училищни медии“ 
 с ръководител  
Силвия Костадинова. 

 


