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Бр. 12, МАЙ 2013 г.                                                                   

 

На 24 май 2013 г. - Деня на 

славянската писменост и 

култура, ученици от 4-то ОУ „Проф. Джон 

Атанасов“ бяха поканени пред Народната 

библиотека да вземат участие в тържеството по 

случай 1150 г. от Великоморавската мисия на 

светите братя Кирил и Методий. 

 

 

 

На този ден в България се честват българската 

просвета, култура и създаването 

на глаголицата от Кирил и Методий, известни 

още и като Солунските братя.  

(Елица Михайлова, 6 Б клас) 

 

 

 

Спасявайки делото на св.св. 

Кирил и Методий, България е 

заслужила признателността 

и уважението не само на 

славянските народи, но и на 

света. И това ще бъде така, 

докато човечеството влага 

истинско съдържание в 

думите напредък, култура и 

човечност... 

                  проф. Роже Бернар 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80
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На Цветница християнската църква 

празнува влизането на Иисус Христос в 

Йерусалим в дните преди еврейската Пасха. 

Според новозаветните евангелия Христос 

пристига в града, яздейки магаре, а 

вярващите го посрещат, като разстилат пред 

него дрехите си и маслинови клонки. След 

като възкресил Лазар, Иисус Христос 

тръгнал за Йерусалим. Влязъл тържествено в 

града възседнал ослица.  

Вестта за възкресението на Лазар вече го изпреварила и хиляден народ тръгнал към Витания, 

за да го посрещне. Народът, виждайки в Иисус Христос Спасителя, възторжено размахвал 

палмови клонки и хвърлял цветя пред нозете му.  

Христос влязъл в храма и изгонил оттам събралите се в двора му селяни и купувачи на разни 

стоки и извършил множество изцерения на болни и недъгави хора.  

На този ден в църквата се отслужва молитва и се благославят върбови клонки. Те се раздават 

на вярващите и всеки ги отнася до дома си за здраве. Окичват с върбови клонки портите и се 

сплита венче от осветената в църквата върба. Върбовите клонки символизират палмовите, с 

които е бил посрещнат в Йерусалим Иисус Христос.  

На този ден празнуват всички, които носят имена, произлизащи от названия на растения. 

(Стефания Драгомирова, 6 Б клас) 

 

 

             Великден (Възкресение Христово)  

е денят, в който християните празнуват Възкресението на  

Сина Божи Иисус Христос. В християнската религия на 

Възкресение Христово се чества възкръсването на Иисус 

Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и 

погребан. Празната гробница е видяна от жените мироносци, 

посетили гроба. След това Иисус Христос се явява на Мария 

Магдалена, а после и на апостолите. Великденската служба 

започва в събота вечер и след приемане на благодатния 

огън от свещеника се излиза от храма, бият камбаните и точно 

в полунощ се възгласява "Христос воскресе" и се отговаря 

"Во истина воскресе". (Ивана Петрова, 6 Б клас) 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.google.co.uk/imgres?q=%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&um=1&hl=en&biw=1152&bih=620&tbm=isch&tbnid=GJrYyJLvMc5icM:&imgrefurl=http://www.infotourism.net/index.php?t=28440&m=1&docid=k4IowDR66I1mtM&imgurl=http://www.infotourism.net/documents/palm-sunday_1449.jpg&w=800&h=600&ei=CVJ-UffwF8OlO5KXgOAE&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:234&iact=rc&dur=11743&page=3&tbnh=180&tbnw=259&start=28&ndsp=16&tx=92&ty=83
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Великденска трапеза 

 

Яйцата се рисуват с безвредни боички или моливи на ръка, 

като вариантите са много в зависимост от вашата фантазия и 

умения. 

 

 

 

 

Върху сварените яйца се рисува с меки пастели. Яйцата задължително 

трябва да са добре изстинали. С пастели нанасяте желания дизайн. 

Когато сте готови с рисунката върху яйцето, потопете го в боя за яйца с 

желания от вас цвят. Колкото по-дълго време престои яйцето в боя, 

толкова по-наситени ще станат неговите цветове. 

 

Може да направите и цветни декорации с ориз - начинът е 

да оцветите ориза в боите, с които боядисвате яйцата,  и 

да го оставите да изсъхне добре. 

Как да направим декорацията? Това става лесно - върху 

свареното яйце нанасяте с четка нетоксично лепило и 

овалвате в съответните фигурки. (Ивана  Радева, 6 Б клас) 

                                                                                                                                     

 

      

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                             

Снимките са от училищния великденски базар. 
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                                     Великденски базар 2013 г. 

 

 

          

      

    Всички снимки от базара може да видите във „Фейсбук“ страницата на Четвърто училище. 
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Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества 

свети Георги Победоносец - мъченик за християнската вяра, 

загинал през 303 г. при управлението на римския император 

Диоклециан. Обявен е за официален празник в Република 

България, както и за Ден на храбростта и Българската 

армия. Чества се и като главен празник на овчаря. В 

българския народен календар Гергьовден е един от най-

големите празници през годината и най-големият пролетен 

празник. Празникът е календарно обвързан,  празнува се на 6 

май и се чества във всички територии, населени с българи. С 

него започва лятната половина на стопанската година, 

завършваща на Димитровден. (Гергана Димитрова, 6 Б клас)  

_______________________________________________________________________________________ 

 

В конкурса "Бог е любов" Марио Сердаров от VII В клас зае трето място със своето есе: 

 

„Милосърдието, вярата, истината, любовта, мъдростта и 

волята за победа са само някои от силите, които правят 

духа непобедим. От всички човешки сили само духовните са 

неизчерпаеми. Човек, лишен от духовни сили, не е в 

състояние да достигне своя връх на възможностите.  

Хората винаги вярват в нещо и много преди да се появят 

религиозните представи, човек е знаел, че ако някой ден го 

сполети зло, то с времето ще отмине. Че дори нещата, 

които изглеждат невъзможни и трудни за постигане, един 

ден ще се сбъднат, защото вярата и духът са го крепили 

силен и не са му позволявали да се предаде. В тази вяра 

човешкият род намира утеха за тежкото си настояще. 

Благодарение на нея побеждава своите изпитания - за да 

оцелее.  

Вярата и милосърдието са двете страни на една и съща духовна реалност. Да отвориш 

сърцето си за доброто означава да отхвърлиш всякаква злоба, лицемерие, завист.  

В основата на милосърдието стои любовта. Но отвореното сърце става уязвимо и лесно 

наранимо и само чрез милосърдието се превръща в сила. Понякога всички се страхуваме да 

отворим сърцата си, за да направим добро, защото могат да бъдат наранени и самите ние 

да сме обект на подигравка за деянията си. Но не трябва да се отказваме да проявяваме 

милосърдие, защото да направиш добро не е толкова сложно, колкото си мислим. 

Вярата в доброто трябва да е водеща сила. Докато чoвек не изкорени злобата и завистта 

от сърцето си, той не може да бъде истински милосърден.“ (Марио Сердаров, 7 В клас) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/303
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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            Каква е ползата от зелените училища за детето? 

 

 

 Децата излизат от шумната градска среда, а 

планинските курорти, морските градове или 

полянките под звездите се превръщат в 

своеобразни класни стаи. 

 В зеленото училище детето учи чрез личните си 

преживявания, докато общува с 

природата.  Силните впечатления изграждат 

трайни познания и приятелства. 

 Игрите и забавленията се редуват с дейности, 

развиващи интелекта, творческия потенциал, 

комуникативните умения, творческото мислене. 

 

 

  

Важно 

място заемат и ежедневните практически умения 

като почистване, подреждане, приготвяне на 

здравословна храна. 

  Вечер децата са заедно около лагерния огън, 

празнуват вечер на талантите, пижамено парти, 

магическа дискотека и други забавни за тях неща. 

                                                Снимките са от зелените училища на ученици от 4-то училище. 
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Как да накарате децата да обичат зеленчуците? 

Защо зеленчуците са полезни за децата? 

Като цяло зеленчуците са богати на 

фибри, антиоксиданти, жизненоважни 

витамини и минерали, които предпазват 

организма от редица заболявания.  

Известно е, че децата са с по-крехка 

имунна система в сравнение с 

възрастните, ето защо зеленчуците 

действат като щит срещу неприятните 

настинка, грип, алергия. Търпение и 

изобретателност са основните качества, 

на които трябва да заложат родителите.  

Давайте личен пример на децата, за да видят, че зеленчуците не са толкова 

опасни и отблъскващи, колкото ги мислят. Обяснете им, че здравословната 

храна ще ги зареди със сили и ще ги предпази от неприятните посещения при 

лекаря и зъболекаря.  

Когато искате то да опита някой нов зеленчук, не му поднасяйте цяла 

порция, а го попитайте дали не желае само една хапка. Така малчуганът 

няма да се чувства насилен да опита и ще е по-склонен да експериментира.  

Някои специалисти съветват родителите да си направят график, според който 

да сближават детето със зеленчуците.  

 

През първата седмица се 

предлагат отделни зеленчуци в 

суров вид, а през втората се 

смесват с някоя от любимите 

храни на малчугана. Третата 

седмица е за зеленчуци, 

поднесени със сос, а четвъртата 

е рискова -  въвеждате някоя 

съвсем нова храна.  

(Елица Михайлова, 6 Б клас) 
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Една блондинка кани своя приятелка на гости… 

Слага кафе и двете започват да си приказват. 

Изведнъж едната блондинка казва: 

- Гледай сега – като натиснеш копчето, за да 

загасиш лампата, и тя изгасва, а ти знаеш ли къде 

отива токът?  

- Не… – отговаря другата.  

Първата изгасва лампата, отива до хладилника и 

отваря вратата му. С възторг казва:  

- Ето виж, че токът отива в хладилника, за да се 

съхранява! 

                               *** 

Блондинка отива при доктора:  

– Докторе, помогнете! Ужили ме пчела!  

Докторът: – Няма страшно, сега ще намажа…  

Блондинката: – Но как ще я хванете? Пчелата 

сигурно отдавна е отлетяла някъде далеч!  

Докторът: – Неее, ще намажа мястото, където ви е ужилила.  

Блондинката: – Ааааа. Беше в парка, на една пейка под едно дърво.  

Докторът: – Не! Ще намаже тази част от тялото, където ви е ужилила пчелата, и ще мине!  

Блондинката: – Така да бяхте казали, докторе! Пчелата ме ужили на китката на ръката. 

Божичко, как ме боли!  

Докторът: – Коя точно?  

Блондинката: – Откъде да знам? За мен всички пчели са еднакви. 

                                     *** 

Блондинка катастрофира с колата. Полицаите идват на 

местопроизшествието. Питат блондинката какво е станало.  

- Ми, какво да кажа! Карам си аз по пътя и една елхичка ме следва. 

Аз надясно – тя надясно. Аз наляво и тя наляво. И по едно време, 

забих се право в едно дърво! Това е!  

Полицаите оглеждат. Единият записва нещо, а другият оглежда 

колата. По едно време вторият изкрещява: 

- Каква ти елхичка, бре! Това ти е ароматизаторът на колата! 
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Вестникът е към клуб 
 „Училищни медии“ 
 с ръководител  
Силвия Костадинова. 

 


