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Бр. 13, ЮНИ 2013 г.                                                                   

 

На 1 юни ученици от 4-то 

училище се включиха към 

инициативата на  Държавната агенция 

за закрила на детето  в организацията 

на флашмоб – т. нар. жива усмивка, 

пред президентството по повод 

Международния ден на детето и 

десетгодишнината от създаването на 

Съвета на децата. Събитието е част от 

кампанията „Усмихнатите деца на 

България”, организирана от съвета.  

 

Над 600 деца се събраха в центъра на 

столицата, за да предложат изход от 

натрупаната в българския политически 

въздух омраза.  

 

 

 

Заедно с други деца от всички областни 

градове на страната те образуваха огромни 

усмивки, за да напомнят на възрастните, че 

във всеки от нас живее по едно дете и че 

трябва да пазим безценните детски усмивки. 

Инициативата се организира повече от месец 

във "Фейсбук”. (Ирис Карагьозова, 6 Б клас)   
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На 2 юни се навършват 136 години от гибелта на поета революционер 

Христо Ботев. 

Христо Ботев е роден в Калофер в 

семейството на даскал Ботьо Петков 

и Иванка Ботева. През май 1876 г., 

след избухването на Априлското 

въстание, Ботев започва дейност за 
организиране на чета и става неин 
войвода. От румънския град 
Гюргево се качва на 16 май с част 
от четата на кораба "Радецки" и 
ден по-късно принуждават 
капитана на кораба да спре на 
българския бряг.  

От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Балкана, минавайки през десетина 
села. Много малко българи обаче се присъединяват към четниците въпреки 
предварителните очаквания. Четата води няколко боя с преследващите я 
османски потери. На 2 юни 1876 г. е последният тежък бой - привечер след 
сражението куршум пронизва Ботев. Това се случва в подножието на връх Вола в 
Стара планина.  

Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България се 
отбелязва за първи път официално през 1901 г., когато на връх Вола присъстват и 
живи Ботеви четници. 

По традиция всяка година на 2 юни в 12,00 часа в продължение на 2 минути 

сирените в цялата страна свирят в знак на всенародната почит към неговото 

дело и на загиналите за свободата на България. При подаването на сигнала 

пешеходците и пътните превозни средства спират на място до края на звука 

от сирените. (Гергана Димитрова, 6 Б клас) 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                  Христо Ботев с братята си. 
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"Подобряване здравето на учениците в училище чрез 

здравословно хранене" 

  От години в 4. ОУ се работи по темите 

за здравословното хранене. На 

17.06.13 г. по този повод училището 

посетиха гости от Дирекцията по 

образованието на гр. Османие, 

Република Турция, от МОН, РИО 

София-град, от Столичната община и 

район "Искър". 

  Здравословното хранене влияе сериозно върху живота на хората и затова задачата на 

учителите е да помогнат на учениците да придобият здравословни хранителни навици. 

Екологичното възпитание е основен приоритет, който е застъпен в почти всички часове 

под формата на беседи, прожекции, доклади и презентации, подготвени от самите 

ученици. Те активно участват в изложби, залесявания и други подобни инициативи.  

Всяка година ходят с преподаватели на лагери - на планина, море и ски училища, които 

също допринасят за доброто им физическо и духовно здраве. Учениците с ентусиазъм 

участват в здравословните партита, които се провеждат в часовете, под ръководството на 

г-жа Даниела Петрова. Направиха изложби и презентации на някои от следните теми: 

"Природа и здраве", "Чай или кафе?", "Паметта на водата", "Тютюнопушене, алкохол, 

наркотици или здраве", "Храната - лекарство, отрова, оръжие" и  др. (Алекса Ангелова, 6 Б) 
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Коя е тежка и коя лека храна – как да ги различим?  

Каква храна да изберем за разтоварващи дни, за 

диета, за по-здравословен хранителен режим?  

Ще кажете, че това е елементарно - ясно е, че 

плодове и зеленчуци са лека храна, а баници, меса и 

торти - тежка. Ще сте прави, но всеки има свое 

мнение по въпроса и ако за един лека храна е само 

супа, за друг само салата, за трети обаче лека храна е 

пържола с картофи, но без хляб.  

 

Всъщност балансът между хем лека, хем засищаща, хем здравословна храна е най-

важният. 

Това, към което трябва да се стремим, желаейки да консумираме леки храни, е основно: 

Леките храни са естествени, без допълнителна обработка, не съдържат изкуствени 

консерванти, оцветители и подобрители.  

Повечето от леките храни са богати на вода. Нямат много мазнини. На тези условия 

отговарят основно пресни или приготвени на пара или на скара зеленчуци.  

Подходящи са зеленчуковите супи. 

Нетлъсти меса: основно риба, бяло пилешко месо, телешко, заешко. 

Пресни плодове и прясно изцедени плодови сокове. (Стефания Драгомирова, 6 Б клас) 

            Яжте малки и умерени количества, не се тъпчете!  
 

 

 

Актуалните цветове за лято 2013 са пастелните 

нюанси с телесен цвят и с цвят на слънчев загар, 

освежаващ лимонов цвят или нежно 

маслиновозелено. Един от най-красивите минерали 

на земята, зеленият калцит, както и скъпоценният 

камък смарагд ни дават модерните прозрачни и 

вибриращи зелени нюанси, мастилените нюанси от 

лазурно до тъмносиньо и почти черно, бяло, 

кафяво, бордо и сиво, както и металният блясък на 

различните нюанси ще продължат да бъдат на 

мода през лятото на 2013 г.  
(Елизабет Димитрова, 6 Б клас) 

 

 

 

 

             

http://www.az-jenata.bg/article/6967/Dietata-na-Pier-Dyukan-na-moda-i-u-nas/
http://az-jenata.bg/article/8273/Banitza-sas-spanak-i-sirene/
http://az-jenata.bg/article/12235/Zdravoslovni-hrani-koito-razkrasyavat-i-podmladyavat/
http://az-jenata.bg/article/11380/Palneni-chushki-vkusotia-na-skara/
http://az-jenata.bg/article/8176/Nay-dobrite-retzepti-za-riba-na-edno-myasto/
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Как да си прекараме лятната ваканция по-забавно! 

 

 Лятото е вече тук и съвсем логично всеки от 

нас се замисля къде, как и с кого да прекара 

лятната си почивка. Юли и август са най-

предпочитаните месеци, в които хората 

решават да прекарат няколко дни на морето.  

 Греещото слънце, морският бриз и приятната 

копания са нещата, които        правят почивката 

ни приятна, но ако не  намерим подходящото 

място, тя може да се окаже пълна катастрофа.  

Има моменти от лятната ваканция, когато детето остава само, защото приятелите му са 

заминали на море, на екскурзия или просто на гости при баба и дядо. Тогава 

почивката се превръща от безкрайно приключение в кошмарна скука.  

Тук се намесва родителят, който, дори да е зает през деня, може да измисли 

подходящи занимания, които да разнообразят ежедневието на малчугана.  

През лятната ваканция едно увлекателно четиво може да потопи детето в свят на 

приключения, пътешествия и магия. Отидете заедно с малчугана до библиотеката и го 

оставете сам да си избере книгата, която ще чете. Разбира се, може да направите 

някои предложения, но не налагайте вкусовете си, защото има опасност, вместо да 

възбудите любопитството му, да го откажете от четенето като занимание.  

Мокрите забавления на открито са най-хубавата част от лятната ваканция. Но тук и вие 

трябва да участвате. Слагайте банския и превърнете двора или терасата в бойно поле. 

Може да използвате също балони в различни цветове, пълни с вода, но за тях ви 

трябва по-голям терен, за да бъде гонитбата пълна.  

Спортните занимания за лятната ваканция са не само забавни, но и полезни за 

здравето. Повечето от тях обаче също изискват поне двама играчи.  

Подходящи за лятото са федербал, футбол, 

баскетбол, каране на колело. Скачане на въже и 

дама (на открито) обаче стават за самостоятелна 

игра, но по-скоро за дамите.   

(Катрин Върганова, 6 Б клас) 
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„Какво е Street Fitness ?! 

  STREET FITNESS е чудесна форма на физическа 

активност, извършваща се на открито. 

Тренировъчните комплекси са базирани на 

взаимодействие между собственото тегло и 

околната среда, като включват разнообразни 

упражнения на земя, успоредка и лост. Всяка 

отделна тренировка се структурира индивидуално, с 

цел развиване на по-широка гама от физически 

показатели и забавление на участниците. 

 

   

Отделните комплекси от упражнения са подбрани 

според физическата възможност на спортуващите да 

изпълняват популярните упражнения: лицева опора, 

кофичка, набиране, коремно и силово възлизане на 

лост. Поетапното усвояване на тези упражнения и 

подобряването на постигнатите резултати при тях са 

част от преките цели на STREET FITNESS. Най-важно е 

създаване на трайни навици за поддържане на 

физическа култура и удоволствие от спорта. 

Обичайните места за тренировка са училищните 

дворове след края на часовете, парковете и спортните 

игрища . Тренировките започват с кръгово загряване 

на ставите. Следва кратка аеробна загрявка, най-често 

тичане, тичане на място, скачане на въже. 

 Добре е, ако имате основен фитнес опит.  

   В случай че можете да направите 

двадесет лицеви опори, едно-две набирания и 

няколко кофички на пейка, спокойно може да се 

запътите към близкото училище. Резултатите ще 

дойдат с времето, точно както във фитнеса. 

  Street Fitness - за кого е и за кого НЕ Е? 

Всъщност спортът е за почти всеки, но нека се 

има предвид, че хора с контузени китки или 

други наранявания не могат да го практикуват. 

(Виктор Младенов и  Георги Митев, 6 Б клас) 

 

                         Вземи правилното решение – спортувай!_______________                                                     
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8 правила за летен флирт 

Лятото е сезонът на любовта или на флирта. 

Каквото си избереш.  Свободното време е повече, 

слънцето ни кара да се усмихваме, а плажът 

предразполага към свалки. 

С една дума, време е да си опресним правилата на 

летния флирт. Не че той има строги правила, 

просто има някои основни положения, които ще 

ти помогнат да станеш по-добър и да прекараш 

едно по-интересно лято. 

1. Бъди естествено готин. 

Как ли? Усмихвай се повече. Позитивното отношение, чувството за хумор и усмивката са 

неща, които те правят по-привлекателен, без дори да се стараеш. Една усмивка променя 

цялото излъчване на човека. 

Отпусни се. Зареди се с лятно настроение, забрави за момент за проблемите и се 

съсредоточи върху почивката и приятното изкарване.  

2. Изучи изкуството да намигаш. 

Ако го направиш в подходящия момент, този простичък жест може да има огромен ефект. 

Причината – той е забавен, закачлив и спонтанен. Все пак не прекалявай, за да не реши 

момичето, че имаш тик. 

3. Покажи й, че я харесваш. 

Вече не сме в детската градина и не е необходимо да дърпаме плитките на момичетата, за 

да им покажем интереса си. Не сме и пъпчиви тийнейджъри, според които да се правиш на 

незаинтересовано готин е най-добрата тактика. Първото условие за успешен флирт е да 

покажеш на момичето, че ти харесва. Най-лесният начин да го направиш е, като я 

погледнеш за няколко секунди. По-точно за 3 секунди, казват експертите. По-дългото 

взиране е прекалено и може да има обратен ефект. 

4. Не се страхувай от липсата на интерес. 

Дори и да ти се струва, че точно чака само да я заговориш, за да се хвърли на врата ти, 

понякога се оказва, че тя просто не е заинтересована от теб. Приеми го мъжки, не 

досаждай и продължи нататък. 

5. Бъди спонтанен. 

Това донякъде е идеята на лятото. Направи нещо, което е неочаквано, дори и за самия теб.  

6. Извади летните дрехи. 

В училище трябва да спазваш определен дрескод, дори и през лятото. Извън него обаче 

никой не те задължава да се обличаш по определен начин. Затова извади шантавите 

тениски, шарените ризи и късите панталони. Експериментирай с ярки цветове. Така 

изпращаш на околните посланието, че си в лятно настроение, че си готов да се забавляваш 

и че искаш да опитваш нови и интересни неща. 

7. Бъди социален. 

Няма как да срещаш различни момичета и да флиртуваш с тях, ако си стоиш вкъщи. 

Използвай лятото и повечето свободно време, за да подобриш социалния си живот. 

Излизай повече, запознавай се с хора, работи върху социалните си умения. 

8. Заговори я. 

Видял си я, харесал си я, погледнал си я за 3 секунди и сега какво? Време е да я 

заговориш. Как? Много зависи от ситуацията, но все пак има едно универсално правило: 

не се мъчи да използваш оригинална реплика, сякаш взета от романтична комедия. И не 

говори с чужди думи. Кажи нещо естествено и подходящо за ситуацията. 

(Велислава Стоянова, 6 Б клас) 
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Блондинка се обръща към минувач: 

- Можете ли да ми помогнете, че тук нещо не 

мога да умножа 18 по 37? 

- Съжалявам, но това е уличен телефон, а не 

калкулатор! 

                           *** 

Блондинка се връща разтревожена вкъщи и пита 

мъжа си: 

- Къде са децата? 

- На английски! 

- Офф, добре! Where are the children?  

                            *** 

- Обвиняеми, Вие обиждате служебно лице! 

Определям глоба от 100 лв. Искате ли да 

кажете още нещо? 

- Бих искал, но при тези цени...  

 

Учител: - Приятна ваканция и 

септември да се върнете по-мъдри. 

- Благодаря, подобно – отговарят 

учениците.  

 

 

 

 

                                              Страницата подготвиха: Ивана Петрова и Ивана Радева, 6 Б клас 

 
Вестникът е към клуб 
 „Училищни медии“ 
 с ръководител  
Силвия Костадинова. 

 


