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  Бр. 14, СЕПТЕМВРИ 2013 г.                                                                   

 

         Настъпи първият учебен ден.  

  Той винаги е бил тържествен за всички ни и 

символизира стремежа на ученика и учителя към 

духовност, наука и просвещение.   

 По-големите смело пристъпиха вече познатия им 

училищен праг.  

 Притеснени и развълнувани първокласниците и 

децата от предучилищните групи, придружени от 

своите класни ръководители, влязоха по стаите си, 

където ги очакваха приятни изненади, а на всеки 

чин - учебници и цветни читанки.  

  

 

 

 Директорът на училището г-жа Таня Борисова 

и кметът на р-н „Искър“ г-н Ивайло Цеков 

поздравиха учениците и учителите,  като им 

пожелаха през новата учебна година много 

успехи в съвместната им творческа работа. 

 В 4-то училище от години се изучава 

предметът религия. Отец Владимир благослови 

всички присъстващи ученици и групите по 

религия.  
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 Дейности в 4-то ОУ 

  Във връзка с държавната политика за 

по-пълното и задължително обхващане 

на 5- и 6-годишните в 4.ОУ „Проф. 

Джон Атанасов“ за предстоящата 

учебна година са разкрити 2 

подготвителни групи. Стаите за ПГ са 

ремонтирани и оборудвани изцяло от 

Столичната община. Условията са 

съобразени и отговарят на възрастта на 

децата, за да може те да се адаптират 

по-лесно към училищната среда. 

 На снимката: кметът на р-н „Искър“ 

Ивайло Цеков, кметът на Столичната 

община г-жа Йорданка Фандъкова и 

директорът на 4.ОУ г-жа Таня Борисова. 

 

 По случай новата учебна 2013/2014 година в РИО София-град бе 

открита изложба с картини и ръчно изработени изделия от 

рециклирани материали на ученици от 4-то ОУ с ръководители 

учителите Албена Галева, Гюрга Станкова и Елена Антонова. 

Представените експонати са изработени и в клубовете по 

проект УСПЕХ. 

 

 

   

 

 

 

Директор Таня Борисова и г-жа Ваня Кастрева - началник на РИО- София. 

 

 Коридорът на 4-тия етаж през лятната ваканция бе 

ремонтиран със съдействието на училищното 

настоятелство и с парите, събрани от родители на ученици 

от 4-то. 

 

 Благодарим за спонсорството на БНП "Париба" за пейките, 

които дариха за двора на училището, както и на всички 

родители, които отделиха от своето време безвъзмездно 

да помогнат за тяхното поставяне! 
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                                            Спортен свят 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 На състезанието по волейбол, в което взеха участие всички отбори на 

училищата от р-н „Искър“, I място спечелиха момчетата, а III - момичетата 

на 4-то училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Вземи правилното решение – спортувай! 
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  Вълкът гонил заека, но по едно време 

паднал в една дупка. Тогава заекът 

застанал на ръба на дупката и започнал 

да го псува, но изведнъж се спънал и 

паднал в дупката при него. Тогава 

вълкът се надигнал над заека. 

А заекът с ръка на сърце казал: 

-Ако щеш ми вярвай, дойдох да се извиня. 

                      *** 

 Вълкът чука на вратата на трите 

прасенца и им говори: 

- Прасенца, отворете! Аз съм майка ви и 

ви нося мляко и бисквити. 

А прасенцата му отвърнали: 

- Ти не си майка ни. Нашата майка 

отиде за бира и кебапчета. 

 

 

 Учителката пита: 

- Деца, кое ви хареса най-много 

в музея? 

Иванчо: 

- Как Марийка падна по 

стълбите! 

                         *** 

 Медицински преглед в училище. 

Докторът пита първокласник: 

- Някакви оплаквания от уши и 

нос? 

- Да. Пречат ми, когато си 

слагам пуловера. 
  

 

 

 

Вестникът е към клуб  

„Училищни медии“  

с ръководител  

Силвия Костадинова.  


