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  Бр. 15, ОКТОМВРИ 2013 г.                                                                   

 

    На 4.10 - патронния празник на 4-то ОУ 

„Професор Джон Атанасов“, учениците 

организирано посетиха „Цари Мали град“ в с. 

Белчин. Един уникален исторически комплекс с 

реставрирана крепост от IV-V в. и църква от ХVII в. 

  В крепостта са намерени ценни златни монети на 

Юстиниан, бронзови на Гала Плацидия, на Траян, 

Теодосий и др. Сред находките има и 

средновековни апликации от VI век, множество 

стрели от епохата, известна като Тъмните векове. 

Установява се, че по това време крепостта е била 

разрушена. 

   

  Векове след като хунските и аварските орди 

разрушават стените й, крепостта получава шанс за 

нов живот. Сега кулите и част от крепостните стени 

вече са издигнати в пълната им височина. В двора 

на крепостта, който вече се оформя като красив 

парк, са изложени антични бойни машини и 

доспехите на воините от бурната епоха, когато 

Цари Мали град е трябвало да отбива нападенията 

на варварите. 

 

Учениците, разглеждайки 

крепостта, се пренесоха в 

късната античност. 

Изслушаха и беседата на 

свещеника на църквата 

„Света Петка“.  

 След като се докоснаха до 

частица от нашата история, те 

се забавляваха на открито на 

атракционите за деца.     

Върнаха се в София след 

един пълноценен ден, 

изпълнен с познания.    
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          Обучение на ученици от 4-то ОУ "Проф. Джон Атанасов“ към  

Образователния офис на ЦЕРН 

 

  На семинара с тема “Образователни предизвикателства в 21 век”, организиран в 

рамките на проекта EDU21- Образователни политики в ХХІ век и проведен в “Принцес 

хотел”, зала „Европа“, гр. София, 4-то училище беше представено с презентацията  

“Учениците - (не)откритият ресурс на средното училище” от учителя по физика 

Люба Василева. На събитието присъстваха  представители на образователни 

институции, образователни експерти от чужбина, представители на неправителствени 

организации от Литва и България; директори и експерти; преподаватели с интерес към 

иновативните подходи и инструменти в сферата на неформалното обучение. 

 

  Ученици от 7 В клас, водени от учителката 

по физика г-жа Люба Василева, посетиха 

Института по системно инженерство и 

роботика при БАН.  

  Разгледаха някои от лабораториите на 

института и участваха в демонстрации на 

робота „Робко”. Запознаха се с историята на 

създаването на Европейската организация за 

ядрени изследвания (CERN), Швейцария, 

научиха за нейните основни мисии и за 

новите технологии, създадени там. Чрез 

увлекателната лекция на доц. д-р Роман 

Захариев, зам.-директор на института, се 

запознаха с устройството и работата на 

Големия адронен колайдер (LHC). 
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Halloween в училище 

 

 Хелоуин (на английски: Halloween) e маскарад, 

който се провежда на 31 октомври най-вече в 

англоeзичните страни Великобритания, 

Ирландия, Канада и САЩ. Празникът съвпада с 

честването на католическия ден на Вси светии. По 

традиция децата носят страшни костюми, тиквени 

фенери и обикалят съседите си, като събират 

бонбони и сладки с предупреждението, че ако не 

получат сладкиши, ще им "изиграят номер". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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- Как ще се маскираш за Хелоуин? 

- Като Шрек. 

- Маска купи ли? 

- Още не, а ти как ще си? 

- Красавица! 

- Маска купи ли си? 

     *** 

  Хелоуин. 

- Супер! Ще си купя пиратска превръзка за 

окото! 

- Не се излагай, купи си лицензирана! 

 

   

 Жорж е задържан след уроците и се прибира от училище. 

Баба му го пита: 

-Защо пак са те наказали? 

Той отговаря: 

-Учителят по география ме пита за Дарданелите, аз не знам къде са! 

-Нали съм ти казвала много пъти да помниш къде си оставяш нещата!-мърмори го 

строго бабата. 

            *** 

 Контролно.  

Преподавателят внимателно следи 

учениците, и от време на време гони тези, 

които хваща с пищови.  

През вратата поглежда директорът:  

- Аааааа, контролно ли пишем? Тук сигурно е 

пълно с любители на преписването!  

Преподавателят му отговаря:  

- Не, любителите ги гоня. Тук са само  

професионалистите. 

 

 

 
    

 Вестникът е към клуб 

 „Училищни медии“ 
  с ръководител  
 Силвия Костадинова. 

    

 


