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  Бр. 16, НОЕМВРИ 2013 г.                                                                   

 

  Кои са будителите днес? Според мен това са учителите 

и родителите, защото те ни помагат и подкрепят. Към 

будителите са и медиите, които ни информират за 

всичко. Принципно най-много учителите заслужават да 

бъдат наричани будители. Защо ли? Защото ни учат на 

всичко - да пишем, да четем, да смятаме. Учат ни да 

бъдем хора! Те изграждат у нас представата за света, 

запознават ни с трудностите на живота и ни помагат да 

ги преодоляваме. В днешно време осъзнавам, че трудът 

им не е ценен, и смятам, че заслужават повече обич и 

респект от нас. Георги Костадинов от 7 В клас 

 

   Будителите днес са нашите учители и нашите родители. Ако 

се замислим, ще разберем, че ако не бяха те, нямаше да сме 

хората, които сме и които ще станем. Учителите ни учат да 

пишем, да четем и да опознаваме света. Обичат ни. Тяхната цел 

е да ни помогнат да успеем в живота. Понякога ни се карат, 

дават ни много домашни, но това е само за наше добро. Не бива 

непрестанно да мрънкаме, а, напротив, да им благодарим, че са 

избрали в своя път да ни образоват и се занимават с нас всеки 

час. Виктор Цветков от 7 В клас 

 

 

    

   Нашите учители ни дават много житейски уроци, те са като 

наши втори родители. Преживели са много и искат да ни 

покажат истината в живота. Винаги ни подкрепят, обичат ни, 

привързват се към нас, чувстват ни като свои деца. Деца, 

които трябва да научат на това  кое е добро и зло. Нищо, че 

са строги и ни се карат, те не искат да ни сторят зло, никога 

не биха ни наранили. Просто ни обичат и затова ни 

насърчават да вървим по правилния път. Затова трябва да сме 

им признателни, да ги ценим и уважаваме.  

   Честит празник, скъпи учители! Румен Петров от 7 В клас 
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 Изложба на г-жа Албена Галева 

   В РИО София бе открита изложба на 

картини на г-жа Албена Галева - учител 

по изобразително изкуство в 4. ОУ 

„Проф. Джон Атанасов“. Тя е завършила 

художественото училище за приложни 

изкуства в гр. Троян и след това в 

Югозападния университет специалността 

Педагогика на изобразителното изкуство. 

Над 10 години е преподавател по 

специалността си.  

 

 

 

   От 2006 г. започва да се занимава с живопис и 

оттогава над 100 нейни картини, подарени или 

закупени, създават усещане за спокойствие и 

уют в много домове, както и в коридорите и 

учителската стая на 4-то ОУ.  

 

 

 Заедно с учениците в час и в клуба по проект УСПЕХ те 

изработват коледни картички, сурвачки, великденски 

сувенири, като представят изработените неща на базари и 

изложби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Г-жа Албена Галева и директорът Таня Борисова на откриването на изложбата. 
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          Спортен свят 

 

 

 

Отборът ни по хандбал с 

треньор Василен Челебиев 

зае второ място на турнира, 

организиран от УСШ. 

 

 

 

 

 

     Да опазим пешеходците  

  В училище се проведоха час по безопасност и беседа с надслов „Безопасен път до дома и 

училище”.  Под формата на подвижни игри най-малките се  запознаха с основните правила за 

безопасно движение. 

 Според статистиката от 

всички участници в 

движението най-

уязвими са децата. Днес 

те са пешеходци, 

пътници и 

велосипедисти, а утре 

те ще бъдат водачи на 

моторни превозни 

средства. Най-много 

произшествия с деца са 

настъпили в районите  

на спирките на градския 

транспорт и 

сигнализирани 

пешеходни пътеки. 

Предпоставка за голямата тежест на  произшествията са високата скорост и интензивността на 

движението на МПС по тези участъци на пътя.  

Инициативите по безопасност на движението, осъществявани от НПП-КАТ при СДВР, 

съвместно с Регионалния инспекторат отдел “Образование”, столичните училища и детски 

заведения, са насочени към изграждане на трайни навици у децата за безопасно движение по 

улицата и повишаване на транспортната им култура. 
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 Коментар от трибуните на стадион: 

- Абе, вече цяло полувреме гледам централния ни 

нападател и все ми се струва, че той по-бързо стои, 

отколкото тича… 

                 *** 

 Боксов мач. Единият боксьор здраво млати другия.  

Вторият, целият в кръв и синини, накрая пада и преди да 

изпадне в нокаут, прошепва: 

- Добре ми разправяше мама да стана шахматист. 

 

                 *** 

Компютърна зависимост - това е, когато отидеш в 

киното и кажеш на касиерката: 

- Дайте ми място по-далеч от монитора. 

 

 

 

  - От десет години играя 

футбол и едва вчера разбрах, 

че нямам талант за този 

спорт! - казва един футболист 

на свой близък приятел. 

- И какво, отказваш ли се вече? 

- Не, ставам треньор, за да 

обучавам по-младите. 

            *** 

  Разговор между мутри: 

- Абе, кой е тоя Моцарт? 

- Един, който пише мелодии за мобифони. 

 

 

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


