
1 
 

 

 

 Брой 21, АПРИЛ 2014 г. 

 

                             „Талантите на децата в 4-то“ 

  

 В нашето училище бе проведен 

годишният концерт за пореден 

път под наслов „Талантите на 

децата в 4-то“.  

 В програмата бяха включени 

ученици с таланти в различни 

области – музика, танци, 

рисуване, приложно изкуство, 

спорт.  

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                      Хорът на училището 

 

  

  

Знае се, че талантът не 

търпи никакво насилие, той 

сам определя посоките на 

своята реализация. Талантът 

сам чертае пътищата към 

звездите. И все пак тръгва от 

някъде – от една дума или 

жест, от едно начало, от една 

среща, която се оказва 

съдбовна в живота на 

човека.  

     

 

    Балет „Ка денс“ 



2 
 

                                   „Талантите на децата в 4-то“ 

  Всеки талант прави детето уникално, затова учителите подкрепят своите ученици в 

тяхното индивидуално развитие и насърчават в часовете техните природни таланти.   

                                                                                               

 

 

 

   

 

 

 

       

Калоян Иванов, китара                                                       Емили Илиева, балет 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 
Йоан Весков и Румен Петров                                      Юлия Каменова, худ. гимнастика 

 

  

 Без упорит и всеотдаен труд 

талантът може да закърнее и 

да остане нереализиран, а от 

това губи не само индивидът, 

но и обществото. 

 

    Танцов състав „Чинари“ 
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 Талантът  е умение и възможност за 

постигане на високи резултати в 

някаква област. Затова особеностите 

на отделния човек и усилията му да 

развие тези природни дадености го 

отличават от другите. Това е 

предпоставка той да стане  

забележителна личност на своето 

време и в дадената област. 

 

 

   В училището ни има ученици с разнообразни 

заложби.  

 Гостите на концерта успяха да се насладят на 

музика, много и разнообразни по тематика 

песни и танци, също така имаха възможността 

да видят и какви уникални предмети са 

изработили децата в часовете по 

изобразително и приложно изкуство.  

 

      

Изложени бяха грамоти, купи и медали от областта на математиката, шаха и спорта, 

спечелени от наши възпитаници.  

 

 
                     

                                     

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                                                                                                         Клуб Легоконструиране 

              Снимки от концерта може да видите на фейсбук страницата - Четвърто училище. 
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  Две блондинки отишли в пустинята.  

Едната носела със себе си прозорец.  

Другата я попитала: - Защо носиш 

прозорец?  

- Защото, ако ни стани горещо, да го 

отворя. 

                *** 

 

- Скъпа, какво има за вечеря?  

- Мързеливи сарми!  

- Какво е това?  

- Зелето е на балкона, а плънката - във фризера!  

 

 

Съпруг и съпруга се хранят. 

 Жената казала:  

- Малко прекалих със солта, но 

това е, защото те обичам.  

Съпругът взел солницата, 

изсипал я цялата в чинията на 

жена си и казал:  

- А аз колко много те обичам! 

 

 

 

 

   - Трябва спешно да напуснем този град!  

      Това е за нашата собствена безопасност!  

  - Мамо, престани! Не ми се ходи на село! 

 

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   
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