
1 
 

 

                  Брой 22, МАЙ 2014 г. 

 

   Денят на българската просвета и култура и на славянската 

писменост 24 май е български официален празник. На този ден в България се чества 

българската просвета, култура и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, 

известни още и като Солунските братя. 

 Кирил и Методий дават на България просвещение и знание, което съвсем скоро я 

превръща в доминиращ фактор на Балканите и в Европа, не само във военно, но и в 

културно отношение. Стотици години по-късно близо 252 000 000 души още използват 

азбуката, създадена от братята. 

 С концерти и празнични програми цялата страна отбелязва Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. Хиляди ученици, преподаватели и 

родители изразяват почитта си към делото на Светите братя Кирил и Методий с венци и 

цветя.  

 24 май като празник на братята Кирил и Методий днес се отбелязва и 

в Русия, Чехия, Република Македония и други славянски страни, така както и в България 

- с много цветя, песни и тържества на учeници и студенти. 

 Празникът на буквите е специална дата за всички нас.  

 Където и да се намира, всеки българин  

пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този майски ден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „Театрално студио“ съвместно с 

клуб „Художествено слово“ 

представиха  постановката  

„Радини вълнения“ по романа  

 „Под игото“ на  Иван Вазов. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Открит урок по испански език  на тема:  

                                                   ”Смях и кикот, шаш и паника” 

 

 
    На 26.03.2014 г. се проведе открит 

урок по испански език, организиран 

от г-жа Дарина Цачева, в 148. СОУ 

“Проф. Любомир Милетич”.  

Темата на урока бе „1-ви април и 

испанския хумор“.  

Две момичета, облечени в 

традиционни испански рокли, 

посрещаха гостите, като им даваха 

забавни картички. Гости бяха 

ученици от 4-то ОУ “Проф. Джон 

Атанасов”.  

   

 

 Отначало урокът започна с малка 

закачка между капитаните на 

отборите. Имаше смешни клипчета, 

картинки, анимации. И двете училища 

се представиха на ниво. Този час беше 

изпълнен с много усмивки и приятни 

емоции, което очарова гостите.  

 

 На урока присъстваха родители, учители и директори. Специални гости  

бяха: Росио Атиар от образователния отдел на Посолството на Кралство 

Испания в България и г-жа Станка Котева от СУ “Климент Охридски” ДЕО.                                     

                                                        Страницата подготви: Ивана Петрова от 7 Б клас 

 

 

 

Да, мамо, ще внимавам!  
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                     Наградени наши възпитаници 

 

 

 

Ученикът Бойко Борисов от 7 В клас, с ръководител 

Люба Янева – учител по физика и астрономия, се класира 

на първо място на XVII Национална олимпиада по 

астрономия във възрастова група 7-8 клас и бе награден 

с грамота и златен медал. 

 

 

  

 На 30.05.2014 г. г-жа Галина 

Шипкалиева – директор на  

4.ОУ „Професор Джон 

Атанасов“, връчи награди на 

ученици  за участие в 

Националния конкурс на 

тема: 

„Възкресение Христово“, 

организиран от Българската 

патриаршия - Св. Синод. 

  

  

  Награди получиха и ученици за проявена висока отговорност към поставените задачи 

като председатели на класове и членове на Ученическия съвет. 

 

 

 

 Връчени бяха и всички 

купи, спечелени на 

районни първенства през 

2014 г. от възпитаниците 

на г-жа Елица Петрунова 

- по футбол, волейбол и 

хандбал.  
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  Цяла нощ котараци пяха песни под прозореца ми.  

На сутринта беше тихо. Може би котката е дошла, 

може би ротвайлерът. 

                                       *** 

 

 Пътувам си аз в метрото. В ръцете си държа кутия 

от iPhone 5. Изведнъж, точно преди да се затворят 

вратите, един ми грабна кутията от ръцете и избяга!  

Открадна ми хамстера!  

 

 

 

   

  Заекът и мечокът пътуват заедно във 

влака. По едно време във вагона влиза 

кондукторът и почва да проверява 

билетите. Мечокът се шашка:  

- Ами сега, аз съм без билет...  

- Аз пък си имам! - радва се заекът.  

- Защо не ми го дадеш на мене да го 

покажа, а ти ще се скриеш в джоба ми, 

докато мине проверката? - предлага 

мечката.  

 Навива се заекът, скрива се.  

Идва кондукторът. Перфорира билета 

и пита мечока:  

- А какво е това в джоба ти?  

Мечокът се тупа силно по джоба, вади заека оттам и казва:  

- А, нищо особено, снимката на един приятел. 

 

 

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   

 


