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                    Брой 24, ОКТОМВРИ 2014 г. 

 

  Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от 

света. Целта на този ден е да подчертае колко е важна ролята на учителя в обществото. 

 Да си учител е професия като всяка друга – има 

призвани, с талант да бъдат учители, това са 

педагози в истинския смисъл да думата - тези, 

които водят децата. На тях пожелавам да търсят 

и намират начини да се съхраняват каквито са. 

Да не се отчайват и отказват, защото има смисъл 

- и едно дете да научиш за магията на езика ни, 

за необятната красота на математиката и 

чудесата на природните науки, да си отворил 

света му с непознат език - пак си е струвало. 

Защото тези учители са вдъхновение и опора, те 

носят любовта в себе си. Рая Найденова - 6 В клас 

На 4 октомври 4-то ОУ „Професор Джон Атанасов“ отпразнува своя патронен празник 

 Джон Винсънт Атанасов е американски 

физик, математик и електроинженер от 

български произход, създател на първия 

електронен компютър. Той е роден на 

4.10.1903 г. близо до Хамилтън. Джон 

Атанасов посещава България два пъти. 

Първото му посещение е през 1970 г. 

Тук е награден с орден „Кирил и 

Методий“ I степен. Тогава изнася 

няколко лекции в Българската академия 

на науките, посветени на изобретяването на компютъра. Второто му посещение е през 

май-юни 1985 г. Джон Атанасов вече е признат за изобретател на непрограмируемия 

компютър. Тогава е награден с орден „Народна република България“, първа степен. 

Посещава и родното място на своя баща - с. Бояджик, Ямболско. Връчен му е ключът 

на почетен гражданин на гр. Ямбол. Наред с двата си български ордена Атанасов вече е 

получил и най-голямото научно признание на България - през 1983 г. е избран за 

чуждестранен член на БАН, а от 1988 г. името на Атанасов кръжи и в Космоса - така е 

наречен първият астероид, открит и изследван от българи в Националната 

астрономическа обсерватория „Рожен“.                            Елица Стоименова – 5 В клас 
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Отношенията между учители и ученици 

Те играят важна роля в живота 

на нас - децата, които 

прекарваме половината си ден 

в училище и ако нямаме добри 

взаимоотношения с учителите 

ни, излизаме от училище 

изнервени и пренасяме лошата 

енергия у дома. 

  Няма учител, който да не е 

загрижен за учениците си. Но 

не всеки умее да покаже 

позитивно загрижеността си.  

Обикновено учителите са с добри намерения, грижат се за възпитаниците 

си, напътстват ги и им казват, когато не оправдават очакванията им. И 

въпреки това съществуват ситуации, които водят до неудовлетворение и 

обезкуражаване и за учителя, и за учениците. 

 Взаимоотношенията между учителите и учениците могат да бъдат няколко 

типа. Или могат да бъдат в добри отношения и работата на учителя да 

върви без никакъв проблем, или в лоши взаимоотношения и така се 

започва с караниците и наказанията. 

 Други учители пък са толкова добри и учениците се възползват от това и 

започват да правят каквото си поискат. 

  Има и трети вид учители, които са пък прекалено строги и изнервят и 

себе си, и учениците, а дори и околните. 

 

  Уважението и насърчаването са двете основни качества при  всяка една 

проява на загриженост. Когато учениците почувстват, че учителят се 

интересува и е загрижен за тях, а не само от преподаването и усвояването 

на учебния материал са много по-склонни дори сами да коригират 

неприемливото си поведение и отношение.  

  Ако един учител насърчи учениците си да използват допуснатите от тях 

грешки като възможност за извличане на поука и им докаже, че вярва в тях 

и в техните възможности за справяне, работата в часа ще бъде по-

ползотворна и успешна.  

  Бариерите в общуването са несъзнателно допускани грешки, които 

влошават общуването.          Алекса Георгиева – 6 А клас 
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                               МАЛКИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

    Почти всеки има домашен любимец куче или котка, затова аз ще ви предложа как да 

се грижите за животни като папагали, хамстери, зайци и домашни влечуги, които не 

изискват разходки извън жилището рано сутрин или късно вечер.  

ПАПАГАЛИ Най-лесният за отглеждане 

папагал е вълнистият папагал.  Той е малък и 

лесен за отглеждане. Продължителността на 

живота му е 15 години в домашни условия 

при правилно хранене и подходящи грижи. 

Яде основно сухи или покълнали семена, 

както и определени плодове и зеленчуци.  

Обича да си играе с играчки, да общува с 

хората и с други вълнисти папагали. 

 ХАМСТЕР  Той се нуждае от много малко пространство. За начало е напълно 

достатъчно да му осигурите средно голям кафез, оборудван с присъщата къщичка за 

сън, настилка, паничка за храна и поилка. При оптимално добро гледане доживява до 3 

години. Изберете място за клетката на завет, без пряко слънчево греене, да не е близо 

до отоплителен уред. Не бива да бръмчи постоянно 

до тях телевизор или радио, неговият слух е много 

фин и има опасност от стрес и раздразнителност. В 

зоомагазините има богато разнообразие на 

концентриран фураж. Не го прехранвайте, защото  

тялото му складира храната. Целогодишно обича да 

похапва всякакви плодове. Фъстъците и орехите са 

желан деликатес. Хамстерите са много чисти 

животни, техните къщи са като аптеки. Много са 

смешни, когато се мият. 

ЗАЙЦИ  

Препоръчва се да се хранят с фабрични гранули от фураж. При 

правилни домашни условия и редовно пускане извън клетката заекът 

може да живее 8 години. Размерите на клетката трябва да са 

60x60x45см. 

 

 

 ДОМАШНИ ВЛЕЧУГИ Домашните влечуги са 

подходящи домашни любимци за децата на 

подходяща възраст, за да се грижат и разбират своя 

приятел. Тези влечуги трябва да живеят в аквариум 

с украса, която да прилича на естествената среда 

на животното.      Габриела Зашева – 5 В клас 
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                                  Как очите определят характера 

  Най-голям процент от хората имат кафяви очи. Притежателите им обикновено се 

описват като нежни, любящи и искрени, верни. За тях близките хора са от 

изключително значение и в тяхно име са готови на саможертви. Ценят истината, но 

едновременно с това търсят начини тя да им донесе някаква полза. Като хора на 

действието, те са пълни с енергия, която целенасочено и методично влагат в 

постигането на своите желания.  

Хората със сини очи по традиция са определяни 

като студени и лишени от естествената 

емоционалност. Но това често е само привидно. 

Много от тях са изключително чувствителни хора, 

които не искат душевните им колебания да бъдат 

всеобщо достояние. Наистина могат да сменят 

настроенията си твърде лесно, но пък имат богато 

въображение и са способни да обясняват тези свои състояния. Лекотата, с която гледат 

на живота, понякога кара околните да ги определят като „вятърничави". Но независимо 

от това, хората със сини очи успяват да постигат успехи, благодарение на развитото си 

стратегическо мислене. То им помага и при общуването с околните, като ги прави 

изключително контактни. С присъщата им упоритост и трудолюбие, синеоките рядко се 

отказват, когато са решили да имат нещо. 

 Чернооките се описват като емоционални, страстни и чувствителни. Това понякога ги 

прави лесно избухливи и дори конфликтни. Притежават огромна енергия и когато 

успяват да я насочат в желаната посока, са в състояние да постигнат невероятни 

резултати. Благодарение на емоционалността си, често създават впечатление за 

лабилност и известен авантюризъм, но определено рядко остават незабелязани.  

 Хората със зелени очи са по-рядко срещани, но 

пък привличат околните като магнит. Зелените 

очи са примамливи, дори хипнотизиращи, но 

притежателите им могат да бъдат и доста 

коварни. Зеленооките често са описвани като 

хитри, пресметливи, самолюбиви. Също както 

черните очи, и зелените рядко могат да останат 

незабелязани, а чарът им е в състояние да отвори 

почти всяко сърце. Хората със зелени очи обикновено са пробивни, способни, надарени 

с талант и остър ум. В професията и личния си живот те често са лидери.  

Пъстрите очи като правило принадлежат на хора, които са добродушни и весели. Те са 

заредени с оптимизъм и обикновено са търсена компания заради позитивното си 

излъчване. Винаги са готови да направят услуга някому, което понякога може да 

изглежда прекалено наивно. Обичайно са пълни с енергия и търсят поле за 

изразходването й както в професионален, така и в житейски и личен план.  

    Ниа Младенова и Диляна Русева - 6 В клас 
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                          7 начина да разбереш дали някой те харесва 

1. Ако ти се усмихва всеки път, когато те види, 

лицето му/й се озарява, търси те постоянно с поглед. 

2. Ако има желание да говори с теб независимо на 

каква тема, обикновено се притеснява, когато общува 

с теб. 

3. Ако търси различни възможности да те срещне, 

появява се на всякакви странни места, където ти 

ходиш. 

4. Ако разпитва за теб твои приятели под всякакъв 

претекст. 

5. Ако се навърта около теб във всеки удобен момент - 

примерно през междучасията. 

6. Ако те закача в училище, търси близост под някаква форма. 

7. Дори когато говори зад гърба ти и се прави на интересен(на) пред теб, е възможно 

да те харесва. За много момичета и момчета е трудно да признаят пред себе си и 

пред приятели, че харесват някого, и тогава реагират противоположно на това, 

което се очаква. 

                       Какво да направите в такава ситуация 

 Ако усещаш, че някой има симпатия и проявява 

интерес, но въпреки това не прави крачка към теб - 

направи ти първата. Покани го/я на кафе, на кино, на 

концерт...  Рискуваш единствено да покажете по-явно 

това, което изпитвате. 

 Ако усещаш, че е по-срамежлив/а и може би ще 

откаже, ако му/й отправите подобно предложение - 

организирайте купон за рожден ден, имен ден или 

просто без повод, там сред повече хора, силна музика и 

шумна обстановка със сигурност ще се отпусне и ще 

можете да си кажете неща, които до този момент не 

сте имали възможност.    Андреа Григорова - 6 А клас 

 

Училищното приятелство 

Приятелството в училище е нещо хубаво. Но в час трябва да се внимава, 

а в междучасията можем да споделяме впечатления и да си говорим. 

Приятелство НЕ е, когато си приятел с някого, да искаш да преписваш 

от него и да настояваш да ти се подсказва. Един истински приятел може 

да се докаже, като не ти пречи по време на урок. Писането на бележки в 

час може да е забавно, но така си пречим взаимно, защото материалът 

върви, но не можем да го възприемем и запомним, разсейваме се. 

Приятелите не трябва да лъжат учителите, за да се прикриват за 

домашни и неподготвеност. Приятелството се съхранява и оцелява извън 

училище.      Елена Колева – 6 В клас 
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                                                Малко известни любопитни факта 

 Мона Лиза няма вежди и мигли - шедьовърът на Леонардо 

да Винчи "Мона Лиза" няма вежди и мигли. Всеки е 

виждал тази картина, но повечето хора не обръщат 

внимание на този факт. Според някои изследователи 

липсата се дължи на мода, властвала по това време в 

Италия. Френският учен Паскал Коте провежда 240-

мегапикселово сканиране на творбата, на базата на което 

твърди, че първоначално Джокондата е имала вежди и 

мигли, които са заличени по време на реставрация. 

 

 Милиони от дърветата по Земята са засадени от 

катерички, забравили къде са скрили жълъдите си. 

 Бразилия е кръстена на дърво – на т.нар. бразилско 

дърво, от което се произвежда широко използван 

по това време червен оцветител за платове. 

 Медът е единствената храна, която не се разваля - 

за един килограм мед пчелите събират нектар от 

над 2 милиона цветя.    Алекса Георгиева – 6 В клас     

 

Сърцето на астронавтите в Космоса придобива кръгла форма  

В сянка оставят факти, като този, че в по-

голямата част на своите пътувания 

космонавтите са принудени да живеят по 

съвсем специален, често неудобен и 

странен начин. Резултатите от проучване 

показват, че сърцето на астронавтите в 

Космоса придобива кръгла форма. 

Промяната във формата на сърцето 

изчезва скоро след завръщането на Земята. Решение на проблема с 

кръглото сърце е открит - комплекс от упражнения, които да предотвратят 

появата на подобно явление. Той е разработен специално за астронавти, но 

може да влезе в употреба и на хора на Земята. Без постоянната гравитация 

на Земята гръбнакът на хората  започва да се разтяга и може да се удължи с 

близо 6 сантиметра! Така астронавтите в орбита стават по-високи.                                                 

Никол Стоянова – 5 В клас 
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            Спортен свят 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Честита победа на момичетата и момчетата от 4.ОУ 

"Проф. Джон Атанасов" в турнира по волейбол "За 

купата на кмета" - организиран от район „Искър“ с 

любезното съдействие на кмета на район „Искър“     

г-н Ивайло Цеков и зам.-кмета г-н Петър Моллов! 

Да бъдат упорити трудолюбиви и борбени винаги, 

за да се наслаждават на много успехи в живота и в 

спорта, им пожела Елица Петрунова – треньор на 

отборите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                             Вземи правилното решение – спортувай!  
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 Как да разберете дали някой има iPhone? Той 

сам ще го покаже до пет минути след 

запознанството. 

                          *** 

 Ходиш по улица с iPhone 6 в джоба, спъваш 

се, падаш и чуваш *пук*... 

 Първа мисъл: 

- Дано да е кракът ми! 

 
 

-Мамо, вчера намерих телефон. 

- Къде е? 

- Изхвърлих го. 

- Защо? 

-Нямаше бутони и отзад 

имаше нарисувана отхапана 

ябълка. 

 

                      *** 

 

 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! 

 

 

 

   

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   


