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                  Брой 29, МАРТ 2015 г. 

 

3 март - Национален празник на България 

 Това е Денят на освобождението на 

България от турско робство. Той се чества 

всяка година на 3 март в чест на 

подписването на Санстефанския мирен 

договор на тази дата (19 февруари стар стил) 

през 1878 г. 

 От 1396 до 1878 г. България е била част от 

Османската империя. В резултат на 

победата на Русия в Руско-турската война през 1877-1878 г. страната ни 

придобива независимост. По силата на Санстефанския договор България се 

превръща в най-голямата държава на Балканите.  

На 3 март се вдига националното знаме и се поставят венци в памет на 

българите, загинали в борбата за освобождението на отечеството. В 

големите градове се провежда тържествена заря. 

 

 Фондация „Детски книги” и „Читателска щафета 4: Ловци на 

приключения” са кампании, насърчаващи децата да четат. Своите 

форми за участие тази година са изпратили 760 деца от цялата 

страна, а общият брой на прочетените от тях книги е над 2750. От 

тези 760 деца шест са ученици в 4-то училище “Проф. Джон 

Атанасов“. Това са Цветомир Асенов, Анна-Мария, Стефан Иванов, 

Александра Маркова и Петър Филипов от 2 Г клас с класен ръководител Надежда 

Йосифова и ученичката Ния Димитрова от 3-ти клас. Шестимата читатели получиха 

сертификат и значка „СУПЕР ЧИТАТЕЛ”.  

На 5 февруари 2015 г. започва третото издание на наградата за най-добра детска 

книга „Бисерче вълшебно”, която избират самите деца чрез онлайн гласуване. 

Учениците от 2 Г клас също взеха участие в избора за най-добра книга.  

                                                                                                       Диляна Русева – 6 В клас  

http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/1878
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 За майките може да се разказва безкрайно. 

Майката не е просто жената, която те е 

родила, а човекът отделял от залъка си, за 

да те отгледа, възпитава те и те учи да 

бъдеш достоен човек. Тя заема най-

важната роля в живота на детето. Грижи 

се за него през целия си живот. Майките 

винаги могат да ти дадат добър съвет. Те 

стоят будни по цяла нощ, за да се грижат за нас. Лишават се от много 

неща, за да ни осигурят храна, дом и подаръци.   

Затова всеки трябва да обича и уважава своята майка, защото тя е най-

святото нещо на този свят.           Йоанна Георгиева – 5 В клас    

        

  Мечтите 

  Всички имаме мечти. Едни ни се струват по-

глупави, други по-красиви, но всички те 

осмислят живота ни, карат ни да се стремим към 

нещо, да вярваме. 

Всички наши мечти може да се сбъднат, ако 

имаме куража да ги преследваме. В повечето 

случаи мечтите остават неосъществени, защото 

само искаме, а не действаме. Някои хора искат 

много, но полагат минимални усилия и така 

разочарованието идва по-бързо. Тези, които се борят сами, независимо от честите упреци 

на околните, успяват. Без значение дали са "взели" това, за което са тръгнали, те не 

остават с "празни ръце". 

 Естествено, едни мечти се постигат по-трудно от други. За някои дори не можем да 

направим нищо, освен да чакаме съдбата и късмета. А е за предпочитане да си свободен 

в действията си, да не зависиш от никого и нищо. Ала хората, чиито мечти изглеждат 

невъзможни, глупави или дори смешни, са много смели. 

За да сбъднем мечтите си, трябва да ги превърнем в своя цел, а след това да създадем и 

път към тази цел. 

 Не се бойте от мечтите си! Следвайте ги навсякъде, където и 

да ви отведат, защото в този изопачен свят само мечтите могат 

да ни направят щастливи и да ни накарат да преследваме 

целите си. И помнете, че всяка мечта може да стане реалност... 

дори само в мечтите ни.       Алекса Георгиева - 6 А клас 
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Съвети за по-добро самочувствие 

1 Излез от комфортната зона! Естествено, че вкъщи на 

дивана винаги е толкова приятно. Но там за съжаление 

няма да срещнеш някое готино момиче/момче или нови 

приятели. Стегни се и предприеми нещо с приятелите си. 

2 Приемай нещата с чувство за хумор! Невинаги всичко 

върви по ноти. Леката усмивка е твоето спасение - дори 

и тогава, когато се опасяваш, че си се изложил.  

3 Престани да се сравняваш. Ще се побъркаш, ако непрестанно мислиш за това, че 

другите са по-умни, по-красиви, по-обаятелни, по-готини или в нещо друго по-добри. Не 

можеш да промениш нищо в другите, но можеш да промениш отношението си към това. 

Никой друг няма твоята външност и характер, това те прави уникален. 

4 Направи си списък с красивите неща в теб! Гледай се три минути в огледалото. 

Отбележи три неща, които харесваш в себе си! И ако някога се почувстваш зле, погледни 

списъка и ще се почувстваш по-добре. 

5 Никога не се предавай! Винаги ще има удари под кръста и разочарования. Въпреки 

това никога не губи надежда. Ако държиш на мечтите си и се бориш за тяхното 

осъществяване, те ще се сбъднат! 

6 Опитай нещо ново! Дали ще е курс по танци, или ще се запишеш в някой спортен клуб, 

или ще вземаш уроци по музика - сбъдни някоя мечта! В началото новото е винаги малко 

плашещо, но те очакват вълнуващи преживявания и ще натрупаш ценен опит. И може да 

намериш хоби, което да ти носи удоволствие.       Елица Стоименова - 5 В клас 

 

Бижута и грим за тийнейджъри 

  Някои тийнейджърки си мислят, че като се накичат с най-различни бижута и грим, ще 

изглеждат по-зрели, но всъщност приличат на малки момиченца, които за пореден път 

са ровили из нещата на майките си. 

Не трябва да прекалявате с грима, всъщност смятам, че даже не ви е необходим. Но може 

да  ползвате някакъв гланц, който да не е в толкова крещящ 

цвят. Другите неща като фон дьо тен, руж и червило увреждат 

детската кожа. 

  Не трябва да прекалявате и с бижутата. Носете гривни от 

ластичета. Правят се лесно и ластиците не са скъпи. Не ходете 

с обеци, които са по-големи от ушите ви. Слагайте си малки с 

цветчета или други формички. Не се кичете с големи гердани и 

ланци или пък от онези ленти, които са впити около врата, за да 

не ви оставят рани около кожата. Препоръчвам ви не много скъпо малко колие с малка 

висулка.  

  Бъдете естествени и нежни!                                          Никол Стоянова – 5 В клас 
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Видове приятелства 

Най-добър приятел – това е 

човек, с когото имаш общи 

интереси, изключително силна 

приятелска връзка и на когото 

може да се довериш напълно. 

Тези приятели си споделят 

всичко, дори нещата, които не 

харесват у другия. Именно това 

им помага да съхранят 

блицостта си дълги години или 

до живот. 

Сродна душа – това приятелство често е по-силно от връзката между двама най-добри 

приятели. При сродните души се твърди, че всеки е открил част от себе си у своя приятел. 

При повечето хора това приятелство е вечно. 

Приятели в група – това са няколко близки приятели, които споделят всичко помежду 

си и често са заедно.  

Интернет приятели – това определено е най-разпространеното приятелство в последно 

време. При него двама души се запознават online и стават приятели, като си комуникират 

основно в интернет. Напълно възможно е интернет приятелите никога да не се срещнат 

на живо. 

Приятели с изгода – това приятелство определено е доста лицемерно. При него двама 

души са приятели, защото единият или двамата имат полза от това. Среща се при хора, 

които са с различно финансово положение – единият има пари и може да черпи 

приятелите си по заведения и да прави купони на свои разноски, а другият се възползва 

от това, като му се прави на приятел. 

Съученици – приятелство между двама или повече души, които се запознават в 

училище. Повечето такива приятелства се разпадат, след като завършат образованието 

си.                                                                          Алекса Георгиева – 6 А клас 

 

 

Клуб 

„Училищни 

медии“ и 

техни 

приятели 

заедно на 

кино. 
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Плюсовете да нямаш гадже 

Можеш да се фокусираш върху приятелите ти. 

Случвало ли ти се е гаджето ти да не се разбира с 

компанията ти? Това може да породи много 

проблеми с приятелите. Освен това, когато имаш 

гадже, трябва да се концентрираш върху него. 

Понякога се налага да се разкъсваш между любовта 

и приятелството. Но когато нямаш гадже, това не се 

налага. 

Можеш отново да изпиташ удоволствието от първата среща. Вълнения, трепети и 

погледи. Първите срещи винаги са вълнуващи и интересни. Когато си с гадже, нещата 

вече не са толкова забавни, защото се познавате и липсва моментът на изненадата. Но 

когато си сам/а можеш да ходиш на първа среща и отново да преживяваш момента с 

пеперудите в стомаха. 

Не се налага да се съобразяваш с никого. Когато имаш гадже, всичко е по-сложно. 

Трябва да се допитваш до него дали му се излиза, какво му се прави, къде му се ходи и 

затова се налагат компромиси. Когато нямаш половинка, просто правиш това, което 

искаш. Не е нужно да се съобразяваш с партньора си, който постоянно мрънка, че нещо 

не му харесва или просто иска да се прибира вкъщи. 

Не преживяваш любовната мъка. Със сигурност разделите 

са тежки и трудни. През пубертета е невъзможно да не 

страдаш заради гаджето, което те е зарязало. Когато нямаш 

партньор, всичко е по-лесно. Няма кой да те наранява, няма 

кой да те кара да страдаш. Любовната мъка си остава нещо 

непознато за теб.            Александра Симеонова – 6 А клас 

  

 

Какво да не правиш, когато харесваш момиче 

 Не си бъркай в носа пред него. 

 Не си събувай обувките  в час. 

 Къпи се редовно. 

 Слагай си поносим парфюм. 

 Носи чисти дрехи. 

 Не прави неуместни комплименти. 

 Не се дръж просташки. 

 

  Елена Колева – 6 В клас 
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Страх от обвързване при момчетата 

 Момчетата се страхуват да се влюбят. Момичетата са много по-

склонни да показват любовта си, да се влюбят, без да мислят 

много, и да се отдадат изцяло на партньора, дори да не го 

познават добре. При момчетата не е точно така. Те се 

притесняват от това да изпитват и да показват чувствата си. На 

тях им е много трудно, когато трябва да кажат „Обичам те”, 

затова трябва да са сигурни, че са с правилното момиче и не 

правят грешка. 

 Да не ги помислят за лигльовци. Много момчета се притесняват от това да вървят с букет 

по улицата. Ако той иска да ти купи цвете и да те зарадва, ще се притесни, когато трябва 

да ти донесе букета. Момчетата се страхуват околните да не ги помислят за лигльовци и 

затова се притесняват да показват ласки на публично място. Ако гаджето ти не иска да 

те гушка, когато сте навън, избягва много целувки и докосвания, вероятно се притеснява 

от мнението на другите. 

 Да не загуби приятелите си. Момчетата са силно привързани към близките си приятели. 

За тях тази връзка е много силна и важна, затова се страхуват, че няма да могат да отделят 

достатъчно време на компанията си. Освен това някои момичета са ревниви и се дразнят, 

когато гаджето им настоява да излизат и с тайфата. В такъв случай той си мисли, че 

трябва да се разкъса, за да са доволни всички и да няма проблеми. 

 От изневяра. Със сигурност всеки понякога си мисли, че приятелката му е способна да 

изневери. Дори тя да не е дала никакъв повод, те се притесняват, че може би тя ще хареса 

друг повече. Всъщност по-голяма част от момчетата не прощават изневярата и 

приключват връзката си. По-голям е процентът сред жените, които са склонни да 

простят, ако приятелят им има забежки.                      Александър Папазов – 6 В клас 

Емоциите на човека 

Емоция е състояние може да бъде както 

положително (възторженост, радост), така и отрицателно 

(покруса, скръб), но също така и състояние на безразличие 

(апатия). Емоциите са част от човека, от неговата същност. 

Изследователите ги определят като силни психични състояния, 

включващи възбуда и силна енергия. Те пораждат чувства и 

страсти. Зависят от съзнаваното и несъзнаваното оценяване на 

събитията от човек. Определят разбиранията на реалността. 

Емоциите може да се превърнат в мотиви на постъпките, насочени към изграждането 

на отношенията между хората. Те определят избора и готовността на човек да 

действа. Връзката между родителите и децата е също силно емоционална. Какво 

означава да обичаш детето си? Не е ли това да му предоставиш необходимите 

възможности за изживяване на емоциите по начин, по който то да може да живее в 

обществото. Да се чувства уважавано. Родителите могат да предадат на децата си 

това, което те самите знаят.                                        Габриела Зашева – 5 В клас  

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Митове, в които вярваме        

Щраусите не забиват глава в пясъка, когато са в опасност. 

Щраусите ровят в пясъка, но обикновено за да гълтат малки камъчета. 

Когато се чувстват застрашени, всъщност се снижават и отдалече може да 

изглежда сякаш са заровили глава.     

Сладкото не прави децата хиперактивни. 

Противно на това, което може да ви казват много родители, безброй изследвания са 

доказали, че сладкото няма такъв ефект върху децата. Всъщност няколко капки 

подсладена вода дори могат да успокоят раздразнено бебе. Когато захарта навлезе в 

кръвта и достигне мозъка, тя временно увеличава производството на успокояващи 

химикали като серотонина. Много хора не вярват на това и посочват, че техните деца 

наистина стават буйни, когато хапнат сладко. За това има просто обяснение - когато 

дадете на децата си сладко, подсъзнателно вие обръщате повече внимание на това как 

се държат и забелязвате неща, които иначе не ви правят впечатление. 

Златната рибка има доста добра памет. 

 Тя може да помни неща в продължение на месеци, а не на 

секунди, както може би сте чували. 

Ако глътнете дъвка, тя не остава години в тялото. 

 Всъщност тялото изобщо не я разгражда, а я изкарва по естествен път след няколко 

часа.    Ивайло Каменов – 6 В клас 

 

Сънищата 

Забравяме 90% от сънищата си 

В рамките на 5 минути след събуждането си хората 

забравят половината от това, което са сънували. След 10 

минути 90% от съня е забравен. 

В сънищата си виждаме само лица, които вече 

познаваме 

Мозъкът ни не може да "изобретява" лица. В сънищата си виждаме истински лица на 

истински хора, които вече сме срещали в живота си, но може и да не си спомняме.  

В една нощ може да сънувате между 4 и 7 пъти 

Средностатистически, докато спите, бихте могли да сънувате между 1 и 2 часа всяка нощ. 

Смесване на сънища и реалност 

Мозъкът ни интерпретира външните стимули, които нашите сетива усещат, докато сме 

заспали. Така той ги прави част от нашите сънища. Когато чуем звук от реалността, е 

възможно да го пренесем в съня си. Така например е възможно да сънувате, че сте на рок 

концерт, докато брат ви разучава на китарата си най-новото парче в съседната стая.                    

Алекса Георгиева – 6 А клас 
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Суеверия по света 

 В славянските страни се смята, че срещата с черна 

котка носи нещастие. Единственият начин да 

неутрализирате срещата с черната котка е да се 

изплюете през лявото си рамо. В Англия обаче тя носи 

щастие. 

 В Гърция от древни времена се смята, че кокалче от прилеп предпазва от 

урочасване. В същото време обаче убийството на прилеп, дори с цел 

набавяне на кокалче, носи нещастие. 

 В Англия се смята, че ако в първия ден от месеца кажете „бели зайци”, през 

целия месец късметът ще е с вас. Ако англичанин види сврака, той смята, че 

тя носи нещастие. 

 Ирландците смятат, че ковачите могат да изгонят болестите и злите духове.  

 В Италия се смята, че ако чуете котка да киха, това носи голям късмет. При 

вида на монахиня италианците докосват дърво, за да не им избяга късметът. 

 В Китай се смята, че метлите са обладани от духове. Затова с метла може 

да метете пода, но не и да чистите от паяжини статуите на домашните 

богове. Ако някой ви удари с метла, това е равносилно на проклятие. Много 

е лошо, ако метлата докосне главата ви.               Рая Найденова – 6 В клас 

 

Защо гледаме страшни филми? 

Филмите на ужасите обикновено поемат в себе си всички онези тъмни, 

изкривени, страховити и ужасяващи истории. Но защо продължаваме да ги 

гледаме? Оказва се, че има много причини: някои хора искат да гледат нещо, 

което се отнася към личните им страхове, докато други просто искат да 

предприемат „психологическо пътуване“. Филмите на ужасите разглеждат 

първичните ни страхове. Интересно е да се проследи историята на тези 

филми, наблюдавайки как всяко поколение 

определя ужаса. Ако искаме да се 

насладим на филм от подобен жанр, 

експертите съветват да се опитваме да се 

отделим от събитията в него и да си 

напомняме, че всичко във филма е резултат 

от ефекти, а не реални ужасяващи събития. 
Валентин Александров – 6 В клас 
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Зловещи места 

 

Островът на изоставените кукли, Мексико.  

Той е имал един единствен обитател, който веднъж 

извадил от водата труп на удавено момиче. Един ден 

видял кукла да се носи по канала. Извадил я и я закачил 

на дърво като се надявал, че така ще успокои духа на 

злощастното момиче и че ще предпази острова от други 

злини. Той продължил да събира още кукли от канала и 

да ги слага да висят по дърветата. 

 

Гората на самоубийците, Япония. Намира на 

остров Хоншу, освестен с това, че на него често са 

извършвани самоубийства. Първоначално гората била 

свързана с японската митология и сметната за 

"традиционно жилище" на демони и призраци. Сега се 

твърди, че тя е на второ място в света в класацията на 

местата, където хората решават "да си уредят сметките 

с живота". На входа на гората има плакат, който гласи:  

 

"Животът ти е ценен подарък от родителите ти. Помисли за тях и за семейството си“. 
 

Град Сентрейлия, Пенсилвания. Заради 

подземен взрив и пожар, който не утихва, броят на 

жителите му намалява от 1000 през 1981 г. на едва 7 

през 2012 г. Вдъхновение е за заснемането на филма на 

ужасите Silent Hill и поредица от видеоигри с това име. 

 

 

 

 

Италианският остров на чумата. 
Той е част от Венецианската лагуна в Северна Италия. 

Твърди се, че от римски времена е бил използван като 

място за изгнание на пациенти с язва и други болести. 

Местните легенди разказва, че душите им не можели да 

намерят покой.  
 

    Андреа Григорова – 6 А клас 
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  Странни животни 

Стъклена жаба. Тя е характерна за Венецуела. 

Естественото й обитание са субтропичните или 

тропичните влажни планински гори и реки. Видът 

е световно застрашен. 

 

 

 

Императорски тамарин. Идва от западната 

част на Бразилия. Вид малка маймунка с 

дълги мустаци, тя е с размер 25 см и тежи 

500 грама.  

 

 

Нарвал или морски еднорог. Вид кит с 

дълъг рог, който използва както за бой, 

така и за разчупване на леда. Нарвалът 

живее на границата на ледовете. Храни се 

предимно с треска, гренландска камбала, 

сепия и скариди. 

 

Прошареният тенрек е животинче, което 

напомня на таралеж пънкар. Идва от 

Мадагаскар, ползва се като домашен 

любимец. Храни се с насекоми. 

 

 

Африканска дървесна усойница. Техните силно 

релефни люспи им помагат да се катерят по 

дърветата и им придават вид на дракони. 

Видовете от този род са активни главно през 

нощта. Хранят се с малки земноводни, гущери, 

гризачи, птици и дори други змии. 

 Ниа Младенова – 6 В клас 
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Добре дошла, пролет! 

 

Какво се случва  в сезона на 

цветята и дъждовете? 

 

 

Времето омеква. Урааа! Сбогом - киша, сняг, виелици, поледици, шапки и шалове!  

Дните стават по-дълги. Сменяме часа! Супер! 

Градините, полята и горите се изпъстрят с цветя. Каква прелест!  

Но пристигат и алергиите.  Апчих! Наздраве! Кърпичка? 

Скоро всичко ще премине! Идва любимата пролетна ваканция и великденските празници 

с червените яйца и козунаците.  

Красота! Усмивки! Радост голяма! Животът е безкраен празник! 

Така посрещнаха Първа пролет в час по 

испански петокласниците заедно със своята 

учителка  по испански език г-жа Дарина 

Цачева. Говориха си за планетите, за смяната 

на сезоните, изобщо за неща, с дх на пролет. 

Малките испанисти сътвориха акростихове 

от собствените си имена с пролетна лексика. 

Гости на урока 

бяха г-жа Галина 

Шипкалиева - 

директор на 4-то, 

зам.-директорите 

г-жа Виолета 

Гогева и г-жа 

Елица Петрунова, 

както и родители 

на учениците.  

 

 

А двуезичната пролетна изложба, маже да се види във фоайето на втория етаж в училище. 

    Страницата подготви г-жа Дарина Цачева – учител по испански език в 4-то ОУ 
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- Мамо, в училище всички ми казват, че 

съм много разсеян. Кажи, че не е 

така?!  

- Момченце, ти живееш в 

апартамента отсреща. 

 

- Татко, ти нали казваше, че си добър 

физиономист и помниш добре лица?  

- Да! Защо?  

- Ами, защото си мисля, че ти счупих 

огледалото за бръснене… 

 

Дете мърмори на баща си:  

- Татко, купи ми барабан.  

- Не, ще ми пречиш, докато чета 

вестник! - отговаря татко му.  

- Не се тревожи, ще го бия само 

докато спиш. - казва детето.  

 

 

 

Скъпи съседи, ако песента ви 

харесва - ударете веднъж по 

тръбите на парното. Ако не ви 

харесва - два пъти. За следваща 

песен - три пъти… 

 

 

 

 

 
Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова 

 

                                                                                                       Анджела Маринова – 5 В клас 

 


