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                  Брой 32, СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

  На 15 септември отбелязваме един специален 

празник. Празник, който събира малки и големи. 

Ден, в който училищният двор се изпълва с 

щастливи, усмихнати лица – на родители, на 

съученици и приятели от класните стаи, на 

учители.  

 По традиция това е един от най-вълнуващите 

празници в живота на нашето училище, 

когато  всички ние тръгваме с вяра и надежда по 

пътя на просвещението.  

 Особено е вълнението за най-малките ученици, 

които за първи път ще прекрачат прага на 4-то 

училище, за техните родители и учители, които 

ще им дадат едно от най-ценните неща – силата на познанието. 

  

 Директорът на 4.ОУ – г-жа Елица Петрунова, пожела на 

учениците, учителите и родителите на добър час, много 

творчески успехи и благополучие през новата учебна 

година.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Отец Владимир благослови учениците за здраве и благоденствие.                                                                                                                                                            
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Как да имате по-добър успех в училище 

Бъдете постоянни. Недейте да си 

мислите, че с едно прочитане на 10 

урока ще изкарате шестица на 

контролното. Най-добре е всеки ден да 

се подготвяте, а не да оставяте всичко в 

последната вечер преди контролното. 

Така определено ще постигнете по-

добри резултати. 

 

Слушайте в час. Повечето учители се опитват да обясняват добре уроците си. Старайте 

се да слушате и да участвате в клас. Ако през цялото време си намирате странични 

занимания, просто си губите времето. Много по-трудно е да се опитате да разберете нещо 

сами вкъщи, отколкото да ви го обясняват в училище. Ако имате въпроси, питайте и не 

се притеснявайте, че не сте схванали от първия път. 

Не забравяйте за консултациите. Всички преподаватели имат часове за консултации. В 

тези часове можете да помолите учителя да ви обясни отново урок, който не сте разбрали 

или сте пропуснали заради отсъствия. 

Водете си записки. Някои учители изобщо не диктуват план на урока. Това не означава, 

че не трябва да си водите записки. Учете се още отсега да си записвате най-важното, 

защото в университета никой няма да ви диктува. 

Не отсъствайте. Ако бягате от училище, няма как да очаквате добри оценки. Старайте 

се да присъствате в клас. Учителите го забелязват и не гледат с добро око учениците, 

които бягат и имат много отсъствия. Така само си създавате излишни проблеми. 

                                                                                             Алекса Георгиева - 7 А клас 

 

     

 

 На снимките: ученици от 5 А клас 
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           Спортен свят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Възпитаниците на г-жа Весела Александрова се класираха на трето място по хандбал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши волейболисти участваха в „Миниевроволей 2015“ по повод провеждането  

на  Европейското първенство по волейбол за мъже. В минитурнира се включиха осемте най-

добри софийски училищни  волейболни отбора (сред тях е отборът на 4.ОУ), като всеки тим 

представляваше един от отборите, които се състезаваха у нас по време на голямото първенство 

– България, Германия, Чехия, Холандия, Полша, Белгия, Беларус и Словения. Отборите бяха 

съставени от шест момичета и шест момчета. 

 

Спортът изисква, но възнаграждава щедро нашите труд и постоянство! 
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Oтивaмe c дъщepя ми нa yшeн 

дoĸтop. 

Дoĸтopът, шeпнeшĸoм: 

– Бoнбoни? 

Дъщepя ми, cъщo шeпнeшĸoм: 

– Kъдe? 

 

 

 

 

 

 

Maйĸa oтивa дa пpибepe дeтeтo cи oт дeтcĸaтa гpaдинa и ĸaĸвo дa види – вcичĸи дeцa 

в пяcъчниĸa cъc cмapтфoни, a госпожата cпи нa пeйĸaтa. 

– Beднaгa ce cъбyдeтe, ĸaĸ нe ви e cpaм. He ви ли e cтpax, чe няĸoe oт дeцaтa щe избягa? 

– възмyтeнo cъбyждa мaйĸaтa yчитeлĸaтa. 

– A, ĸъдe щe избягaт – пpи нac Wі-Fі имa caмo в зoнaтa нa пяcъчниĸa – нeвъзмyтимo 

oтгoвapя тя. 

 

 

Дeвизът нa дeцaтa: 

Aĸo мaмa e ĸaзaлa HE – питaй тaти. 

Πpoдължeниe: 

Aĸo и тoй oтĸaжe – питaй бaбa. 

 

 

Жена към мъжа си: 

– Тоя малкия на снимката виждаш ли го? Ей тука, 

отзад вдясно? Довечера в шест отиваш да го 

прибереш от училище. 

 

                                                                                                                      Започнаха тестовете  

 

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   

 


