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                  Брой 33, ОКТОМВРИ 2015 г. 

 

  Националният исторически музей 

бе домакин на концерта по случай 

Деня на музиката – 1 октомври. 

Тази година се навършват 35 

години, откакто този ден е обявен 

за празник на българските 

музиканти и певци.  

 Празникът се организира по инициатива на сдружение 

"Евтерпани" по проекта на ЕС "Евровизия. Музеите 

представят Европа". Участниците са носители на 

награди от престижни международни конкурси и 

фестивали.  

 Сред поканените за този голям концерт  са  вокална 

група "Жълтурчета" при 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов" 

с художествен ръководител Нора Преждова и Йоана 

Костадинова – възпитаничка на училището ни. 
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                 Нещата, с които родителите ни често ни дразнят 

Винаги знаят всичко и са прави – факт е, че родителите ни имат повече житейски опит 

от нас, отгледали са и са възпитали децата си и са се сблъсквали с доста трудности в 

живота, но това не означава, че знаят абсолютно всичко и по-правилно мнение от тяхното 

няма. Родителите често дават мнението си, без то да бъде поискано, независимо дали 

става въпрос за избор на колеж, избор на кола, къде де отидем на почивка и т.н. 

Държат се с теб като с малко дете – хубаво е да 

имаш някого зад гърба си и да знаеш, че има поне 

двама души на този свят, на които наистина им пука 

за теб и които са готови на всичко, за да ти 

помогнат, когато имаш нужда. Това обаче не 

означава, че на моменти не са изключително 

досадни с въпроси от сорта на: “Купи ли си 

лекарствата, които ти предписа докторът?”, “Навън е студено, защо не се облечеш по-

добре?”, “Сигурна ли си, че си си научила добре уроците?” 

Обичат да се месят – родителите смятат, че житейският опит, който имат в повече, ще 

ти бъде полезен и на теб, но понеже не могат да ти го предадат, просто те съветват неща, 

които смятат, че са правилни. Например, кой колеж да избереш, къде да отидеш да 

работиш, кои приятели да избягваш и с какви момчета/момичета да се срещаш. Понякога 

дори те съветват относно музикалните ти предпочитания. 

Не приемат съвети – още едно нещо, в което са добри, но което не искат да получават – 

съветите. Когато се опиташ да ги посъветваш нещо, те не приемат думите ти на сериозно, 

защото смятат, че все още си малък и не е уместно да ги съветваш. Така че вместо да се 

ядосваш, че не те слушат, остави ги да си трошат главата  :) 

Хубаво е да обичаш и цениш родителите си и да им показваш колко много ги 

обичаш. Благодари им за всичко, което са направили за теб, и им кажи, че вече не 

си тяхното малко дете и можеш да се грижиш доста повече за себе си.  

                                                                                                       Алекса Георгиева – 7 А клас 

 

  Няколко причини вашата майка да ви е приятелка 

 

1. Тя дава най-добрите съвети. 

2. Тя е вашата най-голяма подкрепа. 

3. Може винаги да се оплачеш пред нея. 

4. Тя ви готви любимите ястия. 

5. Тя стои зад всеки ваш успех. 

6. Тя е вашето напътствие. 

7. Тя винаги ви напомня колко сте красиви и специални. 

8. Ако всички други ви напуснат, тя ще бъде тук. Никол Стоянова – 6 В клас 
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Как да се реагира, ако детето започне да крие и дори да преправя оценките 

си. И наистина ли не разбира, че е недопустимо да постъпва по този начин? 

 

 Естествено, че разбира, но има нещо, което надделява над морално-

етичните ценности. И най-вероятно това е страхът, който е причина децата 

да крият и поправят лошите си оценки. При това съвсем не е задължително 

детето да се страхува от скандала вкъщи. Много често подобни инциденти 

се случват в семействата, където децата не се докосват с пръст дори, но 

възрастните така тежко приемат лошите им оценки, че детето се бои да не 

ги огорчи. Изобщо фиксирането върху оценките от страна на родителите е 

доста вредна практика. Детето започва да си мисли, че не го обичат, освен за 

добрите му оценки в училище, и съответно изпитва страх да не загуби 

любовта на родителите си заради двойките.    Валентин Александров – 7 В клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Съвети как да си предпазвате личните вещи в училище 

Телефоните е хубаво да седят във вас но ако имаме час по физкултура е

добра идея да ги оставяте при учителите

Не си оставяйте нещата навсякъдепо чиновете защотоможенякой да

ви ги вземе

Когатоноситемного пари например закапаро за зелено училище по

добре ги предайте възможно най бързо на учителя за да не ги загубите

или да не ви ги откраднат      Анджела Маринова – 6 В клас  
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       „Фортисимо в клас“ продължава…. 

 

За поредна година г-жа 

Нора Преждова работи с 

учениците в 4-то по 

проекта „Фортисимо в 

клас“, където те се 

запознават с видовете 

инструменти и могат да 

се докоснат до тях. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Лъчи от възторг в детски усмивки, отново устрем и вдъхновение от уроците по музика! 

Пет години на крилете на полета с „Фортисимо в 

клас“! 

 С благодарност и дълбоко признание за 

изключителната подкрепа на фондация „Америка 

за България“ към възрожденската инициатива за 

духовност и любов към изкуствата! 

 За да растат децата ни в по-радостно и креативно 

обкръжение, с повече красота, артистичност и 

таланти! 

И за да може Музиката да бъде с всеки един от 

тях! 

                         Хари Ешкенази 

Директор на образователна програма „Фортисимо в клас“ 
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Спортистът никога не 

побеждава сам. Зад 

успеха му са 

треньори, 

специалисти и 

учители. 

 

 

 

 

 

 Под ръководството на учителите по 

физкултура премина спортният ден в 

училище, организиран с турнири по 

волейбол, футбол, народна топка и 

щафетни игри.    

Победителите и най-активните 

ученици получиха награди. 

 

 

 

 

 Спортът ни учи освен да 

побеждаваме и да губим с 

достойнство, да потискаме агресията 

си, да дисциплинираме волята си, да 

бъдем по-толерантни. 

 

 

 

Спортът изисква, но възнаграждава щедро нашите труд и постоянство! 
 

 

Спортен свят 
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                                                                   Ученически бисери 

 Реката извира от дупка и тече до билото на Черно море. 

 В бедрата на земята се крият... 

 Ернест е левак с дясната ръка. 

 Доячката слезе от трибуната и на нея веднага се качи 

председателят. 

 Селянинът бил заможен: имал свиня и жена 

 ...в нощта на 7 срещу 9 септември... 

 Карл V е роден при леля си, защото майка му тогава не е била 

там. 

 Дон Кихот бил 50-годишен младеж с плешив кон. 

 Монахът предложил на баба Илийца да пренощува в манастира, 

но тя си мислела за младия юнак, който я чака в храстите, и 

отказала. 

 Алеко чул приближаващия се водопад. 

                                                                                    Елена Колева – 7 В клас 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   


