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                  Брой 34, НОЕМВРИ 2015 г. 

 

                                                             Денят на народните будители - 1 ноември  

 Това е общобългарски празник на историческата 

памет и националното самочувствие, отстоявани с 

години и десетилетия. На този ден се почита  паметта 

на българските просветни дейци и революционери, на 

стотици и хиляди знайни и незнайни книжовници, 

наставници и просветители, борци за национално 

освобождение, вдъхвали вяра на народа в собствените 

му сили за трудностите, пред които пътят на историята 

ги  изправял неведнъж.  

  

Сред имената на най-почитаните народни 

будители са: свети Иван Рилски, Паисий 

Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, 

Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, 

Любен Каравелов и други. 

 

 

 

Рециталът, посветен на Деня 

на народните будители, бе 

под ръководството на г-жа 

Даниела Петрова и г-жа 

Дора Найденова. 

 

 

 

   Дълбок поклон и пред всички учители, на които думата „будител“ най приляга.  
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      Урок по родолюбие 

  На 12.11.15 г. се проведе 

мултимедиен урок по родолюбие, 

организиран от СО район 

„Искър“ и сдружение „Българска 

история“. На него присъстваха и 

ученици от 4.ОУ с Мариета 

Георгиева – учител по история. 

По интересен и нов начин децата 

бяха запознати с малко известни 

факти за личности и събития от 

нашата история, които обаче са 

оставили ярка следа в развитието 

на държавата ни. Основна цел на сдружението е съхраняването и популяризирането на 

българската история чрез поддръжката на сайт и обиколки на училища с цел изнасяне на 

уроци по родолюбие, които да запалят интереса към историята - най-вече сред младите. 

 

Участници в концерта, 

посветен на празника на 

народните будители, 

организиран от сдружение 

„Евтерпани“, бяха и вокална 

група "Жълтурчета" при 4.ОУ 

"Проф. Джон Атанасов" - 

София с худ. ръководител 

Нора Преждова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миглена и Диана Маркови  

(дует флейти) от НМУ "Л. Пипков", 

възпитанички на 4.ОУ. 
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Благотворителен концерт и благотворителна 

изложба базар бяха организирани в подкрепа на 

нашата ученичка Ива Гоговска на 10 г., от IV В 

клас, която е поканена да представи България на 

Международния конкурс за млади певци Riga 

Symphony в Рига (Латвия) на 3-7 декември 2015 г. 

 

Ива Гоговска изпълнява народни песни и се 

надява да успее да представи българските ритми 

на конкурса. Поканени са около 200 деца и 

младежи от цял свят.  

 

 

 За Ива официалната покана е от президента на 

Арткомпания "Нови звезди", България. До сега Ива 

е спечелила I място със златен медал и III място с 

бронзов медал (дуети) в Международния софийски 

фестивал "Кръстопът на музите" 2015 г. 

 

Искрени благодарности отправяме към всички, 

които я подкрепиха. 

 
 

 

Участието на Ива Гоговска в този конкурс е гордост за нас, за  София и за 

България.  Пожелаваме й успех! 
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Момичета, какво гадже никога не бива да си хващате… 

Донжуанът. Повечето 

момичета са привлечени 

от известните момчета в 

училището, които имат 

много обожателки и 

много гаджета. Най-

често те „се радват“ на 

голяма слава и лоша 

репутация. Проблемът е, 

че излизат едновременно 

с няколко гаджета. Не се влюбвай в такова момче, защото е твърде вероятно 

да страдаш, когато разбереш, че не си единствената в неговото сърце. 

 Грубиянинът. Има мъже, които са изключително груби. Те не се 

съобразяват с нищо, арогантни са и смятат, че мъжкарството се изразява в 

грубост. Не се захващай с такова момче, защото той определено не знае как 

да се държи с приятелката си. Отначало може да ти изглежда симпатичен и 

мъжествен, но бързо ще ти омръзне това  негово арогантно поведение. 

 Маминото синче. В този случай си обречена винаги да си на второ място, 

но не защото той ти изневерява, а 

защото за него мама е номер едно. 

Няма нищо лошо  в това едно момче да 

обича и да уважава майка си, но с 

маминото синче ще се чувстваш 

неоценена, а той никога няма да се 

влияе от твоето мнение, защото ще 

слуша майка си. 

 

 Зубърът. Знае всичко, което учите, чел е 

всички учебници и препоръчителна 

литература. Никога не отсъства от 

училище и всички учители го харесват. 

Може би имаш симпатии към него, 

защото е симпатичен и кротък, но той ти 

говори единствено за училище и уроци и 

това прави срещите ви скучни.   

     Алекса Георгиева – 6 А клас 
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                                  Какво не знаеш за мазнините 

 Всеки човек иска да бъде строен и слаб. Наднорменото тегло може да ни 

донесе много рискове за здравето, както и ниско самочувствие заради 

притесненията ни около 

външния вид. Наднорменото 

тегло може да бъде опасно, 

но недостигът на мазнини в 

тялото също не е риск за 

подценяване. Мазнините 

играят важна роля, която не 

бива да пренебрегваме. 

 Вероятно внимаваш как се храниш, защото не искаш да качиш килограми и 

да натрупаш излишни мазнини. Всъщност дори да не си с наднормено тегло, 

тялото складира известно количество мазнини. Те са му изключително 

необходими, защото така тялото се запасява с енергия. Мазнините са нещо 

като резерв на тялото, който е изключително необходим. Освен това 

мазнините изолират тялото и ни предпазват от студа. 

 Най-добрият начин за отслабване е спорт плюс балансирано хранене.  

Само така можеш да постигнеш 

красиво тяло, без да навредиш на 

здравето си. Момичетата не бива да се 

страхуват, че ще станат мускулести, ако 

спортуват. В женското тяло има много 

ниски нива тестостерон, а именно те са 

отговорни за натрупването на мускулна 

маса. Няма да станеш по-мускулеста, 

ако тренираш, а ще бъдеш по-стегната. 

 

 Вярно е, че най-лошо е да се трупат мазнини 

в областта на корема.  Повечето хора трупат 

мазнини там, а не знаят, че това е наистина 

вредно. Така се повишава риска от диабет, 

сърдечни болести, деменция и инсулт.  

       Андреа Григорова - 6 А клас 
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Традиционен футболен турнир 

за превенция на футболното 

хулиганство под надслов „Да 

подкрепим спортсменството“ 

проведе район „Искър“ на 

9.10.2015 г. Турнирът е и в 

подкрепа на София – 

европейска столица на спорта 

2018 г. Отборът ни по футбол с 

ръководител Теодор Дойчев се 

класира на второ място. 

Всички участници получиха 

подарък тениски. 

 

На 16.10.15 г. се проведе и 

традиционен волейболен турнир 

за превенция на спортното 

хулиганство. Волейболните 

срещи се играха във 

физкултурния салон на 4.ОУ. 

Участваха отборите на осемте 

училища в район „Искър“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               На I място са отборите на момчетата и момичетата от 4.ОУ. 

Спортен свят 

 

Вземи правилното решение – спортувай! 
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Ученически речник 

Училище - самотен манастир 

Ученик - затворник №213 

Класен ръководител - враг №1 

При директора - в стаята за разпит 

Свободен час - сиромашка радост 

Пред дъската - светът на мъките 

Бележник - черно досие 

Събота - небето се изяснява 

Неделя - слънцето грее за всички 

Ваканция - животът започва отново 

Родителска среща - скърцане на 

зъби 

Дежурен учител - звероукротител 

Междучасие - Троянска война; 

Пускай, Ганьо, говедата 

Учителят и класът - Али Баба и 40-те 

разбойници 

Учебна стая - гнездото на осите 

Счупен прозорец - ни чул, ни видял 

                                                                        Двойка – ще се срещнем пак 

                                                                       Тройка – възнаграждение за страха 

                                                                       Четворка – родени за живот 

                                                                       Петица – на прага на щастието 

                                                                       Шестица – ти сън ли си, или те има 

                                                 Страницата подготви: Стефан Босев – 6 В клас 
 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   


