
 С усмивка в 4-то
                                    Брой 38, 2016 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

 Повече от 100 
деца се събират на 
площад “Славейков” 
в центъра на София, 
за да изпеят “Питат 
ли ме де зората”. 
Патриотичното 
събитие се 
посвещава на 3 март - 
Националния празник 
на България, на 1 март 
- Баба Марта и на Деня 
на самодееца. Идеята 
и организацията е на 
Арт компания “Нови 
звезди”, Народно 
читалище “Св. св. 
Кирил и Методий” - 
София и Столичната 
библиотека. 

Вокална група „Жълтурчета“ с ръководител Нора Преждова 
участва в патриотичното събитие “Аз съм българче”.

                          

                             
“Аз съм българче” 

Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
 
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам -
първа радост е за мене.
 
Аз съм българче 
свободно,
в край свободен аз 
живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.
 
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно 
време,
син съм на земя 
прекрасна,
син съм на юнашко 
племе.

                    Иван Вазов

Децата, облечени в народни носии, рецитираха стихотворения за 
България и изпълниха песните “Хубава си, моя горо”, “Стани, стани, 

юнак балкански”, “Облаче ле бяло” и др.



                      Ден на отворените врати в 4-то

 По случай
 1 март

четвъртокласниците 
и техните класни 

ръководители 
вързаха 

мартенички и 
поднесоха 

картички 
на децата 

от подготвителните 
групи в 

детските 
градини.

Децата 
от детската 
градина бяха 
зарадвани с 
мартенски 
изненади.

Възпитаниците 
на г-жа 
Богатинова 
показаха колко 
много са научили 
в детската 
градина и че са 
готови да станат 
ученици.

 Традиционно всяка 
година училището 
организира Ден на 
отворените врати. На 
този ден в училище ни 
идват на гости деца от 
подготвителните групи 
на детските градини в 

района. Те с интерес 
разглеждат класните 
стаи на бъдещите 
първолаци. Посещават 
часове на ученици 
от начален курс, 
кабинета по енвижън, 
физкултурните салони 

и компютърните 
кабинети. Забавлявайки 
се, заедно с децата 
от началните класове 
се занимават с 
разнообразни и 
развиващи уменията 
дейности.

Баба Марта 
дойде вече, 

слънце весело 
припече. 
И небето 
се засмея, 

радост нова 
ни огрея. 

Баба Марта 
ни посети 

с китка цвете 
във ръцете... 
На глава си 
кат момиче 
тя забола е 

кокиче 
и до него 

минзухар - 
наш добър 

познайник стар. 
Жабите 

на речний бряг 
я посрещат, 
да й искат 
кукуряк.

               Елин Пелин



 Месец на книгата
 През месеца на книгата между учениците 
от начален курс се организира маратон 
на четенето. Събитието се проведе в 
училищната библиотека, където децата 
четоха откъси от своя любима книга. 
По тяхна инициатива се проведе и 
кампанията „Дари книга“. 
 Дарените книги бяха предоставени на 
училищната библиотека.

Всеки участник 
получи грамота за 

добър четец.

  Млади поетеси

Възпитаничките 
на г-жа Силвия 
Костадинова 
- Габриела 
Сачанска от 6 A 
клас и 
Михаела Попова 
от 5 A клас, 
получиха грамоти 
от главния 
секретар на 
Светия  синод 
на БПЦ 
архимандрид 
Герасим за 
участието си в 
националния 
конкурс 
“Възкресение 
Христово” -
2016 година.



             Пролетен концерт на 4.ОУ 

Празничен колорит и слънчеви детски усмивки изпълниха двора на традиционния 
пролетен концерт на Четвърто училище. Децата от начален курс поздравиха 

многобройната си публика с песни и танци. В концерта с поздрав се включи и танцов 
състав “Чинари”. Динамичната музика и богатото разнообразие от песни вдъхновиха 

публиката, зареждайки я с добро настроение. 



  ПРИЛОЖНОТО КОЛОЕЗДЕНЕ - СПОРТ, КОЙТО УЧИ 
ДЕЦАТА НА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ  

В турнира взеха участие и ученици от 4.ОУ „Проф. Джон 
Атанасов“.

  Турнир по 
приложно 
колоездене се 
проведе в р-н 
“Искър”. Идеята 
на приложното 
колоездене е 
именно в това: да се 
развият уменията 
на подрастващите 
в майсторското 
владеене на 
колелото и да ги 
научи на пътна 
безопасност. 
Велосипедът е 
първата и най-
забавна възможност 
за детето да се 
научи да управлява 
превозно средство, 
а покрай това - да 
опознае правилата 
за уличното 
движение и 
да осъзнае, че 
спазването им е 
важно най-вече за 
неговата собствена 
безопасност.        

Децата 
изграждат у 
себе си и съвсем 
друга култура на 
поведение на пътя, 
защото още от 
малки знаят 
какви могат да са 
последиците, 
ако например 
пресичаш 
на червено.

Съдийството се извършва от пътни полицаи и 
инспектори.

                    

                    Редактор:
  Силвия Костадинова -
  учител по БЕЛ в 4.ОУ

 
Състезанията са 
по правилата на 
Международната 
асоциация по 
автомобилизъм (ФИА), 
по които ежегодно се 
провежда европейско 
първенство, в което 
участие взима и 
България.


