
 С усмивка в 4-то
                                    Брой 39, 2016 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

  “Картина от мнозина”, или картина безкрай

 Идеята за проекта 
се ражда през 2011 
г., за да обедини 
творческите  
индивидуалности  на 
безброй художници 

в една безкрайна 
картина. Екипът на 
артцентър „Орхидея” 
инициира този 
международен 
проект с цел да 
обедини творческите 
индивидуалности 
на художниците 
в една безкрайна 
картина. Тази обща 

картинна прогресия 
представлява 
своеобразна мозайка 
от разнолики теми, 
сюжети и стилове. 
 Авторите трябва да 
нарисуват четири 
малки картини, с 
размер 20х20 см, 
които след това да 
се слеят в общото 

платно. Целта е да се 
привлече вниманието 
на художниците  от 
страната и извън 
нея и да им се даде 
възможност за 
творческа изява, 
без ограничения в 
изразните средства 
и художествените 
похвати.

Наши ученици с ръководител Албена Галева 
участваха в конкурса „Картина от мнозина“ и 

рисуваха на живо в предаването „На кафе“ 
по Нова телевизия.

 Тази статуетка бе за 
нашия малък рицар 
на четката Любен 
Гергинов и неговата 
картина “Болната земя”.

Картината 
“Болната земя” на 
Любен Гергинов, 

8 г.

 Александра, Ния, 
Габриела и Елизабет 
(от ляво на дясно) от 
6 В клас рисуват на 

живо по Нова тв.

Калоян 
Петров, 11 г.

Александра 
Николова, 11 г.

Алекса 
Георгиева, 12 г.

                       Картини на наши участници в конкурса:



Кметът на район “Искър” Ивайло Цеков връчи грамота на вокална група 
“Жълтурчета” за участие във фестивала “Да подкрепим толерантността с 

музика и танци”. 

Ден на Европа

В училище отбелязахме Деня на Европа с химна на Европа, 
изпълнен от вокална група “Жълтурчета”. Ученици от 1 В 

клас изпяха песента “Пусть всегда будет солнце”.

Балерината 
Емили Илиева 

представи танца 
“Червено”.

Денят на Европа 
е празник на 
европейските 
общности, на 

единството и мира 
на стария континент.  
В този ден се 
поставя началото 
на обединение на 
държавите в Европа 

и поддържането на 
мирни отношения. 
 Денят се отбелязва 
на датата, когато 
френският външен 
министър Робер Шуман 

прочита историческата 
декларация за 
обединение. На този 
ден се отбелязва и 
краят на Втората 
световна война.



       „Да спортуваме и да се забавляваме заедно“
 Район „Искър“ 
организира на 
14 май спортен 
празник под наслов 
„Да спортуваме и 
да се забавляваме 
заедно“, който се 
проведе в района 

на парк „Езерото“. 
Целта на проекта 
е популяризиране 
на спорта, 
физическата 
активност и 
здравословния 
начин на живот.

      В спортния празник участваха ученици от 4-то ОУ с г-н Кирил Ников.

 Състезанието 
Grassroots 
Мини ЕВРО 2016 за 
деца се проведе на 1-2 
юни на Националния 
стадион „Васил 
Левски“, то е посветено 

на Деня на детето. Част 
е от програмата Grass-
roots и инициативата на 
БФС за развитието на 
детския и ученическия 
футбол „Хайде да 
ритаме!“.

   Grassroots МИНИ ЕВРО 2016

Учителите по ФВС - Теодор Дойчев и 
Кирил Ников, с ученици от 4.ОУ. 



Ден на Земята 

 По случай деня на 
Земята третокласници 
засадиха дръвчета, 
които бяха дарени от 
г-жа Мария Георгиева, 
главен лесничей в 
Горско стопанство
 гр. Елин Пелин.

Учениците от 
4 Б клас под 

ръководството на 
преподавателите 
Дора Найденова 

и Гюрга Станкова 
проведоха 

междупредметен 
урок на тема: 

Pancake Day – 
един традиционен 

британски празник.

В часа учениците 
приготвиха 

палачинки по 
британска рецепта.

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

Ученици 
и г-жа Дора 
Найденова

 из разкопките на 
древна Сердика.

    Оригами заедно с  г-жа Даниела Петрова. 

    На кино с г-жа Силвия  Костадинова.          


