
 С усмивка в 4-то
                    Отново е време за училище! 
  Първият учебен ден  
е съпроводен с много 
вълнения и емоции. 
Децата са пораснали 
през лятото, всички 
са празнично 
облечени, с цветя и 
добро настроение. 
 Първият учебен 
ден влезе за пореден  
път в нашето 
училище и внесе 
отново радостно 
въодушевление, 
усмивки и много 
цветя.
 15 септември е общ 
празник за всеки 
дом, било чрез 
грижите по децата 
или носталгията на 
спомените.  Празнува 
цяла България: 
празнуват децата, 
които тепърва ще 
влязат в училище, и 
по-големите, които 
за пореден път ще 

Госпожа Галина Шипкалиева поведе първокласниците към 
класните им стаи.

прекрачат училищния 
праг, но пораснали с 
едно лято, копнеещи 
да видят старите си 
приятели и своите 
учители.
 Огромно е и 
вълнението  и на 
родителите, тъй 

като тази дата 
им припомня 
неповторими 
трепети, връща ги 
към  най-безгрижните
и щастливи дни 
от живота им, а в 
детето до себе си те 
влагат надеждите 

за прекрасното му 
бъдеще.  
 До своите ученици 
стоят  сега и 
учителите, изпълнени 
с мисълта за голямата  
отговорност на 
благородното си 
дело.

Отец Владимир 
благосолови

 всички за една 
успешна и 

ползотворна 
учебна година.

                                    Брой 40, 2016 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

На добър час, 
ученици, колеги и 

родители!
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В предучилищната 
група 

г-жа Елена Антонова 
работи върху 
развитието на 
индивидуалните 
способности на 
детето чрез много 
практически 
дейности, ритмични 
игри, работата 
със сетивата, 
художествени 
дейности (рисуване, 
моделиране, 
музика), измисляне 
и разказване на 
приказни истории, 
драматизации 

и театър. Чрез 
двигателните игри 
децата разпознават 
вътре, вън, отпред, 
отзад, а сортирайки, 
подреждайки и 
броейки играчки 
и предмети, 
те използват 
математическия 
език по естествен 
начин. Децата 
биват поощрявани 
да разказват със 
собствени думи 
приказки, които 
разиграват с кукли. 
Така чрез разказ и 
диалог те развиват 
словесни умения.

        В помощ на родителите:

 ▪ Ако детето има 
направен режим и 
място, където да учи 
и да пише домашните 
си, за него ще бъде 
много по-лесно 
да се организира 
и да се справя по-
лесно с училищните 
задължения.
 ▪ Осигурете на детето 
добре осветено, 
тихо местенце у 
дома, с удобен стол 
и бюро, където то на 
спокойствие да може 
да пише домашните си.   
Нека това е мястото, 
пригодено специално 
за писане на домашни.
 ▪ Установете време 
след училище за 

писане на домашни. 
Това ще помогне на 
детето да планира 
задачите и да 
приключва с тях 
навреме.
 ▪ Ограничете достъпа 
до всичко, което би 
разсеяло детето – 
телевизия, радио, 
интернет или мобилен 
телефон. Обяснете му, 
че без тях ще приключи 
много по-бързо, а 
ученето ще е по-
ефективно.
 ▪ И най-важното, 
въоръжете се с 
търпение – независимо 
дали детето ще отиде 
тази година за първи 
път на училище, или 
просто ще премине 
в по-горен клас, 
определено ще му 
трябват няколко 
седмици, за да свикне 
със задълженията, от 
които си е почивало 
цяло лято.

Вокална група “Жълтурчета” 
при 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов” с 

ръководител Нора Преждова е с първа 
награда от 

V международен конкурс 
“Гласовете ви чуваме” в Равда, 2016 г.

Госпожа Елена Антонова с децата от 
предучилищната група.

Защо да ходим на училище? 
Отговорите са много и със сигурност тези, 
които вече ходят на училище, знаят защо. 

Е, разбира се, не всичко винаги е приятно, но 
в училище научаваш много нови неща,  имаш 

много приятели, учиш и играеш с тях, а когато 
получаваш добри оценки, твоите родители са 

доволни и се гордеят с теб.
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Как да повишим 
успеха си?

►Интересувайте се от 
това, което учителят 
ви говори по време на 
часовете. 
►Постарайте се да не 
закъснявате за час. 
►Винаги си носете 
всичко необходимо като 
учебници, тетрадка, 
химикалка, молив, 
линия. Разбира се, 
на всеки се случва да 
забрави нещо или пък 
химикалката му да спре 
да пише, но се старайте 
това да става рядко.
►Когато учителят 
зададе въпрос на класа, 
отговаряйте. Дори и да 
сгрешите, учителят ще 
ви поправи.
►Водете си бележки 
– записвайте всички 
домашни, задачи и 
напътствия, които 
учителят ви дава. Така 
хем е по-сигурно да 
не ги забравите после, 

хем няма да трябва да 
помните и това.
►Не спорете с 
учителите пред целия 
клас. Ако имате 
възражения по някакъв 
въпрос или оценка, 
помолете учителя да ви 
обясни в междучасието.
►Ако не разберете 
нещо от урока, 
попитайте учителя след 
края на часа или отидете 
на консултации. 
►Винаги отивайте на 
училище с написани 
домашни. 

Домашните не са 
въведени случайно, 

чрез тяхното 
писане по-лесно се 
запомня и усвоява 

преподаденият урок.

Интересни факти за училището 

  Според проучване 
проведено из 

страните от целия 
свят, 70 процента 

от всички деца 
обичат да ходят на 

училище.☺

Звездите на 
знамето на САЩ 
са измислени от 

ученик.

Първоначално 
училищата са били 
място за дискусия, 
а не за преподаване 

на уроци.

Има различни 
училища: 
„подземни 
училища“, 
„учене чрез 

музика“, „плаващо 
училище“, 

„училище без 
дисциплина“ и др.

 В 43 страни 
учебната година 

започва на 1 януари, 
в 16 страни през 

март. 
А на 15 септември 
учебната година 
започва, както у 
нас, така и в още 

122 страни.

                 “Приказка за малкия закрилник на голямата природа”
  Литературният 
конкурс “Приказка 
за малкия закрилник 
на голямата природа” 
бе организиран от 
район „Искър“, Дом 
на културата „Искър“ 
и „Булекопак“ АД  
на тема, свързана с 
разделното събиране 
и оползотворяване 
на отпадъци като 
средство за опазване 
на природата.  

Десетина ученици 
от 4-то училище 

участваха със свои 
творби в конкурса. 

Председател на 

журито бе поетесата 
Надежда Захариева. 
Победителите в двете 
възрастови групи 
получиха своите 
награди от Лорита 
Радева - председател 
на ПК „Опазване 
на околната среда, 
земеделие и гори“.
Ивайло Цеков - кмет 
на район „Искър“, 
връчи поощрителни 
награди. Всички 
участници получиха 
грамоти и награди от 
Димитър Карагегов, 
представител на 
„Булекопак“ АД.

 Анна Нонова и Михаела Попова 
от 6 А клас с грамоти от конкурса. 
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              МАЛКО УСМИВКИ

               
Редактор:

Силвия Костадинова - 
учител по БЕЛ в 4.ОУ

 Най-доволни от 
първия учебен 
ден не били 
търговиците 
на цветя, а 
кръчметата до 
училищата.

 Първи учебен ден. 
Ученик държи 
химикал в ръцете 
си и пита седящия 
до него: - Брат, 
откъде се сменяше 
за кирилица?
 - Не помня, брат! 
Питай даскала!

  Иванчо се оплаква:
- Написаха 
ми двойка по 
литература…
- Защо?
- Не знам! На 
съчинението 
“Как прекарахте 
ваканцията”, в 
духа на добрия 
тон, написах: 
“Благодаря, 
добре!”

Марийка пита 
Иванчо:
- Абе, Иванчо, баба 
ти не е ли много 
мълчалива днес? 
Той: - Мани, 
сутринта ми 
рекла - да й дам 
червилото, а па 
аз чух - да й дам 
лепилото!

Петърчо се 
прибира у дома: 
- Тате, днес в 
училище имаше 
такава случка, че 
твоята заплата 
няма да стигне!

 Първи учебен ден. 
Учителката 
обяснява на децата 
правилата.
- Деца, вие вече 
сте на училище. 
Трябва да седите 
тихо и кротко и 
ако искате нещо да 
попитате, просто 
вдигнете ръка.    
Иванчо протегнал 
ръка.
- Да, Иванчо. Кажи. 
Какво има?
- А-а, нищо! Просто 
проверявам дали 
системата работи. 

Водят първокласник към училище, 
а той хленчи:

- Какво съм направил? 
И защо дванадесет години?
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