
 С усмивка в 4-то
                                    Брой 41, 2016 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

Будителите днес са нашите учители 
 Още докато сме малки, започват да ни учат и 
възпитават. Те пробуждат у нас борбен дух и 

ни карат да се интересуваме от заобикалящия 
ни свят. Учителите, които са всеотдайни в 

работата си, са истинските будители, защото те 
от сърце ни отделят нужното внимание. Даже 

те прекарват повече време с нас, отколкото 
родителите ни. Според мен не трябва да 

се сещаме за учителите само на 24 май и 1 
ноември, а трябва да ги ценим и уважаваме 
всеки ден. Трябва да им бъдем безкрайно 
благодарни, че отделят ценно време да ни 
покажат добрите и лошите страни на света.

                    Анджела Маринова от 7 В клас

„Будителите днес“

 Будител. Уж една 
дума от седем букви 
с четири съгласни и 
три гласни, ала дума 
с огромно значение. 
Будителите са хората, 
които ни учат не само 
на уроците в училище, 
а и на нещата от 
живота. Те са хората, 
които полагат всячески 
усилия за нашето 
бъдеще. Всички 
помним първата си 
учителка. Учителката 
от първи до четвърти 
клас. Без нея нямаше 
да преминем по-нагоре. 
Тя е тази, която ни 
научи на установените 
правила. Тя е тази, 
която ни научи да 
събираме и изваждаме, 
умножаваме и делим, 
да пишем думи като 
„мама“, „обичам“, 
„родина“. Тя е тази, 
която ни научи що е 
приятелство, любов, 

доброта и още много 
неща, без които 
нямаше да можем да 
продължим напред. 
 След това ни поемат 
учителите от горен 
курс. Те надграждат 
знанията ни. И колкото 
и да не искаме да 
учим и да слушаме 
в час, колкото и 
да ги ядосваме, 
те продължават и 
се опитват да ни 
подготвят. Те са 
тези, които седят до 
късно, за да направят 
план, да ни проверят 
контролните и да ни 
обяснят урока. Всички 
тези будители ме 
направиха това, което 
съм, и продължават 
да го правят. Затова 
аз съм им безкрайно 
благодарна! 
 Благодаря Ви, скъпи 
учители будители!

Габриела Илиева 
от 7 А клас

◄ Всеки ученик от 4 А клас е изготвил  
своя книжка с кратка информация за 
живота и делото на нашите будители.
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 В библиотеката на 4-то училище има над 
8000 тома книжни издания, включващи и 
българска, руска, детска, художествена и 
др. литература, речници и енциклопедии.
Всеки месец Пепи Бойчева провежда 
беседи, на които запознава учениците 
с живота и творчеството на определен 
автор.  В библиотеката също се 
организират и извънкласни дейности, 
свързани с четенето на любими автори и 
книги.

 Джон Атанасов 
е роден на 4 октомври 
1903 г. близо до 
Хамилтън, Ню Йорк. 
 Той завършва 
гимназията с отличие. 
Записва курсове по 
електроинженерство. 
По време на курсовете 
проявява интерес 
към електрониката и 
продължава с висша 
математика. Работил 
е като учител по 
математика. Джон 
Атанасов пръв въвежда 
понятието “аналогов 
компютър”. 
 За броени месеци с 
негов колега създавати 
усъвършенстват 
прототип на цифрова 
изчислителна машина, 

по-късно наречена 
компютър на Атанасов-
Бери - ABC.   
 През живота си е 
получил много награди 

и отличия за работата 
си. 
 На негово име е 
назован първият 
астероид, открит и 

изследван от българи 
в  Националната 
астрономическа 
обсерватория 
„Рожен“.

 По случай Деня на 
народните будители 
учениците от 6 А клас 
посетиха училищната 
библиотека, където 
г-жа Пепи Бойчева – 
библиотекар в 4.ОУ, 
ги запозна с делото 
на будителите  - 
достойни българи, 
отдали своя живот 
на просветата и 
съхранението на 
духовните ценности.
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                 Седмица на книгата в училище

“Книгите са най-тихите и най-
постоянните приятели. Те са най-

достъпните и мъдри съветници, както и 
най-търпеливите учители.”

4 А и 4 Д клас избраха да четат произведения от 
Петко Славейков.

 3 Г са на гости на 1 Г клас, зарадваха ги с 
книжки и им прочетоха откъси от тях.

 И 4 Б клас взе участие в Седмицата на книгата.

3 Б подариха  на 1 Б клас книжките “Панко 
Патиланко” от авторката Наталия Огнянова.

      2 А клас пък подариха книжки на 1 А клас.

 Интересът към 
четенето подтикна 
много ученици 
да участват в 
Седмицата на 
книгата. Всички 
класове от началния 
курс се включиха 
в тази инициатива.  
Повечето от по-
големите ученици 
подариха книжки 
на по-малките и 
в часовете дори 
им четоха от тях. 
Те се опитаха да 
им помогнат да 
усетят магията на 

книгата по един 
различен начин. 
Някои от класовете 
дори илюстрираха 
любимите си 
приказки и 
организираха свои 
изложби. Други 
четоха по роли и 
направиха свои 
импровизирани 
драматизации. 
Децата осъзнаха, че 
един от сигурните 
начини да съдиш за 
характера и ума на 
човек е по избора му 
на книги и приятели.

Днешният читател, е утрешният лидер.
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Театър “Забавна наука” гостува на 
първокласниците с постановката 

“Защо да ходим на училище”.

Децата се забавляваха, 
като изливаха съдове 
от глина и гравираха 

керамични чинии.

Г-жа Албена Галева и 
ученици от училището 
бяха на еднодневна 
екскурзия до с.Владо 
Тричков, за да 
посетят грънчарската 
работилница, в която 

всяко дете имаше 
достъп до грънчарското 
колело и с помощта 
на майстора упражни 
първите си стъпки в 
извайване на предмет 
от глина.

  Дърво на доброто
 Така наричат 4 А 
клас таблото, на което 
всяко дете е написало 
върху изрязък на 
своята ръка каква 
добрина е сторило. По 
този начин децата се 
насърчават да правят 
добро някому и да го 
споделят. Те знаят, че 
няма нищо по-красиво 
от стремежа винаги, 
навсякъде и във всичко 
да бъдеш добър човек.                 
▼

               Лексикон от I  до IV клас

 Учениците на 
госпожа Антоанета 
Цанева са предприели 
нещо интересно за 
своето 4-годишно 
приятелство. Всяка 
година те отговарят на 
различни въпроси от 
типа: Какво обичам?, 
Какво харесвам?, 
Щастлив/а съм, 
когато…, Надявам 
се някой ден…, Бих 
желал/а… и др. 
 На около 20 въпроса 
децата трябва да 
отговорят в лексикона. 

Изненадата за тях ще 
е в края на 4-ти клас, 
когато всеки  ще види 
как е променил своя 
мироглед  във времето 
на своето израстване 
като личност.

Фортисимо в клас

И през тази учебна година 
г-жа Нора Преждова продължава да работи по 
проекта “Фортисимо в клас” с учениците от 

петите класове. 
На снимката: Учениците от 5 Г клас

 с виолончелиста Петър Кушлев.
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В район 
„Искър“ се 

проведе 
традиционният 

ученически 
волейболен 

турнир, 
на който 

и момчетата, 
и момичетата с 
треньор Елица 

Петрунова 
спечелиха 

първо място.

 12-годишният Виктор 
Павлов от 4.ОУ е 
сред победителите в 
силния международен 
турнир за младежи до 
18 години - „Ласкер 
2016“, проведен в гр. 
Охрид, Македония. 
Той завърши 
надпреварата с 6 от 
7 възможни точки. 
България беше 
представена от 8 
състезатели.
Виктор Павлов има 
множество награди от 
различни 
шахматни турнири.

 Традиционен 
футболен турнир 
за превенция 
на футболното 
хулиганство 
под надслов 
„Да подкрепим 
спортсменството“ 
проведе район 
„Искър“. 
Турнирът е и в 
подкрепа на 

София – европейска 
столица на спорта 
2018 г. Участваха 
отборите на седем 
училища в район 
„Искър“.
Първи се класираха 
момчетата от 4.ОУ с 
треньор 
Теодор Дойчев, 
след тях се наредиха 
108.СУ и 163.ОУ.

                      Спортни изяви
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•Антиквар - човек, който е против тиквите.
•Доцент - човек, който си харчи всички пари.
•Консуматор - човек, който събира коне.
•Килиманджаро - този, който яде килими. 
•Гладиатор - човек, който глади с радиатор.
•Авантюрист - човек, който обича всичко да е 
на аванта.
•Папараци - хора, които ядат раци.
•Мастика - жена, която тика маси.
•Контакт - кон, който бяга в такт.
•Домат - дом, в който цари ад.
•Силикон - кон, който има сили.
•Тонколона - колона, която тежи много.
•Гардероб - човек, който пази роби.
•Канибал - човек, който раздава покани за 
балове.
•Работохолик - човек, който се напива на 
работа.
•Негърче - дете, което не се е родило в Гърция.
•Питагор - който се разхожда в гората и 
задава въпроси на дърветата.
•Дядо Мраз – който мрази старите хора.
•Пистолет – този, който лети по пистата.

Подготвено от Александра Иванова от 7 В клас

              МАЛКО УСМИВКИ

              Редактор 
Силвия Костадинова -
учител по БЕЛ в 4.ОУ

 Учителката 
питала Иванчо:
- Защо имаш 
толкова 
празни места 
в диктовката? 
-Място за реклами, 
госпожо!

-Кога си 
най-щастлив?
 -Когато се отърва 
от училище.

Учителката:
-Да би мирно 
стояло, не би дъска 
видяло.

-Тате, днес 
учителката 
ми каза, че съм 
пълна нула по 
математика! Тате, 
какво е нула, обидно 
ли е това?

- Иванчо, какво е 
ъгъл? 
- Ъгъл, това е най-
разхвърляната 
част в стаята ми.

15 септември. 
Учителката към 
първолаците: 
- Деца, имате ли 
някакви въпроси? 
Иванчо: 
- А ваканцията 
кога е?

- Сине, как е в 
училище? 
- Аз с баща на 
двойкаджия не 
говоря!

- Татко, ти бил ли 
си войник? 
- Да. 
- И войниците 
от нищо не се 
страхуват, нали? 
- Да. 
- В такъв 
случай можеш 
да погледнеш 
бележника ми.
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