
 С усмивка в 4-то
                                    Брой 42, 2016 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

       “Хиляди дървета за децата на България”

Учениците от 1 А и 1 Б клас на 4.ОУ спечелиха 100 дръвчета 
от играта “Хиляди дървета за децата на България”.

Желанието на 
първокласниците 
е да засадят 
дръвчетата 
в кв. „Дружба“ 1 
и да растат 
заедно с тях. 

  Инициативата 
“Хиляди дървета за 
децата на България” се 
организира и управлява 
от фондация “77”, 
идеята й е да бъдат 
засадени милиони нови 
дървета в България, с 
участието на колкото 
се може повече млади 
ентусиасти, училища 
и детски градини. 
До този момент има 
засадени над 125 000.  
  Целта е десетки 
хиляди млади хора 
да могат да засадят 
дърво, да станат 
част от промяната 
на обществото, да 
бъдат информирани за 
ползите от дърветата, 

за баланса в природата, 
за важността да пазим 
природата чиста. 

В играта участниците 
могат да спечелят 
и после засадят над 

20 000 дръвчета, 
разпределени в 
200 награди по 100 
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 Юлия Спиридонова е 
родена на 30.10.1972 г. 
в София в семейството 
на бележития 
български художник 
Симеон Спиридонов. 
Работи като сценарист 
и писател на свободна 
практика. Има заснети 
над 400 сценария 
за БНТ. Автор е на 
няколко куклени 
поредици, участвали 
в международни 
фестивали и на 
детското седмично 
предаване „Здравей“. 
Юлка е инициатор 

и организатор на 
ежеседмичната 
доброволческа 
инициатива „Кой обича 
приказки“, както и 
на инициативата за 
четящи тийнейджъри 
“Летящо прасе” 
(към Столичната 
библиотека). 
Тя е основател 
и организатор 
на ежегодната 
благотворителна 
инициатива 
„Където живеят деца, 
трябва да има детски 
книги“. 

Планетариум в 
училище

Децата се впуснаха 
в космическо 

приключение, за 
да разберат има ли 

живот на Марс.
 Какви са разликите 
между планетите в 

Слънчевата система.
Разбраха защо хората 
от другата страна на 
Земята не падат от 
нея, благодарение 

на тайнствена сила, 
наречена гравитация.

 В Дом на културата  
р-н „Искър“ ученици от 
училище се срещнаха 
с Юлия Спиридонова 
- Юлка, автор на 
детско-юношеските 
книги: „Тина и 
половина“, „Графиня 
Батори“, „Кронос. 
Тоя нещастник“ 
и др. Въпреки че 
книгите на младата 
писателка не са сред 
задължителната 

Среща с писателката Юлка
литература в училище, 
те са най-търсените от 
децата в библиотеките. 
Авторката сподели, 
че да си вълшебник 
с думите, не е 
достатъчно само да 
имаш талант и усещане 
за слово. Необходими 
са и много труд и 
усилие, за да може 
един писател да 
стане успешен. 

Юлия Спиридонова е номинирана за 
наградата "Астрид Линдгрен" за 2017 г.
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В конкурса за есе “Молът - работилницата на Дядо Коледа”, организиран от Столичната библиотека, 
III място бе присъдено от журито на Виктория Иванова от 6 А клас. Тя бе наградена с таблет, 

статуетка и грамота. Поощрителна грамота бе връчена и за есето на Джани Манолов от 6 А клас. 
И двамата са възпитаници на г-жа Силвия Костадинова - учител по БЕЛ в 4.ОУ.

Среща на ученици от 7 В клас със софтуерен 
инженер и презентация на тема “Как извървях 

пътя от геймър до програмист”.

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
За да улеснят 
учениците в избора 
на образование, 
професия и работа, 
в планирането и 
постигането на мечтата 
им за професионална 
кариера, кариерни 

консултанти от 
Центъра за кариерно 
ориентиране предлагат 
индивидуални и 
групови консултации 
по образователно и 
кариерно планиране и 
развитие.

◄Учениците в час по Кариерно ориентиране 
презентират избрани от тях професии.

Награди от литературния конкурс “Молът - работилницата на 
Дядо Коледа”
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Национално състезание “Таралеж” - модул изкуство

Отличени ученици в състезанието “Таралеж”

На тема: “Аз мечтая за ...”  -
Татяна Стоянова и Валентина Стоянова - III Б, 
Йоанна Игнатова  - I А, Даная Пламенова - III Б 
клас

На тема: “Хайде да играем в гората” -
Джулиана Бакърджиева - I Г клас

На тема: “Цветовете на дъгата” -
Марчела Стойкова - III В, 
Дария Балтаджиева - I Г, Калоян Йончев - I Б 

На 18-ия Софийски математически турнир с 
най-добри резултати са учениците:

Ния Георгиева Маринова от VII клас с 56 т.
Дарина Захариева Павлова от I клас с 53 т.

Тома Стефанов Каймаканов от IV клас с 49 т.

Задавайте тези въпроси на детето си 
вместо обичайния: „Как беше в училище?“

На какво играхте в междучасието?
Кое бе най-забавното нещо, което ти се случи 
днес?
Някой направи ли нещо мило за теб?
Кой те накара да се усмихнеш?
Кое ти беше трудно?
Ако някой от съучениците ти можеше да е твой 
учител за един ден, кого щеше да избереш и 
защо?
Ако можеше да си учител на класа си, на какво 
щеше да ги научиш?
Някой изкара ли те от равновесие днес?
Има ли някой, с когото искаш да си приятел, а 
още не си?
Кое е най-популярното занимание в 
междучасието?
Какво хубаво научи за свой приятел?
Помогна ли на някого?
Направи ли нещо, с което да се гордееш?
Кое ти беше най-трудно и по кой предмет?
Кое ти беше най-забавно в училище?
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ФОРТИСИМО В V КЛАС

“Фортисимо в клас” е 
новаторска програма 
за обучение по 
музика. Часовете са 
разнообразени по 
съвременен начин 
и са посветени на 
всеки от деветте 
основни музикални 
инструмента oт състава 
на симфоничния 
оркестър, а именно: 
цигулка, валдхорна, 
виолончело, тромпет, 

С Десислава Тодорова - гъдулка С Красимир Костадинов - валдхорна

С Цветан Андреев - китара

 С Ян Дунев - тромпет

Лекторите са млади 
музиканти ентусиасти. 
Часовете с тях 
протичат неусетно и 
увлекателно. Всяко 
дете се докосва до 
инструментите и може 
да опита за пръв път 
как се ражда музиката.
Целта е да се възроди 
интересът на младата 
аудитория към 
класическата музика 
чрез по-нетрадиционни 
преподавателски 
методи.

контрабас, китара, 
ударни инструменти, 
флейта и кларинет.
Вниманието на 
децата се насочва 
по модерен начин 
към особеностите на 
дадения инструмент. 
В края на учебната 
година се организира 
симфоничен концерт, 
на който присъстват 
всички деца, взели 
участие в програмата.
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СПОРТЕН СВЯТ

Баскетболистите ни от III и IV клас с 
треньор Кирил Ников 

победиха в двустранен мач срещу 
                   ЧСОУ “Азбуки”.                ►            

◄Участие взеха и 
второкласниците 
на 4.ОУ, те се 
състезаваха с 
домакините 
от “Азбуки” в 

щафетни игри 
с баскетболни 
елементи. 
Всички деца 
бяха наградени с 
медали.

На състезанието по 
баскетбол възпитаниците 

на Елица Петрунова 
се класираха на първо 

място. ►

На районното първенство по тенис на маса 
учениците от 4-то с ръководител Весела 

Александрова спечелиха I място.

Г-жа Весела Александрова – учител по ФВС, 
бе наградена с грамота за участие и отлично 

представяне в ученически игри през 2015/2016 г.
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ИЗБРАНИ ЦИТАТИ, ИЗРЕЧЕНИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ

- Ами! - отвърна Пипи. - Щом сърцето е топло и бие както 
трябва, на човек не му става студено.“

***
„Ние живеем, за да правим добро на другите хора. Аз например 
живея само заради това. А другите хора, интересно те за какво 
живеят?”

***
“Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да 
ги потърси и намери. 
Именно това правят нещотърсачите.”

         Избрани цитати от герои на Луис Карол:

„Ако не бях истинска, нямаше да плача.”
***

 „Ако всичко на света е безсмислено, какво ни пречи да 
си измислим някакъв смисъл?”

***
 „Ако някои хора не се месеха в работите на другите, 
Земята щеше да се върти доста по-бързо!”

***
„Утре никога не е днес. Нима може да се събудиш 
сутрин и да кажеш: „Е, най-сетне е утре!”

***
„Не мога да се върна във вчера, защото тогава бях 
друг човек!”

***
„Аз не съм странен, шантав, откачен или луд. Просто моята реалност е различна от 
твоята.“

Редактор на вестника -
Силвия Костадинова,
учител по БЕЛ в 4.ОУ

- Не можеш да седиш в твоя ъгъл 
на гората, чакайки другите да 
дойдат при теб. 
Понякога трябва ти да отидеш 
при тях.
                      ***
- Защо ли нещата трябва да се 
променят? - прошепна Прасчо.
Пух помисли, помисли и каза:
- Така имат възможност да 
станат по-добри!
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