
 С усмивка в 4-то
                                    Брой 43, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

Литературен конкурс „И ти си в менe - ти, Родино моя”

Националният младежки литературен 
конкурс „И ти си в менe - ти, Родино 
моя” се провежда ежегодно в рамките 
на Яворовите януарски дни (13-15.01) 

в гр. Чирпан. Освен популяризиране 
живота и творчеството на Яворов една 
от основните задачи, които си поставя 

къща музей “Пейо К. Яворов” – 
гр. Чирпан, е откриването и 

поощряването на млади таланти. 
 В   конкурса участие   със  свои 

стихотворения  тази година взеха 
и ученици от нашето училище, под 

ръководството на г-жа 
Силвия Костадинова – учител по БЕЛ.

Пейо Яворов е 
български поет 
символист и 
революционер, войвода 
на ВМОРО, смятан е за 
един от най-големите 
български поети на XX 
век. 
 Роден е в град Чирпан 
на 13 януари 
(1 януари стар стил) 
1878 г. Първата му 
публикувана творба 
е стихотворението 
„Напред“ във вестник 
„Глас македонски“. 
 В София е сътрудник 
и редактор на сп. 
„Мисъл“. В кръга 
„Мисъл“ среща 
разбиране и получава 

псевдонима си Яворов 
от Пенчо Славейков. 
През 1901 г. издава 
първата си стихосбирка 
„Стихотворения“. 
В този период 
поетът работи като 
библиотекар, а по-
късно и като драматург 
на Народния театър. 
Творчеството и 
поезията на Яворов 
са пропити с 
трагизъм, породен 
от драматичния му 
живот, но с цялостното 
си творчество той 
се налага като 
емблематичен за 
българското мислене 
поет.

„И ти си в мене – родино моя“

И ти си в мене, родино моя,
пламенна, красива, необятна.

С планини високи и диви,
с долини плодородни и красиви,
с реки безкрайни пълноводни,

с гори дълбоки и усойни.

И ти си в мене, родино моя,
със свойта история стара,
със свойта слава и вяра,
със свойте юначни деца.

И ти си в мене, родино моя,
татковино, отечество мое,

ще останеш в мен сега
като най-хубавата на света.

от Анна Нонова,  на 11 г., 6 А клас



 „Родино моя“

Българийо моя, мила родино!
Българийо, гледала славни юнаци.

Де си ти?
Там ли - дето сърцето те помни –

в надеждите нови, в героичното минало?
Там ли – дето морето разбива вълни,

дето Дунав тържествен шуми,
де Балканът и Пирин, и Рила

разказват легенди за храброст и сила?
Ти, моя мила родино, изпълваш

с обич моето детско сърце.
Ти, моя прекрасна Българийо,

с нежна любов ме зовеш.

от Виктория Крумова, на 10 г., 5 Г клас

„В България завинаги“

Има място на земята,
спиращо дъха със красота,
с история славна и вековна

за герои смели,
паднали за свобода.

Таз земя богата,
дето ширнали са се нивята,
с дъх на рози маслодайни

и лозя безкрайни.

Там, където планината
врязва се във синевата,
а реките пълноводни,

лъкатушат си свободни.

Туй е мястото, което
с трепет и вълнение в сърцето

дом уютен аз наричам
и много, много аз обичам.

от Джулия Георгиева, на 11 г., 5 Г клас

„Българийо“

Мила Българийо, моя родино,
пълна си с блага и омайна красота.

По севера златните ниви целите в жито и 
ръж

и не стига на окото да ги види по веднъж.
На изток пък Черно море се синее,

а на запад Софийско поле се равнее.

В горите дърветата хилядолетни,
са свидетели на тежките войни

и славата на нашите деди.
Сега за тях се песни пеят

и в Балкана знамена се веят.

От слънцето си ти огрята
и с води обилно си полята.
Имаш многобройни езера,

и гори със птичи ята.

Аз знам, че не си ти най-голяма,
но имаш нужда от промяна.

И ние, твоите деца, 
ще ти се грижим засега.

от Илина Благоева, на 11 г., 5 Г клас

„Ах, ти Българийо, любима!“ 

Ах, ти Българийо любима, 
ах, ти родино незаменима.
В бащината къща аз живея 

и с моята страна се аз гордея,
с твойте стари български песни, 

с твойте истории славни чудесни -
И твойте птички песнопойни 

да ми запеят за гората, 
да ми запеят за цветята,

за твойта красота неземна, 
за твоята любов вълшебна.

Прекланям се пред твойта красота 
и с гордост БЪЛГАРКА ще се нарека.

от Михаела Попова, на 11 г., 6 А клас

                                      • • •                                                                                    • • •                         

Стихотворенията, с които учениците
 от 4.ОУ участваха в конкурса 

“И ти си в мене - ти, Родино моя”



УЧИЛИЩНИ ИЗЯВИ

Елица Маркова от 1 А клас с класен 
ръководител Соня Тодорова спечели 

II място на конкурса за новогодишни сурвачки.

Ученици от 4.ОУ 
взеха участие в 
Първия столичен 
конкурс за изработване 
на новогодишни 
картички и сурвачки, 
организиран 
от РУО София-град. 
За цялостно
представяне в него 
специална грамота 
бе присъдена на 
всички участници от 
училището ни.

Учениците на г-жа 
Е. Шуманова от 4 Б 
клас присъстваха на 
открит урок с Мирела 
Пашова - доктор по 

Открит урок на тема „Грижа за зъбите“

дентална медицина.  
Тя информира децата 
за всекидневните 
грижи, които трябва 
да полагат, за да имат 

здрави зъби. Те се 
убедиха, че:
▪ Кариесът не само 
прави зъбите грозни, 
но и причинява болки. 

Също така може 
да бъде причина за 
развитието на по-
опасни заболявания.
▪ Много студената или 
прекалено топлата 
храна е вредна за 
зъбите. 
▪ Дневно трябва да 
се приемат продукти  
от четирите основни 
групи: хлебни, млечни, 
месни и плодово-
зеленчукови. 
▪ Калцият е основният 
строителен материал на 
зъбите. Той се съдържа 
в особено големи 
количества в орехите, 
зеленчуците със зелен 
цвят и млечните 
продукти.



Доброволците от клуб “Златно сърце” с 
ръководител Гюрга Станкова изпратиха дрехи 

на децата от дома за сираци 
“Св. Николай”, с. Нови хан. 

Доброволчески клуб “Златно сърце”

 В училище бе учреден 
доброволчески клуб по 
проекта на TimeHeroes:         
“Млади доброволци:  
Насърчаване на 
доброволчеството в 
българските училища”. 
Всеки месец нашите 
доброволци с помощта 
на родители участват 
в различни дарителски 
мисии. 
 TimeHeroes e 
платформа, 
която свързва

доброволческите 
клубове с хора, 
нуждаещи се от 
подкрепа. Според 
инициаторите на 
проекта доброволците 
са герои на времето, 
които правят света 
по-добър стъпка 
по стъпка, а когато 
помагаш, ти правиш 
нещо хубаво и полезно 
не само за другите, 
но и за себе си.

На снимката: Ива Гоговска от 5 Г клас.

Две наши възпитанички със златни 
медали

 В гр. Рига столицата 
на Латвия се проведе 
Международният 
музикален фестивал 
„Рига симфони“. 
12-те български 
участници бяха 
подготвили песни в 
няколко направления и 
се завърнаха с общо 33 

медала. 
На фестивала участие 
взеха: Ива Гоговска 
от 4.ОУ, тя спечели 2 
златни и 1 сребърен 
медал, и Диана 
Танчева, наша бивша 
ученичка, която се 
завърна с 1 златен и 1 
сребърен медал. 

Ученици от 4.ОУ взеха участие в литературно 
четене на стихове в Дом на културата 
“Искър” по случай 95 години от рождението на 

поетесата Блага Димитрова.

Г-жа Галина 
Шипкалиева и екипът 

на 4.ОУ получиха 
сертификат и 

благодарствено писмо 
от Международния 
център за развитие 
на образованието и 

обучението - по повод 
посещение на наши 
колеги учители от 

гр. Струга, Македония.

Благодарствен адрес 



Училищна изложба на картички

Традиционна коледна 
изложба на картички с 
коледни и новогодишни 
пожелания украси 
фоайето на училището 
ни. Тя бе подготвена 
от учениците на 
г-жа Дарина Цачева, 
изучаващи испански 
език в V, VI и VII клас. 

Децата отправиха 
на испански  своите 
празнични послания 
към ръководството, 
учителите и учениците 
на училището. 
 В 4.ОУ като втори 
чужд език се изучават 
испански и руски.
Учениците изявяват 

своите знания в 
изложби, конкурси или 
открити уроци. 

Групата по испански език от 6 А клас с директора на 4.ОУ Галина Шипкалиева 
и г-жа Дарина Цачева - учител по испански език.

Ученици на
 г-жа С. Панчева 
- преподавател 
по руски език,  
презентират 
своите  коледни 
картички.



СПОРТЕН СВЯТ
 

Добра игра и много емоции за участниците от 4.ОУ в районното първенство по волейбол. 
Двата отбора - и на момчетата, и на момичетата - се класираха на първо място и 

продължават на зоналното първенство.

Шахматистите от училище постигнаха 
отборно второто място на районното 

състезание.

Наши ученици с ръководител Весела 
Александрова спечелиха второ място 

на състезание по бадминтон.

Бадминтонът е спорт, 
който се играе от 
2-ма или 4-ма души с 
помощта на ракети и 
перце на специално 
игрище с мрежа. 
Играчите се стремят 
перцето да не падне 
на земята в тяхното 
поле, ако това стане, 

се записва точка за 
противника. Всеки 
гейм се играе до 21 
точки. Българската 
федерация по 
бадминтон организира 
ученически турнири, 
за да популяризира 
този спорт сред 
подрастващите.



Редактор на вестника:
Силвия Костадинова -

учител по БЕЛ

Петокласници представиха свои проекти на Слънчевата система 
в час по “Човекът и природата” при г-жа Пепи Кусева.

В спектакъла 
на “Забавна 

наука” артисти 
бяха самите 

първокласници, 
те измисляха 

интересни загадки 
за цифрите.

“Фортисимо в клас” - флейта с Мария Костадинова. 

Христо Симов от 
1 Д клас получи  

грамота за отлични 
резултати

на Коледното 
математическо 

състезание.

Ден на отворените врати за родители на бъдещи първокласници за 2017/2018 г.

материалната база, да 
се срещнат с началните 
учители и да получат 
отговори на своите 
въпроси.
 Денят за посещение 
на родители на бъдещи 
първокласници е  
28.04.2017 г. 
от 12:00 до 13:00 ч.

Уважаеми родители,
заповядайте в 4.ОУ!

Попитайте за всичко, 
което Ви интересува!

Почувствайте 
атмосферата на 
нашето училище!

Посетете новия ни 
сайт: 4oubg.com

В деня на отворените 
врати с радост 
ще посрещнем 
всички родители и 
техните деца, които 
се интересуват от 
възможностите за 
обучение в нашето 
училище. Те ще могат 
да се запознаят с


