
 С усмивка в 4-то
                                    Брой 44, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

Учениците от 4 Г клас с класен ръководител Надя Йосифова получиха грамоти за 
участието си в читателската щафета “Патилански приключения”.

Читателска щафета: Патилански приключения“ 

Фондация „Детски 
книги“ проведе 
петото издание 
на националната 
кампания за 
насърчаване на 
четенето „Читателска 
щафета“. 
 Кампанията премина 
под името „Читателска 
щафета 5: Патилански 
приключения“, 
посветена на 90 години 
от публикуването на 
„Патиланско царство“ 
от Ран Босилек.
Целта на „Читателска 
щафета“ е 

изграждането на 
грамотно бъдещо 
поколение чрез 
възпитаване на любов 
към книгите у децата 
на възраст от 6 до 13 г. 
Заглавията, включени 
в селекцията на всяко 
издание, са подходящи 
за привличане 
на интереса на 
нечетящите деца. 
Освен възпитаване 
на любов към 
четенето у децата, 
кампанията цели да 
подпомогне учителите 
и библиотекарите 

в България като им 
предложи работещ 
механизъм, чрез който 
книгата да стане 
част от живота на 
българските деца.

Факти за четенето
▪ 6 минути четене 
на книга намаляват 
стреса с 68%. Никой 
няма да оспори факта, 
че четенето на книги е 
изключително полезно. 
▪ Да се потопиш в 

една книга, да се 
изгубиш в нея е висша 
форма на релаксация 
за ума и духа. И няма 
значение каква книга 
четете, стига тя да 
ви въздейства. 
▪ Вглъбени в една книга, 
може да избягате от 
проблемите, стреса и 
скуката.
▪ Четенето е добър 
начин да попълните 
речниковия си запас, да 
подобрите правописа 
си и да разширите 
граматическите си 
познания.
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144 години от гибелта на Апостола на свободата

В училище 
бе отбелязана 
годишнината от 
обесването на Васил 
Левски. В рецитала 
се включиха ученици 
от среден курс 
под ръководството 
на г-н Румен 
Бозаджиев и Детска 
вокална формация 
„Жълтурчета“ с 
ръководител г-жа Нора 
Преждова.

В библиотеката на 4.ОУ ученици взеха участие в беседа под ръководството 
на Пепи Бойчева – библиотекар в училище, за дейността и живота на Васил 
Левски. Децата бяха приготвили презентация и четоха стихове, посветени 

на Апостола на свободата.

Ученици от 4.ОУ с г-ца Мариета Георгиева - учител по история, на 19.02 
поднесоха цветя пред паметника на Васил Левски.

Васил Левски 
С име свято е белязан,
той е нашият герой,
пръв за нас се борил, 

Левски се наричал той.
По села и по паланки

вечно обикалял в зной,
търсил хора да се 

вдигнат
на борба срещу 
османския вой.  

 
Ния Гергова, 4 Д клас

Левски
- Кой е този синеок 

герой?
- Братко, Левски се 

казва той.
Всички него го 

познават 
и го уважават.
Той будител е 

народен,
млад юнак и с дух 

свободен.
Той загинал е със чест,

помним го и днес.

Юлиан Ефтимов, 
4 Д клас
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Из живота в училище

Учителите от 
4.ОУ използват 
иновативните 
видеоуроци и 

упражнения в часовете 
си от образователната 

платформа 
„Уча.се“. 

Това е онлайн 
платформа с уроци 
за училище, която 

се стреми да ги 
представя на разбираем 

и интересен език и 
превръща уроците в 

забавление. Интерактивен урок в 4 Г клас по “Човекът и обществото”.

Родител зад катедрата
 Класният ръководител 
споделя и обогатява 
интелектуалните 
интереси на децата 
като кани в часовете на 
класа родители, които 
разказват за своите 
професии, изнасят 
беседи, подпомагат 

извънкласните 
дейности. 
 Обикновено се смята, 
че за децата от 1 до 7 
клас е твърде рано да 
избират професия, но 
практиката показва, 
че в университета 
вече е малко късно за 
това. Децата трябва 

да бъдат насочвани 
и окуражавани да се 
развиват в дадена 
област отрано.  
Осъзнаването на 
конкретната полза 
от образованието, 
връзката му с 
реалността и избора 
на професия ангажира 

учениците много 
повече в процеса 
на обучение. Така 
мотивацията за 
учене е много по-
висока, отколкото 
при използването на 
принудителни мерки за 
задържане на детето в 
училище.

В час при учениците от 2 В клас с класен ръководител Мария Илкова да разкаже за своята 
професия бе на гости доц. д-р Христо Стоев от СУ „Свети Климент Охридски“.
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 Доброволците от 
клуб „Златно сърце“ 
изработиха картички и 
мартенички за децата, 
подпомагани от 
фондация
 „И АЗ МОГА“. 
 Фондацията обгрижва 
над 250 деца със 
специални нужди и 

техните семейства 
и подкрепя два 
съществуващи центъра 
за тези деца - Дневен 
център „Надежда за 
деца с множествени 
увреждания“ и 
училище за деца с 
нарушено зрение 
„Луи Брайл“ гр. София.

Деца от 4-то прекараха няколко щастливи дни сред природата на чист въздух в гр. Добринище. 
Бялото училище за любителите на карането на ски бе организирано 

от г-жа Албена Галева и г-жа Милена Дамянова.

Групата по руски език с ръководител 
Таня Панчева приготви проекти по случай 
Масленица (у нас Сирни Заговезни) - един от 
най-големите празници в Русия. Това е древен 
славянски обичай, който е свързан с радостта от 
отминаването на зимата, с народно веселие, танци 

и най-вече с даването на прошка.

 Представител на 
организацията
 „А 21“ проведе среща 
с ученици от 4.ОУ на 
тема „Трафикът на 
хора - съвременното 
робство”.

Децата изгледаха  
историите на наши 
сънародници, 
попаднали в различни 
ситуации, свързани с 
проблема. 

„Трафикът на хора - съвременното робство”
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Театър „Цвете” е 
неправителствена 
организация, 
която се състои от 
професионални 
актьори, режисьори, 
психолози и 
доброволци. 
Прилагайки в работата 

си новаторски за 
България интерактивни 
театрални техники, 
те помагат на деца и 
младежи да опознаят 
и приемат себе си и 
другите, провокират 
личностното им 
развитие, окуражават 

В постановката „А ти 
какво би направил?“ 
на сцената бяха 
представени едни от 
най-често срещаните 
форми на насилие в 
училище. Зрителите 
се идентифицираха 
не с конкретен човек, 
а с определен типаж. 
Това позволи на всеки 
ученик да вложи в 
героите черти, които е 
опознал от собствения 

си жизнен опит. 
Децата съпреживяха 
емоциите на жертвата 
и бяха мотивирани 
да потърсят начин да 
облекчат положението 
й. С тяхното активно 
участие се създадоха 
други сцени, 
показващи нова гледна 
точка и  решение 
на ситуацията, 
предхождаща 
насилието.

В спектакъла „Повече 
няма да ме видиш!“ бе 
представен драматичен 

конфликт между 
дъщеря и майка. 

Учениците изказаха 
предположения за 
събитията, довели 
до такъв разрив в 
отношенията. В 

сътворената на базата 
на собствения им опит 

история младежите 
потърсиха пътища 
за облекчаване на 

отношенията 
дете-родител.

позитивното 
им включване в 
обществения живот. 
За да спомогне за 
успешното въвеждане 
в социалния живот 
на млади хора от 
изолирани общности, 
екипът работи 

за разчупване 
на стереотипи в 
отношението на 
обществото кьм тях. 
Организира публично 
представяне на 
театрални спектакли, в 
които децата участват с  
техни връстници.
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МАЛКО УСМИВКИ

Учителката задава 
въпрос:
- Деца, сещате 
ли се за животно, 
което започва с 
буквичката С?
Иванчо отговаря:
- Слон.
- Браво, много добре. 
А сега сещате 
ли се за животно, 
което започва с 
буквичката Д?
Иванчо пак 
отговаря:
- Друг слон!
- А бе ти 
подиграваш ли 
ми се? Марш при 
директора! А сега, 
деца, сещате ли 
се за животно с 
буквичката М?
Излизайки, Иванчо се 
провиква:
- Може би слон?

          ***
- Кога замина 
влакът? 
- Преди 5 минути. 
- Е, не съм закъсняла 
много...

Секретарка към 
директора:
- Господин директор, 
дойде един факс за 
Вас.
- Нека влезе!

          ***
- От днес ще 
смятаме с 
компютри! - казва 
учителката на 
първокласниците. 
- Супееер! - радват 
се децата. 
- Така, кой ще 
ми каже, колко 
ще се получи, 
ако се прибавят 
пет компютъра 
към дванадесет 
компютъра?

            ***
Учителка изпитва 
ученик. 
- Разкажи урока! 
Ученикът мълчи. 
- Кажи поне 
заглавието на 
урока! 
Ученикът мълчи. 
- Какъв предмет 
учим сега? 
Ученикът мълчи. 
По едно време от 
задния чин се чува 
глас. 
- Олеле, госпожата 
го изпитва на целия 
материал!

           ***
В училище: 
- Иванчо, я ми кажи 
азбуката. 
- До десет ли?

плъх, а на Марийка 
пинчера!

 В училище раздават 
бележниците. Гошо 
се прибира.
- Мамо, нали знаеш 
колко обичам 
госпожата.
- Да! И какво?
- Ами затова ще 
остана още една 
година в класа й.

 Учителката влиза 
в час и със строг 
глас пита:
- Ученици, колко 
пъти съм ви казвала 
да не носите 
домашни любимци 
в училище? Какъв 
беше тоя плъх в 
коридора? Иванчо 
вдига ръка. 
- Кажи Иване... 
- Госпожо, това не е 

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