
 С усмивка в 4-то
                    Брой 45, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

Награди от конкурса „Световен ден на водата – 22 март“

Г-жа Лорита Радева и кметът на район “Искър” 
г-н Ивайло Цеков връчиха на победителите в 

конкурса грамоти и награди.

10 награди за ученици от 4.ОУ в конкурса 
„Световен ден на водата – 22 март“

Първо място: Колективна рисунка - I Б клас; 
Плакат – Пламен Николов, III А клас

Второ място: Колективна рисунка - I В клас; 
Плакат – II Б клас; 

Рисунка за водата – Виола Дончева, III Г клас

Трето място: Колективна рисунка - I Г клас; 
Плакат – Димитър Овчаров, IV А клас; 

Рисунка “Вода” – Моника Найденова, I Д клас; 
„Водата - извор на живот“ - есе от Пирея 
Петрова, VII Б клас и стихотворението 

„Дъжд“  от Елизабет Алексиева, VII В клас.

 В Световния ден 
на водата кметът на 
район „Искър“ Ивайло 
Цеков и председателят 
на Комисията по 
околна среда на 
СОС г-жа Лорита 
Радева наградиха 
победителите в 
конкурса за рисунка, 
плакат, есе, разказ, 
стихотворение, 
посветен на едно 
от най-ценните 
природни богатства 
- водата. Събитието 
бе организирано 
от районната 
администрация и 
сдружение „Дружба-
София“.Участие 
взеха ученици от 
училищата в района, 
като най-активни 

бяха децата от 4.ОУ. 
Наши възпитаници 
взеха участие и в 
най-голямата детска 

изложба от постери на 
тема „Колко е важно 
да пестим водата 
вкъщи“, организирана 

от Столичната община 
и Общинския културен 
институт “Красно
село”.
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Учениците от I и 
II клас заедно с 
техните родители 
и преподаватели 
засадиха 
спечелените 
100 дръвчета от 
конкурса „Хиляди 
дървета за децата 
на България“ 
около блокове и в 
дворовете на детски 
градини в квартал 
“Дружба 1”.

                 100 дръвчета за децата на “Дружба”

Събитието, 
съпроводено с 
игри и забавления 
на тема екология 
и рециклиране, бе 
организирано от 
МЦРОО и 4.ОУ по 
проект “Възможности 
за българските 
младежи в България, 
Европа и света” и със 
съдействието на район 
„Искър“ и Столичната 
община.

 Младежи, 
участвали в 
екологичен младежки 
обмен по програма 
„Еразъм +“ в 
гр. Струга, Македония, 
дискутираха 
с учениците 
необходимостта от 
опазване на околната 
среда и дадоха личен 
пример на децата, 
като взеха участие в 
озеленяването. 

 
 Детска вокална 
формация 
“Жълтурчета” с 
ръководител Нора 
Преждова участва 
във Фестивала 
на българската 
песен, в рамките на 
инициативата 
“София пее” в 
“Студио 5”.
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            Доброволчески клуб “Златно сърце”
  На 11 май 2017 г. 
TimeHeroes - най-
голямата платформа 
за доброволчество у 
нас, връчи първите си 
годишни награди. Бяха 
отличени доброволци 
и организации с 
изключителен принос 
за развитието на 
доброволческата 
култура в България. 
Децата от клуб “Златно 
сърце“ при 4.ОУ 
„Професор Джон 
Атанасов“ бяха сред 
наградените.

Доброволците от клуб “Златно сърце” и дейци от 
ДЦ “Сребърна есен” бяха заедно на организирана 

екскурзия до хижа “Момина скала” в планина 
Витоша. 

Посещения в Дневния център за 
възрастни хора “Сребърна есен”

 Понякога младите 
доброволци посещават 
хората от клуб 
“Сребърна есен”, 
като на тези срещи 
двете поколения 
се учат на взаимно 
разбирателство, 
уважение и помощ. 
Децата подаряват 
на хората от клуба 

по един прекрасен 
ден, а те от своя 
страна им разказват 
интересни истории, 
рецитират и четат свои 
произведения.
Учениците им 
приготвят подаръчета 
и сладки, а млади 
таланти от 4-то пеят и 
танцуват.
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 Танц “Червено” 
в изпълнение на 

балерината Емили 
Илиева от II Б клас. 

Децата поздравиха 
своите домакини 
с народни песни и 

танци.



                   ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 4-ТО

  Учениците 
от ресурсната 
група изработиха 
колажи, 
оцветиха цветя 
и великденски 
яйца. По този 
начин те изразиха 
своето вълнение 
от настъпването 
на пролетта и 
наближаването 
на празника 
Великден.

Даниела Гюлева от II Б 
клас спечели 

I място в пролетното 
надиграване 

„Кръшна ръченица“.

Във връзка с инициативата “Насърчаване на 
четенето” всеки ученик от VI А клас представи 
своя любима книга на съучениците си в час по 

литература.

Ученици от 4.ОУ взеха участие в литературно 
четене на стихове по случай 95 години от 

рождението на поетесата Блага Димитрова 
в ДК “Искър”.

Писателката Петя Александрова на гости 
в 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”.

 Петя Александрова 
е родена на 23 юни 
1948 г. в Ямбол. 
Работи в Сливен като 
журналист и учител. 
Автор е на 8 книги 
с поезия и проза 
за възрастни и 19 
сборника с приказки 
и стихове за деца, 
куклената пиеса 
„Магаренцето Рашко“ 

и анимационния 
филм „Въженцето“.
На срещата с наши 
ученици авторката 
представи най-
новите си книги. 
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                             СПОРТЕН СВЯТ
 За пореден 
път отборът ни 
по волейбол с 
треньор г-жа Елица 
Петрунова се 
представи достойно 
на Градското 
първенство по 
волейбол при 
възрастова 
група V-VII клас. 
Нашите момчета 
се класираха на 
VI място от от 200 
училища.

Снимка: Архив

  Отборът по тенис на маса на 4.ОУ 
с ръководител Весела Александрова спечели 

второто място на зоналното първенство.

Първо място в турнира 
по шахмат - отборно 

класиране.

 Отборът по крикет 
на 4.ОУ спечели I 
място на турнира по 
крикет в зала за деца 
до 15 г. Състезанието 
бе открито от г-жа 
Галина Шипкалиева, 
която хвърли първата 
топка за нашия отбор. 
Наградите бяха 
връчени от зам.-кмета 
на район „Искър“ инж. 

Томислав Назърски и 
г-жа Кети Радилова 
– експерт „Спортни 
дейности“ към р-н 
„Искър“.

Първо място по крикет  
в зала.
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     ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ НА 4-ТО УЧИЛИЩЕ

На пролетния концерт 
на 4.ОУ, посветен 

на Деня на Земята, 
учениците от

 IV Г клас с класен 
ръководител Надя 

Йосифова дефилираха 
на сцената с костюми 

от рециклирани 
материали, изработени 

от тях.

Драматизацията “Щъркът иде” от IV В клас с 
класен ръководител Мариана Василева.

“Глезеното Миме” - драматизация от III Г клас с 
класен ръководител Петя Атанасова.

Спортна акробатика - 
София Линкова 
и Мартин Панов

Танцов състав “Чинари”
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Изящните балеринки 
Емили Илиева от II Б 
клас и 
Дария Балтаджиева 
от I Г клас.

Любомир Димитров 
от III А клас изпълни 

народната песен 
„Сред селото“.

Децата от предучилищната група с ръководител 
Елена Антонова 

бяха подготвили стихчета за годишните сезони.

Учениците от III Г клас споделиха своите 
послания за Деня на Земята на различни езици: 
корейски, китайски, арабски, руски, унгарски, 

немски, френски, испански и турски.

Възпитаници на Дора Найденова от III клас и 
II Г клас изпълниха “Поема за дъгата” и стихове 

за Земята на английски език.

Песента “Дъга” в изпълнение от учениците на 
г-жа Антоанета Цанева 

от IV А клас.
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             МАЛКО УСМИВКИ
  Ha yлицaтa 
мoмичeнцe 
ce oбpъщa 
ĸъм cлyчaйнa 
минyвaчĸa:
– Биxтe ли ми 
пoмoгнaли? He мoгa 
дa oтвopя вpaтaтa 
ĸъм нaшaтa 
гpaдинa.
– Щe ти пoĸaжa 
ĸaĸ дa я oтвapяш, 
мoмичeнцe, зa дa 
мoжeш yтpe дa 
гo пpaвиш caмa – 
ĸaзвa жeнaтa и 
oтвapя вpaтaтa.
– Paзбиpa ce, нo 
yтpe бoятa щe e 
вeчe изcъxнaлa…

          ***
 Πиcмo дo 
poдитeлитe:
“Mили мaмo и 
тaтĸo,
тyĸ в yчeничecĸия 
лaгep ce yчиxмe 
дa ce бoĸcиpaмe. 
Изпpaщaм ви 
чeтĸaтa и пacтaтa 
си зa зъби – нямa дa 
ми тpябвaт.”

 Учителката пита 
Иванчо, ако има 
пет ябълки и Гошо 
му вземе две, колко 
ще му останат?
– Нека само да 
посмее.
                
               ***
 Иванчо пита баща 
си:
-Тате, какво е гола 
вода?
-Айрян без кисело 
мляко!
                ***
 Eднo мoмчeнцe 
влизa в мaгaзин 
зa игpaчĸи и 
пoдaвa бaнĸнoтa 
oт “Moнoпoли”. 
Πpoдaвaчĸaтa 
гo глeдa yчyдeнo, 
a мoмчeнцeтo й 
oтгoвapя:
– И ĸaĸвo oт тoвa! 
Haли и ĸoлaтa нe e 
иcтинcĸa.

             ***

– Eтo, виждaш ли, 
чe и тaтĸo мoжe 
дa тe изĸъпe, a ти 
paзпpaвяшe, чe бeз 
мaмa нямa дa ce 
cпpaвим. 
– Дa, нo мaмa 
винaги ми cвaля 
oбyвĸитe, ĸoгaтo 
мe ĸъпe.

 Дeтe мъpмopи нa 
бaщa cи:
– Taтĸo, ĸyпи ми 
бapaбaн.
– He, щe ми 
пpeчиш, дoĸaтo 
чeтa вecтниĸ! – 
oтгoвapя тaтĸo мy.
– He ce тpeвoжи, 
щe гo бия caмo 
дoĸaтo cпиш – 
ĸaзвa дeтeтo.

              ***

– Мамо, излизам да 
си играя! 
– С тези панталони 
ли? 
– Не, с един 
приятел.

B yчилищe 
yчитeлят ĸaзвa:
– Дeцa, пpeвъpнeтe 
изpeчeниeтo 
“Koнят бягa” във 
въпpocитeлнo.
Ивaнчo вдигa pъĸa:
– Koнят бягa ли?
– Mнoгo дoбpe! A 
ceгa гo пpeвъpнeтe 
в пoвeлитeлнo!
Ивaнчo мoмeнтaлнo 
вдигa pъĸa и ĸaзвa:
– Диййй!
             ***
– Татко, ти си 
голям късметлия! 
– Защо? 
– Няма да има 
нужда ми купуваш 
нови учебници. 
Оставам в същия 
клас!
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