
 С усмивка в 4-то
                    Брой 46, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

 ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ”

 Екипът на училищния 
вестник „С усмивка в 
4-то“ участва в проекта 
“Училищният вестник 
– гласът на младите”. 
Той е част от конкурса 
на Столичната община 
“Младежки свят и 
доброволчество“. 
Инициативата е 
на Ученическия 
парламент към 
Софийската гимназия 
по строителство, 
архитектура и геодезия 
“Христо Ботев”, който 

печели конкурс на 
Столичната община с 
темата “Ученическият 
вестник - гласът на 
младите”. 
 Целта е да 
се осъществи 
сътрудничество между 
всички ученически 
екипи, издаващи 
училищни вестници, 
да се обменят добри 
практики между 
младите хора и те 
да се популяризират 
сред обществото. 

Националното 
издателство за 
образование и наука 
“Аз Буки”, Столичната 
община и Столичната 
библиотека спомагат 
за осъществяване на 
проекта и създаване на 
фонд на училищните 
вестници.
 Очаквани резултати 
от проекта са:
. Обмен на добри 
практики и идеи 
между редакционните 
екипи на училищните 
вестници чрез  
творчески срещи.
. Създаване на фонд 
на училищните 

Елица Стоименова и 
Анджела Маринова 
от VII В клас 
(от ляво на дясно) 
присъстват на 
обучение на тема: 
“Защо, къде и как 
се пише статия”. 
Обучението 
се проведе от 
Николай Кънчев 
- зам.-директор 
на Национално 
издателство за 
образование и наука 
“Аз Буки” и Зина 
Соколова - редактор в 
издателството.

вестници в Столичната 
библиотека.
. Запознаване 
на обществото с 
постиженията и 
проблемите на 
учениците и включване 
на родителите в 
живота на училищната 
общност.

  Вестникът на 4.ОУ е включен в 
каталога на училищните вестници за 

гр. София
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ОТКРИТ УРОК ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

  На 9 май - 
Деня на Европа, 
възпитаници на 
учителите по 
английски език  
Албена Полянска, 
Милена Дамянова 
и Дора Найденова 
бяха  наградени за 
отлично представяне 
в състезанията по 
английски език: 
„Аз общувам с 
Европа“ (II-IV клас) 
и Международно 
лингвистично кенгуру 
(III-VII клас).   

Директорът на 4.ОУ г-жа Галина Шипкалиева връчи награди 
на отличилите се ученици от двете състезания.

развеселяват, 
депресират. 
  Презентации 
бяха приготвили 
шестокласниците за 
„Азбука на емоциите“, 
„Силата на духа“, 
„7 съвета да не се 
разболяваме“. Темите 
предизвикаха 
голям интерес у 
присъстващите.

 Г-жа Дарина Цачева 
с групата от VI А клас 
проведе открит урок 
по испански език. Една 
от основните теми 
бе „Психология на 
цветовете“, учениците 
се запознаха кой 
цвят как въздейства, 
че цветовете могат 
да успокояват, 
оживяват, стимулират, 

Дария Балтаджиева 
от I Г клас бе 

отличена с грамота 
и медал за цялостно 

представяне на 
състезанията 

“Таралеж”.

Официални гости бяха сеньор Мариньо 
и сеньор Аструга от испанското посолство 

в България, зам.-кметът на р-н „Искър“ 
Петър Моллов, представители от отдел 

Образование“, както и ръководството на 4.ОУ.

С песни, стихчета, танци, много усмивки и 
весело настроение завърши учебната година за 

учениците от ПГ.

                    ИЗ ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
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Лятна занималня по английски език с 
г-жа Дора Найденова

В занималнята децата учат английски език, 
докато играят и се забавляват. Понякога 

рисуват около езерото в “Дружба” или 
приготвят вкусни неща в кабинета по ДТИ 

при г-жа Гюрга Станкова.

  В Деня на славянската 
писменост и 
култура ученици 
от начален етап на 
4.ОУ, придружени от 
логопеда Деси Илиева 
и ресурсния учител 
Драгомира Станчева, 
взеха участие в 
събитието под наслов 
“Влак на буквите”. 

То включваше 
програма за всички 
гости и пътуване 
до гр. Банкя с влак, 
теглен от най-мощния 
парен локомотив в 
Европа “Баба Меца”. 
Всеки ученик получи 
поздрав, подписан  
от президента на РБ 
Румен Радев.

  Лятното училище 
„Шарен свят“ за 
ученици от начален 
етап се проведе под 
ръководството на 
Боряна Стефанова 
- психолог, Деси 
Илиева - логопед, 
Драгомира Станчева 
и Нели Аргирова – 
ресурсни учители в 
4.ОУ. Работата в него 
под формата на игри 

бе насочена основно 
към развитието 
на емоционалната 
интелигентност и 
социалните умения 
у подрастващите.   
Емоционалната 
интелигентност е 
въпрос на разбиране 
на собственото ни 
поведение и това на 
околните. Показателна 
е за това как се 

“Влак на буквите”

Училище „Шарен свят“
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справяме със стреса, 
гнева, страховете, 
безпокойството и 
депресията. Детето 

започва да разбира 
какво чувства и 
изгражда умение да го 
изказва.



      “КАРТИНА ОТ МНОЗИНА” 

 Ученици с г-жа 
Албена Галева – учител 
по изобразително 
изкуство в 4.ОУ, 
за поредна година 
участваха в проекта 
„Картина от мнозина на 
малките художници“. 
Техните картини бяха 
номинирани за “Рицар 
на четката” 2017.

“Пролет“ и “Лов на мечти”, 
акварели от Александра Иванова, 13 г.

 Бивши възпитаници на 4.ОУ подеха доброволческа инициатива със собствени средства да 
боядисат предната част на оградата с цветовете на българското знаме, а наши ученици 

изрисуваха с графити част от вътрешната й страна.

  Мобилен  
планетариум 
представи в училище 
“Пътят на човека в 
Космоса”. Учениците 
на г-жа Л. Янева и 
г-жа П. Кусева се 
запознаха с обектите 
в космическото 
пространство на 
Слънчевата система и 
мисиите на човека в 
Космоса.

I място за Ива Гоговска  
- народно пеене.
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  “СПОРТЪТ Е ПО-ДОБРИЯТ НАЧИН ДЕЦАТА ДА ПОРАСНАТ”

  За поредна 
година Съюзът на 
пивоварите в България 
(СПБ) организира 
кампанията „Спортът 
е по-добрият начин 
децата да пораснат“. 
Инициативата има 
за цел да насърчава 
масовия спорт 
като алтернатива 
и превенция на 
експериментирането с 
алкохол от лица под 
18 г. 

Според изследване, 
проведено у нас, 60% 
от запитаните ученици 
са заявили, че редовно 
пият бира, а 20% от 
анкетираните са се 
напивали поне веднъж 
месечно.  
Проектът предвижда 
множество 
инициативи с фокус 
върху общуването 
и физическите 
активности за цялото 
семейство.

  Кирил Ников и 
Теодор Дойчев– 
учители по ФВС в 
4.ОУ, организираха за 
учениците от 
IV-VII клас игри 
около езерото в 
жк „Дружба 1“. 
 Игрите предимно бяха 
отборни: състезание по 
волейбол, дърпане на 
въже, скачане с чували, 

редене на пъзели и др. 
 Целта на кампанията 
е чрез насърчаване 
на спорта сред 
подрастващите да 
се ограничи ранната 
употреба на алкохол 
при децата
и родителите да ги 
мотивират да водят 
здравословен начин 
на живот.

 За учениците бяха организирани разнообразни 
игри на открито, за всеки участник имаше 

поощрителни награди и почерпка.

Отборите победители получиха 
и купи за своето участие.

Задачата на всяко дете в тази игра бе 
да спука първо балона си.
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            МАЛКО УСМИВКИ

Весела ваканция!

 Някои казват: 
ваканцията 
на учениците 
да е колкото 
ваканцията на 
депутатите... 
Е, стига де, всички 
искаме по-дълга 
ваканция, ама чак 
пък хич да не се 
ходи на училище...

        ***
 
Ето че започна 
второто 
десетилетие на 
двадесет и първи 
век.
Вкъщи има 3 
телевизора, два 
компютъра и една 
книга.

       ***

 Facebook:
- Аз познавам 
всички!
Google:
- Аз знам всичко!
Internet:
- Без мен сте нищо!
Токът:
- Аре, трайте си да 
не ви изключа...

 Жена с треперещ 
глас към полицай:
- Господине, дъщеря 
ми е изчезнала от 2 
дни!
- Не може да бъде! 
Влезте във фейсбук 
да видите къде е!

          ***

- Алоооо... 
Полицията ли 
еееее?
- Да, кажете?
- Искам да подам 
оплакване. Следят 
ме!
- Кой?
- Имам списък... 350 
души.
- Къде бе?
- Във фейсбук.

 Майка ми не може 
да си запомни пина 
на GSM-а. Баща ми 
си носи тефтерче 
с номерата и всеки 
път, като набира, 
чете от там. 
Баба ми си свети с 
GSM-а, за да види 
часовника.
Как, по дяволите, 
тяхното поколение 
първо е излетяло в 
Космоса?

          ***
 Трудът красял 
човека... 
Хм, е що па точно 
аз трябва да съм 
най-големият 
красавец?!

- Муцкаа, 
пристигнах! В 
София съм вече!
- Къде по-точно в 
София?
- Не знам! На 
светофар някакъв 
съм...
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