
 С усмивка в 4-то
                    Брой 48, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

Учениците от седмите класове на 4.ОУ поднесоха цветя пред паметника на 
проф. Джон Атанасов и отдадоха почит на голямото дело на американския учен 

с български корени.

          114 години от рождението на Джон Атанасов – създателя на компютъра

на Телефонната палата. 
 Открит е на 3 
октомври 2003 г. по 
повод 100-годишнината 
от рождението на 
създателя на първия 
цифров електронен 
компютър – Джон 
Атанасов. В ореола 
е вграден кръст, а в 
средата е разположен 
портретът на 
Джон Атанасов. 
Скулптурната пластика 
е изработена от бронз, 
висока е 6 метра и 
тежи 3 тона. Паметник 
на Джон Атанасов има 
и в с. Бояджик.

   На 4 октомври 1903 г. в САЩ е роден 
американският физик, математик и 
електроинженер от български произход 
Джон Атанасов - създател на първата 
електронноизчислителна машина. През 
декември 1939 г. заедно със своя сътрудник 
Клифърд Бери създават прототипа на първата 
електронноизчислителна машина, напълно 
завършена през 1942 г. и наречена ABC (Ata-
nasoff-Berry Computer). След приключването 
на съдебния спор за патента на компютъра, 
завършил в полза на Джон Атанасов, той е 
поканен в България от БАН и му е връчен орден 
„Кирил и Методий“ I степен. Американският 
физик, математик и електроинженер от 
български произход е награден и с орден 
„Народна република България“ I степен. 
 До края на живота си Джон Атанасов с гордост 

изтъква българския си корен.

 Паметникът на  Джон 
Атанасов  се намира  в  
град  София, на улица 
„Гурко“ пред сградата 



Час по история извън училище
 Музеят за история на 
София се помещава в 
сградата на бившата 
Централна минерална 
баня. Той отваря врати 
на 17 септември 2015 
г. и разполага с над 
120 хил. движими 
културни ценности, 
като най-ранните са 
от новокаменната 
епоха и са открити 

при археологически 
проучвания. Има и 
специализирана научна 
библиотека с около 12 
000 единици, като сред 
най-старите са ръкопис 
от 1820 г. и печатна 
книга от 1714 г. 
 Всеки първи и 
трети четвъртък  
посещението на музея 
е безплатно.

Ученици от 7 А клас с класен ръководител 
Силвия Костадинова пред Музея за история на 

София.

  Националният 
археологически музей 
официално се открива 
през 1905 г., като 
всички археологически 
находки са поместени 
там. Музеят има 
пет изложбени 
зали: Централна 
зала, Праистория, 
Средновековие, 
Съкровищница и 
специална временна 

изложба, притежава 
и най-богатата 
нумизматична 
колекция в страната 
с над 300 000 броя 
монети. В момента 
Археологическият 
музей съхранява 
една от най-богатите 
археологически 
колекции на 
Балканския 
полуостров.

 Църквата „Свети 
Георги“ е православен 
храм, построен в 
късната античност в 
архитектурна форма 
на ротонда, в София. 
Смятана е за най-

 Град Сердика е 
основан  ІІ хил. години 
пр. Хр. от тракийското 
племе серди, което се 
заселва в района около 
топлите минерални 
извори. Сега крепостта  
е археологически 
обект, разположен в 
центъра на град София.

Ученици от 7 А и 7 Б клас между запазените 
руини на ротондата „Свети Георги“.

Ученици от 4.ОУ пред Археологическия музей с 
г-ца Мариета Георгиева – учител по история.

Г-ца Мариета 
Георгиева със 

седмокласници 
из комплекса 

„Антична Сердика“.

старата запазена сграда 
в града, построена не 
по-късно от времето, 
когато София е 
била резиденция на 
императорите Галерий 
и Константин Велики. 
В храма се извършва 
ежедневно православно 
богослужение на 
древен литургически 
език на православните 
славяни.



   Униформите в училище - за и против тях

  През последните 
няколко години доста 
училища избраха да 
се върнат назад към 
традицията да се носи 
училищна униформа. 
Това е избор, който 
или училището, 
или родителското 
настоятелство правят. 
Затова една от най-
коментираните теми 
в последно време, 
засягаща ученици 
и родители, е дали 
униформите имат 
място в съвременните 
училища. 
  Дали еднаквите 
дрехи ще бъдат 
мерило за равенство, 
или ще ограничат 
личната свобода? 
Много от учениците 
не желаят да носят 
дрехи, неотговарящи 
на личния им стил, 
смятайки, че по този 
начин е засегната 
индивидуалността им. 
И все пак днешните 
униформи далеч не са 
така консервативни, 
както в миналото.  
Черните манти с бели 
якички са заменени 
от цветни и нови 
модели, изработени 
сред предварително 
допитване до бъдещите 
им носители.

Училищните уноформи 
са отличителен знак 
за повечето училища. 
Но често  дадените 
униформи се оказват не 
по възможностите или 
по вкуса на учениците. 
 Става дума не само 
за това доколко ти 
харесват училищните 
униформи, а за 
това доколко имаш 
уважение към мястото, 
в което прекарваш 
повече време, 
отколкото в собствения 
си дом.  Повечето 
допитани са ЗА 
униформите, защото 
по този начин няма 
да има разминаване 
между представата 
за приличен външен 
вид, наложила се 
в последно време.    
Униформите преди 
всичко са белег на 
признание и престиж, 
че учиш в избраното 
училище. 
 Едно от основните 
предимства на 
носенето на 
ученическа униформа 
е, че всички ученици 
изглеждат по един и 
същ начин. Така всички 
са равни и учениците, 
които произхождат 

от семейства с по-
малки възможности, 
няма да се чувстват 
зле, ако дрехите им са 
по-обикновени от тези 
на по-заможните им 
съученици. Родителите 
също оценяват този 
плюс на униформата, 
защото не се налага 
да харчат много пари 
за ежедневни дрехи. 
Сутрин децата се 
оправят много по-бързо 
за училище, защото 
не е нужно да се чудят 
какво да облекат. За 
родителите също е 
удобно, защото пестят 
време и средства.  
Между учениците не 
се създават условия за 
конкуренция на ниво 
външен вид, защото 
всички изглеждат по 
един и същи начин.
Аз лично не познавам 
ученик, който с радост 
да носи униформа. 
Училището е място, 
където трябва да 
развиваме  интересите 
си, да научаваме нови и 
полезни неща. 
 Трябва да бъдем 
различни, да се 
отличаваме и заради 
това униформите не са 
особено предпочитани. 

Ако се върнем малко 
по-назад във времето, 
учениците не са 
смеели да стъпят до 
училище, без яката 
им да бъде изгладена, 
косата сресана, ноктите 
изрязани. 
 В днешно време се 
изисква от нас само 
една блуза или риза с 
логото на училището.   
По този начин 
учителите и родителите 
искат да изградят у 
всеки от нас чувство за 
равенство, и по-точно 
да осъзнаем, че всички 
сме равни в училище, 
без значение от цвета 
на кожата, религията, 
която изповядваме, 
и етноса, към който 
принадлежим.  
Униформите не са с 
цел да ни потискат, 
а точно обратното 
– да осъзнаем, че 
когато сме в училище, 
принадлежим само към 
едно общество - това 
на деца с различни 
интереси и виждания 
за света, но напълно 
равни помежду си.   
    

 Илина Благоева, 
6 Г клас



Да хапнем плодове 
в междучасието

 В голямото 
междучасие повечето 
ученици бързат към 
готовите закуски 
на лавката, но част 
от децата си носят 
храна от вкъщи.  
Препоръчително е 
освен санвичите да 
си подсигурите и 
плодове, които да 
хапвате през малките 
междучасия. Може 
да си носите ябълка, 
кайсия, праскова, 
грозде (плодове, които 
са сезонни). Добре е 
предварително да са 
измити, нарязани и 

съхранени в кутия. 
Бананът, разбира 
се, е най-желан от 
децата, защото не 
изисква чисти ръце, 
за да се консумира. 
Добре е плодовете 
да се приемат като 
самостоятелно 
хранене. Защо ли? За 
да може витамините 
и минералите от 
плодовете максимално 
да се усвоят, да 
не се предизвиква 
гниенето им  в стомаха, 
вследствие на което се 
получават подуване, 
газове и т.н.

 Плодовете са 
необходими за 
зареждане на тялото 
ни с витамини и 
минерали, за бодрост, 
за свежа кожа и... дори 
против акне.
 Важно е да 
осъзнаем ползата от 

плодовете като част 
от здравословното 
ни хранене и 
необходимостта 
ежедневно да 
присъстват в нашето 
меню.

Ива Гоговска, 
            6 Г клас 

       Хелоуин 
се превърна в един 
от най-обичаните и 
очаквани празници не 
само за американците, 
но и за по-голямата 
част от света. Маски, 
маскарадни костюми, 
бонбони за децата, 
престорен страх, 
искрени усмивки, 
тиквени озъбени 
фенери, веселба, 
празнично настроение 
- това е Хелоуин. По 
това време на годината 
въображението се 
развихря и се създават 
най-страховитите и 
забавни костюми. 
Разбира се, всяка 
година се наблюдават 
различни тенденции.

Джулия Георгиева, 
6 Г клас

А знаете ли кой води 
класацията за костюм 

на Хелоуин? Това е 
скелетът. 

Костюмът на 
смъртта също е 

много популярен сред 
тийнейджърите.

 “Коментирай 
това” 

  Ученици от 
4.ОУ заедно с 
преподавателите по 
български език и 
литература Румен 
Бозаджиев и Силвия 
Костадинова посетиха 
постановка на форум 
„Театър цвете“ – 
„Коментирай това“. 
Децата станаха герои 
в театрална игра, 
провокирана от реален 
случай на ученическа 

агресия чрез общуване 
във фейсбук. Насочена 
е към осмислянето 
на отговорността към 
думите, отпратени 
във виртуалното 
пространство, и 
към реалния и 
виртуалния живот, 
за несподелената 
любов, истинското 
приятелство и 
приятелите от фейсбук, 
за това, което се случва 
вечер пред компютъра 
и сутрин в училище.



                         СПОРТЕН СВЯТ
  За пета поредна 
година район 
„Искър“ организира 
традиционен футболен 
турнир за превенция 
на футболното 
хулиганство под 
надслов „Да подкрепим 
спортсменството“.   
Турнирът е в 
подкрепа на „София 
– европейска столица 
на спорта“ и е под 
патронажа на кмета на 
район „Искър“ Ивайло 
Цеков. Участие взеха 
всички общински 
училища в район 
„Искър“.

На първо място се класира отборът по футбол към 4.ОУ с 
ръководител Весела Александрова.

Отборът на момчетата спечели първо 
място на състезанието по волейбол.

 Момичетата се класираха втори на 
волейбола.

  На традиционния ученически волейболен 
турнир за „Купата на кмета“ към район „Искър“ 
отборите ни по волейбол с треньор Елица 
Петрунова спечелиха две призови места.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА 
“КУПАТА НА КМЕТА”



            МАЛКО УСМИВКИ

Урок в училище. 
Учителката разказва 
за животните и 
сезоните: - Есен 
е. Листата на 
дърветата са окапали. 
На кого сега му е 
трудно да се крие в 
храстите?
 - На катаджиите! – 
отговорил Иванчо.

                                              
Не разбирам, защо 
всички викат: 
“Павароти е голям 
талант! Ах, какъв 
глас!” А той пее 
фалшиво и фъфли.
 - Да не си му ходил на 
концерта? 
- Не бе, жена ми вчера 
ходи и като се върна, 
ми го изпя!

          ***
                                           
В началото на 
учебната година 
учител изпраща 
следната бележка 
до родителите: “Ако 
обещаете, че няма 
да вярвате на всичко, 
което Ви се казва, че се 
е случило в училище, аз 
обещавам да не вярвам 

на всичко, което ми се 
казва, че се е случило 
вкъщи”.

           ***                       
Поправителна сесия. 
Професорът къса 
студент за трети 
път: - Но защо не 
учите?! Все пак никой 
не е умрял от учене. 
- Знам, но по-добре да 
не рискувам.

            ***                        
Учител попитал 
учениците в клас: 
- Ученици, колко 
мислите, че е високо 
училището? 
Един ученик 
отговорил: - 1 метър и 
30 см. 
- Защо мислиш, че 
е толкова високо? - 
попитал учителят.
 Момчето отговорило: 
- Ами, висок съм 1 
метър и 50 см, а 
училището до гуша ми 
е дошло!

 При шефа на цирка 
идва жена - дребничка, 
с очила, същинска 
божа кравичка. Казва:
- Искам да стана 
при вас дресьор на 
тигрите!
Шефът се засмива:
- Ами, ето ги там 
тигрите, точно са се 
разбеснели, идете да ги 
успокоите.
Жената спокойно 
влиза в клетката и 
изревава оглушително:
- МИРНООО!
Тигрите направо 
приседнали от 
изненада, а един по-
малък се напикал чак.
Ошашавеният 
директор:
- Вие така ли 
сте правили и на 
предишната си 
работа?
- Да.
- А къде е било това?
- Бях класна на седми 
“Б” в спортното 
училище.


