
 С усмивка в 4-то
                    Брой 49, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

        ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - 1 НОЕМВРИ

  По случай Деня на народните будители 
кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков  
награди с плакети и грамоти г-жа Доника 
Борисова и г-жа Гюрга Станкова - учители 
в 4.ОУ, за постигнати високи резултати в 
професионалната им дейност и за принос 
в развитието на българското образование.   
Награди получаха и ученици от училищата 
в район „Искър“ с успехи в сферата на 

образованието, изкуството и науката. 

 На снимката: (от ляво на дясно) г-жа Доника 
Борисова, Дария Балтаджиева от  II клас и 

г-жа Гюрга Станкова.

Честит празник на всички учители, които неуморно работят 
и възпитават у младото поколение любов 

към всичко свято и родно!

Учителят - 
най-великият 

българин
   Всички известни 
личности първо са 
били ограмотени и 
образовани от учители. 
Затова според мен най-
великият българин е 
учителят. Независимо 
по какво е учител или 
къде - той има задача и 
тя е да построи първата 

стълбичка на детето 
към неговото развитие 
и успешно бъдеще. 
Учителят притежава 
мъдрост и търпеливост 
и може би е вторият 
по важност човек след 
семейството. Дава на 
учениците си нужното 
възпитание и знание, 
без които не можеш да 
станеш добър човек, 
та камо ли велик 

българин. Учи децата 
да почитат своето 
минало и история, да 
се гордеят със своите 
постижения, защото 
някой ден може да 
станат видни личности. 
Ако нямаше учители и 
училища, светът щеше 
да е необразован.  

Михаела Попова, 
  VII А клас

Награди за най-добрите 
учители и ученици в район 

“Искър”



  Ученици от 4.ОУ бяха 
поканени в ДК „Искър“ 
на документално-
игралния филм 
„Левский – европеец 
в Българско“, 
реализиран по проекта 

„НЕзабравима 
България“ от 
режисьора Искрен 
Красимиров. 
Сюжетът на филма 
обхваща три теми от 
живота на Апостола 
– идеала, парите и 
предателството. В 
ролята на Левски 
е актьорът Симеон 
Владов, който споделя: 
„Искам да пресъздам 
Васил Левски като 
един обикновен човек 
- с раната в стомаха, 

с калните цървули, с 
двата гроша в джоба, 
с турската потеря по 
петите. Такъв е бил 
Левски - човек като 

 „Левский – европеец в Българско“

всички нас. Но той 
дава живота си, за да 
добием свободата си. 
Затова за мен той е най-
великият българин.“ 

 II Б клас на 4.ОУ проведе час по български език 
по взаимната метода в гр. Копривщица. Съгласно 
този метод по-напредналите деца обучават част 

от своите съученици. 

Г-жа Даниела Петрова и нейни възпитаници 
изготвиха табло за един от най-древните 

центрове за наука и духовност - 
пещерата Магура.

 Пещерата Магура 
крие голямо богатство. 
В нея се намира най-
голямото находище 
на скални рисунки в 
Европа. Галерията с 
рисунките изобилства 
със символи. 
Фигурите по стените 
й изобразяват 
танцуващи женски 
силуети, ловуващи 
мъже, маскирани хора, 

богато разнообразие 
на животни, звезди, 
оръдия на труда, 
растения. Рисунките 
датират от различни 
епохи - епипалеолит, 
неолит, енеолит, начало 
на раннобронзовата 
епоха. Магурата е 
една праисторическа 
библиотека, събрала 
знанието на хората от 
онова време.   



       Какви книги четат учениците през свободното си време
 Учителите по 
литература винаги 
ни дават спъсъци с 
книги, които трябва 
да прочетем през 
лятото, защото знаят, 
че за да имаме добър 
речников запас от 
думи в ежедневното 
ни общуване, трябва 
да четем много книги.  
Някои от книгите 
от тези списъци са 
наистина увлекателни, 
но други са скучни и 
безинтересни за децата. 
Ще ви кажа защо мисля 
така. Защото част от 
авторите разказват 
за живота на село, 
за моментите, които 
са преживели там. 
Но за нас, градските 
чеда, този живот ни е 
непознат, нямаме нищо 
против да разберем 

какво са преживели 
авторите в детството си 
на село, но на нас не ни 
е интересно в часовете 
да изучаваме това. 
Трудни са ни и книгите 
с много архаични думи, 
аз лично, когато четох 
романа „Под игото“ 
на Иван Вазов бях 
много впечатлена, но 
за доста думи търсих 
значението в интеренет. 
Мои съученици ми 
споделиха, че са 
започнали да четат 

романа, но са спрели, 
защото не са могли да 
го осмислят и разберат. 
 Предимството на 
книгите извън този 
т.нар. „летен списък“ 
е, че всеки чете това, 
което му е интересно.  
Всяко дете намира 
своя свят в различна 
литература: фентъзи, 
приключенска, 
историческа и т.н. 
 Пример за любовта на 
децата към книгата е 
романът за проблемите 

на подрастващите и 
тормоза в училище на 
Станислав Койчев-Стан 
„Невидим“. Когато той 
представяше своята 
книга из книжарниците 
в 8 града в България, 
бяха дошли хиляди 
деца за автограф. 
Бъдете сигурни, че 
те са чели книгата!  
Нека си спомним и 
истерията покрай 
романа „Хари Потър“ 
– колко много деца 
и техните родители 
бяха струпани пред 
книжарниците, за да 
купят любимата си 
книга. 

 Ние, децата, 
обичаме да четем, 
но увлекателни за 

нашата възраст неща. 
Виктория Крумова, 

VI Г клас

  При направената 
анкета до учениците   
от V, VI, VII клас кои 
книги са прочели 
през ваканцията 
извън задължителната 
училищна литература,  
сред най-четените 
автори бе посочен 
писателят Роалд Дал 

и неговите книги: 
“Матилда”, “Семейство 
Тъпашки”, “Вещиците” 
и др. 
 Разбира се, поредицата 
от комикси “Дневникът 
на един Дръндьо” 
от Джеф Кини бе 
отбелязана на второ 
място.



   “Фортисимо в клас”

  “Фортисимо в клас” е 
програма за обучение 
по музика, насочена 
към вниманието на 
учениците от петите 
класове в 4.ОУ. 
Диригентът 

Максим Ешкенази 
с изключителната 
подкрепа на фондация 
“Америка за България” 
предизвиква интерес 
у младите хора 
към изкуството на 

симфоничната музика.  
 По модерен, 
разнообразен и 
занимателен начин 
на вниманието на 
децата от петите 
класове с учител г-жа 
Нора Преждова са 
представени деветте 

основни инструмента:    
цигулка, тромпет, 
валдхорна, виолончело, 
китара, ударни 
инструменти, кларинет, 
обой, флейта, 
съставляващи 
един симфоничен 
оркестър.

     Ударни инструменти с Кирил БистревУрок по валдхорна с Красимир Костадинов

 За осма учебна година 
музикалният звънец 
на “Фортисимо в 
клас” ще вдъхновява 
децата в интерес към 
класическата музика 
и успешно дава старт 
на своята новаторска 
образователна мисия - 
традиционните учебни 
часове по музика да 
бъдат нестандартни.

Награди за най-
изявените ученици
 По случай Деня на 
народните будители 

ученици от 4.ОУ 
бяха наградени от 

кмета на р-н “Искър” 
Ивайло Цеков с 

грамоти и книги за 
постигнати успехи през 

изминалата учебната 
година.



            МАЛКО УСМИВКИ

 Учителят дава 
задача на учениците: 
- Съставете разказ, в 
който да употребите 
всички дни от 
седмицата! Иванчо 
написал: “В неделя 
татко отиде на лов. 
Той донесе такъв голям 
заек, че го ядохме в 
понеделник, вторник, 
сряда, четвъртък, 
петък, та остана 
даже и за събота!”
              ***
 - Мамо, спестих малко 
пари!
- Браво, момчето ми! 
А как!
- Анонимното писмо 
за комшийката не го 

изпратих по пощата, а 
й го занесох и предадох 
лично.
             ***
  Учителят:
-Деца, какво време е 
това: аз кашлям, ти 
кашляш, той кашля...
От последните чинове 
се чува глас:
-Зимно!

 – Кой филм ще 
гледаме?
– „Акули убийци”.
– А за какво се 
разказва?
– За кон, който иска да 
стане певец.
              ***
 В гората лъвът казва:
- Във вторник ще има 
страхотно парти!

Жабата отегчена:
- Ъъъ партии, скукааа!
Лъвът я погледнал 
намусено и пак казал:
- Ще свирят 
страхотни музиканти, 
въобще супер ще бъде.
Жабата пак:
- Ееее, то пък едни 
музикантиии...
Лъвът пак я погледнал 
намръщено:
- Ще има страхотна 
храна, масите ще 
бъдат отрупани 
догоре.
Жабата: - Ъъъ, то пък 
едно яденеее...
Лъвът се ядосал  и 
казал:
- Но животни с големи 
усти няма да бъдат 
поканени.
Жабата леко се 
смълчала и казала:
- Жалкооо, крокодила 
няма да го поканят.


