
 С усмивка в 4-то
          Брой 50, 2017 г. - юбилеен брой на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

 Една студена вечер 
по време на коледните 
празници едно 
момченце стои пред 
витрината на голям 
магазин. Детето няма 
обувки и е облечено 
в дрипи. Млада жена, 
която минава наблизо, 
забелязва детето, хваща 
го за ръка и влизат в 
магазина. Вътре му 
купува нови обувки и 
цял комплект топли 
дрехи. 

 Една нощ сънувах 
сън…

  Разхождах се с Господ 
по брега на морето, а 
по небето проблясваха 
сцени от моя живот. 
На всяка от тях имаше 
два чифта стъпки 

по пясъка, но за моя 
изненада забелязах, 
че в много  случаи по 
пътя ми имаше само 
един чифт стъпки.  
Установих, че това се е 
случвало в най-тежките 
моменти от моя живот. 
Попитах Бог:
- Господи, Ти беше 

Момченцето я пита: 
- Госпожо, ти Бог ли 
си? 
Тя му се усмихва и 
отвръща: 
- Не, синко, аз съм само 
едно от неговите деца. 
Момченцето се замисля 
малко и казва: 
- Знаех си, че сигурно 
сте роднини. 

Помолих Бог да ми даде търпение,
а Той ми отговори: Не.

Каза ми, че търпението е резултат от 
изпитания

и не се дава, а трябва да се заслужи.
 

Помолих Бог да ми подари щастие,
а Той ми отговори: Не.

Каза, че ми дава благословение,
а дали ще бъда щастлив, зависи от мен.

 
Помолих Бог да ми помогне да обичам другите

така, както Той ме обича.
И Бог каза: Ти най-накрая разбра

                  за какво трябва да молиш.       
           (из интернет)

Ти Бог ли си? 

казал, че след като 
веднъж реша да Те 
следвам, винаги ще 
ходиш с мен. А сега 
забелязвам, че през 
най-трудните мигове 
от живота ми има само 
един чифт стъпки по 
моя път. Не разбирам 
защо си ме изоставял, 

когато най-силно съм 
се нуждаел от Теб?
  Бог ми отвърна:
- Мое скъпо дете, 
никога не съм 
те изоставял в 
изпитанията ти. 
 Там, където виждаш 
само един чифт стъпки, 
Аз те носех на ръце.

1



                    ИЗ ЖИВОТА В УЧИЛИЩЕ
 Децата от III В клас 
посетиха СУ „Свети 
Климент Охридски“. 
Те разгледаха Музея 
по палеонтология и 
историческа геология, 
който се намира 
в подкуполното 
пространство 
на Софийския 
университет. Накрая 
тържествено бяха 
въведени в аулата - 
залата за тържествени 
академични церемонии 
и събрания, където 
доцент Стоев ги 
запозна с историята на 
университета.

Ученици от третите класове посетиха 
постановката “Трите прасенца“ в 

Софийската опера и балет. 

Децата от начален курс на спектакъла на 
Софийската опера и балет 

“Шегобишко на острова на чудесата”.

Ползата от 
четенето на книги

Четенето облекчава 
стреса

  Какво правите, 
когато сте стресирани? 

Слушате музика или 
може би излизате на 
разходка? Четенето е 

най-ефективният начин 
за битка със стреса.

                               
Помага в битката с 

безсънието
  Доказано е, че чрез 
четенето успокоявате 

съзнанието си и го 
подготвяте за сън. 

Книгите ни помагат в 
битката с депресията
 Четенето обогатява 

речника
Когато четете, вие 

постоянно попадате на 

нови думи и изрази, 
които не използвате във 

всекидневието. 
Четенето подобрява 

умението ви да пишете
 Когато четете, 
подсъзнателно 

„имитирате“ начина, по 
който авторът пише и 

поднася нещата. 
 Четенето подобрява 

уменията ви да водите 

разговор
Колкото повече четете, 

толкова по-добър 
разказвач ще бъдете.  

Знание 
Всичко, което четете, 

ви носи някаква 
информация, която 
може да се окаже 
полезна в даден 

момент.
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Ученици от 4.ОУ взеха 
участие в постановката 
на театър “Цвете” 
- “Повече няма да 
ме видиш”. В нея се 
представя драматичен 
конфликт между 
дъщеря и майка. 
Децата изказват 
предположения за 
събитията, довели 
да такъв разрив. В 
сътворената на базата 
на собствения им опит 
история те търсят 
пътища за облекчаване 
на отношенията дете-
родител.

Красотата на природата

Хубава е нашата гора,
птича песен, ромон на река,

стъпчици на заек, плясък на крила,
тропот на копита, крясък на врабче.

Слънчев лъч проблясва в клоните зелени,
после се разнася по треви засмени.

Вятърът – разбойник стар,
ту ще е гальовен, ту ще се гневи,

или гали цвете, или пък руши.
Белоснежни облаци – малки и големи,

дивен танц танцуват
отвисоко във гората взрени

сякаш я целуват.
 Виктория Крумова от VI Г клас бе отличена с 
грамота за своето стихотворение „Красотата на 
природата“ на Националния литературен конкурс 

“Магията на красотата”.

 Театър „Цвете”
 е неправителствена 
организация, 
която се състои от 
професионални 
актьори, режисьори, 
психолози и 
доброволци. 
Прилагайки в работата 
си новаторски  
интерактивни 
театрални техники, 
те помагат на деца и 
младежи да опознаят 
и приемат себе си и 
другите, провокират 
личностното им 
развитие.

  Учениците - 
ЕваДимитрова, 
Джоанна Лазарова, 
Катрин Петрова от 
V Г; Ивон Тодорова, 
Поля Панайотова, 
Натали Петрова от 
VI А; Даниел Белчев, 
Милен Иванов, 
Виктория Кискинова 

от VI В; Таня Петкова 
и Натали Николова от 
VI Г клас, получиха 
грамоти и награди 
за своето участие 
в конкурса „Най-
добър портрет на 
будител“, организиран 
от Национално 
движение „Велика 
България“ съвместно с 
Национално движение 
„20-ти април“.

„Най-добър портрет 
на будител“
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  На гости в час 
по музика при 
третокласниците 
бе Иван Стоянов 
Димитров от „Шоуто 
на Слави“, китарист 
в „Ку-ку бенд“. 
Музикантът сподели, 
че още във втори клас 
неговите родителите 
му купили китара и 
от малък посещава 
музикални школи. 
Той запозна децата 
с класическата и 
електронната китара. 
Заедно изпяха няколко 
песни. Часът за децата 
бе изключително 
интересен и 
ползотворен. Дъщеря 

му Мария е ученичка 
в класа на г-жа 
Анелия Георгиева. 
Мария Димитрова е 
световен шампион по 
кикбокс и има вече 
няколко спечелени 
златни и сребърни 
медала от свои 
участия на състезания. 
Първоначално тя се 
записва да тренира 
карате, след което 
преминава към 
кикбокса. Родителите 
й се гордеят с нейните 
успехи и я подкрепят 
във всичките й участия, 
а когато не е по 
състезания, баща й я 
учи да свири на китара.

                     Талантите на един баща и неговата дъщеря

 Китаристът Иван Стоянов Димитров от 
„Шоуто на Слави“ в час по музика при 

III Г и III Д клас в 4.ОУ.

 Третокласничките Тихомира Иванова със 
сребърен медал и Мария Димитрова с три 

златни медала  от участието им 
в Международния турнир по кикбокс в 

гр. Кутина, Хърватия.

 Мария Димитрова за пореден път на първо 
място по кикбокс в гр. Кутина, Хърватия, 
а на състезанието за Световната купа по 
кикбокс в Унгария тя спечели златен и 

бронзов медал.
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 Общуването с баба и 
дядо

 Изследването доказва, 
че детето може да си 
пише домашните и в 
мъничка квартира, и 
пак да е отличник. А 
може да има собствена 
стая и да е двойкаджия. 
Оказва се, че не е 
важно къде живееш, 
а с кого. 50% от 
отличниците живеят 
заедно с баба си и дядо 
си. 42% от успешните 
деца активно общуват 
с възрастните си 

роднини, дори те да 
живеят в друг град. А 
5% от децата с нисък 
успех съобщават, че 
никога не са виждали 
баба си и дядо си. 
 Всъщност на 
училищните успехи 
на детето влияят 
семейните ценности.

Семейните празници
 Според това проучване 
отличните ученици 
живеят в семейства, 
които винаги 
отбелязват семейните 

празници. А в 
семействата на слабите 
ученици празниците 
се празнуват рядко или 
никак.

Бъдете доволни от 
живота и вашите деца 
ще бъдат отличници

  Оказва се, че най-
важното за успеха 
на учениците НЕ са 
материалната база в 
училище, качеството на 
учебниците, наличието 
на компютри и т.н. 
Най-важното за 

        Кое влияе за добрите резултати на децата? всяко дете е неговото 
семейство. Затова 
може би е по-важно 
да се влагат усилия и 
средства в развитието 
на взаимоотношенията 
в семействата, така 
че да се формират 
и у родителите, и у 
децата необходимите 
ценности и 
компетентности.  
 Изследването 
изяснява, че 
проблемите в 
семейството не влияят 
на резултатите на 
детето, ако семейството 
открито комуникира и 
работи за подобрение.

 Учениците 
от II Г клас посетиха 
Детския базар на 
професиите. 
 Базарът на професиите 
цели да създаде 
възможност за ранно 
професионално 
ориентиране на 
децата и младежите, 
да насърчи 
съзнателния избор на 
професия, която носи 
удовлетворение.

 След оспорвана игра нашите ученици 
във възрастова група V-VII клас спечелиха 
първо място на състезанието по шахмат.

 Виктория Петрова 
от VII А 

клас получи 
поощрителна 

награда за своята 
приказка на тема 

„Глобалното 
затопляне vs 

Дядо Коледа“ 
на XIII коледен 

литературен 
национален 

конкурс, 
организиран 

от Столичната 
библиотека.
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Интересни факти
*Ако нервничите, а 
ви предстои нещо 
отговорно, дъвчете 

дъвка. Така ще можете 
да се успокоите, 

защото подсъзнателно 
моментът, когато 
приемаме храна, 

се асоциира с 
безопасност.

 *Ако някой ви крещи, 
запазете спокойствие. 

Може би това още 
повече ще ядоса 

събеседника ви, но 
след това той ще 

изпита силно чувство 
на вина заради своето 

поведение.
 *Когато няколко души 
се смеят в група, всеки 

инстинктивно гледа 
онзи, който му е най-

симпатичен.
 *Ако разперите ръце 

настрани, разстоянието 
между края на 

пръстите на едната и 
другата ръка е равно на 

вашата височина.
 *Докато киха, човек не 
е в състояние да държи 

очите си отворени.
 *Микровълновата 
фурна е изобретена 

благодарение на 
разтопен шоколад в 
джоба на инженера.

 *Ако се сложи сурово 
яйце между два 

мобилни телефона, 
след 62 минути то ще 

се окаже същото, както 
ако е варено 7 минути в 

кипяща вода.
 *Ако ви сърби 

гърлото, почешете си 
ухото и веднага ще ви 

мине.
 *Дължината на 
човешкия нос 
съответства на 

височината на челото.
 *Най-многобройните 

живи същества на 
Земята са насекомите. 

На всеки човек се 
падат около 250 

милиона насекоми.

 Ученици от 4.ОУ участваха в Софийския 
математически турнир, организиран от Съюза на 

математиците в България. 
Тома Каймаканов от V Г клас бе отличен с 

грамота за своето отлично представяне.

 В Националната седмица на четенето на гости 
при четвъртокласниците бе авторката 

Ина Негенцова, правнучка на писателя на детска 
литература Ран Босилек, която представи своята 
книга „Приключения в рими за животни любими“.

Малките художници от клуб „Арт ателие“ 
с учители Елена Антонова и Драгомира Станчева 

изложиха свои картини на коледна тематика 
във фоайето на 4.ОУ.

Криста Георгиева от 
III Г клас спечели 
второ място на 
международния турнир 
по фигурно пързаляне 
за купата „Денкова-
Стависки“, носеща 
имената на най-
успешните фигуристи 
в България - Албена 
Денкова и Максим 
Стависки.
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                                     СПОРТЕН СВЯТ
   Баскетболистите 
от отбор “Грифон“ 
с треньор Кирил 
Ников и тази година 
продължиха своето 
участие по програма 
“Минибаскетбол”, 
която е насочена към 
училища и детски 
градини с теоретични 
и практически 
занимания. 
 И в двата изиграни 
мача децата победиха 
своите съперници.

 Първо място за отбора ни по хандбал на районното 
първенство по програма “Ученически спортни 

игри” с треньор Весела Александрова.

 Футболистите на 4.ОУ с треньор Теодор Дойчев 
спечелиха първо място на районното първенство 

по футбол за възрастова група V-VII клас.

 Мелиса Симеонова 
от VII Б клас спечели 
бронзов медал на 
ученическия турнир 
по бадминтон „Златно 
перце“.

На снимката: 
Отборът по бадминтон 
на 4.ОУ с ръководител 
Весела Александрова.
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              МАЛКО УСМИВКИ
Maйĸa cлaгa дeтeтo 

cи дa cпи, нo тo плaчe. 
Πee мy пpиcпивнa 

пeceн - тo пaĸ плaчe. 
Πee мy oщe eднa, а то 
пpoдължaвa дa плaче. 
Haĸpaя дeтeтo ĸaзвa:
– Maмo, aз paзбиpaм, 
чe ти ce пee, нo биx 

иcĸaл дa пocпя!
***

– Пешко, защо всяка 
сутрин закъсняваш за 

училище?
– Ами, аз си идвам 

навреме, но на ъгъла 
има знак, на който 
пише: “Училище, 

движете се бавно!”
***

  Син към бащата, 
преди да започнат 

партия шах:
– Значи така, 

разбрахме се, който 
загуби, веднага отива 

да пише домашни.

 ***
  – Aлo, пoлиĸлиниĸaтa 
ли e? Maлĸият ми cин 
тoĸy-щo глътнa eдин 
лoвджийcĸи пaтpoн. 

Kaĸвo дa пpaвим? 
– Ocтaвeтe гo 

cпoĸoйнo дa лeжи, 
дoĸaтo дoйдeм. 

 И нe гo нacoчвaйтe 
ĸъм ниĸoгo!

 – Гoшĸo, xapecвa ли 
ти тpoмпeтът, ĸoйтo 
ти пoдapиx зa Koлeдa? 
– Toвa e нaй-xyбaвият 
пoдapъĸ, ĸoйтo няĸoгa 
cъм пoлyчaвaл, дядo! 
– Mнoгo ce paдвaм! 
Знaчи ти xapecвa дa 

cвиpиш? 
– He, зaщoтo тaтĸo 
ми дaвa пo 5 лeвa нa 
дeн, зa дa нe cвиpя.

***
– Пешко, ти луд ли си? 
Защо си купил на баба 

си за рождения ден 
футболна топка? 

– А тя луда ли е, като 
ми купи книга?

***
Две деца оглeждaт 
ябълĸитe, ĸoитo ca 
oĸaпaли нa зeмятa. 
– Kaĸвo щe cтaнe c 

тяx? – yмyвa едното. 

– Лeĸa-пoлeĸa щe 
пoтънaт в зeмятa и 
щe ce пpeвъpнaт в… 
ĸapтoфи! – пoяcнявa 

другото.

***
– Мамо, съборих 

шкафа в хола!
– Ах, какво те очаква, 

като разбере баща 
ти...

– Той вече разбра, 
защото е под него!

  ***
– Бaбo, eлa дa cи 
игpaeш c нac! Щe 
игpaeм нa мeчĸи 
в зooлoгичecĸaтa 

гpaдинa.
– A aз ĸaĸвo щe пpaвя?
– Tи щe бъдeш бaбaтa, 

ĸoятo пpeз цялoтo 
вpeмe щe пoдxвъpля 
бoнбoни нa мeчĸитe.

 – Ваньо, защо пиеш 
толкова вода?

– Изядох една ябълка, 
без да я измия!

***
                                        

Maйĸa yвeщaвa  
дъщepичĸaтa cи:

– Tpябвa дa cи 
изяждaш cyпaтa! 

Знaeш ли ĸaĸвo cтaвa 
oт мoмичeтaтa, 

ĸoитo нe cи изяждaт 
cyпaтa?

– Знaм, paзбиpa ce!    
Maнeĸeнĸи!

***
Майка към малкия си 

син:
– За какво си домъкнал 

тази костенурка?
– Искам да проверя 

дали ще живее 
триста години!
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