
 С усмивка в 4-то
                    Брой 52, 2018 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Детската вокална формация „Жълтурчета“ към 4.ОУ „Проф. Джон Атанасов“ 
с ръководител Нора Преждова участва в патриотичната инициатива “Аз съм 

българче”, организирана от арт компания „Нови звезди“. Жълтурчетата завладяха 
публиката пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с песента 

„Къде си, вярна ти любов народна?“.

Децата на дъгата - най-новото поколение деца

 Децата на дъгата 
са родени след 2000 

година. 
  Те са позитивни, 
весели, забавни и 
заразяват околните с 
любовта си. Справят 
се отлично с новите 
технологии. Те са 
чувствителни, но умеят 
бързо да се абстрахират 
от негативните 

емоции на околните, 
като в същото време 
им предават своя 
позитивизъм. Често 
имат склонността 
да потъват в свой 
собствен свят, 
неразбираем за 
останалите. Трудно 
приемат и разбират 
емоциите на 
околните, особено 
ако те са негативни и 
деструктивни. За тях 
нормалната реакция 
е да бъдат добри и 
разбиращи, а любовта 
им е безусловна. Тези 
деца са генератори на 

забавление и радост. 
Повечето от тях ценят 
свободата, обичат да 
пътуват и се стремят да 
не приличат на своите 

по-големи братя, 
сестри и родители,  
имат хармонични 
отношения със своето 
семейство.



           Силата на майчината любов

 Любовта на една майка 
към нейното дете е 
много силна. Майките 
познават много 
добре своите деца, те 
различават кога едно 
дете лъже или крие 
нещо. Те ни защитават 
от всичко и от всеки, 
дори прикриват лоши 
оценки и забележки от 

татковците. Майките 
обичат децата си 
с цялото си сърце, 
обичат да ни глезят и 
да ни угаждат. Биха 
дали живота си за 
нас, без да им мигне 
окото. Понякога са 
строги, но това е за 
наше добро. Дори 
наказанията им са леки 

и временни: наказват 
ни без телевизия, 
излизане навън след 
училище или ни вземат 
телефона. Моят съвет 
е: Деца, обичайте 
своите родители! 
Когато пораснем, 
ще осъзнаем, че 
семейството е най-
важно, защото само то 
ни подкрепя в трудни 
моменти. Родителите 

ни са минали по нашия 
път и винаги ни мислят 
доброто. Те ни обичат.

 Анжела Григорова, 
VI В клас

 Майчината обич

  Майчината обич е 
безрезервна, тя не 
е от днес за утре, а 
завинаги. Майката 
обича безусловно 
своето дете и полага 
големи усилия в 
грижите си за него, 
без да иска отплата за 
това. Тя е най-важният 
човек в живота на 

детето, защото му дава 
опора и го съветва 
за предстоящото му 
приключение в живота. 
Затова ние, децата, 
трябва да почитаме 
своите майки и да 
им върнем обичта и 
грижите, с които те  ни 
даряват.   

Джулия Георгиева, 
VI  Г клас

Какво е нужно на едно дете, 
за да е щастливо?

 Според мен, за да 
бъдат щастливи 
децата, трябва да имат 
семейства.  Някои деца 
нямат това щастие 
и още от бебета 
са изоставени от 
родителите си. 
 А семейството е 
важно, защото там 
децата намират 
подкрепа, сигурност, 
обич и грижи. 
 Те се нуждаят от това, 
за да растат спокойни и 
щастливи.
 Децата имат нужда и 
от приятели, с които 
да си играят, да си 
помагат, да споделят 

мислите и идеите си.  
Без приятели животът 
им би протекъл скучно 
и еднообразно.
 Нуждаят се също 
от добри условия за 
живот. 
 Когато имат храна, 
дрехи, обувки, домът 
им е топъл и уютен, 
децата са спокойни и 
не се тревожат, 
 защото знаят, че утре 
пак ще имат всичко, 
което им е необходимо.
 Игрите, спортът и 
забавленията са много 
важни за децата. Когато 
спортуват, те растат 
здрави и силни, срещат 

се с приятели, учат 
се да работят в екип, 
учат се да печелят и да 
губят.
За да бъдат щастливи 
децата, те не се 
нуждаят от много 
пари или играчки, а от 
семейство и приятели, 

които да ги обичат и 
подкрепят.

 Важно е също да 
има мир, за да могат 

всички деца да растат 
спокойно и без страх.

 Иво Радков, VI Г клас



  Хей, ти! Да, ти! Знам, 
че ти е омръзнало да 
си в училище. И на мен 
също! 
   Какво правя в 
свободното си време 
ли? Нима мислиш, че 
имам такова?! 
  Сега ще ти опиша 
какво правя, след 
като цялото мъчение, 
наречено училище, 
свърши.
    Първо, излизам от 
сградата и поемам 
дълбоко въздух. Тогава 
вече се чувствам 
свободна, сякаш мога 
да полетя. Прибирам се 
у дома, съжалявайки, 
че не мога да остана за 
по-дълго да разговарям 
с приятели навън. 
Ето, сега вече идва 
и големият проблем 
- как да си извадя 
ключовете? Най-
често този процес 
протича така: свалям 
раницата от гърба 
си и я поставям на 
пейката пред входа. 
И тъй като чантата 
ми е препълнена с 
учебници, учебни 
тетрадки, за работа 
в клас, за домашна 
работа, органайзери, 
несесери и смачкания 
ми на топка суитчър, 
това се оказва твърде 
трудна задача. Сега 
следват и стълбите, 
защото не се возя с 

асансьор. Не мога да 
кажа, че е лесна задача 
да изкачиш около 
петдесет стълби с нещо 
на гърба си, което 
тежи повече от теб 
самия. Вече съм пред 
апартамента и кучето 
ми е излаяло около 
стотина пъти, докато 
съм се опитвам да 
отключа вратата. 
  Чакай, чакай, да не 
помисли, че сега вече 
ще си почивам?! 
   О, не, не, не!
    Сядам да уча по 
български, математика, 
география, история, 
човек и природа и 
по какъвто предмет 
сме имали или утре 
ще имаме. За това на 
един ученик ще му 
трябват около три 
часа без разсейване, 
без почивка, без 
помръдване от бюрото. 
Но как се очаква от 
един тийнейджър, 
на когото в главата 
му е само излизане 
навън, а естественото 
продължение на ръката 
му е телефонът, да 
напише и научи за 
толкова време. На 
всичкото отгоре нека се 
върнем в реалността - 
ние, учениците, не сме 
нормални хора. Защото, 
обяснете ми кой 
нормален човек може 
да седи шест часа на 

чин, после още толкова 
на бюрото вкъщи и да 
научи цял учебник, 
защото на следващия 
ден някой учител е 
решил да си запълни 
часа с наказателни 
контролни или просто 
за разнообразие да ни 
остави четиридесет 
и пет минути “да се 
пържим в ада”.
    Малко се заплеснах. 
Та аз трябва да пиша 
със скоростта на 
светлината, защото 
от 16.00 часа съм при 
вокален педагог. Тук 
вече не мога да се 
оплача, въпреки че... 
Чакай малко! Не съм 
се разпяла и не съм си 
написала домашното 
за урока. Сядам бързо 
на синтезатора и 
започвам. През цялото 
време гледам да съм 
много точна и следя 
колко е часът. Тогава се 
сещам, че часовникът е 
със седем-осем минути 
напред и имам точно 
две минути, за да 
стигна. Слава богу, не 
успявам да закъснея! 
След един час пеене, 
упражнения и теория 
вече тичам към вкъщи, 
за да си довърша 
домашните. Към 18.30 
ч. (в повечето случаи) 
съм готова с тях. Тогава 
си мисля, че е супер, че 
съм свършила навреме. 
Но мозъкът ми спуква 
този балон, пълен с 
илюзии, подсещайки 
ме, че утре ще имам 
история и география. 
Нали вече ви казах, 
че ние, учениците, не 
сме нормални хора 
и за нас е обичайно 

да учим в шест и 
половина вечерта... пък 
и сутринта.
    И тук идва моментът, 
в който мама се 
прибира и ми казва:  
“Браво бе, ти още ли 
учиш? Сигурно цял 
ден си гледала видеа на 
този таблет. Виж, ако 
се беше съсредоточила, 
навреме щеше да си 
свършила!” 
 И ако случайно съм 
приключила с ученето 
до 21.30 ч., отивам да 
вечерям. След това 
тръгвам да си взема 
таблета и мама ми 
казва: “Вики, десет 
часът е! Лягай да 
спиш!”
    Мога само да кажа: 
Учители, не ни 
обяснявайте как имате 
петстотин ученици и 
над сто тетрадки за 
проверка. 
 Родители, не си 
мислете, че по цял ден 
си ровим в телефоните, 
защото често виждате 
нашите недостатъци и 
падения, а не нашите 
успехи и победи.

  Един въпрос: Защо 
за една двойка ни 

мелите сол на главата 
цяла седмица и 

ни наказвате, а за 
шестица получаваме 
само „Браво, моето 

дете“? 

Виктория Крумова, 
VI Г клас

  Времето на един ученик след училище 



                                   Седмица на книгата

 Доброволците от клуб 
„Златно сърце“ бяха 
на гости на децата 
от II група на детска 
градина “Пеперуда”. 
Третокласниците 
ги поздравиха със 
стихчета на английски 
език за пролетта, 
Дария Балтаджиева 
от II клас рецитира 
стихотворение и 
прочете басня, 
Вики и Никол от III 
клас изпяха шопска 
народна песен, а 
шестокласниците 
прочетоха любими 
приказки и подариха 
играчки на децата.

Учениците 
от III В клас на 

г-жа Мария Илкова 
прочетоха своите 

приказки, написани в 
Седмицата на книгата 

– една инициатива, 
посветена на децата, 

които обичат да 
фантазират, четат 

и мечтаят.

Учениците от II Д клас с класен ръководител 
Елза Несторова бяха наградени с грамоти за най-
добри четци, разказвачи, художници и писатели 

на приказки в Седмицата на детската книга.

Малките артисти от II Б клас с ръководител 
Ани Костадинова представиха драматизация 
по любима приказка пред свои съученици в 

училищната библиотека.



                Емоционалният интелект при децата                        

Мартин Костадинов от VII В клас се класира 
на трето място със своята ръчно изработена 

мартеница на организирания от РУО София-град 
втори столичен конкурс „Българската мартеница 

- идентичност и красота“ 
в категорията „Кукла, пано, накит“.

 Емоционалният 
интелект е умението 
да се разпознават 
чувствата, да се 
изразяват и да се 
овладяват адекватно. 
Става дума за това 
как детето се справя 
с душевна болка, 
разочарование, 
стрес, обида или 
неприятности. 
Освен това 
понятието включва 
и способността за 
дълбока емпатия 
(съпреживяване) – 
умението мъдро да 
водим и да следваме 
другите, без да губим 

себе си, да уважаваме 
чуждите граници и 
да развиваме своите 
таланти, да приемаме 
и да даваме любов и 
подкрепа.
Хората, които не са 
чувствителни към 
своите емоции и 
към емоциите на 
другите, трудно 
разбират собствените 
си потребности, 
желания, съответно 
те имат проблеми 
в изграждането на 
близки отношения 
– било то дружба, 
партньорство или 
семейство.

Много по-важно е 
детето да е овладяло 
способностите 
на емоционалния 
интелект, а именно:
• умението да 
контролира своите 
чувства така, че да не 
„прелеят“, да владее 

емоциите си, да ги 
използва за свое благо 
и за това на околните;
• умението ефективно 
да общува с другите;
• способността да се 
поставя на мястото на 
другия човек, да му 
съчувства.

 Възпитаниците на г-жа 
Доника Борисова 

написаха приказки с 
поучителни истории, 
които публикуваха в 

книжката “Небивалици 
от нас за вас”.

 В Деня на отворените 
врати в 4.ОУ бяха 
посрещнати бъдещите 
първокласници. Те 
имаха възможност 
да наблюдават 
интерактивни уроци и 
да усетят атмосферата 

в училище.
Учениците от I и IV 
клас приветстваха 
топло своите гости 
от подготвителната 
група с учител Елена 
Антонова, децата от 
26-о и 96-о ОДЗ.



                   Великденски базар в 4-то училище
Великденски базар с ръчно изработени картички, сувенири и великденска украса бе 

организиран във фоайето на училището ни от ученици и техните учители.



                               Изяви на наши ученици 

Триото към школата за 
класически балет 
“2 Денс”, част от което 
е нашата ученичка 
Дария Балтаджиева 
от II Г клас (вляво), 
спечели два златни 

медала на Балканската 
танцова олимпиада 
в гр. Ниш, Сърбия, 
в категориите Neo 
Classical и Demi Clas-
sical, за напреднали, 
6-9-годишни.

  Клуб “Арт ателие” 
с ръководители 
Драгомира Станчева 
и Елена Антонова 
(вдясно) откри 
пролетната изложба 
на своите малки 
творци в училище. 
Директорът г-жа 
Галина Шипкалиева 
(в средата) пожела на 
бъдещите художници 
много творчески 
успехи.

Теодор Дойчев – учител по ФВС към 4.ОУ, организира турнир за учениците от третите класове по 
„Топка над въже“. В състезанието участие взеха осем отбора. На първо място се класира тимът от 

III В клас, който на финала победи съперниците си от III А с 2:1 гейма. 
Финалистите бяха наградени с медали.



              МАЛКО УСМИВКИ

 След поредна загуба 
треньорът успокоява 
футболистите: 
– Спокойно, момчета, 
ако не бяхте вие, те 
нямаше да спечелят 
мача.
               ***      
Диалог в самолет:
- Ало, стюардесата! 
Искам да се оплача! 
Винаги, когато летя с 
вашата авиокомпания, 
все ме набутвате на 
най-гадното място 
- от тази седалка не 
мога да гледам филма, 
нямам перденце на 
прозореца и не мога да 
поспя...
- Капитане, стига си 

мрънкал, приготвяй се 
за кацане.
               ***                                
 Жена шофьор 
паркира точно под 
знака „Паркирането 
забранено“. Идва 
полицай. – Госпожо, 
нищо ли особено не 
забелязахте? 
–  Ауу, извинете, колко 
съм разсеяна… Имате 
нова униформа. 
Честито!                                              
              ***                                          
  Пътник в такси се 
обръща към шофьора: 
- Извинете, но не ви ли 
се струва, че трябва да 
почистите предното 
стъкло от калта? 
- Няма значение, така 
и така съм си забравил 
очилата вкъщи.
              ***                                           
 Във веломагазина: 
- Госпожо, искам да 
купя на съпругата си 
велосипед. 
- Вие искате да я 
изненадате ли? 
- Разбира се, че ще я 

изненадам. Тя очаква 
да  й купя мерцедес.

                ***                                            
 - Келнер, това кафе ли 
е, или чай? - заяжда се 
клиент. - Не можете 
ли да определите по 
вкуса, сър? 
- Не, не мога. 
- Е, щом не ги 
различавате, тогава 
какво значение има?
               ***                                          
 - Келнер, има мравка в 
супата ми! 
- Спокойно, господине, 
паякът от хляба ще я 
хване!
               ***                                       
 Двама луди решили да 
избягат от лудницата. 
Единият казва на 
другия: - Провери, 
ако бодливата тел 
е висока, ще минем 
отдолу, ако е ниска 
- отгоре. След време 

той се връща и 
първият го пита: 
- Е, какво откри? 
- Мани, мани, никакъв 
шанс да избягаме, 
въобще няма тел.
            ***                                            
  Учителката: - Ако 
имаш един долар и 
помолиш баща си за 
още един, колко ще 
имаш? Момченцето: 
- Един долар. 
Учителката: - Не 
си си научил урока. 
Момченцето: - А вие не 
познавате татко.
            ***        
 Блондинка се блъска 
с колата си в предния 
автомобил. От него 
излиза шофьорът 
и пита: - Поне на 
шофьорски изпит 
ходили ли сте?
 - Разбира се! И за 
разлика от вас, много 
пъти.


