
 С усмивка в 4-то
                    Брой 53, 2019 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

 Зелена мечта за моя град 
София

 Като част от 
инициативите 
по случай 
Международния ден 
на Земята в Дом на 
културата „Искър“ се 
състоя официалното 
награждаване на 
участниците в 
литературния 

конкурс „Зелена 
мечта за моя град 
София“.  Две от 
възпитаничките на г-жа 
Силвия Костадинова 
- учител по български 
език и литература в 
4.ОУ,  бяха награднени 
за своите творби.
Събитието бе 

От 4.ОУ номинирани 
бяха трима учители 
– г-жа Надежда 
Йосифова – начален 
учител, г-жа Силвия 
Костадинова – учител 
по български език 
и литература, г-жа 
Даниела Петрова – 
учител по химия и 
физика.
От учениците бяха 
отличени Джулия 
Георгиева, Елина 
Мотева и Емилия 
Бонева.

По случай Деня на 
народните будители 
- 1 ноември, кметът 
на район „Искър“ г-н 
Ивайло Цеков връчи 
почетни плакети, 
грамоти и значки 
на номинираните за 
2018 година учители 
за постигнати 
успехи в сферата 
на образованието, 
изкуството и науката, 
а на учениците бяха 
връчени грамоти, 
книги и значки.

  Награди за Деня на народните будители в СО район „Искър“

организирано от 
СО район „Искър“, 
“Булекопак” и ДК 
„Искър“. Участие в 
конкурса взеха ученици 
от IV до IX клас, които 
имаха възможност да 
изразят чрез авторски 
проект - разказ, есе, 
стихотворение или 
рисунка - своята 
мечта за една по-
красива и зелена 
София.  Победителите 

в отделните възрастови 
групи бяха наградени 
с книги, електронни 
четци и таблети, 
а всички останали 
участници получиха 
грамоти. Идеята на 
конкурса „Зелена 
мечта за моя град 
София“ е да направи 
съпричастни младите 
хора към опазването на 
околната среда 
на нашата планета. 

На първо място в 
своята възрастова 
група е Джулия 
Георгиева от VII клас. 
За своя разказ тя бе 
наградена с таблет и 
грамота от поетесата 
Надежда Захариева – 
председател на журито.

Поощрителна 
грамота в 
литературния конкурс 
„Зелена мечта 
за моя град София“ 
получи за 
своето есе 
Виктория Крумова  
от VII клас.



                ДА ПОСАДИМ ДРЪВЧЕ В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 

 Денят на Земята
е отбелязван от над 
половин милиард 
души. Мрежата се 
стреми да създаде 
широка гражданска 
подкрепа за устойчиви 
и ефективни 
екологични политики 
за развитие по целия 
свят.  Основната цел 
на тази инициатива е 
да се обърне внимание 
на състоянието на 
околната среда, да 
пазим нашата природа 
и да се грижим за нея.

    Да посадим едно 
дръвче, да гледаме 

цветя в градината, да 
приучим децата на 

добродетели.
 За да подкрепим 
нашите деца в 
израстването им като 
истински личности, 
е необходимо да 
изградим ценностна 
система, отношение и 
любов към природата и 
грижа за нея.

Ученици засадиха дръвчета в двора на 
училището заедно с г-н Ивайло Цеков – кмет на 
район „Искър“, и г-жа Кети Радилова – експерт 

„Спортни дейности“. Дръвчетата бяха дарение от 
район „Искър“. 

      Благотворителна кампания: Капачки за бъдеще

Благодарим на всички ученици, учители и 
родители, които се включиха в събирането на 
капачки с благотворителна цел. Инициативата за 

събирането на капачки продължава в 4.ОУ.

От нашето училище 
бяха събрани 215 кг. 

капачки. 

Учениците от 
доброволческия клуб 

„Златно сърце“ с 
ръководител Гюрга 
Станкова и други 

доброволци от 
квартала почистиха 

тревните площи около 
езерото.

 Млади огнеборци 
от 4.ОУ се включиха 
в  ученическото 
състезание “Защита 
при бедствия, 
пожари и извънредни 
ситуации”. Целта 
на обучението е да 
се повиши културата 

на подрастващите в 
областта на пожарната 
безопасност и защитата 
на населението, 
чрез развиване на 
практически умения и 
готовност за правилни 
действия при пожари и 
бедствия.



                                                   УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ 

 Г-жа Доника Борисова 
представи иновативен 
урок по математика 
на тема “В света 
на геометричните 
фигури”. Благодарение 
на своето обучение по 
програма 
“Еразъм +” тя приложи 
в час наученото от 
мобилностите във 
Флоренция и Хелзинки.

В час по английски 
език г-жа Борислава 

Надкова проведе 
открит урок на 

тема “Разходка в 
Лондон”. Учениците 

се запознаха със 
забележителностите на 
Британската столица.

  Направи добро и не гледай на кого! Интерактивен урок на 
тема “Направи добро и 
не гледай на кого!” бе 
проведен с учениците 
от VI А клас под 
ръководството на г-жа 
Дарина Цачева - учител 
по испански език, и 
г-жа Десислава Галева 
- учител по български 
език и литература.   
 Децата осмисляха 
поуки за доброто и 
доказаха, че добрите 

дела произтичат 
от любовта, 
състраданието и 
добрите чувства.



              НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО                  

 В час по литература 
в V Д клас бе 
писателката Мариана 
Еклесия, която с 
интерес изслуша 
приказките, написани 
от петокласниците. На 
изявилите се писатели 
тя подари своята книга 
„Второто пристигане 
на Малкия принц“.

 Възпитаници на г-жа 
Силвия Костадинова 
се включиха в 
инициативата ,,Учител 
за един учебен час“. 
Учениците имат 
възможност да бъдат 
учители по български 
език само за един 
учебен час, в който те 

водят упражненията.   
Преподаващите 
ученици, влизайки 
в ролята на учител, 
осъзнават, че задачата 
им не е толкова лесна, 
а пък учителят разбира 
как децата
 се справят с 
поставените им задачи.

На снимката: В ролята на преподавател е 
Аделина Лакова от VI Г клас.

Петокласици и 
шестокласници взеха 
участие в конкурсите 
“Най-добър разказвач” 
и “Най-добър четец”, 
организирани от 
учителите по български 
език и литература на 
тема: “Езикът, който ни 
събира и разделя”. 

 Малчуганите от начален курс се оказаха  най-
активни в “Седмицата на четенето”. Някои 
учители бяха поканили по-големи ученици да 
четат приказки на по-малките, а в други класове 
самите родители прочетоха любимата си приказка.

 На изявилите се 
разказвачи и четци 
директорът на 
4.ОУ г-жа Галина 
Шипкалиева връчи 
грамоти и книги.

            АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА 

 Ученици от V А и V Д клас презентираха в час 
по литература книгите, които наскоро са прочели 

или четат в момента.



                   МАЛКИ ТВОРЦИ С ГОЛЕМИ ТАЛАНТИ    

  КОЛЕДНА ЗВЕЗДА

  Наши ученици под ръководството на техни 
учителки участваха в творческата инициатива 
„Коледна зведа“. За тях рисуването на картички 
е възможност да помогнат на свои връстници да 
преживеят незабравими дни на море или планина.

 На церемонията по 
раздаване на наградите 
„Рицар на четката“ 
възпитаници на г-жа 
Албена Галева - учител 
по изобразително 
изкуство в 4.ОУ, 
получиха рицарската 
статуетка за своята 
рисунка в “Картина от 

мнозина”. Учениците, 
отличени от журито, са 
Калоян Петров, Катрин 
Петрова, Александра 
Иванова и Виктория 
Мирчева.
 Голямата награда на 
публиката бе спечелена 
от Ева Димитрова от 
VI Г клас.

Г-жа Албена Галева 
и талантливият млад 

творец Калоян Петров.

Ева Димитрова, 
носител на Голямата 

награда на публиката.

  Инициативата 
„Коледна звезда“ 
обединява ученици 
от цялата страна, 
които рисуват коледни 
картички, както и 
доброволци, които 
подпомагат проекта.     
Събраните средства 
финансират екскурзии 
на деца, лишени от 
родителски грижи. 



                             ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 4.ОУ

 Детската вокална 
група „Жълтурчета“ 
към 4.ОУ „Проф. 
Джон Атанасов“ с 
ръководител г-жа 
Нора Преждова 
получи първа награда 
на фестивала “Нови 
гласове и песни“, 
който се проведе 
в Националния 
исторически музей.

 Бадминтонистите ни спечелиха купата и 
бронзовите медали  на градското първенство по 
бадминтон и се класираха за зоналното.

 „Часът на спорта“ е 
инициатива на БНТ 
HD съвместно със 
Столичната община 
и редица спортни 
клубове. Идеята е 
децата да опитат 
спортове, които не са 
включени в учебната 
програма. Целта  е 
да им се покаже, че 
спортът е по-добрата 

алтернатива пред 
тях. През последния 
сезон предаването 
показва и как 
протича един учебен 
час по физическо 
възпитание в училище, 
с каква спортна база 
разполагат училищата 
в София и представя 
учителите, които 
освен педагогическо 
образование имат и 
треньорски профил в 
биографията си.

Ученици с ръководител г-н Теодор Дойчев бяха 
избрани да покажат в предаването „Часът на 
спорта“ по БНТ как се провежда един час по 

физическа култура и спорт в 4.ОУ.

“ЧАСЪТ НА СПОРТА”

Учениците, трениращи волейбол в 4.ОУ, 
подкрепиха националния ни отбор по волейбол 

в зала “Арена Армеец”.



                        ТРАДИЦИЯТА ДА СИ ПОБЕДИТЕЛ

На волейболния турнир “За купата на кмета” 
отборът на момичетата се класира на I място, 

а момчетата ни заеха III място.

Първо място на футболния турнир „За купата на 
кмета” към район “Искър” бе спечелено от отбора 

по футбол на 4.ОУ.

 Ученици от 4.ОУ 
взеха участие в 

баскетболен турнир, 
който се проведе в 

НСА “Васил Левски”. 
Баскетболистите ни 

с ръководител Кирил 
Ников заеха I място в 

групата I-IV клас и 
II място в групата 

V-VII клас. 

Волейболистите на
г-жа Елица Петрунова 
отново с четири победи 

на терена.

 Отборът ни по бадминтон с ръководител 
Весела Александрова е на първо място на 

зоналното първенство.  Победителите са
Денис Вълчев, Кристиян Павлов и Деян Алексов.

Владимир Ненов от V 
Д клас спечели бронзов 
медал на първенството 
по кикбокс - WAKO 
CADETS & JUNIORS 
WORLD CHAMPION-

SHIPS 2018.

Пореден златен медал 
за фигуристката Криста 

Георгиева 
от IV Г клас.



              МАЛКО УСМИВКИ

 Вчера питам 
дъщерята:
- Как ще завършиш 
срока?
- Нали все повтаряш, 
че най-важното е да 
сме живи и здрави! - 
отвърна ми тя.

            ***
 - Деца, кажете нещо, 
на което са ви научили 
родителите.
- Баща ми винаги 
казва, че е по-добре да 
дадеш, отколкото да 
получаваш.
- Браво! Много добър 
съвет. Какво работи 
той?
- Той е боксьор.

           ***
 Първолак се прибира 
от училище, минава 
покрай пясъчника, 

където играят дечица 
и им заявява:
- Бих си поиграл с вас, 
обаче образованието 
не ми го позволява.

            ***
 Година 2020, урок по 
български език:
- И запомнете, деца, 
след емотикон запетая 
не се поставя!
             ***
 Учителка задава 
въпрос на ученик:
- Какво работи 

майка ти?
- Майка ми е 
консултант.
- Чудесно! А къде 
работи?
- Вкъщи –
непрекъснато дава 
акъл на мен и баща ми.

            ***
 На въпроса от 
логическия тест: - 
“Кое от изброените е 
излишно - морков, лук, 
бентли, картоф?”
Седмокласничките 
масово отговорили - 
морков, лук, картоф...

           ***
- Знаеш ли, че си точно 
копие на една филмова 
принцеса?
- Ауу, така ли? От кой 
филм?
- “Шрек”.

           ***

- Трябва да намеря 
начин да взема 
изпитите...
Майката: - Ами седни 
да учиш!
 - Ситуацията е 
сериозна, не ми е до 
шеги.
            ***
 Разправят, че 
кучето е най-добрият 
приятел на човека… 
Надявам се, че този 
голям ротвайлер без 
намордник тича след 
мен, за да разбере как 
вървят нещата.

           ***
  Две мечки легнали 
да спят зимен сън, 
но мъжката нещо се 
върти. Женската му се 
скарала:
– Колко пъти да 
ти казвам – след 
септември никакво 
кафе!


