
 С усмивка в 4-то
                    Брой 54, 2019 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

се превръща в най-
голямата държава на 
Балканите. В нейните 
граници влизат Южна 
Тракия (до Бяло море), 
цялата територия 
на Македония на 
югозапад и Добруджа 
на североизток. В 
западната част на 
страната е включена 
източната част на 
днешна Сърбия. 

  На 3 март през 
1878 г. е подписан 
Санстефанският мирен 
договор между Русия и 
Османската империя, 
с който се слага краят 
на Руско-турската 
война. В резултат на 
победата на Русия 
в Освободителната 
война през 1877-1878 г. 
страната ни придобива 
независимост. 
По силата на 
Санстефанския 
договор България 

             България чества 141 години от освобождението си

Паметникът Шипка е издигнат с цел да 
увековечи подвига на загиналите опълченци 
за свободата на България по време на боевете 
през лятото на 1877 г. в Шипченската епопея.

Анна-Мария Добрева, 
VI Г клас

За поредна година в патриотичната кампания “Аз съм българче” се включиха децата от детска 
вокална група „Жълтурчета“ с ръководител г-жа Нора Преждова. По случай 3 март всички 
присъстващи пред Националната библиотека “Св. св Кирил и Методий” рецитираха заедно 

“Аз съм българче” и изпяха песента “Хубава си, моя горо”.



                      Да имаш голямо сърце не тежи, само помага

 Мартениците се 
носят до появата на 
първата прелетна 
птица или цъфнало 
дърво. След това могат 
да се поставят на 
цъфналото дърво или 
под камък. Ако след 
един месец под камъка 
има насекоми, годината 
ще бъде плодородна 
и удачна. Традицията 
гласи още, че щастие 
и късмет носи онази 
мартеницата, която 
е подарена. Затова 
всички окичват на 
роднини и приятели 
мартеници.

Цветовете имат строго 
определен смисъл: 
червен - кръв, живот; 
бял - чистота, щастие.
В Шоплука и 
Мелнишко вместо бял 
конец в мартеницата 
се вплита син (против 
уроки), а в Родопите 
се слагат още няколко 
цвята.  
     Мила Недялкова, 

V Д клас

 На училищния базар се продаваха 
ръчноизработени мартенички от ученици и 
учители на 4.ОУ. Събраните средства бяха 
дарени с много любов и с пожелание за здраве 

на двама наши възпитаници. 

      Емоционални мисли за майките

 • През 1537 г. 
английският крал 
Хенри VII официално 
обявил 14 февруари 
за празник на Свети 
Валентин.

 • На 14 февруари 
всяка година се 
разменят средно около 

милиард любовни 
картички. По-
интересното е, че във 
Викторианската епоха 
това се е считало за 
нещо ужасно, което 
носи лош късмет.

• Средновековните 
момичета ядели 

странни храни на 
Свети Валентин, за да 
сънуват бъдещия си 
съпруг.

 • Лекарите 
през XIX век често 
съветвали пациентите 
си да ядат шоколад, 
за да успокоят 
страданията си по 
изгубената любов.

 Интересни факти за празника 
Свети Валентин

 ⁎ Една добра майка 
струва колкото сто 
учители.
 ⁎ Малко момиче, 
попитано къде е домът, 
отговоря - “там, където 
е мама”.
 ⁎ Всичко, което съм 
или желая да бъда, го 
дължа на моя ангел - 
майка ми.
 ⁎ Майката е името на 
Господ в устата и в 

сърцата на децата.

 ⁎ Майката е най-
истинският приятел, 
когото имаме.

 ⁎ Майката е тази, 
която може да заеме 
мястото на всеки, но 
нейното място не може 
да заеме никой.

Аделина Лакова, 
VI Г клас

 • Розите са цветята 
на любовта.

Аделина Лакова, 
VI Г клас



                                                   УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ 
 Г-жа Борислава 
Надкова проведе 
открит урок в V клас 
на тема Past Simple 
Irregular Verbs, който 
е част от конкурса, 
организиран от 
РУО София-град за 
добри педагогически 
практики на учители 
по чужди езици на тема 
„Творчески подход 
в чуждоезиковото 
обучение“. По време на 
преподаването на урока 

в употреба влязоха 
информационните и 
комуникационните 
технологии – лаптоп, 
мултимедия и мобилен 
телефон.
 В този час мобилните 
телефони не бяха 
забранени, защото 
именно чрез 
тях учениците 
си направиха 
упражненията и 
показаха своите 
знания. 

Много деца, щом чуят за училище и тест, казват:
-Ами, аз съм болен, няма да ходя на училище! 

 Да направим училището по-добро място:

•Като се  разделят 
часовете на две части: 
в първта да има учебен 
процес, а във втората 
спортни дейности 
или занимания по 
интереси.
•Като се почва 
училище към 10 ч. и 
свършва преди 16 ч.
•Като се направи кът 
за учениците с дивани, 
където да си почиват.

•Като децта не учат 
само на хартиени 
учебници, а и на 
лаптопи и таблети.
•Вместо да учат само в 
стаите, някой път може 
да отидат да разгледат 
музеи или други 
забележителности, 
свързани с учебния 
материал.
•Като се подобри 
физкултурният салон 

като база.
•Като има мотивиращи 
награди за участия в 
състезания. 
•Като има голям избор 
на храна в училище, 
за да не се налага 
учениците да излизат 
извън сградата през 
междучасията.
•Като има 
мултимедийна зала, в 
която да пускат филм 
на учениците, щом 

имат свободен час. 
•Като няма униформи, 
но да се спазват 
естетичните норми на 
обличане.
•Като се наказват 
строго учениците за 
агресия в училище.

 Това са само някои 
от нещата, с които 
може да се направи 
училището по-
привлекателно място.

от Джулия Георгиева - VII Г клас, 
и Виктория Шукадарова - V Д клас

 Г-жа Дора Найденова 
– учител по английски 
език, в своя открит 
урок на тема 
„Степенуване на 
прилагателните имена“ 

показа как може да 
се учи граматика под 
формата на игра. В 
работата си тя използва 
cuisenaire rods (малки 
цветни пръчици) за 
изучаване на цветовете, 
прил. имена и др. части 
на речта. Задачата 
на учениците бе да 
образуват прилагателни 
имена и след това да 
съставят изречения с 
тях. 

 Г-жа Силвия Николова   
проведе открит 
урок с учениците 
от II Б клас върху 
приказката „Дядовата 
ръкавичка“. Децата 

изполваха гатанки 
вместо репликите на 
героите,  представиха 
кратка драматизация 
на нова версия на 
приказката. Поставиха 
се на мястото на 
героите, осимслиха 
тяхното поведение 
и решенията, които  
вземат, достигайки до 
извода, че трябва да 
си помагаме в трудни 
моменти.



                               ДЕЦАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ

се разплакват без 
видима причина.
 Имат силно развита 
фантазия.
 В диалога детето 
задава въпроси и 
очаква отговори, тъй 
като е любознателно в 
широки параметри. 

 Детето се стреми да 
опознава родителите си 
такива, каквито реално 
са и то спокойно 
започва да се открива 
пред тях, ако и те не 
крият своите проблеми 
и чувства.
 Понякога децата 

 Децата на новото 
време се държат по 
различен начин в 
своите общности.  
Обикновено 
наблюдават 
поведението на 
връстниците си, но 
невинаги активно 
общуват с тях. 
 Често търсят 
компанията на 
възрастните, като искат 
да общуват и споделят 
свои интереси и 
проблеми.
 Те притежават 
вътрешно знание за 
истината в живота.
 Те са изключително 
емоционално 
чувствителни и често 

 На снимката са 
ученици от клуб 
“Училищни медии” - 
децата 
на новото време. 

бързо биват обзети от 
скука, когато са сами.   
Скуката се поражда 
най-често от принудата 
да вършат нещо, 
което не се покрива 
с вътрешните им 
интереси, убеждения и 
влечения.

Ивайло Михайлов, V Д клас

      Какво е да си тийнейджър
 Аз съм тийнейджър. 
Обичам да работя на 
компютъра, да пиша 
есета, обичам различни 
спортове и интересни 
неща, които са типични 
за нас, тийнейджърите.
Възрастта между 13 
и 19 години е най-
приятният, но и най-
трудният период в 
живота на човек. 
Да си тийнейджър е 
предизвикателство, 
приключение. Трябва 
да докажеш себе си, 
своите качества и 
да се приспособиш 
към един друг свят, 
съвсем различен от 
този, който познаваш 
до момента, света на 
детето в приказките. 
При някои това става 

по-лесно, при други 
по-трудно, но този 
преход е задължителен 
и е изпълнен с много 
трудности.
Много от възрастните 
хора мислят, че ние, 
младото поколение, 
не ставаме за нищо. 
Понякога и родителите 
ни са на това мнение. 
Но да не забравяме, че 
и те са били като нас.
Когато си тийнейджър, 
е лесно да мързелуваш, 
лесно е да имаш по-
малко задължения 
към себе си, към 
семейството и 
околните, отколкото, 
когато пораснеш.
Тийнейджърът е 
застрашен от много 
опасности и пороци. 

За подрастващите 
цигарите, алкохолът 
и наркотичните 
вещества са средство, 
с което да се докажат 
на връстниците си. 
Психиката се променя. 
Стремиш се към 
самостоятелност. 
При израстването 
обаче се получава 
несъответствие между 
света такъв, какъвто е, 
и света през погледа на 
тийнейджъра.

Същевременно в 
тази възраст срещаш 
първата любов. Пак 
в тийнейджърството 
преживяваш 
първите огорчения 
и разочарования, 
срещаш неисканото 
приятелство и се 
запознаваш с онези, 
невинаги справедливи 
норми, които властват 
в живота. 

Стефан Иванов, 
VI Г клас



                 Мнозина се чувстват по-добре зад книгата
  Книгите са били 
алтернативен начин 
за образование в 
миналото.  
 В момента обаче 
те могат да бъдат 
поглед назад, но и 
чрез тях можем да се 
пренесем в изцяло 
нов свят, изпълнен 
с приключения, 
забавления и мечти. 
Понякога напълно се 
пренасяме в този свят 
и забравяме своите 
проблеми, погълнати 
от завладяващата 

история в книгите.
Ние много често 
подражаваме на 
любомите си герои, 
които ни служат за 
вдъхновение. Понякога 
дори можем да 

изградим характера си 
върху техния. От всяка 
книга можем да научим 
нещо ново - било то как 
да уважаваме другите 
или себе си. Ако сме 
изгубили надежда, 
смелост или дори 
причина да се борим с 
трудностите в живота, 
то можем да си ги 
върнем чрез четенето. 
Проблемите на героите 
и начинът, по който 
се справят с тях, 
наистина мотивират да 
бъдем по-силни, по-

самостоятелни и по-
уверени в себе си и в 
нещата, които правим.
Като заключение мога 
да кажа, че ако искаме 
да научим нещо ново 
за себе си, което не 
знаем, можем да го 
намерим в книгите, 
можем да се потопим в 
този необичаен свят на 
необикновените герои, 
които ни помагат да се 
справим с трудностите.

Виктория Крумова, 
VII Г клас

       „Дневникът на един Дръндьо“ – моя любима детска книга
  Четете ли книги? А 
имате ли си любима 
книга? Понякога 

ми се е случвало да 
играя на видеоигри 
и родителите ми да 
ме прекъснат. Те се 
опитват да ми обяснят, 
че е вредно да играя 
много време на 
компютъра.  Моето 
решение бе да 
прочета някоя книга. 
Един приятел ми 
препоръча да прочета 
книгата „Дневникът на 
един Дръндьо“. 
 Авторът на тази книга 
е Джеф Кини, роден 

е в САЩ и е написал 
много детски комикси. 
Книгата има  11 
поредици и последната 
е за попълване. Тя 
е много интересна, 
защото с нея можеш 
сам да си създадеш 
книга. Препоръчвам 
и на вас да прочетете 
дневниците на 
забавния герой 
Дръндьо. 
 Уменията му да се 
оправя във всяка от 
ситуациите, в които 

Алекс Пашов, 
V Д клас

 Най-често, когато 
някой известен ютюбър 
направи клипче за 
някоя игра, повечето 
хора започват да го 
имитират и да играят 
играта. Аз лично съм 
имал шанс да стана 
известен ютубър и 
създадох собствен 
канал - Yoti Forgot-
ten. Но не съветвам 

никого да прави моята 
грешка, защото станах 
зависим от лайкове и 
поради тази причина 
започнах да правя 
всичко възможно, за да 
ги получа. Но въпреки 
многото лайкове аз 
бях тъжен и не чувах 
съвестта си, а правех 
това,  което ми кажеха 
феновете. 

Как в You Tube правим неща, за 
които по-късно съжаляваме

Йоан Иванов-Yoti 
от V Д

попада, ми помогнаха и 
аз да се справя с някои 
от моите проблеми в 
училище и извън него.

“Сега предпочитам да 
чета книги вместо да 

съм ютюбър.”



                  Видеоигрите повишават мозъчната активност

   Компютрите 
са много използвани 
в днешно време. 
Учениците ги ползват 
за проекти, за 
проучване, за писане 
на теми и др. Ползват 
се в ежедневието 

от счетоводители, 
дизайнери, 
програмисти и при 
много други професии. 
Но най-много от 
децата за видеоигри 
или фейсбук. Има 
игри, които забавят 
детската логика, но 
има такива, които 
ускоряват мисленето 
и го подобряват. 
Обикновено децата 
под  12 г. са пасивни 
потребители.  Едва 
след 13-ата година 

детското мислене е 
способно да започне 
да разбира материята 
на дигиталните 
технологии, стига 
да има възрастен, 
който да подпомага 
този процес. Затова 
са учителите. 
Мисленето, паметта 
и въображението на 
детето се развиват чрез 
активно мислене и 
общуване в социална 
среда с възрастни 
и връстници. 

Общуването в 
интернет, социалните 
мрежи и чатове 
пречи на развитието 
на социалната 
интелигентност при 
децата. Затова е нужно 
да бъдат ограничавани.

 “Фортнайт”

  Видеоигрите могат 
да имат позитивен 
ефект над децата.
Много от тях развиват 
базисни умения за 
решаването на дадени 
проблеми. Например, 
за да можете да играете 

успешно, трябва да 
научите структурата, 
логиката и правилата 
на играта пред вас. 
Играчите често са 
поставени в критични 
ситуации, където имат 
ограничени ресурси 
и трябва да направят 
избор между това да 
водят групата си или 
да обединят усилия с 
нея, за да постигнат 

Пламен Николов, 
V Д клас

 Ще ви разкажа 
накратко за моята 
любима игра Fortnite, 
тя е battle royale игра, 
в която се стремиш за 
победата. На Земята се 
извива метеорологична 
буря, която унищожава 
98% от населението, а 
оцелелите са атакувани 
от чудовища/зомбита. 
В първоначалната игра 
играчът се изправя 
срещу околната 
среда и целта му е да 
оцелее. Наскоро беше 
добавен live event на 

Marshmello, той беше 
готин, но лично аз 
очаквах повече.  В 
един от градовете 
бе добавена сцена и 
по-късно концертът 
започна. Сега има 

нов сезон. Играта е 
обновена с портали,  
самолети, лунни 
камъни, които те карат 
да скачаш нависоко, 
кубчета, които те 
правят дух. През новия 

patch 7.40 ще има ново 
оръжие, нови скинове 
и танци. Вече въведаха 
и нов мистериозен 
герой - The Prisoner. 

На мен играта ми 
харесва, в нея игреш 
в екип, потопен си в 
една битка с твоите 
приятели. 

Ивайло Михайлов, 
V Д клас

целта си. Когато 
играете определени 
игри, вие трябва да 
усвоите и използвате 
стратегическо 
мислене, създаване и 
изпълнение на план, 
както и адаптация към 
внезапни промени 
в обстоятелствата. 
Според  мен,  
видеоигрите не са 
толкова вредни, 

колкото родителите 
ни казват, но това 
не означава, че са 
безвредни или трябва 
да ги предпочитаме 
пред възможността 
да излезем навън. 
Видеоигрите наистина 
увреждат зрението ни, 
затова не прекалявайте 
с тях повече от час!

Йоан Иванов, 
V Д клас



                         ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

 4.ОУ „Проф. Джон 
Атанасов“ беше 
домакин на втора 
работна среща по 
проект: Let`s Do It 
All Together- You 
And Me For Europe, 
“Еразъм КА229” 
Сътрудничество за 
иновации и обмен 
на добри практики. 
Участниците бяха от 
Финландия, Испания, 
Естония, България 
и Ирландия. Наши 
ученици имаха 

възможността да 
упражнят своите 
комуникативни умения 
на английски език, а 
някои от учителите 
представиха открити 
уроци в класната стая 
и извън училище - на 
Витоша и в „Музейко“.

На снимката са 
ученици от III Б, IV А 

клас  и участниците 
по проект “Еразъм”.

 Г-жа Мариета Георгиева – учител по история, 
ученици от V В клас и класният им ръководител 
Десислава Галева поднесоха цветя пред паметника 

на Апостола на свободата.

 Ученици от 4.ОУ и техните преподаватели по 
литература присъстваха на литературно четене в 
ДК “Искър“ по повод 180 години от рождението 

на възрожденския писател Илия Блъсков.

 Младите журналисти 
от клуб „Училищни 
медии“ с ръководител 
Силвия Костадинова 
заедно с  ученици от 
V А клас посетиха 
Археологическия 
музей. Децата 
се потопиха в 
атмосферата  на 
богатата експозиция, 
разкриваща 

миналото на народа 
ни. Разглеждаха с 
интерес експонатите, 
питаха за всичко, 
което привличаше 
вниманието им. 
Учениците бяха 
впечатлени най-вече 
от Вълчитрънското 
съкровище и от 
книгите, написани на 
глаголица.



    Много хора обичат „Макдоналдс“, но знаете ли какво има там?

 Компанията води  
началото си от 1940 
г., когато братята Дик 
и Мак Макдоналд 
отварят ресторант 
в Сан Бернардино, 
Калифорния. 
Представената 
от тях система за 
бързо обслужване 
поставя началото 
на принципите на 
съвременния ресторант 
за бързо хранене. 
֎ Оригиналният 
талисман на McDon-
ald’s е мъж на име 
Спийди с готварска 
шапка, поставена 
върху глава с форма на 
хамбургер. По-късно 
той е заменен от клоуна 
Роналд Макдоналд.

 Много хора обичат 
„Макдоналдс“, но 
знаете ли какво има 
там?
֎ Храната им не гние. 
Съществуват редица 
експерименти, в които 
бургери на компанията 
са достатъчно 
възрастни, за да си 
спомнят първия сезон 
на The Fresh Prince of 
Bel-Air, докато вкусът 
им не се е променил. 
֎ Да си поръчате 
салата от 
„Макдоналдс“ е по-
лошо за вас, отколкото 
ако изядете един „Биг 
Мак“. 

֎ Но пък може да не 
вреди, ако ядете един 
път на месец. Децата го  
харесват заради доста 
причини.
֎ „Макдоналдс“ 
на практика е най-
големият дистрибутор 
на детски играчки. 
В ресторантите на 
веригата с детските 
менюта се продават 
около 1.5 милиарда 
играчки годишно.

֎ Интересен факт, 
е че през 2018 г. 
„Макдоналдс“ са се 
опитали да въведат  Mc 
dog. Но идеята е била 
неуспешна.

֎ Шарън Стоун е 
работила в McDon-
ald’s, преди да стане 
известна, както 
и Шаная Туейн, 
Джей Лено, Рейчъл 
Макадамс и Пинк.
֎ Основателят на 
Amazon Джеф Безос 
също някога е работил 
в McDonald’s. Той 
споделя: „Любимата ми 
смяна бе тази в събота 
сутрин. Първото нещо, 
което правех, бе да 
грабна голяма купа и 
да начупя 300 яйца в 
нея“.

֎ “Мaкдоналдс“ е 
известен с рекламите 
си, които хипнотизират 
гледащия. 

֎ 62 милиона души 
посещават всекидневно 
„Макдоналдс“. Това е 
повече от населението 
на Великобритания. 

֎ Веригата продава 
75 хамбургера всяка 
секунда. Карим Мели,  V Д клас

 И ние от клуб 
“Училищни медии” 
с наши приятели 
от V А клас 
също хапнахме 
в “Макдоналдс” 
след разходката из 
центъра на София. 
Е, може да е 
вредно, но пък беше 
вкусно. ☺



                             ИЗ НЕПОЗНАТАТА ВСЕЛЕНА

 ВСЕЛЕНАТА
 Вселената е 
много странно и 
изпълнено с чудеса 
място, отколкото и 
най-развинтеното 
въображение може да 
си представи.   
  Има много теории 
за Вселената, едната 
теория е, че Бог създава 
Вселената. Тази теория 
застъпва тезата, че Бог 
е сътворил Вселената 
като всемогъщ 
създател на всичко 
съществуващо. Но 
тук някои хора се 

запитват: „Aĸo Бoг e 
cътвopил  Bceлeнaтa и 
вcичĸo cъщecтвyвaщo, 
тoгaвa ĸaĸвo e Бoг и 
cъщecтвyвa ли тoй 
въoбщe, cлeд ĸaтo тoй 
нe би cъщecтвyвaл, 
aĸo нe би cътвopил caм 
ceбe, a зa дa cътвopи 
caм ceбe cи, Бoг тpябвa 
вeчe дa e cъщecтвyвaл, 

нo тoй нe мoжe дa e 
cъщecтвyвaл, пpeди дa 
бъдe cътвopeн“. (Да, 
знам, че звучи доста 
объркващо.)
 Другата теория е 
т. нар. - теория на 
големия взрив:
Тя се счита за най-
реалистична от 
много хора. Teopиятa 
нa гoлeмия  взpив 

oпиcвa cъздaвaнeтo 
нa Bceлeнaтa  ĸaтo 
взpив нa eднa 
eдинcтвeнa чacтицa, 
ĸoятo пpитeжaвaлa 
oгpoмнa мaca и 
билa cъcpeдoтoчилa 
в ceбe cи  цялoтo 
пpocтpaнcтвo и мaca нa 
нaшaтa Bceлeнa.
Създадена е от 4 
основни компонента: 
пространство, време, 
маса и енергия. Няма 
граници, начало и  
край. 

Динчо Бугарчев, 
V Д  клас

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

 Смята се, че Луната е 
близо до Земята. Това 
не е така. 
Луната е на 384 000 
километра от Земята. 
Ако се качите на Боинг 
747 и пътувате до 
Луната, това ще отнеме 
около 17 дни.

 Мислите си, че 
Слънцето е жълто? 
Грешите. Неговите 
лъчи са бели. Виждаме 
ги като жълти заради 
земната атмосфера.

 Астероидният 
пояс всъщност не е 
толкова опасен. Той 
всъщност е изолирано 
пространство. Ако 
се съберат всички 
астероиди в това 
пространство, то ще се 
равнява само на 4% от 
цялата маса на Луната.

 Великата китайска 
стена не е единствената 
конструкция, която 
може да се види от 
Космоса.

 Зона 51 - загадъчното мястодейности в зоната 
са  създаване на нови 
летателни апарати, 
изучаване на чужди 
военни самолети, 
хеликоптери и оръжия. 
По-голямата част от 
хората, които работят 
в нея, пътуват до 
работа с чартърен 
самолет от Лас 

Вегас. Единственото, 
което понякога 
живеещите в района 
или преминаващи 
туристи наблюдават, са 
светлините през нощта 
или летящи обекти. 
Най-популярната 
версия е, че 
правителството изучава 

катастрофирали 
извънземни 
космически кораби и 
други НЛО, както и 
извънземни същества. 
Според много хора 
на това място има 
извънземни, но Зона 51 
си остава загадка.
Алекс Пашов, V Д клас

 Зона 51 е американски 
свръхсекретен полигон. 
Разположен е на 90 
мили от Лас Вегас. 
Сред основните 

Динчо Бугарчев, V Д 



                       СТРАННИ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

Синият дракон е 
вид морски охлюв, 
който може да бъде 
срещнат на средна 
дълбочина във всички 
океани. С дължина до 
3 сантиметра синият 
дракон има украски 
от сини, сиви и бели 
ивици.

Императорски 
тамарин

 Тази маймуна е 
с дължина до 25 
см и тегло 500 
грама. Надарена е с 
величествени мустаци. 
Този императорски 
тамарин е кръстен на 
немския император 
Вилхелм II, заради 
приликата.

Скарида богомолка
 Това разноцветно 
морско създание в 
действителност е 

  Октоподът Дъмбо  
  Топчест октопод 
Дъмбо носи името 
си заради странната 
форма, наподобяваща 
анимационното слонче.
Движи се с помощта 
на плавници, които са 
на главата му. Силно 
отровен е. 

свиреп хищник и може 
за секунди да разкъса 
на парчета повечето 
животни в плитките 
тропически води. 
Ударът на щипките 
му е толкова мощен, 
че се е случвало 
скаридата да чупи дори 
и аквариум с двойно 
стъкло.
Анна-Мария Добрева, 

VI клас

 Рафлезията - това 
е растение паразит, 
изцяло лишено от 
листа, стъбла и корен, 
то се прикрепя
към растението 
гостоприемник 
и получава чрез 
него необходимите 
хранителни вещества 
и вода. Развива се 
няколко месеца, но 
цъфти само броени 
дни.

Михаела Йорданова, 
V Д клас

 Плодовете на 
хлебното дърво (Ar-
tocarpus) по време на 
узряването натрупват 
в себе си меко брашно 
и един такъв плод, 
ако се изпече, на вкус 
прилича много на хляб. 
Теглото на плодовете 
достига до 12 кг и 
осигурява храна за 
цяло семейство.

 Непентесът е най-
голямото хищно 
растение, способно 
да храносмила едра 
плячка. Спада към 
семейство непентови и 
расте в тропическите 
гори на Азия, на остров 
Борнео и в Индонезия. 
Птици, жаби и мишки 
се хващат в неговите 
капани и се смилат с 
помощта на ферменти.

Въздушна целувка 
 Местните жители 
наричат това 
дървовидно растение 
“горещи устни”. В 
хода на еволюцията 
такъв прицветник се е 
появил за привличане 
на опрашителите - 
колибри и пеперуди.



                                       СПОРТЕН СВЯТ

Първи места спечелиха на районното първенство по баскетбол отборите на 
момичетата и момчетата с треньор г-жа Елица Петрунова.

 Криста Георгиева 
от IV Г клас спечели 
две първи места. 
Първият златен медал 
е на Държавното 
първенство по фигурно 
пързаляне. А вторият 
е от Международния 
турнир по фигурно 
пързаляне Sofia Trophy. 
В нейната категория 
Cubs 1.Girls тя завоюва 
първо място сред 17 
състезателки от 8 
държави.

 Георги Георгиев 
от V Г клас 
спечели златен 
медал на 
Държавния 
шампионат по 
гребен ергометър 
2019.

 Владимир Ненов 
от V Д клас 
спечели златен 
медал на 
първенството 
по кикбокс - 
Европейска купа 
Карловац 2019, 
проведено в 
Хърватска.

 Владимир Ненов 
от V Д клас 
е на първо 
място
по кикбокс на 
състезанието
Athens challenge 
2019.



              МАЛКО УСМИВКИ

 Порасналият Иванчо 
чете вестник и 
преразказва на Мария:                                                     
-Гледай, Марийке, 
какво пише във 
вестника, значи всеки 
път, когато вдишвам 
и издишвам,  умира по 
един човек.
-Ами, като не си миеш 
зъбите.

             ***
- Скъпа, хайде влизай 
в магазина! Избери 
си подарък за 8 март.
Даже два, ако искаш.
- Идиот! Това е 
магазин за 1 лв.

            *** 
 Вчера ме откраднаха 
извънземни. Разказах 
им за живота в 
България. Три часа 
плакаха, платиха ми  

сметките за ток и 
парно и ме пуснаха.

           ***
 Чак когато стъпи 
на кантара, Мими 
разбра, че кравата 
върху шоколада е 
предупреждение, а не 
реклама.

            ***
– Мамо, мамо, кучето 
ми нагриза обувките!
– Ами тогава ще 
трябва да го накажем.

– Аз вече го наказах. 
Изпих му млякото от 
паничката!
             ***
 Габровец отива при 
зъболекар:
-Колко ще ми струва 
ваденето на зъба?
-50 лева
-50 лева за 20 секунди?  
-Ако искате, ще го 
извадя мноооооого 
бавно. 
          ***
 -Ще ходим ли за риба?
-Аха.    
 -А пиене да вземем ли?
-Еее, да.  
-А въдиците да ги 
взема ли?
-Не, ще ги изгубим 
някъде.
          ***
Ученик в аптека:
- Имате ли нещо 
болкоуспокояващо!
- Какво те боли, 
малкия?

- Засега нищо, но тате 
отиде на родителска 
среща.
           *** 
- Започнах репетиции 
за Великден.
- И какво правиш?
- Ям шоколадови яйца.
           ***
  Мъж звъни на 
приятел:
- Жоре, жена ми ме 
напусна...
Глас откъм балкона:
- Идиот такъв, 
на балкона съм, 
простирам!
           ***
 Някакъв тип се къпе 
в реката облечен. 
Минава един човек и го 
пита:
- Що се къпеш облечен, 
ти бееее?
- Пера си дрехите.
- Пералня нямаш ли си?
- Имам, ма от нея ми 
се вие много свят.
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