
 С усмивка в 4-то
                    Брой 55, 2019 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

                   Гласът на децата в жк „Дружба“
  СО район „Искър“ 
организира районен 
междуучилищен 
иновационен лагер 
под мотото „Гласът на 
децата в „Дружба“, за 
да насърчи учениците 
да изразят своите 
потребности и виждане 
на тема „Мотивация 
за учене“. Участие в 
състезанието взеха 
шест отбора от по 
5 ученици, които 
разполагаха с четири 
астрономически часа, 
за да разработят казус, 
свързан с мотивацията 
за учене. По 
нетрадиционен начин 
отборите трябваше да 

изразят идеята си как 
биха накарали ученик 
от жк „Дружба“, който 
е будно дете, с интерес 
към технологиите и 
музика, да започне 
да участва активно в 
час, а не да посещава 
училище, за да не го 
изключат. Шестте 
отбора показаха 
напълно различен 
подход на изразяване. 
С първо място за 
своите мотивиращи 
идеи бе отличена 
Анастасия Динова, а с 
второ място - Натали 
Николова – 
ученички от VII Г клас 
на 4.ОУ. 

Отборът при 4.ОУ - Ива Гоговска, Анастасия 
Динова, Джулия Георгиева, Натали Николова, 

Ния Чавдарова  (от ляво на дясно).

     Четири призови места за 4.ОУ   В конкурса 
„Световният ден на 
водата“, организиран 
от СО район „Искър“ 
и ДК „Искър“,  Мая 
Данаилова от II Б и 
Аделина Лакова от 
VI Г клас са на първо 
място със своите 
стихотворения, а 
Ивелина Стоименова 
от V Д клас бе 
класирана на II място.   
За своята рисунка 
първо място спечели 
Ивон Георгиева от VI 
Б клас. Участниците 
в конкурса бяха 
наградени с грамоти от 
г-жа Лорита Радева - 
председател на журито.



          Съвети към родителите

  Да си родител не е 
лесно, затова направих 
малко проучване сред 
своите съученици 
какви съвети да ви 
дадем, защото ние 
също се безпокоим за 
вас. Ето най-важните 
от тях:
•Грижете се за децата 
си, но и за себе си.
•Давайте си повече 
почивка, не се 
претоварвайте.
•В почивните дни 

общувайте с децата 
си, излизайте с тях на 
разходка.
•Не се ядосвайте, че 
децата ви са направили 
някоя малка беля.
•Не залъгвайте малките 
си деца с телефони 
само и само да ви 
оставят на мира. По-
добре им прочетете 
приказка или гледайте 
някой филм заедно, 
тъкмо и вие ще се 
разсеете.
•Анимациите в днешно 
време не са толкова 
лоши, колкото си 
мислите.
•Споделяйте с децата 
си какво ви тревожи.

Алекс Пашов, 
V Д клас

    ЗА или ПРОТИВ домашните

  Може би за всички 
ученици домашните 
са скучни и излишни. 
И за мен е така. Но 
ако не ги пишем, 
няма да получаваме 
добри оценки и няма 
да сме подготвени за 
следващия час. Ето 
няколко причини:
             ЗА:
 По-лесно се подготвяш 
за следващия час.
 Виждаш пропуските 
си.
 Увеличаваш успеха си.

 Често за домашни 
се пишат оценки, а 
вкъщи е по-лесно да 
пишеш съчинения или 
преразкази.
 Може да потърсиш 
помощ в „Гугъл“ или  
от родител.

          ПРОТИВ:
 Ще имаме повече 
лично време.
  Понякога са трудни и 
се притесняваме, че ще 
се изложим.
 Често са големи и 
трудни сами да се 
справим и се налага да 
ги преписваме.
 Ваканциите са за 
лагери и почивка.

Ивайло Михайлов, 
V Д клас

Лузерите в училище

  Лузерите са деца, на  
които се подиграват в 
училище, те рядко имат 
приятели. Отличават 
се по това, че зубрят 
уроците. Повечето деца 
ги отбягват или им се 
подиграват, защото 
са различни. Аз бих 
посъветвал такова дете 
да общува повече със 
съучениците си, да не 
се държи надменно 

Михаела Йорданова, 
V Д клас

Деца и родители в „Музейко“ 
  Родителите заедно с 
малките си деца могат 
да посетят новия 
Детски научен център 
„Музейко“ в София. В 
центъра е осигурено 
на децата място, 
което да провокира 
тяхното любопитство 
и интерес към 
науките, технологиите, 
екологията, изкуствата. 
Има изложби за 

Стефан Иванов, VI Г
клас

и да не обижда 
учителите и другите 
деца. Това е неприятно 
и за родителите на 
детето, защото и те 
страдат, че детето 
им не е приемано от  
връстниците му.

Земята, Космоса и 
подземните богатства. 
В зоната за отдих на 
открито децата могат 
да тичат и скачат, 
така че могат освен 
да изразходват и да 
произвеждат енергия, 
достатъчна, за да 
задвижи водата по 
система от тръби и 
да я отведе до красив 
фонтан.

  На снимката: ученици 
от IV A клас с класен 
ръководител  
Доника Борисова
в “Музейко”. 



            Защо хартиената книга е по-предпочитана от електронната

  Според мен, когато 
четем електронна 
книга, никога не 
можем да получим тази 
наслада, както когато 
четем хартиена. Не 
можем да сравним и 
вълнението с това да 

отидем в книжарницата 
и да вземем книгата, 
да я платим и след 
това да се чувстваме 
толкова удовлетворени 
и щастливи от новата 
си придобивка. Дори 
да видим красиво 
изрисуваната корица 
е нещо, което не 
можем да получим 
при електронния 
вариант. Да прелистим 
страницата, 
тръпнещи да видим 
продължението на 
напрегнатия момент, 

също ти е отнето в 
модерния електронен 
вариант. Понякога 
дори намираме 
оригинали на книги в 
книжарницата. И дори 
някой да се опита да 
ме убеди, че хората не 
си взимат книгата и 
заради външния вид 
(корицата), няма да му 
повярвам. Батерията 
на хартиения вариант 
не свършва. Да, може 
страницата да се 
повреди или скъса, но 
това няма да се случи, 

ако внимаваме. И 
батерията никога няма 
да „падне“ на най-
интересното.
Като заключение мога 
да кажа, че е доста 
по-хубаво да седнеш 
в уюта на собствения 
си дом с чаша топла 
напитка и книга в 
ръка и да прелистваш 
страница след 
страница, потапяйки се 
в изцяло друг свят.

Виктория Крумова, 
VII Г клас

  Писателката Мариана 
Еклесия отново бе на 
гости на учениците 
от V Д клас и подари 
една от книгите си 
на някои от тях за 
съчиненията им на 
тема „Сбъдната мечта“. 
Писателката вдъхнови 
младите творци да 
продължават да 
пишат разкази, есета и 
стихотворения.

 Йоан Иванов получи 
с автограф книгата с 
разкази “Дървото на 
живота” от авторката 

Мариана Еклесия. 

Технологиите във всекидневния 
ни живот

 Алекс Пашов, 
V Д клас

Z, растат във време, 
в което виртуалната 
реалност е на едни 
очила разстояние. 
Това не означава да 
не играете напълно на 
таблет или телефон, а 
да играете най-много 
два часа на ден. Трябва 
да прекарвате повече 
време с хората, които 
харесвате. 

   Откакто имате 
телефон и компютър, 
има ли ден, в който да 
не ги ползвате? 
 Препоръчвам ви да 
се замислите по този 
въпрос, защото с всяка 
изминала година хората 
стават все по-зависими 
от технологиите. 
Децата, родени след 
2000 г. – поколението 

Телефонът е създаден, 
за да е общуването по-
лесно, и не трябва да 
забравяме това. Затова 

ограничете цъкането 
на него.



                       Интересни факти за сънищата

Сънуваме само това, 
което сме видели

В сънищата често 
виждаме непознати 
хора, но не знаем, 
че съзнанието ни 
не измисля техните 
лица. Това са лица на 
реални хора, които 
сме срещали в живота 

си, но не сме ги 
запомнили.

90% от сънищата се 
забравят

В рамките на 5 минути 
от събуждането 
половината от съня се 
забравя.

Чувствата в 
сънищата са реални

Хората изпитват 
същите емоции насън, 
както и в живота. 
Ето защо може да се 
събудите разплакани, 
усмихнати или дори 
викащи.
 Сънищата стават по-
луди с напредването 

на нощта
Сънищата преди 
събуждане са доста 
по-откачени, отколкото 
тези в началото на 
нощта. Когато човек 
заспива, умът му 
все още се опитва 
да се освободи от 
напрегнатите мисли 
през деня, което 
обяснява и факта, 
че сънищата в този 

период са по-близки до 
действителността.
 Не можете да ходите 

в съня си
Мозъкът не може 
да възпроизведе 
усещането на 
докосването на краката 
до земята в ход. Затова 
в сънищата обикновено 
вие летите или се 
плъзгате.

Може да 
контролирате 
сънищата си

Може да тренирате 
мозъка си да бъде 
в съзнание, докато 
сънувате, но без да се 
събуждате. 

Аделина Лакова, 
VI Г клас

  Започнах да карам 
ролери, когато бях 
на четири години.   
Сега това е едно 

като заместител 
на кънките за лед, 
те позволяват на 
спортистите да 
тренират и през 
лятото, без да се налага 
поддържането на 
ледената пързалка.

разположени в един 
ред. Някои от тях имат 
стопер или спирачка, 
използват ги за 
забавяне на скоростта 
при карането, като 
обикновено този 
аксесоар е предвиден 
за ролерите за 
забавление и отдих. 
Ролерите са създадени 

Джулия Георгиева, 
VII Г клас

от любимите ми 
занимания след 
училище. Е, в началото 
си е опасно, но пък е 
забавно. 
 Ролерите са вид 
ролкови кънки, но за 
разлика от старите, 
които са с по 2 колела 
отпред и отзад, 
те имат от 2 до 5, 

Ролерите

 Любопитни факти за България1. България е една 
от най-старите 
европейски държави, 
основана през 681 г. 
Оттогава страната ни е 
единствената, която не 
е променяла името си.
2. Българската армия 
никога не е губила 
знамето си в битка.
3. В България е 
открито най-старото 
златно съкровище 
в света. Намерени  

са повече от 3000 
предмета от злато на 
повече от 6000 години.

 
4. Българската народна 

4.Песента “Излел е 
Дельо Хайдутин” е 
изпратена в Космоса на 
борда на американската 
космическа сонда 
“Вояджър”.
5. Първата жена в 
света, участвала 
във военен полет, 
е българката Райна 
Касабова.

6. Първият електронен 
компютър е разработен 
от Джон Атанасов, 
който има български 
произход.
7. Кирилицата е 
третата официална 
азбука на ЕС след 
присъединяването на 
България в Общността 
на 1 януари 2007 г.

Анна-Мария Добрева,
VI Г клас



        Конкурс на тема “Световният ден на водата”

Първа награда 
спечели Мая 
Данаилова
 от II Б клас 
във възрастова 
група I-IV клас.

Първа награда 
бе присъдена на 
Аделина Лакова от 
VI Г клас 
във възрастова 
група V-VII клас.

Аз съм дребна, но вълшебна.
Ту от облаците падам,

ту в тревата заблестявам.
Понякога съм пухкава снежинка.

Понякога съм ледена висулка.
Понякога съм сълзичка натъжена.

Може да съм топла и студена –
даже и солена.

Всички много ме обичат –
Децата боси в мене тичат.

Що е то?

Пречистващ дъжд

Вървя си под дъжда,
пречистващ моята тъга.

Умива той света и
оживява всяка душа.

Обичам да си пея под дъжда,
това ми дава сили напред да продължа.

Щом вечер чуя неговия шум,
започвам да творя наум.

Той вдъхновява моята душа
и заспивам със мечта.

Автор: Ивелина 
Стоименова, 

V Д клас, II място

 Водата на Земята
 Една е водата на 

Земята, има я в очите 
на децата,

и в облаците край 
дъгата.

 Пада тя като сълзата, 
с главоломна скорост 

към земята.
 Тя ни е необходима,

без нея хаос тук ще 
има.

 Синя е като морето,
кристална е като 

небето. 
 Има я и в небесата,

показва се преди 
дъгата. Намира се в 

реки и водопади,
дори и в градските 

фонтани, в моретата и 
океани. 

Плуват, плуват и 
вихреят морските 
създания във нея. 

Недостигът на чиста 
вода 

е основен проблем за 
света.

Силна е и бори се 
докрай,

с човешкото 
нехайство, знай!

Пазете водата бистра,
много чиста и лъчиста!

Автор: Калина 
Григорова, V А клас

 Водата е богатство
Много хора по света

нямат достъп до вода.
Без нея не можем да 

живеем,
а ние само я пилеем.

Природно богатство е 
водата

и го знаят всички по 
Земята.

Трябва повече да я 

ценим
и да я пестим.

С чиста питейна вода
ще има повече здрави 

деца.

Калина Григорова 
спечели и 

трето място 
на Държавния 
шампионат  по 

джудо.



 Виктория Крумова и Джулия Георгиева 
от VII клас с поощрителни грамоти за 
участието си със стихотворение и разказ в 
конкурса “Световният ден на водата”.

    Изворна вода 

 Рано сутрин станала
Рада  мома гиздава,

медени менци 
нарамила 

към извор студен 
припнала. 

Усмивка бисер на 
устните,

капки роса в косите,
в косите - златните, 

дългите,
и огън свети в очите й. 

При извора вече я 
дебнеше

Калин  либе лудо и 
свидно,

в сърцето му само тя 
грееше,

досущ като извора 
чиста.

- Радо ле, севдо ...
дай да ти менци налея

с ледена вода 
недокосната, 

пък после тръгни със 
мене

по дългите прашни 
друми.

Тя вдигна очи засмени
и кръшно към него 

пристъпи,
и тръгнаха с длани 

преплетени,
а изворът ги изпрати с 

бълбукане.

Автор: Виктория   
Крумова, VII клас

 Първа награда в 
категорията “Рисунка 
за водата” спечели  
Ивон  Георгиева 
от VI Б клас.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В 4.ОУ 
от 22 до 25 АПРИЛ  

ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ  
от 13.00 до 14.00 часа през цялата седмица

  Талантливата 
певица Виктория 
Симеонова 
от IV Г клас 
спечели  наградата 
“Златна лира” 
на Националния 
музикално-фолклорен
 конкурс 
“Орфееви 
таланти” в 
гр. Пловдив. 

Елеонора Валентинова 
е вицешампионка 
на България при 
момичетата до 8 
години, тя постигна 
5 точки от 7 партии. 
Това е втори медал 
за нея, след като 
спечели и бронзов 
на първенството по 
ускорен шахмат.

 Петър Димитров 
от VII А клас
е шампион 
по кикбокс на
 Yokoso Dutch open 
2019 world series.
 Той е с многобройни 
постижения и награди,  
досега има завоювани 
общо около 
петдесет медала.



                Усмивката прави лицето ти по-ценно

 Забелязали ли сте, че 
когато един човек се 
прозява и друг човек го 
види, и той се прозява? 
Ами същото е и с 
усмивката.

 Усмивката е изражение 
на лицето, което 
показва радост и 
щастие и е разбираемо 
за всички хора.
   Какво е усмивката:
☺Тя обогатява този, 
който я получава, без 
да прави по-беден този, 
който я дарява.
☺ Тя ободрява 
изморения, окуражава 
обезкуражения и е 

светъл лъч за тъжния.
☺ Усмивката е най-
добрата противоотрова 
за тъгата и тревогата.
☺ Едни получават 
приятно чувство, 
други - хубава мисъл, 
а трети - желание да 
правят добро. Разбира 
се, има хора, които не 
харесват усмивки и 
една такава ги кара да 
се чувстват зле.

☺ Усмивките не се 
чупят, но поправят 
счупени сърца.
☺ Ако нямаш какво 
хубаво да кажеш, 
просто се усмихни.
☺ Преди да се 
разсърдиш, увери се, че 
нямаш повече усмивки.
☺ Смехът е усмивка, 
която избухва.

 Йоан Иванов, VД клас

 ЗА ХУБАВА УСМИВКА -
ЗДРАВИ ЗЪБИ

    Нашите зъби 
са много важни, 
затова трябва да ги 
пазим. С тях  дъвчем 
храна, изговаряме 
изречения и понякога 
се защитаваме с тях. 
Белите зъби правят 
усмивките хубави. 
Децата имат млечни 
зъби, които се сменят,  
защото начинът на 
хранене се променя 
и на челюстите им 

трябват по-големи 
зъби. Устата е вратата 
на нашия организъм, 
затова трябва да 
я поддържаме с 
чистене на зъбите 
след всяко хранене, 
за да се предпазим от 
много болести, които 
преминават през нея.
Зъбите се разделят на 
две основни групи. 
Предни, с които режем 
храната, и дъвкателни, 
с които дъвчем и мелим 
храната. Всички зъби 
се състоят от коронка 
и корен. Видимата 
част е коронка, а 

тази в челюстта е 
корен. Зъбите са жив 
орган, защото имат 
кръвоснабдяване и това 
ги прави чувствителни 
към различни 
дразнители. Всеки зъб 
се състои от емайл, 
който не съдържа 
клетки, а кристали 
и те са най-здравият 
материал на света. Под 
него е дентинът, който 
е чувствителен. При 
спуквания в емайла 
дразнители като 
студено, топло и сладко 
стигат през дентина до 
нерва на зъба (т.нар. 

Карим Мели, 
V Д клас

пулпа) и вие усещате 
чувствителност и 
болка. При недобре 
измити зъби 
остатъците от храната 
създават среда за 
бактерии, които пускат 
киселини и правят 
кариеси на зъба. 
  Затова доброто 
почистване на зъбите 
ни пази от много 
дразнители.

Денят на шегата
 1 април е един от 
най-забавните дни 
в годината. Защото 
всички закачки и шеги 
са позволени и може 
да се пошегуваш с 
някого. Започва една 
надпревара кой пръв 

ще успее да надхитри 
другия. Разбира се, 
предпазливостта 
и вниманието се 
изострят, защото 
никой не иска да стане 
за смях. Този  весел 
празник се отбелязва 
в много страни по 
света. У нас се вярва, 

че обичаят да се лъжем 
на 1 април идва още от 
времената на славяните 
и тяхното отношение 
към променливия 
характер на времето 
през месец април. 
Колебливата пролет и 
динамичните промени 
на температурите 

са повод прадедите 
ни да са решили 
да „послъгват“ на 
днешната дата.



                 Дубай - една арабска екзотика 

  Дубай е столицата 
и най-големият град 
на емирство Дубай от 
Обединените арабски 
емирства. Наскоро 
бях на екскурзия там 
и останах очарована. 
В началото посетих 
Global Village. Там 
имаше различни кътове 
от цял свят. Най-много 
ми допадна индийският 

кът с непозната за 
мен храна и цветни 
аксесоари. Бях и до 
Палмата Джумейра 
(изкуствено създаден 
остров с форма на 
палма), Dubai Marina 
и Ibn Battuta Mall – в 
който има изложения 
на стоки от различни 
държави. Посетих и 
стария Дубай. Някои 
от сградите бяха 
почти рухнали, но пък 
на пазарите имаше 
най-различни златни 
украшения, все едно си 
в приказка за Али баба. 
В Mall Dubai видях 
големия аквариум, а в 
Бурдж Халифа (Burj 
Khalifa) – най-високата 
конструкция в света, се 
качих  от 1-вия до 125-
ия етаж за 1 минута, 
като това се равнява 
на 425 метра. Гледката 
беше невероятна. 

В сградата има 65 
асансьора, които 
изминават 10 метра в 
секунда с лекота.
Бях и на сафари. 
Струваше си 
екстремното 
пътуване с джип, а 
после яздих камила.
Храната в шатрите 
беше традиционна. 
Последния ден бях 
на разкошния плаж 
Джумейра (Jumeirah 
Beach) със ситен бял 
пясък и кристално 

  На снимките и автор
на статията: Мила 
Недялкова, V Д клас

чисти води. Разходих 
се по крайбрежието 
и се насладих на 
гледката.
   Ако ви се отдаде 
възможност, не 
пропускайте да видите 
красотите на тази 

 Как ще изглеждат колите, които ще караме след 10 или 20 години?

  Chevrolet EN-V 
разполага с 
напълно електрическо 
задвижване, което се 
захранва от литиево-
йонна батерия. 
Превозното средство е 
в състояние да измине с 
едно зареждане до 40 км. 
  Моделът може да се 
управлява сам.

  Колите ще се движат сами и ще могат да предвиждат всеки наш ход

 Интересният дизайн на 
Nissan Pivo3 демонстрира 
ново разположение 
на волана, който е в 
центъра на таблото. 
Местата на пътниците са 
разположени успоредно 
от двете страни на 
шофьора. Автомобилът 
може самостоятелно и 
автоматично да паркира.

 Външната повърхност 
на Toyota Fun Vii е в 
действителност един 
голям дисплей, който 
променя цвета си 
според желанието ви. 
Повечето от функциите 
на магическата 
кола се управляват 
чрез смартфони.
Навигационната система 
може да ви предпази от 
досадно задръстване.

  BMW i8 - този 
елегантен четириместен 
спортен автомобил, 
беше показан във филма 
„Мисията невъзможна: 
Режим Фантом”. 
Автомобилът ускорява от 
0 до 100 км/час за по-
малко от пет секунди.

 Никола Маринов, 
V Д клас



     Тормоз в училище - как да го разпознаем и да реагираме               

  Този текст е част от 
наръчника за родители 
“Как да предпазим детето 
си от престъпление”. 

 Училището е мястото, 
където всяко дете се 
чувства сигурно и 
защитено. Там то е 
изолирано от външния 
свят, заобиколено е от 
възрастни хора, които 
се грижат за него. Но 
във всекидневието често 
пъти се случва силният 
да тормози по-слабия, 
като го принуждава да 
върши неща, които той не 
желае.

  Училищният тормоз 
се изразява в обиди, 
подигравки, измисляне 
на прякори, блъскане, 
удряне, взимане 
насилствено на пари, 
отправяне на заплахи за 
саморазправа, в случай 
че някой разбере за това, 
и др.

 За да не се превръща 
детето ви в обект на 
тормоз в училище:

● Научете го да развива 
умения да общува и да 
разбира другите хора – 
това ще му помогне да 
спечели симпатиите на 
съучениците си.
● Учете детето си да 
работи в екип и да 
уважава постиженията на 
другите.

● Предпазвайте го от 
прекалена амбициозност 
и прояви на егоизъм.
● Помислете дали 
облеклото и прическата 
на детето ви, или 
поведението, което 
изисквате от него, не са 
причина за подигравки от 
страна на други деца. 
● Детето ви трябва да 
изглежда добре, за да има 
самочувствие и да бъде 
харесвано.
● Окуражете детето 
си да намери и развие 
интереси и хобита – тези 
занимания ще повишат 
самочувствието и 
самоуважението му.
● Насърчавайте го да 
прекарва междучасията 
и свободното си време 
извън училище с 
приятели и съученици.
●Обяснете му, че 
споделянето с възрастен 
не е клюкарстване, а 
решимост да се справи с 
тормоза.
  Ако вие или вашето  
дете се нуждаете 
от допълнителна 
квалифицирана 
помощ, говорете 
с педагогическия 
съветник или потърсете 
специализирана 
психологическа помощ. 

Как да разберете, че 
детето ви е тормозено:

● Детето се прибира 

вкъщи със скъсани, 
повредени или липсващи 
дрехи, учебници или 
други вещи.
● Има необясними 
синини, натъртвания, 
охлузвания.
● Няма приятели.
● Отива на училище с 
нежелание.
● Променя маршрута си, 
когато отива и се връща 
от училище.
● Губи интерес към 
училищните мероприятия 
и успехът му се 
понижава.
● Изглежда разстроено, 
когато се прибира от 
училище.
● Често има главоболие, 
болки в стомаха или 
други оплаквания. 
● Страда от безсъние или 
сънува кошмари.
● Губи апетит.

  Ако детето ви 
проявява някой от 
изброените признаци, 
не е задължително да 
е тормозено, но трябва 
внимателно да се опитате 
да разберете дали нещо в 
училище го тревожи. 
  Информирайте се:
- има ли приятели в 
училище и кои са те;
- има ли съученици, с 
които взаимно не се 
харесват и защо;
- изолират ли го от игри 
или групови дейности.

Мерки, които трябва 
да предприемете, ако 
детето ви е обект на 
тормоз в училище

● Проведете разговор 
с детето, след което се 
срещнете възможно 
най-бързо с класния 
ръководител.
● За да подпомогнете 
решаването на 

проблема, работете в 
сътрудничество с класния 
ръководител или с 
педагогическия съветник.
● Съобщете им фактите, 
които знаете.
● Не бързайте да 
разговаряте с родителите 
на детето, което тормози 
вашето; оставете 
училищното ръководство 
да направи това.
       Съвети:
► Не съветвайте детето 
да игнорира тормоза 
и да се прави, че не го 
забелязва. Това е голямо 
напрежение за него.
►Не обвинявайте 
детето за тормоза – не 
допускайте, че то е 
направило нещо, за да си 
го „заслужи”.
►Проявявайте 
емпатия към детето и 
не пропускайте да го 
поздравите за куража 
му да сподели с вас за 
случващото се.
►Не забравяйте, че то 
трудно ще се справи без 
вашата помощ.

НЕ насърчавайте детето 
си да отмъщава 

 Убедете го, че по този 
начин е малко вероятно 
да се сложи край на 
проблема. Възможно е да 
стане по-лошо – детето 
да бъде обвинено в 
агресивно поведение.

Статията подготви:
Динчо Бугарчев, 

V Д клас



         Лично творчество: бивалици - небивалици 
Вълшебен рак

Бях на гости  и видях 
рак със формата на 

влак.
Зачудих се и реших да 
го попитам защо е като 

влак,
 а той ми отговори, че е 

вълшебен рак.

Карина Митрева, 
IV Г клас

Шантав сън

Един ден прибирам се у нас,
гледам мама с кукли си играе, 
сетра ми уж на шест годинки, 

а работа желае.
Татко пък на риболов бе тръгнал, 

а се върна вместо с риба с тигърчета малки, 
дето  дрънчат си със дрънкалки.

А играчките ми ходят, камъните пък говорят.
Всичките животни 

като препарирани стоят, 
аз се чудя - що за свят.

Помислих си, че това ще да е сън, 
да, наистина бе сън, 
но доста шантав сън.

Стефания Николова, IV Г клас

Новият ми домашен любимец

Вървя си аз, вървя 
и какво да видя – 

един голям камък сред морето.
Чукнах аз на къмъка вълшебен 

и се ококорих, 
щом го аз разтворих.

Вътре блее цяло козле
на вратлето със звънче. 
Дръпнах го, а то реве.

Тогава се зачудих и се претъркулих.
Взех си от водата розова звезда

и се върнах бързо на брега.
На козлето звездата залепих 

на рогцата,
а то така се беше забляло, 
че аз го издърпах за носа 

и си го взех у дома.

Мария Димитрова, IV Г клас

Небивалици

Какво стана един ден?
Един ден си вървях
и виж ти, полетях.

С моите другари лежахме под канари, 
преспи и реки.

Изведнъж нещо каза: „Спри!“.
Огледахме се и видяхме трол,

в земята нос забол.
Ний се позасмяхме и назад тръгнахме.

С това приключи моят ден. 
Утре и ти ела със мен!

Павлин Борисов, IV Г клас



              МАЛКО УСМИВКИ

   - Кой е по-
удовлетворен? Мъж, 
който има 3 деца, или 
мъж, който има 3 
милиона?
- Който има 3 деца!
- Защо?
- Защото тоя, дето 
има 3 милиона, иска 
още!
            ***
- Келнер, 3 фасула и 12 
филии хляб!
- Кво правиш бе, човек?
- Ами имам пари, 
угаждам си.
            ***
Блондинка в 
пътническо бюро:
- Един билет за 
Париж!

- С коя компания 
искате да летите?
- Не искам компания. 
Предпочитам да летя 
сама.
            ***
- Къде беше цяла нощ?
- Ми, жена, пих за 
твое здраве.
- Като те гледам, вече 
съм безсмъртна.
            ***
Научих папагала да 
казва: 

- И какво още?
Вече един час говори 
със служител от А1.
          ***
Анкета:
- Какво мислите за 
камикадзетата?
- Миии, това са едни 
много избухливи хора.
            ***
 - Ало, Иване, звъня да 
те питам страх ли те 
е от паяци?
- Не, що?
- Добре, защото един 
сега ти вдига колата.
          ***
  Самолетна 
катастрофа...
Тъщата към зетя:
- Зетко, страх ме е да 
скоча с парашут!
- Добре бе, мамо, скочи 
без него.
               ***
 - Като ме чуеш, че 
ти свиря пред блока, 
слизай! 
- Добре, с каква кола 
си?
- Каква кола, ма... с 

акордеона съм!
            ***
  Звъни телефонът. 
Малко момченце вдига 
слушалката. 
- У дома ли е татко 
ти? - пита мъжки 
глас. 
- Много ми е тежко да 
кажа това, но го няма. 
- А защо ти е тежко? 
- Защото страшно 
мразя да лъжа!

              ***
Деца ровят в чантата 
на майка си. Майката 
ги хваща в крачка: 
- Как не ви е срам? Не 
е хубаво да се рови в 
чужда чанта! 
Децата: 
- Мамо, ама ти чужда 
чанта ли си взела?
              *** 
 Майка към дъщеря: 
- Стига си се 
гримирала. По-добре 
прочети някоя книга. 
Коя книга да ти дам? 
- Дай “Правата на      
детето”.

   Страницата подготви: Стефан Иванов, VI  Г клас


