
 С усмивка в 4-то
                    Брой 56, 2019 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

  Инициативата „Аз чета“ по повод Международния ден на детската книга           

  В Международния 
ден на авиацията 
и космонавтиката 
децата от 4.ОУ „Проф. 
Джон Атанасов“ бяха 
посетени от истински 
пилот на самолет. На 
гости при първолаците 
бе зам.-кметът на 
район „Искър“ 
Петър Моллов, който 
по образование е 
военен летец-пилот. 
Посещението му бе 
по инициативата „Аз 
чета“ на общинския 
съветник г-жа Лорита 
Радева по повод 
Международния ден 
на детската книга. 
Първокласниците в 

4-то ОУ рецитираха  
стиховете „Аз съм 
българче“ и „Родна 
реч“. Изпяха и песента 
„Първокласно“. Г-жа 
Ваня Спасова от отдел 
„Образование, култура 
и социални дейности“ 
им прочете приказката 
„Мечката и лошата 
дума“. Така децата 
разбраха, че раната 
може и да заздравее, 
но лошата дума се 
помни дълго. Всяко от 
първолачетата получи 
по една книжка с 
приказки – подарък от 
г-жа Радева и от кмета 
на район „Искър“ 
Ивайло Цеков.

  По покана на 
народния представител 
Валентин Радев 
ученици от 4.ОУ с 
ръководители Силвия 
Костадинова и Гюрга 
Станкова присъстваха 
на финалната дискусия 
на Националното 
състезание по водене 
на парламентарен дебат 
за ученици и студенти, 
която се проведе в 
пленарната зала в 
Народното събрание. 
На депутатските 
места седяха ученици 
от 4.ОУ, които бяха 
приветствани от 
общинския съветник на 

район „Искър“ Лорита 
Радева. Като подарък 
за всяко дете г-н В. 
Радев бе подготвил  
Конституцията на 
Република България с 
послание. Г-н Йохан 
Стоянов пожела сред 
учениците в залата да 
са бъдещите народни 
представители.   
Състезанието, на което 
присъстваха децата, бе 
част от инициативите, 
с които се отбелязва 
140-ата годишнина 
от Учредителното 
събрание и приемането 
на Търновската 
конституция.



                               Изяви в училище и извън него 

Ученици от IV и V клас с ръководител г-жа 
Дора Найденова посетиха мюзикъла „Принцеса 

Мирабела“, една класическа притча за 
преобразяващата сила на любовта.

  Журналистите от 
клуб “Училищни 
медии” посетихме 
Националния 
природонаучен 
музей - най-богатия 
природонаучен 
музей на Балканския 
полуостров. 
Експозициите му 
включват повече от 
400 вида бозайници, 
над 1200 вида птици, 
множество земноводни 
и влечуги, стотици 
хиляди насекоми. В 
него са изложени много 
минерални видове 
и около 1200 вида 
хербарни образци от 
флората на България.
 Мисията на НПМ е 

  Ученици от III Б клас с класен ръководител  Ани 
Костадинова празнуваха първия USBORNE DAY в 
България. Децата имаха възможността да участват 
в различни творчески игри и да покажат своите 

знания по английски език. 

 Ученици, 
учители и 
родители се 
включиха за 
поредна година в 
каузата „Капачки 
за бъдеще“. 110 
кг капачки бяха 
събрани в 4.ОУ.

 В 4.ОУ бе организиран великденски 
благотворителен базар. Събраните средства 
отново бяха дарени за лечението на деца от 

нашето училище.

насочена в няколко 
направления: 
фундаментални и 
приложни изследвания, 
управление и 
съхраняване 
на колекциите, 
разпространение на 
природонаучните 
знания.

Ивайло Михайлов, 
V Д клас



                                   Дейности в нашето училище 

  Третокласници и 
четвъртокласници 
от 4.ОУ се включиха 
в инициативата на 
Столичната библиотека 
„На училище в 
библиотеката“, част 
от Националната 
стратегия за 
насърчаване и 
повишаване на 

  По повод 150 години 
от основаването на 
Българската академия 
на науките (БАН) 
учениците от V Б, V 
В, V Д клас и техните 
класни ръководители 
гостуваха на 
Етнографския 
музей. Те разгледаха 
музейната експозиция 

  От няколко седмици 
в 4.ОУ учениците се 
радват на спокойно 
и красиво място, 
където да прекарват 
междучасията или 
свободното си време. 
Идеята за този 
кът е свързана с 
конкурс на Центъра 
за приобщаващо 
образование под 
мотото „Ученици в 
действие“. Регламентът 
на конкурса изискваше 
децата да включат 
възможно най-
много възрастни в 
инициатива, полезна 
за училището 
или обществото. 
След  обсъждане на 
възможни варианти 
учениците прецениха, 

че имат нужда от място 
за отдих. 
Проектът беше 
изготвен и децата с 
удоволствие стартираха 
кампания за събиране 
на стари дънки, 
които послужиха за 
изработването на 
възглавници, пуфове и 
калъфи за мебели. Бяха 
докарани стари мебели, 
които мигновено бяха 
преобразени, ученици 
и родители изработиха 
маса и табуретки, 
ушиха възглавнички и 
с удоволствие насадиха 
цветя. С дружни 
усилия проектът беше 
завършен и сега всички 
ученици в 4.ОУ имат 
прекрасно място, 
където да отдъхват от 

тежките уроци или при 
свободен час.
За съжаление не 
спечелихме конкурса, 
но доказахме, че с 
дружни усилия можем 
да направим прекрасни 
неща за себе си и за 
околните.
Благодарности 
изказваме на г-жа 
Боряна Алипиева 
(майката на Симеон 
от VI А клас), която 

уши всички калъфи 
за мебелите, на 
родителите на Лъчезар 
Димитров от VI А клас 
за ремонтирането на 
старите мебели, както 
и на всички, които 
дариха материали, 
време и труд за 
реализирането на тази 
инициатива.

Вяра Костадинова 
от V Д клас

грамотността. Децата 
разгледаха филиала 
на библиотеката в 
жк „Люлин“, а г-жа 
Даниела Маркова им 
разказа за празника 
Гергьовден. Учениците 
взеха участие в 
конкурс за краснопис 
и получиха безплатни 
читателски карти.

и се запознаха 
с фолклорния 
празник Лазаровден. 
Представителите 
на Института по 
фолклористика към 
БАН представиха и 
новия Образователен 
център към 
Етнографския музей с 
нац. традиции и бит.



                 Клуб  “Да сготвим заедно вкусно и здравословно”  

 Кулинарите от клуб  
“Да сготвим заедно 
вкусно и здравословно” 
с ръководител г-жа 
Деси Илиева имаха 
възможността да се 
научат да подреждат 
стилно маса и да 
сервират в ресторант 
„Дом на учения“ към 

БАН. В компанията 
на г-жа Десислава 
Перчемлиева научиха 
за какво служат 
текстилните салфетки 
и как да ги сгъват 
красиво по няколко 
начина. Кулинарите 
опитаха и вкусни 
здравословни ястия.

  Кулинарите 
приготвиха чийзкейк 
под наставничеството 
на познатия на всички 
от телевизионния 
екран Иван Звездев, 
който подари на всички 
деца по една готварска 
шапка.

  Когато шапките 
свършиха, 
невероятният Иван 
Звездев свали своята 
и я постави на главата 
на едно развълнувано 
дете с думите: “И 
последните ще станат 
първи!”

Малките художници от 
арт ателие “Палитра” с 
ръководител Драгомира 
Станчева посетиха 
“Втора колективна 
изложба на испански 
и латиноамерикански 
художници”.  Г-жа 
Таня Иванова им 
представи своята 
поезия и им прочете 
приказка. Учениците 
бяха много впечатлени 
и мотивирани за 
активна творческа 
дейност.

      Арт ателие “Палитра” към проекта “Занимания по интереси”



                                  Как и какво лекуват котките
 Отдавна е известно, 
че котките могат да 
откриват и лекуват 
болните места на 
своя стопанин. Те 
лягат там, мъркат и го 
топлят с тялото си. В 
по-сериозни случаи 
котката може да стои 
часове на болното 
място. Статистиката 
показва, че любителите 
на котки прибягват 
към лекарските услуги 
пет пъти по-рядко, в 
сравнение с онези, 
които си нямат коте.
 Котките лекуват 
благодарение на 

електрически  импулси 
с ниска честота.
 Когато галим своите 
любимци, се получава 
търкане на косъмчетата 
едно в друго и така се 
създава магнитно поле, 
което въздейства на 
болното място.
 Котките са в състояние 
да отнемат умората, 

стреса, мигрената, 
да понижат кръвното 
налягане... За най-
добри психотерапевти 
са признати 
дългокосместите 
котки, които помагат 
на хората, страдащи 
от безсъние, 
раздразнителност и 
депресия.
 Котките със 
среднодълга козина 
помагат при сърдечни 
заболявания.
 Късокосместите и 
безкосместите котки 
въздействат при 
болести на стомаха.

 Сиамските котки 
предпазват и лекуват от 
простудни заболявания.
 Котките могат да 
лекуват с мъркане.   
Мъркането на котките 
помага посредством 
звуковите вълни, които 
лекуват от стрес.

Динчо Бугарчев,
V Д клас

   Любопитни факти за кучетата

Кучетата могат 
да разпознават 

човешките емоции 
  Кучетата са 
единствените животни, 
които могат да 
разпознават емоциите. 
Достатъчно им е 
само за секунда да ви 
погледнат и веднага 
разбират дали се 
радвате, дали тъжите, 
или сте ядосани. Те 
даже са способни да 
съчувстват на хората, 
изпитвайки същите 
емоции като стопанина 
си.

Кучетата могат да 
запомнят стотици 

думи 

  Едно куче  може да 
бъде обучено толкова 
лесно, колкото и едно 
човешко бебе. Също 
така кучето е способно 
да запомни от 200 
до 500 думи. Освен 
това кучетата могат 
да усвоят основите 
на математиката, 
например да се 
научат да броят или 
да подредят числа 
във възходящ или в 
низходящ ред.

Шумът на дъжда 
вреди на кучешките 

уши
 Кучетата не обичат 
да излизат навън, 
когато вали, не защото 
ги е страх да не се 
намокрят, а защото 
шумът от дъжда може 
да повлияе зле на 
чувствителните им 
уши.

 Кучетата могат да се 
влюбват 

 Когато кучетата 
контактуват с хора 
или с други кучета, в 
мозъка им се отделя  
хормон на любовта. 
Това е същият процес, 
който протича в мозъка 
на човек, когато той 
прегръща или се 
целува с някого.

Кучетата могат да 
откриват заболявания  
Ако някой има рак, 
диабет или епилепсия, 
неговото куче може 
първо да разбере това. 

Учените твърдят, че 
кучетата могат да 
усетят слабата миризма 
на злокачествените 
образувания.

Най-умните и най-
глупавите породи 

кучета 
  За най-умни породи 
кучета се смятат 
бордър колито, 
обикновеният пудел 
и немската овчарка. 
Авганската хрътка и 
басенджито от своя 
страна се считат 
за породите, които 
почти не подлежат на 
дресировка.

Стефан Иванов,
VI Г клас



 Няколко причини да си щастлив

Аделина Лакова, 
VI Г клас

1. Защото имаш 
приятели и семейство, 
които те обичат и 
подкрепят.
2. Имаш домашен 
любимец, който се 
нуждае от теб.
3. Да те прегърнат 
толкова силно, че да не 
можеш да си поемеш 
въздух.
4. За да можеш отново 
да усетиш вкуса на 
любимия  шоколад или 
десерт.
5. Да осъзнаеш, че 
на света има толкова 
много книги, които 
все още не си прочел, 
и филми, които не си 
изгледал.   
6. Да получиш sms или 
обаждане, което дълго 
си чакал.
7. Да си седиш на 
топло вкъщи и да 

слушаш как студеният 
дъжд тропа по 
прозореца.
8. Да се смееш до 
сълзи.
9. Да пътуваш към 
морето и да видиш 
изведнъж как то се 
появява пред очите ти.
10. Да умееш да се 
радваш на малките 
неща.
11. Да се наспиш.
12. Да си ваканция.
13. Да свалиш 
неудобните обувки 
след дълго ходене.
14. Да слушаш 
любимата си песен.
15. Да обичаш и да си 
обичан.

         Лесно ли се ядосвате?

  Ядосване означава 
дразнене, раздразване, 
разсърдване, досада, 
яд.
  Гневът може да бъде 
предизвикан от нещо, 
което ни дразни или 
ядосва. Често той е 
породен от някаква 
несправедливост и 
може да се появи, 
когато някой ни обиди 
или прояви неуважение 
спрямо нас. Гневът ни 
може да е в резултат и 
на възможна заплаха за 
репутацията ни.
 В света около нас има 
много фактори, които 
могат да предизвикат 
гняв в хората. Също 
така мнозина стават 
по-чувствителни под 
тяхното влияние.   
Егоизмът е все по-
разпространен. Това 
не е задължително 
лошо, но в някои 
случаи егото на 
човек може да обърка 
взаимоотношенията - 
било то с близки хора 
или непознати.
 Интересен факт е, 

че родителите имат 
огромно влияние върху 
развитието на детето 
от най-ранна възраст. 
Психолози споделят, 
че още през първите 
години на живота си 
хората се учат как 
да изразяват гнева 
си, като подражават 
на поведението на 
околните. Всъщност, 
за да се справим с 
гнева, можем просто да 
си замълчим. Според 
мен да си замълчиш, 
значи, че си искал да 
кажеш нещо, защото си 
засегнат. Моето мнение 
е, че никой не може 
да се оставя да бъде 
навикван и обиждан, 
редно е да се защити.

Виктория Крумова, 
VII Г клас

       Странни закони по света

►В Япония е 
забранено да бъдеш 
дебел. И това е 
страната, която даде на 
света сумото.

►В щата Ню Джърси 
е забранено да носиш 
бронирана жилетка, 
докато извършваш 
престъпление. 
►Незаконно е да 
карате мръсна кола по 
улиците на Москва.
► В Америка може 
да ви арестуват, ако 
правите странни 

физиономии на куче.
►Из арабските 
държави, ако полицай 
ви види да се целунете 
на публично място, ще 
влезете в затвора за 10 
дни.
►Във Флорида е 
незаконно да изпускаш 
газове на публично 
място след 18 часа в 

четвъртък.
► Само квалифициран 
електротехник може 
да сменя електрическа 
крушка във Виктория, 
Австралия.
► В Милано има 
изискване гражданите 
да се усмихват през 
цялото време, иначе ги 
грози глоба.

Виктория Шукадарова,
V Д клас



  Главоблъсканици                                 

  Занимавам се с 
главоблъсканици 
или игри, развиващи 
мисленето. Една 
от тези игри е 
подреждането на куба 
на Рубик. Кубът на 
Рубик е механична 
главоблъсканица, 
изобретена през 
1974 г. от унгарския 
скулптор и професор 
по архитектура Ерньо 
Рубик. Аз лично мога 
да го наредя за 1 
минута. Целта в тази 
игра е всяка страна от 
куба да е с различен 
цвят.

 Друга главоблъсканица 
е пирамидата на 
Рубик. Целта е същата 
като на куба, но има 
форма на пирамида. 
Аз лично мога да я 
наредя за 30 сек. Макар 
кубът и пирамидата 
да са съвсем еднакви, 
от опит знам, че са 
коренно различни.

 Skewb куб е 
комбиниран пъзел 
и механичен пъзел 
в стила на куба на 
Рубик, не е същият 
като оригиналния куб 
на Рубик, защото има 
по-различни части 
за нареждане, той е 
нестандартен пъзел с 
форма на куб. Може да 
се нареди за около 5 
сек., ако постоянствате.

 Алекс Пашов,
V Д клас 

             K-pop

  Korean pop e 
музикален жанр, който 

обичам да слушам и 
е много популярен 

сред тийнейджърите. 
Това е модерна форма 

на южнокорейската 
поп музика, която е 

вдъхновена от редица 
музикални стилове и 

жанрове. Благодарение 
на интернет тя достига 
до невероятно широка 

аудитория. 
Джулия Георгиева,

 VII Г клас

  Снапчат е мобилно 
приложение за 
незабавни съобщения. 
Използва се за 
споделяне на снимки, 
писане на съобщения и 
преправяне на снимки 
в реално време с 
многобройни и забавни 
ефекти. Използвайки 
приложението, 
ползвателят може 
да прави снимки, да 
записва видео, да 
добавя текст и рисунки 
и да ги изпраща до 
получатели по съставен 
от него списък. За 
такава изпратена 
фотография или 

видео, наричани snap, 
ползвателите задават 
лимит от време, 
определящ колко 
дълго получателите ще 
могат да разглеждат 
материала, след което 
той става недостъпен 
от устройството на 
получателя, но остава 
на сървъра на Snap-
chat. Повторно може 
да се разгледа само 
последният snap, и 
то само веднъж за 24 
часа. Възрастта, на 
която децата могат да 
си създават профили в 
социалните мрежи, e 
oколо 13 г. 
 Много деца използват 
Snapchat, а не
Facebook,  защото 
техните родители 
нямат профили там.

Анна-Мария Добрева,
VI Г клас

         За вкусната напитка „Кока-кола“

 Когато Coca-Cola 
излязла на пазара 
за първи път, била 
предлагана като 
успокояващ тоник, 
който облекчава 
изтощението. Истина е, 
че първите й продукти, 
съдържали кокаин, но 
едва около 9 милиграма 
на чаша. По онова 
време наркотикът 
бил рекламиран 
като заместител на 
алкохола и се твърдяло, 
че може да лекува 
пристрастяване към 
опиума. Кокаинът 
бил премахнат от 
напитката през 1903 г. 
Приемането на „Кока-
кола“ трябва да бъде 
рядко и дозирано. 
След многобройни 
проучвания учените 

са установили, че 
дневната доза на 
напитката не трябва да 
надвишава 300 мл., по-
добре е да я използвате 
рядко.
Тя подобрява 
настроението и 
енергизира човека, 
но ефектът не трае 
дълго, благодарение 
на кофеина лесно 
можете да се справите 
с летаргия и да се 
събудите.

Никола Маринов, 
V Д клас 



                  Вредна ли е скуката и как да я преборим

 Честно казано, по тази 
тема мога да пиша 
много, но ще карам 
накратко. Вероятно сте 
изпадали в състояние 
на отегчение, когато 
се чудите какво да 
правите или вършите 
обичайните си 
задължения с досада, 
когато нищо наоколо не 

ви вълнува, нищо ново 
не се случва. С една 
дума - скука. Скуката 
е състояние, при което 
човек чувства липса на 
интерес и мотивация. 
Ясно е, че ние имаме 
нужда от разнообразие, 
от емоции и 
преживявания, 
повдигащи адреналина, 
от нещо, което да ни 
зарежда и да ни кара 
да се чувстваме живи. 
През Средновековието 
тя се появява под 
наименованието 
accedia и обяснява 
състоянието между 
мързел, апатия и 

отхвърляне на умствена 
работа.

Как да се справим 
със скуката?

● Учете всеки ден 
нещо ново.
● Посещавайте места, 
където не сте ходили.
● Не забравяйте 
хобитата си.
● Запознавайте се с 
нови хора.
● Помислете за нови 
идеи.
  Цитати за скуката:
◊ За да живееш 
свободно и щастливо, 
трябва да пожертваш 
скуката. 
◊ Богатите скучаят по-

скъпо.
◊ Младият човек живее 
като безсмъртен – 
оттам и голямото му 
отегчение.
◊ Единственото нещо, 
което уморява и убива 
жените, е скуката.
◊ Лекарството против 
скука е любопитството, 
но лекарство против 
любопитството няма.
◊ Рисковете от 
смяна на работата 
са толкова големи, 
колкото и рисковете от 
бездействието - скука и 
затъпяване.

Йоан Иванов, 
V Д клас

             Топ 3 удивителни места

  Каньонът на 
антилопата е тесен 
каньон край град 
Пейдж в щата Аризона, 
на 240 километра 
от Гранд каньон.
Наименован е така 
заради оранжевите 
оттенъци, които 
напомнят цвета на 
кожата на антилопа. 

сребристосиво. 
 

Сутрешно 
великолепие

(Morning Glory Pool)
е един от най-
красивите скални 
басейни в Националния 
парк Йелоустоун, 
САЩ. Разнообразните 
му цветове се дължат 
на бактериите и 
микроорганизмите, 
които обитават водата.

Карим Мели, V Д клас

  Салар де Уюни е 
солено безотточно 
езеро в Боливия. 
Тук не расте нищо, с 
изключение на редки 
кактуси. На слънце 
околността блести в 
керемиденочервено, 
зелено, тюркоазено, 

        Странни места по света

 Долината Сен 
Луис се намира в 
Южно Колорадо и 
представлява зона, 
пълна с необясними 
феномени като НЛО.

Ранчото Бигълоу 
 Това е имот, 
който се намира в 
северозападната част 
на щата Юта, САЩ. 
Ранчото е дом на 
безбройни срещи с 
НЛО и други странни 
събития и случки. 

 Планините на 
суеверието са 
планинска верига в 
щата Аризона. Името 
на планината само 
по себе си говори 
достатъчно за нея. 
Според легендата в 
началото на XIX век 
човек на име Джейкъп 
Уолтс открива златна 
мина в планината. 
Той е пазел мястото 
на мината в тайна до 
смъртния си одър. 

Михаела Йорданова,
V Д клас



             Митологични същества от древногръцката история

  Цербер в 
древногръцката 
митология е куче с 
три глави, покрити 
със змии, което пази 
изхода на подземния 
свят, като пуска всеки 
да влезе, но никого 
да излезе. Идващите 
долу го омилостивяват 
с медена питка. От 
слюнката му, попила 
в земята, пониква 
отровното растение 
самакитка. 

  Медуза е най-
известната от 
сестрите горгони. 
Те били чудовища с 
женско лице и змии 
вместо коси. Имали 
способността да 
вкаменяват с поглед. 
Считало се, че Медуза 
е най-страшната и 
единствена смъртна 
от горгоните. Убита е 
от Персей, а от кръвта 
й се родил крилатият 
Пегас.

  Пегас в 
древногръцката 
митология е митичен 
крилат кон. Според 
една от версиите е син 
на горгоната Медуза и 
Посейдон. Името му 
значи „извор“, защото 
според легендите, 
където тропнел с 
копито, бликал извор.
Пегас, също както и 
еднорогът, може да 
бъде воден само със 
златни юзди.

  Сирените в 
древногръцката 
митология са морски 
нимфи. Със своите 
песни те примамвали 
минаващите наблизо 
кораби към скалите, 
където се разбивали 
и моряците намирали 
смъртта си. За да 
избегнат омайните им 
песни някои моряци 
запушвали ушите си.

Пламен Николов, 
V Д клас

             Страшни легенди

Бялата смърт
 Това е история за 
шестгодишно момиче, 
което мразело живота 
толкова много, че 
решило да изличи 
всяка следа от себе 
си. То унищожило 
всичките си вещи, а 
накрая се самоубило.  
Само няколко дни 
по-късно всички 
членове на семейството 
му починали при 
странни обстоятелства. 
Легендата гласи, че 
когато научите за 
живота на момичето, 
духът му ще ви се 
яви вечер, ще почука 
на вратата, всяко 
почукване ще е все по-
силно, докато накрая 
не му отворите. 

    Слендърмен
 Слендърмен е 
градската легенда, 
която може да ни 
напомни никога да не 
подценяваме силата на 
интернет за създаване 
и разпространяване 
на дезинформация 
и злокобни герои. 
Слендърмен е 
ненормално висок 
мъж без лице, облечен 
в черен костюм. От 
гърба му излизат черни 
пипала и може да се 
телепортира. Той се 
появява безмълвен 
и плашещ. Може да 

преследва жертвите си 
с години, изтезавайки 
ги психически, докато 
тотално загубят 
разсъдъка си. 

    Дама пика
 Според легендите, 
за да предизвикате 
появяването ѝ, трябва 
да затъмните изцяло 
помещението, да 
запалите свещи (или 
да държите запалена 
свещ в ръка), да кажете 
името ѝ 13 пъти пред 
огледалото. След 

13-ото ѝ повикване 
тя се явява, но какво 
се случва след това, 
малцина разказват. 
 Според някои 
психолози наистина е 
възможно да видите 
как някой ви гледа 
от огледалото, ако 
достатъчно дълго се 
взирате. Италианският 
психолог Джовани 
Капуто нарича този 
феномен “илюзията за 
странното лице”.
Според него, когато 
гледате собственото 
си лице в огледалото 
достатъчно дълго, 
линиите на лицето ви 
ще започнат да губят 
форма и то ще започне 
да се изменя. 

Един съвет от мен - 
не я призовавйте!

Карим Мели, V Д клас



                   Спортни изяви на наши ученици

  Криста Георгиева от 
IV Г клас спечели 
I място на 
държавното първенство 
по фигурно пързаляне 
“Приз Виктория” и 
сребърен медал на 
международното 
състезание Skate 
Victoria.

  Мария Димитрова от 
IV Г клас е с два купи 
и I място по кикбокс в 
категориите Point fight-
ing и Light contact.

  Калина Григорова 
от V А клас  е с нова 
победа, тя е на III място 
при бойното изкуство 
самбо.

  Александра Григорова 
от IV Б клас е на II 
място в категория 
характерни танци на 
SOFIA OPEN DANCE 
FESTIVALS KIDS 
2019 г.

  Андрей Галинов от V 
Д клас спечели златна 
купа на състезание 
по кикбокс, той е и 
шампион в категория 
47+ на републиканско 
първенство.

  Владимир Ненов от V 
Д клас е републикански 
шампион по кикбокс 
в стил PF-37, LC-37 и 
втори на KL.

  Калина Григорова 
от V А клас спечели 
сребърен медал на 
международния турнир 
по джудо.

  Петър Димитров VII 
А клас е трикратен 
републикански 
шампион по кикбокс, 
спечелил квоти на 
европейско първенство 
в два стила.

  Емилия Бонева от IV 
Д клас е на II място на 
международния турнир 
по художествена 
гимнастика в категория 
уред по избор, набор 
2008 г.

  Емили Илиева от IV 
Б клас е на I място 
за “Китри” (трето 
действие) и второ 
място за вариация на 
Одалиск от балета 
“Корсар” в категория 
класически балет 9-12 
г. на SOFIA OPEN 
DANCE FESTIVAL 
KIDS 2019 г.



              МАЛКО УСМИВКИ

 -Колко прави десет 
пъти по сто грама?
-Литър.
-Точно. По цял свят 
отговорът е килограм, 
само при нас е литър.
               ***
-Кой филм ще гледаме?
-,,Акули убийци“.
-А за какво се разказва?
-... За кон, който иска 
да стане певец.
            ***
-Здравей! Как ти 
казват на галено?
-Мия.
-Съкратено от ...?
-Змия.
           ***
 Циганин в районното:
-Как се казваш?

-Артур!
-Знаеш ли защо те 
арестувахме, Артуре?
-Сигурно, щот съм 
крал.
           ***
-Какво имат 
изисканите вегани?
-Чувство за хумус.
           ***
 Мисля си, когато 
някой пържи пържола 
в тиган, устата ми е 
пълна със слюнка. Дали 

са така и веганите, 
когато косят 
ливадата?
            ***
 Пернишкият крем за 
лице се нарича QuTek+.
            ***
-Пфу, кой вие там 
като куче?
-Аз съм, мамо.
-А, пей си, пей си, 
славейчето ми.
           ***
 Син води баща си в 
болница.
В приемното 
отделение го питат: 
-Чехли носите ли?
-Нося.
-Пижама?
-Да.
-Чаршафи?
-Да.
-Матрак, одеяло, 
възглавница?
-Ето ги, в големия 
пакет.
-А кой е този другият 
човек с вас?
-За всеки случай водя и 
доктор, ако нямате.

Деца обсъждат как ще 
играят на криеница:
- Брои се до петдесет!
- Във входове не се 
крием!
- НА GSM-ите НЕ СЕ 
ЗВЪНИ!
            ***
 Колкото повече се 
отдалечаваш от 
понеделника, толкова 
по-близо е следващият.

             ***
 Жена пише SMS на 
мъжа си:
- Ще закъснея за 
работа. Прибери 
детето от 
площадката и го 
изкъпи.
След час получава 
отговор:
- Другия път пиши и 
как е облечено. Изкъпах 
три, докато стигна до 
нашето.

              ***
На двора играеха деца. 
Всяко на своя телефон!
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