
 С усмивка в 4-то
                    Брой 57, 2019 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

      Талантите на “Искър”   Учениците от 4.ОУ 
Мая Данаилова, 
Ивелина Стоименова, 
Аделина Лакова, 
Джулия Георгиева,  
Пирея Петрова, 
Елизабет Алексиева 
получиха литературния 
сборник „Талантите 
на „Искър“, в който 
са публикувани 
техни творби от 
спечелени конкурси, 
организирани по 
инициатива на 
общинския съветник 
г-жа Лорита Радева 
и кмета на район 
„Искър“ г-н Ивайло 
Цеков. На 11 май, 
Деня на светите братя 
Кирил и Методий, 

на тържествена 
церемония край 
езерото в 
„Дружба 1“ г-жа 
Лорита Радева, г-н 
Ивайло Цеков и 
г-н Петър Моллов 
подариха на всички 
участници и техните 
родители екземпляри 
от книгата.

Мая Данаилова, Ивелина Стоименова, Джулия 
Георгиева, Аделина Лакова, г-жа Силвия 

Костадинова – учител по литература в 4.ОУ, 
Елизабет Алексиева и Пирея Петрова.

          „Вековната мъдрост на нашия град“

  На конкурса 
„Вековната мъдрост 
на нашия град“, 
организиран 
от Столичната 
библиотека и клуб 
„Учители“, Александра 
Апостолова от V Д 
клас спечели II място 
за своето есе, на III 
място бе класирана за 
стихотворението си 
Виктория Крумова от 
VII Г клас, Аделина 
Лакова и Гергана 
Борисова от VI Г клас 
получиха поощрителни 
награди за своето 
участие в конкурса.

  Г-жа Борислава 
Надкова – учител по 

английски език, получи 
грамота от РУО София 
за постигнати отлични 
резултати в конкурса за 
открити педагогически 

практики на тема 
„Творчески подход 
в чуждоезиковото 

обучение“.

Александра Апостолова, 
г-жа Силвия Костадинова - учител по български 

език и литература, и Виктория Крумова.



    Има легенда, в която 
се разказва откъде е 
дошло името на града:       
Преди много години 
управлявал един цар. 
Той имал дъщеря, на 
име София. Един ден 
се разболяла тежко. 
Нейният баща търсел 
всякакви лечебни 
билки, които да 
излекуват принцесата. 
Тогава при него 
дошли мъдреците на 

царството. Казали на 
царя, че принцесата 
трябва да иде на 
неизвестно за тях 
по име място и да 
остане там, докато 
не оздравее, защото 
природата и климатът 
там били прекрасни. 
На следващия ден 
принцесата заминала 
за това място и скоро 
оздравяла. Толкова 
много й харесало, че 
не искала да си ходи. 
Останала и заживяла 
там, а града нарекла с 
нейното  име - София. 
Това е  мястото, където  
днес е разположен 
нашият град. 
  Това е моята София!   
„ Расте, но не старее“! 
София е столицата 
на България и най-

София - 
мой роден град

Автор: Александра 
Апостолова

Автор: Гергана 
Борисова 

                                                                                    
София -

нашата столица 

  София, моя красива 
столица! Сутрин се 
събуждам и те гледам 
през прозореца, 
задъхана от мирис 
на газове и бензин, 
преливащи контейнери 
за смет, просяци 
по улиците, деца, 

облечени в дрипи, 
протягащи ръчички 
за стотинки. И се 
изумявам, и не те 
познавам. Къде е 
историята ти велика, 
какво става с теб, защо 
така си унила, тъжна 
и невелика? Я ти се 
съвземи и мерзостите 
изгони! Имаш история 
богата, пред света 

си ти призната, а 
същевременно с това 
никнат нови дворци, 
много красиви, 
суперлуксозни, но 
кич – рай за мутри 
и за първенюта. Зад 
техните дворцови 
фасади има много 
олющени и поразени 
сгради, а повечето от 
тях крият тайната на 
твоята история. Но ти 
стоически устояваш и 
отново „приютяваш“ – 
казина, банки, молове и 
клубове. 
 До кога ще растеш 
така, красавице наша? 
И чувам гласовете 
на протестиращите: 
„Кмете, спрете! Не 
рушете,  не рушете 

повече нашия град!“ 
 И аз вярвам, че София 
ще успее с чисти 
паркове, без глутници 
от кучета, без коли 
по тротоарите, без 
ненужни небостъргачи, 
без квартали, 
превърнати в гета. 
 Ей, София, спри това! 
Вярвайте, софиянци, че 
София ще я бъде и ще 
преуспее и ние ще се 
гордеем с нея. 

“Вековната мъдрост на нашия град” големият град в 
страната. Тук съм се  
родила  и израснала. 
Градът е разположен 
в подножието на 
планината Витоша.  
Обявен за столица 
преди 140 години, 
градът постепенно се 
превръща в основен 
административен, 
културен и търговски 
център на страната.  
Днес София е една 
бързоразвиваща 
се европейска 
столица. В София 
има музеи, зелени 
паркове, зоопарк, 
различни паметници 
на културата, много 
модерни търговски 
центрове. Разбира 
се, и тук, както и в 
други големи градове 
и столици,  има 
различни проблеми, 

като основният е 
замърсяването на 
околната среда и на 
въздуха, а също и 
многото хора събрани 
на едно място, което 
води до пренаселване. 
  И днес след 
толкова години ти си 
прекрасна. По време 
на празници ние те 
напускаме. Оставаш 
сама и пуста. После 
отново се връщаме и 
сякаш пак оживяваш. 
Била си свидетел на 
войни и битки, била си 
цел на бомбардировки, 
но си оцеляла и ние 
те обичаме такава, 
каквато си. 
   Винаги ще те обичам, 
София, защото ти си 
моят роден град! 



„София –  
мъдра и обичана“ 

С всеки ден „Расте, но не старее“, 
с всеки ден позната и различна, 

всеки ден – лъч светъл в мене грее, 
всеки ден – тъй моя и обичана. 

Мъдрост – твойто име означава, 
мъдрост – надживяла вековете. 

С мъдрост нека продължиш  да озаряваш, 
с мъдрост нека с тебе да живеем. 

Улиците – шумни и забързани, 
Витоша – спокойна и смирена, 
Искър –  през тебе лъкатуши... 
Колко красота е в теб стаена! 

С всички сили вдишвам твойта яркост, 
твоята различност ме прегръща. 

София – мой роден град прекрасен, 
винаги при себе си ще ме завръщаш! 

Автор: Виктория Крумова   

„Душата на София“

  Вървя си аз из София, вървя 
        и си мисля за историята нейна, 

за всичко що е преживяла 
и от нас е скрила, но видяла. 

Името й славно е свързано със мъдростта, 
но днес се тачи  много, много  по света, 

знам, то мъдрост означава, 
с него тя расте, но не остарява. 

Витоша издига се над нея 
и помни историите й велики, 

но тя ги крие и не смее 
да ги разкаже или осмее. 

Ала щом по улиците й вървя, 
ми описва що е преживяла 
и през вековете е видяла. 

Разказва ми за видните творци - 
за писатели, художници добри, 

за радостта и тъгата 
в очите на ителигенти и децата. 

Тя всичко знае, но мълчи. 
Но за да я обикнеш и разбереш, 
трябва в нея ти да израстеш, 

поколение да й дадеш 
и в нея с обич да умреш. 

֎ ֎ ֎
Автор: Аделина Лакова

 Вокална група “Жълтурчета” към 4.ОУ с ръководител г-жа Нора Преждова



Аз мечтая 
за нещо вълнуващо и интересно.

Да мога да летя
и с облаците да се срещна,

там да стоя и извънземни да посрещна.
Да стана световноизвестна танцьорка прочута.

Да мога шпагат да правя 
като никоя досега чута.

И накрая мечтая в тази топла стая
спомени детски да си оставя.

С приятели,  игри, така ще си го спомня.
С радост и веселие така ще го запомня.

Автор: Александра Парушева, IV Г клас

Аз мечтая

Аз мечтая да обиколя света,
да си завърша успешно класа.

Да стана доктор прочут за милиони
или да карам двадесет камиони.

Да си имам хубава къща,
с добронамерена тъща.
Да си имам умен мъж,

за да не му викам „къш, къш“,
и накрая две хубави дечица,

да щъкат из любавата ми къщица.

Автор: Мария Димитрова, IV Г клас

Чао, училище!
Свърши учебната година,

сякаш за пет минути мина.
Учихме, пяхме, играхме

и през класната стая летяхме.
А добрата наша госпожа 

цяла година не ни е казала една лъжа.
И ние пораснахме, много научихме,
детството в себе си пречупихме.
Сега „Чао“ на класа ми казвам
и лигавото в себе си наказвам.
В класната стая израснахме,

но вече много пораснахме.
Чао, четвърти клас!

Чао, любимо мое,
сега другите деца ще са нещо твое.

Автор: Мария Димитрова, IV Г клас

Възпитаничките на г-жа Анелия Георгиева - 
Виктория Симеонова и Мария Димитрова 
от IV Г клас, участваха с песента “Малка 
мома цвете брала” на годишния концерт 

на Четвърто училище 
“Проф. Джон Атанасов”.



                 Клуб  “Да сготвим заедно вкусно и здравословно”  

  Кулинарите посетиха Ботаническата градина, за 
да се запознаят с богатата колекция от растения, 
билки и подправки, някои от които използват в 

своите вкусни ястия.

  Учениците от кулинарния клуб с ръководител 
Десислава Илиева поднесоха цветя на паметника 
пред Народната библиотека на 11 май - Деня на 

светите братя Кирил и Методий.

  Учениците от VI А и VI Б клас с преподавател 
Борислава Надкова - учител по английски език, 
проявиха творчески ентусиазъм и организираха 

във фоайето на 4.ОУ изложение, в което 
представиха културата и традициите на отделни 

страни по случай 9 май - Деня на Европа.

  Г-жа Дора Найденова – преподавател по 
английски език в 4.ОУ, и ученици от II и IV клас 

посетиха книжарницата на Educational centre, 
където бяха наградени с книги на английски 

език и грамоти за отличното им представяне в 
състезанието „Аз общувам с Европа“.

  По случай 
100-годишнината 
от основаването на 
Международния 
астрономически съюз 
ученици от VII В и VII 
Г клас с г-жа Люба 
Янева - учител по 
физика и астрономия 
в 4.ОУ, посетиха 
“Софийски фестивал 

на науката” в Тех 
Парк. Любознателните 
ученици присъстваха 
на лекцията на проф. 
Невена Маркова 
от Института по 
астрономия, която ги 
поведе на космическо 
пътешествие сред най-
интересните обекти и 
явления във Вселената.



           Романтични ли сте                        

♥ Когато сте заедно, 
но само двамата, 
атмосферата е 
романтична и 
подходяща за взаимно 
споделяне на нежност. 
Когато сте с други хора 
– не е.

♥ Неочакван и 
изненадващ подарък 
е чудесен романтичен 
жест.
♥ Любовните писма са 
романтични.
♥ Старите филми и 
любовните истории са 
романтични. Филмите 
на ужаси – не.
♥ Изненадите са 
романтични, а 
не монотонното 
повторение на едно и 
също отново и отново.

♥ Прекарвате време 
заедно и си чатите с 
часове.
♥ Унасяте се в приятни 
разговори и губите 
представа за времето.
♥ Винаги се чудите как 
е минал денят му/й.
♥ Чувствате се така, 
сякаш животът ви без 
нея/него е празен и 
скучен.

Аделина Лакова, 
VI Г клас

С какво щастливите 
се отличават от мрънкащите

Щастливите хора са 
гъвкави 

   В светогледа 
им житейските 
проблеми не са нещо 
деструктивно и 
непоклатимо, което да 
ги демотивира. Знаят, 
че трудностите са 
временни и присъщи 
за всеки човешки 
живот, и успяват да ги 
преодоляват.

Щастливите хора 
прощават бързо

  Да простиш някое 
стъпване накриво 
на твой познат 
или приятел не 

е толкова лесно. 
Понякога извличаме 
удовлетворение от 
това да напомняме на 
човека за грешката 
му, озлобяваме се или 
пък последващо го 
поучаваме с хладен 
и презрителен тон. 

Щастливите хора обаче 
избират да прощават 
лесно и продължават 
напред.

Щастливите хора 
се наслаждават  на 
редица неща, които 

другите приемат като 
даденост 

 Няма по-опитни 
ценители от 
щастливите. Те се 
наслаждават с пълна 
сила на всякакви 
събития, очаквайки 
ги, изживявайки 

ги, пазейки ги в 
спомените си с много 
жива картина. Много 
от щастливите хора 
следват максимата 
„живей за мига“ и 
нямат нужда някой да 
ги кара да се радват на 
случващото се около 
тях.

Анна-Мария Добрева,
VI Г клас

Обръщайте 
внимание на 

малките неща, 
защото когато 
започне да ти 

липсва „доброто 
старо време”, имаш 

предвид преди 
всичко малките 

неща, 
като например 
просто да се 

посмееш с някой 
специален и любим 

за теб човек.

    КЛЮКИТЕ
  Клюката е интересна, 
пикантна новина за 

някого, невинаги 
истина, обикновено 
компрометираща. 
В училище се знаят 
всички клюки. Те 
бързо се разнасят, 
често са много далеч 
от реалността или 
са преувеличени и 
създават проблеми. 
Някои деца обичат да 

разнасят клюки, за 
да скарат приятели, 
да настроят ученици 
срещу учители или 
обратното. Клюките 

Аделина Лакова, 
VI Г клас

обикновено са 
демонстрация на 
злост и коварство по 
отношение на една 
личност. Те вредят, 
затова не ги създавай, 
защото, ако това се 
случи на теб, няма да 
ти е приятно, нали?



          Как да се справим със стреса в училище

 Изготвяне на график
 Следването на 
график ще помогне 
на учениците да се 
справят по-лесно 
със задачките, 
да организират 
времето си и да се 
чувстват по-сигурни, 
когато контролират 
дейностите си и 
времето си. Нека 
детето си направи 
таблица с дейностите 
за седмицата и да си 
я окачи в стаята. Нека 
напише всичко, което 
трябва да направи през 
идващите дни.

  Достатъчно сън 
Учениците, които 
имат поне 7-8 часа 
сън, се справят по-
добре в училище, а 
също и с непредвидени 
ситуации. Така те са 
по-малко напрегнати и 
раздразнителни.

   Спортът е важен  
Упражненията за 
около 30 мин. дневно 
са идеалният начин за 
справяне със стреса 
и напрежението. 
Тичането или дори 
интензивната разходка 
пак са полезни. 
Осигурете на детето си 
достатъчно движение, 
дори го запишете на 
някакъв спорт.
      Релаксация
Релаксиращата музика 
ще успокои ума. 
Предложете на детето 
си да гледа някой 

забавен филм или да си 
вземе отпускаща вана, 
ако е много натоварено 
психически. 
Отпускането и 
пълноценната 
почивка 1 час дневно 
е важна, за да има 
време организмът 
да презареди и да 
издържи на останалото 
натоварване – умствено 
и физическо.
     Забавления
 Детето трябва да се 
радва и на малките 
неща, позволете му 
да се забавлява. Нека 

излезе с приятели. 
Ще бъде полезно и да 
си създаде група от 
дугарчета, с които да 
учат заедно. Хем ще е 
забавно, хем полезно.

  Научаването да се 
справят със стреса ще 
помогне на учениците 
да имат по-добро 
качество на живот 
и да се насладят на 
скъпоценните години 
в училище. Така те ще 
бъдат по-отговорни 
към себе си и другите 
и ще изпълняват по-
съвестно задълженията 
си. Ще се чувстват по-
спокойни в училище и 
извън него.

Джулия Георгиева,
 VII Г клас

Високите очаквания 
на учителите

 До четвърти клас 
всички ученици 
имат по един учител. 
Обикновено при 
него изискванията са 

не много високи, а 
децата - глезени. Обаче 
след това идва пети 
клас - ново училище, 
нови съученици и 

най-важното - нови 
учители, много 
учители. Те всичките 
имат очаквания и искат 
да имаме постижения 
по техните предмети. 
Това не е голям 
проблем в пети клас, 
въпреки че все още 
не сме свикнали с 
обстановката, но в 
седми клас всички 
ученици сме на предела 
на силите си. Ние 
имаме матури, за които 
сме изключително 
притеснени, а 
учителите ни дават 
домашни, контролни, 

проекти, изпитват 
ни устно, сякаш, че 
техният предмет е 
единствен.
  Ние, учениците, 
сме живи същества с 
чувства и предел на 
силите си и въпреки 
че имаме своите 
мечти, които искаме 
да изпълним, понякога 
имаме нужда от малка 
почивка.

Джулия Георгиева 
и

Виктория Крумова
от VII клас

       ☺ ☺ ☺



Анна-Мария Добрева,
VI Г клас

  Връзката между родител и дете

Връзката между 
родителя и детето е 
може би най-силната на 
тази земя. Родителят не 
просто обича детето си, 

а има и нещо повече 
- той е привързан към 
него. Чувствата са 
взаимни, даже детето 
се нуждае много 

повече от възрастния 
до себе си - то е малко 
и изпитва нуждата да 
бъде пазено, гледано, 
да се чувства спокойно, 
щастливо, обичано. 
Детето вярва на 
родителя и знае, че 
каквото и да направи, 
той ще го обича по 
същия начин, знае, 
че ще му се помогне 
и няма да бъде 
изоставено.
Понякога обаче има и 
различия в мисленето 

и се получават спорове 
в семейството, тъй като 
подрастващите често 
мислят, че са прави 
и че винаги взимат 
правилни решения, 
но родителите са до 
децата си, за да им 
помагат да успеят. 
Те винаги искат най-
доброто за своята 
рожба и трябва да сте 
им много благодарни за 
това.

Виктория Крумова, 
VII Г клас

       Защо казваме: Мразя те  Кое е това нещо, което 
почти за денонощие 
ни превръща от 
сладки, симпатични и 
любящи деца в гневно 
избухващи чудовища, 
които крещят: Мразя 
те? Една от основните 
промени, които 
настъпват в телата 
на тийнейджърите, 
е нахлуването 
на хормони 
–  тестостерон, 
прогестерон и 
естроген, при 
навлизане в пубертета. 
Не спирайте да си 

припомняте, че 
пуберските изблици и 
ръсенето на обиди не 
са неща, върху които 
децата имат пълен 
контрол. Не всичко при 
отглеждането на детето 
е усмивки и щастие. 

    Късното лягане при децата

   Твърде често се 
случва детето да  не 
иска да си ляга по 

установеното време  
и задава сладък, 
манипулативен 
въпрос: Мога ли да 
остана още мъничко?  
Проучване изследва 
връзката между 
недостига на сън при 
децата и развитието 
на емоционални 
разстройства в по-

Ивайло Михайлов, 
V Д клас

късна възраст. Добре 
е родителите да 
окуражават децата 
да си лягат рано и да 
се наспиват добре. 
Късното лягане, 
непостоянният график 
и неспокойният сън 
могат да доведат до 
отрицателни емоции 
и вредни последици. 
Липсата на достатъчно 
сън може да доведе до 

затлъстяване, депресия, 
агресивност, диабет и 
липса на концентрация, 
което пречи на детето 
в учебния процес.  Ако 
децата са получили 
необходимата 
доза сън, те са по-
концентрирани, 
щастливи, послушни и 
умни!

Децата са много чисти 
и невинни създания, но 
често пъти успяват да 
прекрачат границата. 
Това са моментите, 
когато родителят казва 
не или пък започва да 
се държи по-строго. 
Естествено, детето не 
се чувства много добре, 
когато онова, което 
иска, не му е поднесено 
или му се отказва. В 
яростта си може да 
каже ужасни думи на 

родителите си. 
 Много от тях са: 
Мразя те!, Не си 
ми майка/баща, Не 
те обичам вече. За 
родителя тези думи 
носят много мъка, но 
трябва да не го приемат 
сериозно. Децата ги 
казват, защото искат 
да им донесат болката.  
Естествено, те не 
успяват  да осъзнаят 
какво са изрекли. 
 Деца, внимавайте с 
думите си! 



                             Дейности в училище и извън него

Награждаване на учениците, които се 
представиха отлично в състезанието по 

английски език “Лингвистично кенгуру 2019” и 
се класираха на първите три места на училищния 

кръг. 

 В училище бе открита изложба на учениците от 
Арт ателие “Палитра” с ръководител Драгомира 

Станчева. Малките художници получиха грамоти 
и много пожелания за творчески успехи.

Ученици от третите класове разгледаха 
монумента Камбаните в Международния парк на 

децата от света.

На екскурзията до Сопот, Калофер и Карлово 
учениците от IV А клас посетиха къщата на 

писателя Иван Вазов, музея на Христо Ботев и 
къщата на Васил Левски.

Танц в изпълнение на момичета от II А клас с 
ръководител г-жа Антоанета Цанева 

на годишния концерт.

Актьорите от клуб ,,Театрална работилница” 
с ръководител Соня Тодорова представиха 
драматизацията ,,В света на приказките”.



               Какво да правим през свободното си време

Пламен Николов, 
V Д клас

Стефан Иванов,
VI Г клас

  Игри на открито

 1.Кър:
Това е забавна игра, 
в която се буташ и 
тичаш.
 2.Футбол:
Тази игра е по-често 
практикувана от 
момчета, но има и 
много момичета, които 
играят футбол.
 3.Волейбол:
Волейболът е най-
колективният спорт. 
Той е подходящ както 
за момчета, така и за 
момичета.

Ако  вали дъжд, тези 
игри са перфектни за 

вкъщи

  1.Криеница:
Криеницата е игра, 
подходяща и за вкъщи. 
Много е забавно да се 
криеш навсякъде у вас.
  2.Карти:
Ако майка ти не ти 
дава да се криеш у 
вас, играй карти с 
приятели. 
 3.Настолни игри:
Те са много и 
различни. Настолните 
игри те учат на нови 
неща и на логическо 
мислене.
        ☺ ☺ ☺

  Майнкрафт е 
видеоигра, която 
позволява строене 
от различни по вид 
блокчета в триизмерен 
свят. 
  Dota 2 се играе в 
мачове между два 
отбора от по пет 
играчи, като всеки 
отбор заема и защитава 
собствената си база 
на картата. Всеки 
от десетте играчи 
самостоятелно 
контролира мощен 
герой с уникални 
способности и 
различни стилове на 
игра.

  Fortnite е игра за 
оцеляване. Играчите 
се борят срещу зомби 
същества и защитават 
обекти с укрепления, 
които могат да 
изградят. Имате пълна 
свобода да създавате 
светове и бойни арени.

Може да поиграете на видеоигри
с приятели 

           Лесни рецепти, ако мама е на работа

Яйца на очи
Необходими продукти: 
2-3 яйца, олио или 
масло, червен пипер.
Начин на приготвяне: 
В тиган се загрява 
маслото (1 ч.л.) и щом 
е достатъчно горещо, 
в него внимателно се 
чукват яйцата. Огънят 
се намалява и яйцата се 
оставят да се изпържат 
до готовност. По 
желание жълтъкът се 
оставя рохък. Поръсват 
се с малко червен 
пипер.

Бъркани яйца
Необходими продукти: 
2-3 яйца, сирене, олио.
Начин на приготвяне: 
Добавяте малко 
мазнина в тигана. 
Слагате яйцата и 
постоянно ги бъркате 
с шпатула. Като 
станат леко златисти, 
прибавяте сиренето. 
            ________

Палачинки
Необходими продукти: 
прясно мляко (1/2 л), 
яйцата (3 бр.), брашно 
(250 г), разтопено 
масло (1 с.л.) и сол 
(1 щипка). Разбива 
се палачинково тесто 

с консистенция, 
малко по-рядка от 
боза. От тестото се 
пекат палачинки 
до изчерпване на 
количеството. От 
посочените продукти 
би трябвало да се 
получат около 10-12 
палачинки. 
Начин на приготвяне: 
Първо се разбиват 
яйцата в една 
купа, а след това 
се добавя млякото. 

Накрая се слага и 
брашното. Намазвате 
вътрешността на 
тигана с масло и 
сипвате малка част от 
сместа. След няколко 
минути я обръщате.
  Не забравяйте да 
изключите котлона и да 
си измиете съдовете!        

Мила Недялкова,
V Д клас



                                  Красиви пещери в България

  Снежанка – позната 
още като „Перлата 
на Родопите”. 
Разположена е на 5 
км от гр. Пещера. Тя 
е значима, интересна, 
впечатляваща с красота 
и причудливи форми. 
Дълга е само 145 м, 
но в нея са събрани 
всички възможни 
пещерни образувания 
- сталактити, 
сталагмити, драперии, 
езерца и др.

  Ягодинската пещера 
– отново Родопска 
прелест, тя е дълга 
10 км. Изградена е 
на три етажа, като 
само последният е 
електрифициран. 
Посетителите на 
пещерата могат 
да се разходят по 
1100-метрова пътека. 
Има много сталагмити, 
сталактити, сталактони, 
образувания с цветни 
скални слоеве.

  Дяволското гърло 
–  пропастна пещера, 
която е формирана 
вследствие на 
пропадането на 
земните пластове. 
Основната ѝ част е 
заета от голяма зала, в 
която се намира най-
високият подземен 
водопад на Балканския 
п-в. Получила се е 
от река, падаща под 
земята. Дава убежище 
на 4 вида прилепи.

  Леденика – тя се 
намира на 16 км от 
Враца, а красивото си 
име получава заради 
ледени пещерни 
форми, които се 
образуват през зимния 
сезон. За малкото 
синтрово езеро има 
легенда, че водата му е 
вълшебна и изпълнява 
желанието на всеки, 
който потопи ръката си 
в него.

Никола Маринов,
V Д клас

   Имат ли съзнание насекомите 

Повечето хора не се 
притесняват, преди да 
убият насекомо. „Тези 
пълзящи, пъплещи, 
летящи неща... те хапят 
и жилят, приемат се 
като мръсни, жуженето 
им дразни и плаши 
и могат да бъдат 
източник на зарази. 
Удари и смачкай, 
без да се замисляш! 
Но какво ще стане, 

ако насекомите се 
окажат повече от 
просто миниатюрни 
роботи с маломерен 
мозък, управлявани 
само от инстинкт? 
Изследователи 
откриват, че 
въпреки малкия си 
размер мозъците 
на насекомите имат 
известни структурни 
сходства с човешкия 

мозък, което би могло 
да демонстрира 
съществуването 
на „рудиментарна 
форма на съзнание.“ 
Не може да се каже, 
че насекомите имат 
емоции, но има 
много изследвания 
върху сложността на 
тяхното поведение. 
Медоносните пчели 
показват реакции на 
очакване на лоши 
резултати.
Насекомите могат 
да учат, но не могат 
да мислят. Според 
учени насекомите и 
други безгръбначни 
животни действително 
не изпитват болка, но 
това не означава, че не 

Йоан Иванов, 
V Д клас

заслужават хуманно 
отношение.
Аз мисля, че всеки 
един организъм има 
съзнание, следователно 
мисли. Насекомите не 
са нещо, което можем 
да убием, без да ни 
мигне окото. 
 Мислете, преди да 
убивате тези малки 
творения!



                             СПОРТЕН СВЯТ
 В 4.ОУ се проведе 
спортен празник под 
ръководството на 
учителите по ФВС. За 
учениците от начален 
етап бяха организирани 
спортни игри на 
открито край езерото в 
„Дружба“, а учениците 
от V-VII клас играха 
волейбол, баскетбол и 
народна топка в двора 
на училището.

Първо място на турнира по народна топка 
извоюваха учениците от 4.ОУ с ръководител 

г-н Димитър Димитров – учител по ФВС.

Наши ученици имат възможността да тренират 
бойни изкуства към проекта „Успешни заедно“ 

по програма ЦОИДУЕМ.

На Държавния 
отборен шампионат по 
академично гребане 
Георги Георгиев от V Г 
клас спечели бронзов 
медал на 500 м за 
момчета и сребърен 
медал на двойка скул 
на 500 м с Денислав 
Спиридонов от IV А 
клас.

Калина Григорова от V 
А клас спечели златен 
медал по джудо и купа 

за най-резултатен 
състезател.



              МАЛКО УСМИВКИ

  Знаете ли какво 
направила една жена, 
след като се изкъпала, 
започнала да бяга, 
защото използвала 
шампоан Wash and GO.
           ***
 Знаете ли защо 
калинките летят 
бавно, за да не им 
взимат точки.
           ***
 Знаете ли защо една 
жена скочила от 10-ия 
етаж и не й паднала 
косата, защото 

използвала шампоан 
против косопад.
           ***
 Знаете ли как се 
нарича гладен човек с 
пет букви - веган. 
           ***
- Какво обичаш 
да правиш през 
свободното си време?
- Да шпионирам.
- Така ли, аз пък да се 
разхождам в парка.
- Знам.
           ***
 Едно момиче пита 
гаджето си какво 
мисли за връзката 
им, а той й казва да 
погледне звездите.
- Безкрайна!
- Не, загуба на време!
           ***
- Мамо, а защо тате е 

без коса?
- Защото е много умен.
- А ти защо имаш 
толкова много коса?
- Млъкни и си яж 
закуската!
           ***
 Какво казала нулата 
на осмицата:
-К‘во си се 
пристегнала през 
кръста, ма!
           ***
-Ако ти дадат 10 000 
лева, защото си грозен, 
ще ги вземеш ли?
-Разбира се, аз съм 
грозен, а не тъп!
              ***
 Едно дете пита майка 
си:
-Мамо аз тъп ли съм?
-Да тъп си, аз съм 
баща ти!
           ***
Знаете ли какво казала 
Никол на Гришо:
-Гришо, спри да 
мачкаш, не мога да 

сваря да изгладя!
           ***
 Ако кон ти каже, че си 
луд - прав е!
           ***
 Спри да казваш „Аз 
искам“ и започни да 
казваш „Аз ще“
-Аз ще да не влача 
изпити.
           ***
-Тате, тате, хайде да 
отидем на цирк,
- За какво, сине, 
някакви си глупости да 
показват.
- Гледах рекламата, 
там едни хубави каки 
яздят лъвовете.
- Може пък да отидем, 
отдавна не съм 
виждал лъвове.

            ***
- Тате, тате, как се 
нарича мъж, на когото 
му е провървяло в 
любовта?
- Ерген, тате, ерген!
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