
 С усмивка в 4-то
                    Брой 58, 2020 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

 След епидемията 
COVID-19 и 
няколкомесечно 
онлайн обучение 
на 15.09 децата се 
върнаха отново в 
класните стаи за новата 
2020/2021 учебна 
година. Тържественото 
откриване започна 
с химна на 4.ОУ 
в изпълнение на 
детска вокална група 
,,Жълтурчета‘‘, с 
ръководител г-жа 
Нора Преждова. 

След посрещане на 
училищното знаме бе 
отслужен празничен 
водосвет от отец 
Владимир, който 
благослови всички 
присъстващи. Първият 
учебен ден беше 
специален не само за 
учениците, които за 
пръв път прекрачват 
прага на училището, 
а и за новия директор 
на 4.ОУ „Професор 
Джон Атанасов“ г-жа 
Таня Груева, която 

приветства всички 
ученици, учители 
и родители и им 
пожела една успешна 
и ползотворна нова 
учебна година. 
Официален гост на 
тържеството беше 
заместник-кметът на 
район ,,Искър“ г-н 
Петър Моллов.
 През учебната 
2020/2021 година 
в училище ще се 
обучават над 800 
ученици от I до VII 
клас, като във всеки 
випуск има по пет 
паралелки. В V, VI, VII 
клас имаме паралелки 
с разширено изучаване 
на математика. В 4-то 
английският е първи 
чужд език, а като втори 
чужд език учениците 
ще изучават по тяхно 
желание испански, 
руски или немски език. 
  С цел намаляване 
на риска за 
разпространение 

на COVID-19 на 
тържеството в двора 
на 4-то присъстваха 
само децата от ПГ, I 
и V клас. Останалите 
ученици започнаха 
новата учебна 
година в класните 
си стаи.  Този ден 
беше очакван с много 
трепет и вълнение от 
всички, защото след 
дългосрочното учене от 
вкъщи и ограниченията 
за социален 
контакт и децата, 
и преподавателите 
нямаха търпение да 
се видят отново и да 
прекарат време заедно. 

Ева Кючукова, 7 А клас



                        Класна стая на открито

 Четвърто основно 
училище „Професор 
Джон Атанасов“ 
стартира новата 
учебна 2020/2021 
година с нов проект 
„Комуникацията 
в действие“ по 
програма Еразъм + 
ключова дейност 229 
с координатор г-жа 
Доника Борисова. 
Партньори в проекта 
са Австрия, Белгия, 
България, Германия и 
Испания. 
Целта на този 
проект е да подобри 
комуникативните 
умения на децата, 
навременното 
и контролирано 
изразяване на 
емоциите, както и 
способността за 
разрешаване на 
конфликти.
Споделянето на 

нови подходи и 
идеи със страните 
партньори  ще създаде  
правилна стратегия 
за разрешаване на 
проблема с липсата на 
комуникация между 
ученици, учители и 
родители. Обменът 
на опит между 
страни с различен 
темперамент и култура, 
ще обобщи знанията 
за преподавателския 
състав и ще трябва да 
разработи нови методи 
за работа на едно 
европейско ниво.
Планирани са две 
мобилности с ученици 
в Австрия и Испания. 
Така децата ще 
получат възможността 
да усъвършенстват 
комуникативните си 
умения на английски, 
немски или 
испански език.

„Комуникацията в действие“

 По проект „Чиста 
околна среда“ на тема 
„Обичам природата – и 
аз участвам“ в двора 
на 4-то бе направена 
класна стая на открито. 
Това е иновативен 
начин, чрез който 
учителите могат да 
осигурят по-вълнуващо 
реализиране на 
учебното съдържание 
за учениците. 
Проектът включва 
обучение на открито 
с цел повишаване 
на ентусиазма 
на учениците и 
постиженията 
им, свързан е с 

основните им умения 
по математика, 
науки и грамотност. 
Изнасяне на учебно-
възпитателния процес 
сред естествената 
околна среда е с цел 
у учениците да се 
изгради екологична 
култура и съзнание 
за опазване на 
заобикалящия ни 
свят, да се оформят 
естетически 
възприятия и 
хармонично 
съжителство с живата 
природа сред децата. 
Някои от класовете и 
клубовете по интереси 

се възползват от 
хубавото време и 
провеждат на открито 
своите занимания.  По 

Учениците от клуб „Английски свят“ с 
ръководител Дора Найденова провеждат своите 

занимания в “зелената” класна стая.

проекта освен чиновете 
за учене са и пейките, и 
кошчетата, монтирани 
в двора на училището.



    Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички

 В 4.ОУ се обучават 
34 деца със специални 
образователни 
потребности (СОП). 
Те са специални, тъй 
като имат нужда от 
нещо повече и по-
различно в обучението. 
Някои трудно учат, 
постигат малко с много 
усилия, други не могат 
да се придвижват и 
справят сами, затова 
биват придружавани 
от родителите си. 
Има и такива, които 
се държат странно, 
защото им е трудно да 
разберат околните или 
не са сигурни как да 
постъпят. Но всички те 
са деца. 
 За да подпомогне 
обучението на тези 
„специални“ деца 
през месец юни 2019 
г. нашето училище 
стартира проект 
за квалификация 
на учители и 
педагогически 
специалисти по 
програма Еразъм+ 
„Вдигам ръка за 
приобщаването – едно 
училище за всички”. 
Основна цел на този 
проект е осигуряването 
на качествено 
образование, което 

е съобразено с 
индивидуалните 
възможности и 
потребности на 
учениците със 
СОП. Благодарение 
на него наши 
учители повишиха 
квалификацията си, 
споделиха наученото 
с други колеги, 
демонстрираха нови 
методи и разказаха 
за европейски 
практики в областта 
на специалното 
образование.
 Г-жа Бисерка 
Николова - начален 
учител - участва в 
курса „Специални 
нужди, обучителни 
трудности и 
включващо обучение“ в 
Рим, Италия. Тя показа 
на открит урок как 
може да се адаптира 
материалът за дете със 
специални нужди и как 
то да бъде ефективно 
включено в груповите 
задачи в клас.
 По темата „Аутизмът 
в учебна среда“ се 

квалифицира г-жа 
Борислава Надкова – 
учител по английски 
език в прогимназиален 
етап. Тя пренесе 
усвоения опит от 
Великобритания 
в училище, като 
предложи и реализира 
конкретни идеи 
за подпомагане 
обучението на тези 
деца, които в нашето 
училище са 7. За техен, 
а и на останалите 
ученици комфорт, 
г-жа Надкова направи 
„тиха“ класна стая, 
като обу краката на 
столовете с топки за 
тенис.

 Психологът Боряна 
Бугарчева и логопедът 
Десислава Илиева 
взеха участие в курс 
„Успешни стратегии 

за обучение на 
деца със специални 
потребности“ във 
Флоренция, Италия. 
Тъй като за обучението 
на деца с конкретни 
нарушения е ставало 
дума и в други 
квалификации, се 
наблегна на методите 
за създаване на 
добра връзка с 
учениците, стратегии 
за намаляване на 
стреса сред тях 
и овладяването 
на импулсивното 
поведение. Г-жа 
Илиева и г-жа 
Бугарчева споделиха 
със своите колеги 
алтернативни методи за 
изпитване. Това, което 
предстои по проекта, 
е да научим повече 
за образованието на 
децата със специални 
нужди при обучението 
си в Исландия. 
  Очакваме наши 
колеги да се запознаят 
с нови методи и 
подходи при работа с 
деца със СОП.

Статията подготви 
г-жа Десислава Илиева 
- логопед в 4.ОУ



                        Образование за утрешния ден

 По проект 
„Образование за 
утрешния ден“  с 
ръководител Гюрга 
Станкова 4-то 
училище получи 
интерактивна дъска. 
Използването на 
интерактивна дъска 
по време на урок 
посреща нуждите 
на обучаемите с 
визуален стил на учене, 

представя възможност 
за урок с по-голяма 
ангажираност на 
целия клас  и дава 
възможност за 
използване на различни 
интерактивни методи в 
обучението. Учениците 
от III Б клас вече 
проведоха своя първи 
урок по английски 
език, използвайки 
интерактивната дъска.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

  В нашето училище стартираха дейностите 
за организиране на занимания по интереси. 
Чрез заниманията по интереси се развива 
интегрирането на ключовите компетентности, 
възпитанието в ценности, патриотичното, 
гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното възпитание, насърчаването на 
иновациите и креативното мислене на учениците. 

Клуб „Забавна математика“ – с ръководител 
Анна Костадинова

Клуб „Английски свят“ – с ръководител 
Дора Найденова

Клуб „Да докоснем природата“ – с ръководител 
Мария Илкова

Клуб „Да сготвим заедно здравословно и вкусно“ 
– с ръководител Десислава Илиева

Клуб „Театрално студио“ – с ръководител 
Румен Бозаджиев

Клуб „Да бъдем грамотни“ – с ръководител 
Десислава Галева

Клуб „Спортни игри“ – с ръководител 
Теодор Дойчев

Клуб „Училищни медии“ – с ръководител 
Силвия Костадинова

Клуб „Спортни дейности“ – с ръководител 
Деян Бакърджиев

 Заниманията по интереси се провеждат чрез 
различни организационни педагогически форми 
- клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор.
 Учениците могат да посещават културно-
исторически и природонаучни обекти, музеи, 
театри, спортни събития, изложби, институции.

 Клуб „Да сготвим заедно здравословно и вкусно“ 
с ученици от IV А клас и ръководител Десислава 
Илиева бяха в “Дом на учения” при БАН, където 
се научиха да подреждат естетически маса за 
гости. Научиха, че преди да са вкусили от ястията, 
гостите  оглеждат с критично око подредбата на 

приборите, чашите, салфетките и украсата.

 Клуб „Английски свят“ с учениците от III Г клас с 
ръководител г-жа Дора Найденова - ст. учител по 
английски език, цели да стимулира творчеството, 
въображението и емоциите на учениците. Да 
повиши емоционалната им интелигентност и да 
подобри комуникативно-речевите им умения 
на английски език чрез сюжетно-ролеви и 
интерактивни игри, драматизиране на приказки 
и работа в приложенията: Learningapps.org, Live-

worksheets.com, wordwall.net, Quizlet и др.



Деца, които четат, имат добра памет
 Обучението на 
детето да чете и да 
му внуши любов 
към литературата е 
една от най-важните 
задачи на родителите 
по въпросите на 
възпитанието и 
образованието. 
Ползите от четенето 
на книги не могат 
да бъдат надценени. 
Казват, че човек, които 
чете най-много, е 
най-умен. Хубаво е 

всяко дете да умее да 
чете, защото това го 
учи да аргументира 
позицията си и да 
защитава мнението 
си. Благодарение 
на литературата, 
детето научава 
повече информация, 
обогатява своя речник 
и нарастват повече 
знанията му.

Андреа Петрова, 
7 А клас

Как да си повишим успеха

Организация преди 
всичко 

  Учениците често не 
могат да се справят 
с ученето, защото 
им липсва опит в 
организирането. 
Организацията 
е важна, защото, 
когато всичко ни е 
организирано, ние 
ще имаме повече 
време да си напишем 
домашните, а след 
това ще имаме време 
и за забавление, и за 
почивка.

Без стрес
  Поставянето на 
изисквания относно 
оценките и наказването 
за лошо представяне 
само водят до стрес. Не 
трябва, когато получим 
лоша оценка, веднага 
да се притесняваме и 
стресираме, защото 
това е поправимо. 
Преди тест също 
не трябва да се 
притесняваме, защото 
можем да забравим 
половината от нещата, 
които сме научили.

Учене с разбиране
  Добри оценки без 
учене НЯМА. Не 
ученето наизуст, а 
ученето с разбиране 
е ефективен метод за 
логическо осмисляне 
на информацията. 
Зубренето в последния 
момент е безсмислено, 
защото е най-слабо 
ефективният метод за 
научаване на тежка, 
трудна и обемна 
информация. Когато 

можем сами на себе си 
да обясним това, което 
четем, то тогава много 
по-лесно ще изградим 
асоциативни логически 
връзки, които спомагат 
за възприемането. При 
наизустяването тези 
връзки се губят, защото 
не се влага нужното 
осмисляне. 

Симона Николова, 
7 А клас



ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

Приятелството за нас е много важно,
то ни отваря нови врати, 
създава хубави моменти

във приятелски игри.
Приятелство, върни се,

недей си тръгва ти!
В лош момент ще ми покажеш,

че си приятел най-добър.
Ти ръка ще ми подадеш,

за да вляза в твоя сън.
С тез целувки, с тез прегръдки, 

лошо няма да ни хване
Ти закриляй ме и ме обичай 

в този свят безкраен!

Ти, приятелю тъй близък, подай ми дясната ръка,
да се хвана и докосна пак до твоята душа.

Пак да преживея с тебе момента най-красив,
който винаги аз пазя, с ключ вековен, но щастлив.

Пак да те прегърна здраво, 
да усетиш моята любов,

та да ме запомниш като пръв приятел най-готов.
Пак да ти помогна в слънчев или тъмен ден,

паднеш ли, да те вдигна наранен.

Ти дари ми щастието вечно
и обич в моето сърце,

ти тъй храбро, но и нежно
пазиш ме от мойте врагове.

Ти прощаваш всяка моя грешка 
със усмивка на лице,

с нея ти стопяваш най-студени ледове.
Много хора ти се чудят, 

откъде извира тази доброта,
храм на доброта ли има скрит в твоята душа?

О, приятелю тъй близък, 
нека няма край това!

Даваш ли, ще получаваш
вечно тази доброта.

Съавтори на стихотворенията: 
Виктория Лазарова и Дария Балтаджиева, 

5 Д клас

Приятел най-любим

Песен за приятелството

Сладки изкушения

Вземи си вафла „Троя“ 
и насладата ще бъде твоя!

Ето ти и вафла „Ная“, 
да се чувстваш като в рая.

Ако хапнеш вафла „Мура“, 
ще станеш много щура.

Вафла „Боровец“ купи 
и в творец се превърни!

„Република“ вкуси 
и света обиколи!

Мече от „Помбер“ ти хапни 
и като планина порасни!

Ти щастлив бъди
 и с „Кит кат“ се усмихни!



По очите ще ме познаеш
  Всеизвестно е, че 
очите са прозорец 
към душата на човек. 
Сега с тези маски само 
очите ни се виждат. 
Маските станаха  
моден аксесоар за 
жените: какъвто цвят 
е тоалетът, такава 
е и маската. Вече 
няма притеснения, че 

някой не е гримиран. 
Говориш спокойно с 
другите, гледайки ги 
право в очите, защото 
маската прикрива доста 
недостатъци. Не се 
притесняваш, че имаш 
криви зъби, голям нос, 
лош дъх и т.н. Спиш 
си спокойно в метрото, 
маската прикрива кой 
си. Дали ни предпазва 
от друго не знам, 

но от неприятни 
хора определено 
ни предпазва. Като 
срещнеш човек, с 
когото не ти се говори, 
криеш се зад маската 
и го подминаваш. При 
студени дни ще ги 
ползваме и като шалче.
 Май има някаква полза 
от тях. :)

Йоанна Костадинова, 
7 А клас

  „Спря“ ли ковид агресията в училище?

 Не е тайна, че някои 
от учениците през 
междучасията, докато 
се местят от кабинет 
на кабинет, срещайки 
се с ученици от други 
класове и с по-малките 
– проявяват агресивно 
поведение. Камерите 
по коридорите и 
дежурните учители ги 
възпират, но минавайки 

покрай някой по-слаб 
от тях, веднага го 
изблъскват или спъват. 
Сега обаче заради 
ситуацията при ковид 
нещата са по-различни. 
Учениците си стоят по 
стаите, междучасията 
си говорят или играят 
на телефона. 
 В моя клас даже 
станахме по-задружни, 
не се караме, повече 
време сме заедно 
и си споделяме. В 
коридорите е тихо 
и спокойно, защото 

междучасията са 
в различно време 
и класовете не се 
разминават на тълпи по 
стълбите. Дали заради 
новите мерки, дали 
децата осъзнаха какво 
е да си сам вкъщи 

по време на онлайн 
обучението, но всички 
малко или много се 
променихме към по-
добро.

Криста Чернева, 
7 А клас

  Макар доста често 
да сме определяни 
като роботи, забили 
носове в телефоните 

си, ние наистина сме 
човешки същества. Ако 
някой успее да пробие 
стената, с която се 
обграждаме, ще види, 
че ние сме млади хора 
с мнения, интереси, 
чувства, страхове. 
   Най-големият 
проблем за нас днес 
е стресът.  В ерата 
на информацията 
и технологиите на 
тийнейджърите 
всъщност ни пука 
твърде много. Пука 

ни какво мислят 
връстниците ни за нас, 
колко лайка имаме. 
Трудно е едновременно 
да си перфектен в 
училище и да имаш  
социален живот.   
Тийнейджърите 
днес са деца на 
бързо развиващо се 
поколение, опитни 

зайчета на новите 
технологии, с лесен 
достъп до всякаква 
информация и 
с неограничени 
възможности за 
развитие и обучение.  
Бързат да пораснат и 
да влязат в живота на 
възрастните и отдавна 
са забравили, че на 
първо място още носят 
детското в себе си.

Виктория Исаева, 
7 А клас

Тийнейджърите днес



 *Били Айлиш е родена 
на 18.12.2001 г. Тя е 

американска певица и 
авторка на песни. 

*Винаги носи доста 
широки дрехи и често 

сменя цветовете на 
косата си. В интервю 

певицата споделя: 
„По този начин никой 
няма да ме съди как 

изглеждам“.
*Видеото, с което тя 

се гордее най-много, е 
на песента When  the 

party’s over.
*Любимият 

изпълнител на Били 
Айлиш е Tekno. Тя  
няма негова песен, 
която да не харесва.
*Има синдрома на 

Турет -  заболяване, 
при което пациентът 
страда от множество 
двигателни и речеви 

тикове.
*Били Айлиш е една 
от  най-популярните 

попсензации 
на планетата.                                                                                                                                       

*Би се разменила с 
Ариана Гранде за ден.

Били Айлиш 
спечели пет награди 

„Грами“

Най-популярната телефонна игра сред учениците

 Among Us е игра,  
поддържаща четири 
до десет играчи. Един 
до трима от тези 
играчи са избрани на 
случаен принцип във 
всяка игра, за да бъдат 
самозванци, докато 
останалите са членове 
на екипажа. Играта 
може да се проведе на 
една от трите карти: 
космически кораб 
(The Skeld), сграда на 
щаба (Mira HQ) или 
планетна база (Polus).
Обикновено тези игри 
се играят с отбори, 
като един отбор се 
счита за „добър“, а 
друг е „лош“. По време 
на игра, играчите 
могат да използват 
логика и дедуктивни 
разсъждения, докато 
други играчи могат да 

блъфират. Играта се 
провежда в обстановка 
с космическа тематика, 
в която всеки играч 
приема по една от 
двете роли: едните са 
екипажи, а определен 
брой са самозванци.
Целта на екипажите 
е да идентифицират 
самозванците, да 
ги елиминират и да 
изпълняват задачите 
си, а целта на 
самозванците е тайно 
да саботират и убият 

екипажите, преди да 
изпълнят всичките си 
задачи. Самозванците 
получават фалшив 
списък със задачи, за 
да се слеят с екипажите 
и имат способността 
да саботират системите 
на картата, да 
прекосяват отвори, да 
идентифицират всички 
други самозванци.

Стефан Симеонов и 
Иван Христов, 7 А клас

Калина Димитрова, 
7 А клас

ФИЛМИТЕ

 Комедията е филмов 
жанр, който цели да 
предизвиква смях. 
Подобно на другите 
видове комедия той 
използва хумора 
за постигане на 
художествен ефект. 
Най-често основна цел 
на комедийните филми 
е забавлението.
 Анимацията е бързо 
последователно 

показване на образи на 
неподвижни елементи 
с цел създаване на 
илюзия за движение.
Най-гледани 
анимационни филми:
•„Спящата красавица“
•„Цар лъв“
•„Ваяна“
•„Красавицата и звяра“
 Фантастиката е 
художествен стил, 
който се характеризира 

със съществената 
роля на фантастични 
елементи – тоест 
елементи, които не се 
наблюдават в реалния 
свят около нас, или 
дори са принципно 
невъзможни.
•„Хари Потър“ 
•„Междузвездни 
войни“ 
•„Жената чудо“ 

Магдалена Ангелова, 
7 А клас



                 Скъсаните дънки си отиват зимата

   Външният вид за 
някой е сакрална 
ценност, а за друг 
- просто “външен 
вид”. Скъсаните 
дънки, дънковото 
или кожено яке, 
както и “платформи“. 
Момчетата харесват 
тениските и 

прилепналите тъмни 
дънки с прорязано 
коляно в комбинация с 
“еърмакс”. Модата ни 
днес не е по-различна 
от тази преди 5 години, 
но може би е малко 
по-ексцентрична, 
съдейки по любимите 
протрити крачоли 
на почти половината 
разкъсани дънки, 
които все повече 
привличат младежите. 
През 80-те години по 
магазините все още не 
са се продавали такива 
модели (а и защото 
било немислимо), 
потребителите сами 

са ги „състарявали“, 
ползвайки всякакви 
инструменти от бита – 
бръснарски ножчета и 
рендета. Днес скъсани 
дънки се носят от 
най-големите звезди 
– Селена Гомез, Ким 
Кардашиян и други. 
Модерните и стилни 
дънки са неизменна 
част от нашия 
гардероб. Но скъсаните 
дънки тази година в 
модните тенденции са 
заменени с изчистени 
модели с висока 
талия. Моден деним 
ще зарадва с най-
новите тенденции на 

дънките 2020-2021 
г. в най-неочаквани 
решения. Водещи ще 
бъдат дънки с огромен 
прилеп, което визуално 
ще направи образа по-
тънък, а краката - по-
дълги.

Криста Чернева и 
Ева Кючукова, 7 А клас

 ,,От каквото и да са направени душите, моята и неговата са еднакви“ - Теса Йънг

   After е американски 
романтичен 
драматичен филм. 
Главните герои са 
Джоузефин Лангфорд 
и Хиро Файнс 
Тифин. Героинята 
Теса е идеалното 
момиче. Има отлични 
оценки. Приета 
е в университета 
на мечтите си. Но 
светът й се обръща 
с главата надолу, 

когато среща момче, 
което олицетворява 
всичко, което тя 
презира. Привлечена 
от загадъчния свят 
на Хардин Скот, тя 
намира нещо, което 
никога преди не е 
имала и което може да 
я промени завинаги.
  След сблъсъка (After 
we collided, 2 част) 
Teca тoĸy-щo e oтĸpилa 
пpeдaтeлcтвoтo нa 

Xapдин Cĸoт и мeчтaтa 
зa нeйнaтa идиличнa 
любoвнa иcтopия e 
изчeзнaлa. Дългo вpeмe 
oтpичa иcтинaтa зa 
нeгo, a ceгa, ĸoгaтo 
знae вcичĸo тoвa, ce 
чyвcтвa пpeдaдeнa и 
yнижeнa. Cлeд вcичĸо 
cлyчилo ce Teca пpocтo 
иcĸa дa ce въpнe ĸъм 
cтapия cи живoт.
 After we fell (3 част) 
се снима в София, 
България. Едни от 

главните сцени са 
в хотел „Балкан“ 
и Американския 
колеж в Благоевград. 
Страстната история 
на Теса и Хари 
продължава, тъй 
като семейните 
тайни, дълбоките 
предателства и 
възможностите за 
кариера заплашват да 
ги разкъсат. 

Дария Веселинова, 
7 А клас                                                                                      



Пубертетът е труден и за самия индивид, и за околните

 Пубертетът е фаза, 
при която детето 
преминава, за да се 
развие във възрастен 
човек. Това е процес, 
който продължава 
години и е свързан с 
редица физиологични, 
емоционални и 
интелектуални 
промени. При 
момчетата  пубертетът 
започва от 13  до 
18-годишна възраст, 
а при момичетата 
от 11 до 18-годишна 

възраст. Преди всичко 
пубертетът е игра 
на хормони. Започва 
окосмяване по някои 
части на тялото, 
промяна на настроение, 
увеличаване на 
хормоните, мутиране 
на гласа при 
момчетата. Особено 
полезен за съзряването 
през пубертета е 
следобедният сън, 
при който се отделят 
голямо количество 
хормони. Пубертетът 

е свързан и с редица 
социални проблеми. 
Много от децата 
остават неразбрани 
от родителите си и 
от обществото. Често 
физическата промяна 
става прекалено 
бързо и телата 
временно стават 
несъразмерни, което 
създава комплекси 
на подрастващите. 
Акнето също е голям 
проблем на юношите. 
В пубертета децата 
започват да се 
осъзнават за някои 
важни неща, например 
за гаджета, приятели и 
много други.  Ето защо 
родителите трябва да 
бъдат по-търпеливи със 
своите деца, защото 
„танцът на хормоните“ 
е неконтролируем 
процес.

Божидар Стойнов, 
7 А клас

ОБИДИТЕ

  Обидите са фактор на 
споровете и битките 
между приятели, 
непознати или 
членове на семейство. 
Обидите най-често 
са предизвикани от 
ярост, показност, 
започнат спор, а може 
би просто хората, които 
обиждат, са самотни 
или тъжни. Обидните 
думи са нещо, което 
трябва да се стараем 
да не употребяваме, 
защото са вредни за 
нашата душа и нашето 
духовно състояние. 
Всички знаем какво 
значи обида, защото 
са ни обиждали и сме 
обиждали. Би трябвало 
да игнорираме обидите 
и да не им обръщаме 
внимание, за да се 
почувстваме по-
добре.   

Йоан Иванов, 7 Д клас

Защо той не ме харесва?  Момичетата често си 
задават въпроса Защо 
той не ме харесва? и 
не могат да разберат 
защо момчето, за което 
мислят постоянно, 
изобщо не им обръща 
внимание. Те търсят 
причина във всичко 
друго, но не и в себе 
си. Има момичета, 
които са готови на 
всичко, за да спечелят 
вниманието и 
одобрението на някое 
момче.

Андреа Стойновска, 
7 А клас

Какво момчетата 
НЕ харесват в 
момичетата:

→Тя се смята за много 
умна 
→Не харесва приятелите 
му
→Има твърде много 
грим
→Голяма коса 
(смущаваща грива)
→Честа промяна на 
настроенията
→Огромен маникюр 
→Твърде силен парфюм
→Говори твърде много
→Кифленски снимки



Фонтан в центъра на Ереван, Армения

  Казвам се Артур 
Сардарян, ученик съм 
от 7 А клас в 4.ОУ. 
Баща ми е родом от 
Армения и аз обичам 
лятото да ходя там. 
Искам да ви споделя 
няколко интересни 
факта за тази 
невероятна страна.
✴В арменските 
училища изучаването 

на шаха е 
задължително. 
✴Арменците 
пекат своя хляб в 
подземни фурни. 
Всъщност хлябът 
се нарича „лаваш“ и 
представлява смес от 
брашно, сол и вода.
✴Цяла Армения почита 
планината Арарат, 
която е и символ на 

държавата. Всички 
арменци смятат, че 
планината защитава 
хората от силни 
земетресения. Вярва 
се, че ковчегът на Ной 
е намерен на върха на 
планината.
✴Кайсията е един от 
символите на Армения. 
Можете да намерите 
всякакви продукти от 
кайсии, че дори и вино.
✴Ереван е известен 
като „Розовия град“, 
защото сградите са 

построени от розов 
вулканичен туф.
✴Забелязал съм, че 
денем има малко хора 
по улиците, но вечер е 
пълно с народ. Нощем 
Ереван е красив, 
заслужава си да се 
види.
✴Рядко съм срещал 
ядосан човек, всеки 
е приветлив и ако 
попиташ арменец да те 
опъти за посоката, ще 
ти съдейства.

 Оптичната илюзия  е 
характеризирана от 
визуално възприемани 
образи, които се 
различават от 
обективната ралност. 
Какво виждаме и каква 
е реалността - са две 
корено различни неща. 
Понякога нещо уж се 
движи, а всъщност е 
статично. Виждаме 
два различни по 
големина предмета, 
а те се оказват 
напълно еднакви. 
Като илюзията на 
Ебингхаус - два кръга с 
един и същи размер са 

поставени близо един 
до друг.
Има илюзии, които 
буквално могат да 
накарат мозъка ви да 
се обърка максимално. 
Говорим за тези, 
при които ъгълът 
и перспективата се 
събират в едно и 
създават зрителни 
измами, които могат 
да ни отнемат минути 
и дори часове, за да 
разберем какво се 
случва. 

Кой от двата оранжеви 
кръга е по-голям?

На коя страна гледа 
мъжът?

Йоан Димитров, 
7 А клас

Оптични илюзии, които ще ви объркат

ЕРЕВАН - РОЗОВИЯТ ГРАД, КОЙТО НИКОГА НЕ СПИ



                              СПОРТЕН СВЯТ
 По случай патронния 
празник на 4.ОУ 
„Професор Джон 
Атанасов“ се проведе 
в нашето училище 
спортен празник на 
открито, организиран 
от учителите по ФВС. 
За учениците от 
начален етап 
г-н Теодор Дойчев и 
г-жа Марияна Казъмска 

бяха организирали 
разнообразни 
щафетни игри. 
Спортният празник 
бе добра възможност 
за насърчаване 
на учениците да 
демонстрират 
спортните си умения, 
да се състезават с 
характер и да се 
популяризира спортът.

Учениците от V, VI и 
VII клас се включиха 
в отборите по футбол, 
волейбол, народна 
топка и бадминтон 
на спортните 
площадки в двора 
на училището под 
ръководството на г-жа 
Весела Александрова 
и г-н Деян 
Бакърджиев. Идеята 
на организираните 
игри бе физическа 
активност на всички 
класове в различните 
спортни дейности.

Никола Чапкънов, 
7 А клас



МАЛКО УСМИВКИ
- Пиеш ли?
- Да, пия!

- Пушиш ли?
- Да, по две кутии на 

ден!
- Диета пазиш ли?
- Не, никога не съм 

спазвал!
- И си решил да се 

откажеш от всичко?
- Не, нямам подобни 

намерения!
- Какво тогава търсиш 

в тази фитнес зала?
- Дойдох да ви оправя 

климатика!
***

Екскурзовод обяснява:
- Тук се е крил Левски!

Плеймейтка пита:
- Че как се е събрал 
целият отбор тук?

***
Жена звъни на мъжа 

си:
- Скъпи, имам две 
новини - добра и 

лоша...
- Почвай с добрата.
- Ами въздушната 

възглавница на колата 
беше в изправност и 
ми спаси живота.

***
- Ти какво правиш през 

лятото?
- Пия ракия, ходя за 

риба...

- А зимата?
- Зимата не ходя за 

риба...
***

- Пандемия 
или политика е 

коронавирусът?
- Държавна религия е. 
Можеш да вярваш или 
да не вярваш в него, но 
си длъжен да спазваш 

обредите и ритуалите.
***

- Мъжът ми се 
чувства много зле! 

Трудно диша!
- А какво казват 

лекарите?
- Да не му завързвам 

вратовръзката 
толкова стегнато.

***
Онлайн уроците 

силно ми напомнят на 
спиритичен сеанс:
– Яворе, тук ли си?

– Ясене, отговори, ако 
ни чуваш!

Двама строители 
проверяват 

звукоизолацията 
на стените в един 

апартамент.
- Пешооо, чуваш ли ме?

- Не крещи, бе, аз те 
виждам.

***
- Докторе, нещо ме 

наболява десният крак.
- Бабо, това е от 

годините.
- Ми то и левият ми е 

на толкова години, ама 
не ме боли.

***
Вълкът се надвесил над 
бабата на Червената 

шапчица и казал:
- Ще те ям! Избирай с 
какво - с кетчуп или с 

горчица?
- По-добре с 

телевизора, че след 
малко ми почва 

сериалът.

Шеф към 
новоназначената 

секретарка:
- Не очаквах, че сте 
толкова мързелива! 

Поне вдигайте 
телефона, когато 

звъни!
- Какъв смисъл има да 
го вдигам, шефе? Те 
само Вас търсят...

***
Двама бягат по 

улицата и мъкнат 
торби с пари. 

Полицията ги гони. 
Единият вика на 

другия: 
- Казах ли ти аз - като 
забогатееш, веднага 

започват проблемите.

***
- Бабо, защо жените 
живеят по-дълго от 

мъжете?
- От инат бабиното, 

от инат...

Страницата подготви: Йоан Димитров, 7 А клас


