
 С усмивка в 4-то
                    Брой 59, 2020 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

 Денят на народните 
будители е 
общобългарски 
празник, ознаменуващ 
делото на българските 
просветители, 
книжовници, 
революционери 
и свети будители 
на възраждащия 
се национален 
дух, стремеж 
към образование 
и книжовност. 
Празникът се чества 
ежегодно на 1 ноември 
и е официален празник 
в Република България. 
Първоначално като 
будители се определят 
просветните, 
религиозните и 
революционните 

дейци от Българското 
възраждане през XVIII 
– XIX век.
   Будителите днес са 
учителите. Те могат 
да накарат учениците 
да се замислят, да 
променят нещо в себе 
си. Учителите, които 
се раздават, без да 
търсят отплата, без да 
имат нужда от похвала. 
Учителите са хората, 
които ни подготвят за 
живота. И не само за 
професията ни. Освен 
по предметите, те ни 
учат на обща култура 
и възпитание. Те са 
истинските будители 
на нашето време.

Симона Николова

Будителите на нашето време

Цветя за Вас, Будители 
народни •

  Учениците от I Б клас 
със своите учители 
г-жа Анна Костадинова 
и г-н Емил Апостолов 
подготвиха кратка 
програма за 1 ноември. 
 Първолаците 
рецитираха 
стихотворения и 
разказаха за дейността 
на някои от народните 
будители. 
 Гост на тържеството бе 
директор Таня Груева.

 В часовете по история учениците представиха 
своите проекти за един от най-светлите 

български празници. Децата научиха 
за будителите, които са допринесли за 

пробуждането и самоосъзнаването на българите 
като единен народ и нация. Историята е 

съхранила имената на всички тях - живели, 
работели и завършили земния си път не за лични 

блага, а в името на своята родина. Историята 
ни изобилства от духовници, неуморни 

книжовници, общественици и борци за свобода.



Отличени учители за Деня на будителите
 По случай 1 ноември 
Деня на народните 
будители кметът 
на район „Искър“ 
Ивайло Цеков изпрати 
поздравителен 
адрес и грамоти на 
изявени учители и 
ученици от 4.ОУ за 
постигнати високи 
резултати в сферата 

на образованието, 
изкуството и науката.   
Наградите на 
учителите и учениците 
бяха връчени от 
г-жа Таня Груева – 
директор на 4.ОУ 
„Професор Джон 
Атанасов“. Отличените 
учители за постигнати 
високи резултати 

в професионална 
дейност и за принос 
в българското 
образование са г-жа 
Нора Преждова – 
учител по музика, г-жа 
Анна Костадинова – 
главен начален учител, 
г-жа Десислава Илиева 
– логопед в 4.ОУ. 
 Грамоти получиха 

ученичките: Михаела 
Маринова от II Б и 
Елеонора Валентинова 
от III В клас за 
многократните им 
успехи в шахмата 
и Миа Димитрова 
от VI Д клас за 
отлично представяне 
на олимпиади по 
математика.

Ден на народните будители

Днес е ден на народните 
будители,

едни от тях са и моите 
учители,

с тяхна помощ уча
и така мога да сполуча.

И не забравям днеска аз
да ги поздравя в този час,

защото ако не бяха те,
кой ще научи това дете?

И затова на този ден 
приветен,

празнувам празника 
тържествен,

весело, щастливо, 
гласовито,

вкъщи или на открито.

Виктория Стоянова 
от III В клас

Поздравителен адрес 
до 4.ОУ от Ивайло 

Цеков - кмет на район 
“Искър”. 

Ученици от 4-то ОУ с учител Мариета Георгиева представиха в часовете 
по история своите проекти за народните будители. Учениците разказаха 
за будителите, които са ни завещали своята смелост и честност, своята 

дълбока любов към отечеството.



Учениците от II А клас с класен ръководител г-жа Доника Борисова с много усмивки показват своите 
подаръци, които им изпратиха децата от училища в Белгия и Австрия. 

  Сътрудничество с училищата в Белгия, Австрия, Германия и Испания 

   По проект 
„Комуникация в 
действие“ по 
„Еразъм +“ с 
координатор за 4.ОУ 
Доника Борисова наши 
ученици получиха 
колети със сувенири 
и лакомства от 
училищата в Тьорнхаут 
и Брюксел (Белгия), 
както и от училището 
в Австрия. Ученици от 

4-то също изпратиха на 
своите чуждестранни 
връстници подаръци, 
символизиращи 
традициите на 
България. Страните, 
участващи в 
партньорството, 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. Обменът 
на опит между 
страни с различен 
темперамент и култура 
и използваните 
традиционни 

похвати и методики 
в българското 
образование ще доведе 
до нови методи за 
работа на европейско 
ниво. 
 Последвалите 
резултати, както и 
установените ползи от 
усвоените знания ще са 
водещ мотив за участие 
в този проект по 
програма „Еразъм +“.

  4.ОУ „Проф. Джон 
Атанасов“ е вече 
част от сдружението 
на „Асоциацията на 
Кеймбридж училищата 
в България“. 
Асоциацията 

е създадена от 
издателство КЛЕТ 
България ООД, 
представител на Cam-
bridge University Press, 
като доброволно 
обединение на 

училища, стремящи 
се към по-високо 
ниво на преподаване 
на чужд език. Всяка 
учебна година се 
реализира цялостна 
програма от безплатни 
методически семинари 
за повишаване 
квалификацията на 
преподавателите по 
английски и немски 
език. Учениците имат 
достъп до модерни 
учебници, в които 

откриват героите 
и проблемите от 
собствения си свят. 
Учебните комплекти 
на Cambridge Univer-
sity Press съдържат 
и интерактивен CD-
RОМ, което привлича 
вниманието и интереса 
на учениците. 
 В края на всяка 
година класовете, 
успешно завършили 
обучение, получават 
сертификати.

Асоциацията на Кеймбридж училищата 



Дни на „Еразъм+“ в нашето училище

 На 15, 16 и 17 
октомври в 4.ОУ 
отбелязахме дните на 
програма „Еразъм+“. 
Работи се по общо 
четири активни 
проекта по програмата, 
от които един за 
квалификация и три 
за стратегически 
партньорства. Във 
връзка с това беше 
организирана серия 
от събития. На 15 
октомври стартирахме 
със събитие за 
образователно 
включване по проект 
„Вдигам ръка за 
приобщаването – 

едно училище за 
всички“. Учениците 
дискутираха по теми, 
свързани с програмата 
„Еразъм+“. В часовете 
по технологии и 
предприемачество 
децата изготвиха 
логото на програмата 
от материали за 
рециклиране. Малките 
ученици работиха 
на български език, а 
прогимназистите - на 
английски. Специално 
за събитието беше 
изготвен клип, 
в който учители 
и педагогически 
специалисти от 

4.ОУ споделят 
впечатления от ползата 
на обучението по 
„Еразъм+“ в работата 
им в училищна среда. 
Учениците от II А 
клас нарисуваха свои 
творби по темата 
и на 16 октомври 
откриха изложба под 
надслов „Европейските 
държави - всички 
заедно“. В деня на 
изложбата бяха 
представени и клипове, 
презентиращи всеки 
един от партньорите 
по последния проект 

„Комуникация в 
действие“, както и 
съвместен рекламен 
клип на всички 
партньори.
Повече за събитията 
може да прочетете на 
страницата https://
www.erasmusdays.eu на 
Европейската комисия.
 
Статията подготви 

Десислава Илиева 
– координатор на 

проекта „Вдигам ръка 
за приобщаването 
– едно училище за 

всички“

Часове по компютърно моделиране в 4.ОУ

Група ученици от IV А клас с ръководител 
г-жа Антоанета Цанева в час по компютърно 

моделиране работят с програмата Scratch.

  По новата учебна 
програма учители 
от начален курс 
преподават в III и 
IV клас компютърно 
моделиране + Scratch. 
Scratch позволява 
на децата, докато 
се забавляват с 
изображения, звуци 
и анимация, лесно да 
усвоят принципите 
на визуалното 
програмиране. По този 
начин се обогатява 
културата на децата и 
се развива творческото 
мислене и уменията за 
комуникация.

Народните будители
Всички те спасили са ни 

досега,
 да живеем в нашата 

хубава страна,
 да я правим все 

по-добра.
 Мириса на свобода не са 

успели да подушат те,
 но били са се заедно до 

рамене.
 Всички те спасили са ни 

досега:
 учители, апостоли, 

освободители, писатели 
и все така,

 били са се те за нашата 
свобода.

 
 Александра Джонгова, 

IV А клас



Най обичам пролетта
 мартеници да плета

 после с яйцето 
 шарим си  лицето.

 Най обичам юни
 на морските дюни

 сладоледче под чадъра
и с приятел дъра-бъра.

 После идва жълта 
есен, 

на училище тръгвам с 
песен,

ала почват входните 
нива,

иде ми да се удуша.

Сетне зимата дойде
във ваканция ще сме.

Коледата чука на 
вратата,

а подаръците под 
елхата.

Пролет, лято, есен, 
зима

хубави спомени има.
Хихо-хахо таз година
неусетно си замина.

Даная Пламенова, 
VII Д клас

Десет шестици за г-жа Анелия Георгиева   От името на колектива 
на 4.ОУ директор Таня 
Груева поднесе цветя и 
поздрави на г-жа Анелия 
Георгиева - дългогодишен 
начален учител в 4-то 
училище, по случай 
60-годишния ѝ юбилей.

 Пожелаваме ѝ здраве 
и щастливи дни и във 

всичко много да ѝ върви! 
Пожелаваме ѝ да съхрани 

младостта, на учителя 
прекрасната душа, все 

така да насърчава, да учи 
и назидава! Пожелаваме 
ѝ красиви семейни дни и 
много сбъднати мечти!

Лично творчество

  По Национална 
програма 
„Информационни 
и комуникационни 
технологии (ИКТ) 
в системата на 

предучилищното 
и училищното 
образование“ 
към МОН 4-то 
училище е сред 
одобрените училища 
за компютърна 
техника. Достъпът до 
информационните и 
комуникационните 
технологии (ИКТ) за 

съвременните деца е 
неразделна и все по-
важна част от достъпа 
до образование. 
Електронизацията 
на учебния процес е 
ключов елемент на 
модерното училище, 
а навлизането на 
иновации в системата 
на образованието 

оптимизира процеса на 
обучение и повишава 
неговата ефективност. 

4-то училище е сред одобрените училища за 
компютърна техника 

●Най-дългото име на 
планетата е с 85 букви. 
●Четири бебета се 
раждат всяка секунда. 
●На Земята има 
около 4 квадрилиона 
бактерии. 
● Само две държави 

използват лилаво 
в националните си 
знамена Никарагуа и 
Доминикана.
●Океаните съдържат 
почти 200 000 различни 
видове вируси.
●Новозеландците 
имат повече домашни 
любимци на 
домакинство от всяка 
друга страна.
●В целия свят има 
повече от 24 часови 
зони.

● Всички мравки 
на Земята тежат 
приблизително 
толкова, колкото 
всички хора.
● Един човешки косъм 
може да издържи 100 
кг тежест.
● Точно както имаме 
уникални отпечатъци 
на пръстите, така 
имаме и уникален 
отпечатък на езика.

Артур Сардарян 



Как да откажем пушенето

Заменете лошия навик 
с добър

 Щом усетите, че ви 
се пуши, направете 
няколко леки, 
но интензивни 
упражнения (като 
стречинг например). 
Само няколко минути 
енергични движения 
ще ви свършат 
работа. Десет минути 

физическа активност 
ще ви откаже от 
желанието да запалите 
цигара, а и ще се 
отрази добре върху 
тялото ви.

Хапнете си черен 
шоколад

 Една от причините, 
която прави 
отказването от 
цигарите толкова 
трудно, е че пушенето 
променя представата 
за удоволствие в 
мозъка ви. Този 
проблем може много 
лесно да бъде решен с 
парче черен шоколад. 

Когато ви се допуши, 
бавно си хапнете  
парче шоколад, като 
се стараете да му се 
насладите максимално. 
Освен че замества 
цигарата, шоколадът 
повишава нивото на 
серотонина. Което от 
своя страна ни кара 
да се чувстваме добре 
и ни освобождава от 
стреса.

Напомняйте си за 
последствията

 Пушенето е вредно! 
Всеки от нас го знае, 
но колко често си го 
припомняме? Четете 
редовно статии за 
вредното въздействие 

на цигарите, запасете 
се и със снимки, които 
го показват нагледно. 
Помислете, че излагате 
живота си на риск и си 
кажете поне няколко 
причини защо искате 
да живеете. Това 
със сигурност ще ви 
откаже от желанието 
да посегнете към 
цигарата.

Преслав Симеонов

Какво кара децата да посягат към алкохола

  Според специалистите 
липсата на внимание 
и обгрижване, 
любопитството, 
лошият родителски 
пример, включването 
в приятелски среди, в 
които се употребява 
алкохол, може да 
са сред причините. 
✴Употребата на 
алкохол от деца и 
юноши е вредна и 
последствията може да 
са опасни. 
✴ Все по-често деца до 
18-годишна възраст 
по различни поводи 
употребяват алкохол. 

✴Знаем, че алкохолът 
може да нанесе 
вреда на човешкия 
организъм, но когато 
става въпрос за 
развиващия се детски 
организъм, нещата са 
много по-сериозни.   
✴Децата пият главно 
през ваканциите и 
почивните дни, но 
понякога го правят и в 
междучасията. 
✴Вместо подарък 
за празник, смятат 
за модерно да носят 
алкохол.  
✴ Действието на 
алкохола не е само 
върху човешкия мозък, 
той действа върху 
всички системи и 
органи. 
✴ Дори малки 
количества алкохол 
при децата могат 

да доведат до 
изключително тежки 
последствия. 
✴Ако родителите стоят
далеч от алкохола, 
вероятността детето да 
НЕ посегне към чашата 
е голяма. Разговорите
с детето относно 
вредата на алкохола 
трябва да са ясни и 
открити.
✴ Юношите са по-
предразположени към 
рисковани поведения. 

Като се добави нуждата 
им от независимост, 
може да се очаква те да 
пренебрегват или да не
зачитат съветите на 
родителите си.
✴ Децата желаят да 
бъдат харесвани и 
приети от
връстниците си и се 
нуждаят от доверие 
и независимост от 
родителите.

Иван Христов  



Гневът - най-искрената емоция                   

 Гневът е една от 8-те 
основни емоции. 
Той е обратното на 
смирението, което 
се счита за висша 
добродетел. Основната 
причина за гнева е 
високомерието. Може 
да варира от слабо 
раздразнение до силна 
ярост. Трудно е човек 
да контролира гнева 
си, но е важно да се 

запази самообладание 
в напрегнати 
ситуации. Ако ние 
реагираме зряло на 
своя гняв, тогава 
осигуряваме един 
здравословен климат, 
в който хората около 
нас не се чувстват 
застрашени, поради 
нашите изблици 
на раздразнение, 
непредсказуемост 

и непостоянство. 
Всички се гневим, 
когато не получаваме, 
каквото искаме. 
Това е естествена 
човешка реакция и е 

разбираема. С времето 
човек разбира кое е 
допустимо и кое не и 
се учи да преодолява 
гнева си.
       Никола Чапкънов

Учениците срещат трудности в справянето с критики

  Да възпитавате 
– значи да видите, 
да отбележите и 
да насърчите най-

добите страни в 
характера на едно 
дете. Неприемливо 
е да сравнявате 

детето – с брат, 
сестра, с приятелите 
или връстниците 
му. Родителите и 
учтелите смятат, че 
така мотивират детето 
да се старае. Всеки 
родител иска най-
доброто за детето си. 
В старанието си той 
стига до крайности и 
намира като полагаща 
се за усилията му 
награда неговото дете 
да бъде „най“ във всяко 
отношение. Ако не е 

– започват критиките, 
недоволствата, 
упреците – „аз правя 
толкова много за 
тебе, а ти как ми се 
отплащаш“. Недейте 
да държите речи и 
дълги тиради. Няколко 
изречения, казани с 
любов, са достатъчно. 
Не се преструвайте 
и не преигравайте! 
Децата бързо 
разпознават фалша. 

 
 Дария  Веселинова

Не очаквайте дете да учи от 7.30 до 17.30 часа

  Домашната работа 
представлява задачи 
и упражнения, които 
учителите дават на 
учениците за решаване 
у дома. В повечето 
случаи домашната 
работа е задължителна. 
Ако тя не е изпълнена, 
често пъти следват 
санкции за ученика, 
като например 

забележка или слаба 
оценка. Домашните 
трябва да са начин за 
учителите да накарат 
учениците да научат 
интересни факти или 
да проверят знанията 
си. До определена 
възраст децата се 
развиват по начин, 
който не изисква 
домашни работи в 

училище. Не можем 
да очакваме дете да 
учи от 7:30 до 17:30 
ч. с непрекъсната 
концентрация. 
Училището не трябва 
да се приема като 
“мъчилище”, а да е 
желано от децата. Те да 
искат да го посещават, 
защото всеки ден, 
прекаран там, ще им 
открива нови неща. 
Хората, които 

подкрепят даването 
на домашна работа 
на учениците са 
убедени, че тя ги учи на 
отговорност, обогатява 
и укрепва знанията им.

Йоан Димитров



Децата станаха зависими от смартфоните си
  Живеем в ерата на 
технологиите и децата 
cякаш се pаждат cъc 
cмартфон в ръка.  
Преди да започнат 
да говорят, те могат 
умело да борвят c 
устройствата, които 
се превръщат в 
любимата им играчка. 
За този проблем 
основната заслуга е на 
родителите, на които 
често им е по-лесно да 
задържат вниманието 
на детето с анимации 
и разни други 
клипове, интересни 
за децата. Така 
неусетно употребата на 

електронни устройства 
се превръща в 
проблем. Децата 
стават асоциални, 
предпочитат да 
не излизат навън 
с връстници, а да 
прекарват часове 
наред пред лаптопа 
или смартфона. 
А промените 
в поведението 
не закъсняват. 
Учениците са склонни 
към зависимост 
от смартфоните 
и някои могат да 
прекарат часове с 
модерен телефон в 
ръката. Забраната 

за ползването на 
смартфони в училище 
не е регламентирана 
от МОН и се 
въвежда единствено 

чрез вътрешните 
правилници на 
учебните заведения. 

Павел Димитров

 Дори често да не 
си спомняме, ние 
сънуваме всяка нощ. 
Хората вярват, че 
сънищата са послания. 
Лекарят Зигмунд 
Фройд установява, че в 
сънищата се изразяват 
собственото душевно 
състояние, проблемите 
и желанията ни. В 
будно състояние хората 
потискат тези чувства, 
затова в сънищата те се 
превръщат в картини. 
Докато невробиолозите 

стигат до извода, че 
чрез сънищата мозъкът 
обработва информация 
и се освобождава от 
ненужните товари. 
Сънят е естествено 
състояние, при което 
се наблюдават промени 
в мозъчната дейност. 
Сънят помага за 
възстановяването на 
имунната, нервната и 
мускулната система.

Калина Димитрова 

Защо сънуваме?

Какво момичетата Не 
харесват в момчетата:

✓Когато са твърде 
самоуверени

✓Да си играят с 
чувствата им

✓Честите псувни
✓Когато се правят на 
интересни и обиждат

✓Когато се бият
✓Твърде мускулеститe

✓Когато не се къпят

Какво момичетата 
очакват от момчетата:

♥Да са искрени 
♥Да ги защитават

  ♥Да пишат първи ♥Да 
поемат инициатива
♥Да не флиртуват с 

други момичета
♥Да са мили и нежни - 
момичетата обичат да 

ги гушкат 
Криста Чернева



TikTok – социалната мрежа на тийнейджърите

TikTok е синоним на 
кратки и автентични 
видеоклипове. Тук 
потребители от цял 
свят коментират, 
харесват и споделят 
видеоклипове. 
Мрежата става 
все по-популярна, 
превръщайки се 

в едно от най-
бързоразвиващите се и 
изтегляни приложения. 
Главната й аудитория 
са тийнейджъри. В 
TikTok децата могат 
да бъдат себе си, 
могат да изразят 
своята креативност 
и желанието си 

да се забавляват. 
Тийнейджърите се 
чувстват главни герои 
и пълни с емоции 
прекарват часове в 
запис на мини
видеоклипове.

Магдалена Ангелова                                                                               

Гримът трябва да е лек

 Всяко момиче на 13-14 
години би искало да 
започне да се гримира, 
защото става по-суетно 
при избор на дрехи, 
грижа за косата и 
грим. Но на този етап 
не всичко може да се 
използва на лицата на 
тийнейджърките, за да 
не изглеждат твърде 
тежки и да остаряват. 
Първото правило 
на козметиката е 
естествеността. 

Гримът трябва да е 
невидим и лек. Не е 
препоръчително да се 
използва фон дьо тен, 
защото той е вреден 
за кожата  и запушва 
порите на лицето. 
Препоръчително е да 
се използва коректор, 
който да прикрива 
зачервявания и пъпки. 
Преди да започнете с 
грим, е необходимо да 
почистите старателно 
кожата с тоник за 

лице, за да премахнете 
всички излишни масла 
от лицето и да нанесете 
слънцезащитен крем. 
Независимо дали ще 
ходите на училище, или 
на разходка при дневна 
светлина, гримът за 
тийнейджъри трябва 
да бъде по-светъл на 
цвят и естествен. Също 
може да се използва и 
спирала за очи, която 
да придава дължина 
и обем на миглите. 
Балсамът за устни  
заздравява напуканите 
устни. Като за край 

може да се сложи и 
малко червило, но да 
не е много искрящо.
 Използвайте козме-
тика с успокояващ и 
лечебен ефект.

Ева Кючукова

Децата от II А клас оживиха плодове и зеленчуци 
за празника Хелоуин.

Хелоуин или 
бонбоненият 

празник 

  Там, където живееш, 
празнува ли се 
Хелоуин? В САЩ и 
Канада този празник 
е добре познат и се 
отбелязва всяка година 
на 31 октомври. По 
традиция децата 
носят страшни 
костюми, тиквени 
фенери  и обикалят 
съседите си, като искат 
бонбони и сладки с 

предупреждението, че 
ако не получат такива, 
ще им „изиграят 
номер“. Смисълът на 
Хелоуин е да прогони 
злите духове и лошите 
енергии. Древните 
келти се опитвали 
да умилостивят 
злите духове със 
сладкиши. След време 
църквата подканяла 
празнуващите да 
обикалят по домовете 
в нощта на Вси светии 
и да искат храна в 
замяна на молитва за 
умрелите. Накрая този 

обичай се превърнал в 
традицията на Хелоуин 
„лакомство или номер“. 
Празнуващите ходят 

по къщите, маскирани 
като светци, ангели и 
дяволи. 

Божидар  Стойнов



                              СПОРТЕН СВЯТ
  В училище имаме 
модули по волейбол, 
бадминтон, хандбал, 
спортни игри и др. 
Продължителността 
на обучението е 
един учебен час 
седмично или в 
блок от два учебни 
часа. Въвеждането 
и утвърждаването 
на модула по ФВС 
е с цел развитие 
на физическата 
дееспособност, 
двигателната активност 
и спортната дейност 
на учещите се и 
формиране на умения 
за здравословен 
начин на живот 
чрез провеждане 
на редовни учебно-
тренировъчни занятия 
по планираните 
модули. Учениците 

след 4. клас встъпват в 
прогимназиален етап с 
много добра физическа 
дееспособност за 
възрастта, изградени 
двигателни умения, 
хигиенни навици. 
Методически 
структурирани и 
правилно дозирани, 
игрите в модулния 
час предизвикват не 
само емоционално 
удовлетворение, 
активно участие 
и интерес, но и 
здравословен 
начин на живот и 
добра физическа 
дееспособност, така 
необходима при 
днешния „модерен“ 
откъм технологии свят 
за децата.

Андреа Петрова

 Във време, когато се 
налага да си останем 
вкъщи за по-дълго 
и когато спортните 
занятия навън са 
отменени, все пак 
трябва да поддържаме 
форма. 
►Може да слизате и да 
се качвате по стълбите 
във вашия вход.
►Клекове – почнете с 
10 клека и всеки ден ги 

увеличавайте с по 5.
►Упражнение за 
стегнати бедра
Стяга и вътрешната 
и външната част на 
бедрата. Изпълнявайте 
бавно, като задържате 
по 10-15 секунди в 
горна позиция. Правят 
се по 15-20 повторения 
с всеки крак.
►Упражнението 
„планк“  напряга 

абсолютно всички 
групи мускули. 
Полезно е за гърба, 
седалището, гърдите, 
бедрата, ръцете. 
Достатъчно е да 
издържите в това 
положение на тялото 
30 секунди. Не се 
напрягайте излишно, 
за да не затрудните 
имунната си система.

►Упражнение за гръб 
и бедра - застанете 
в поза като за планк. 
Свивайте единия крак 
в коляното напред към 

тялото, като задържате 
за 1-2 секунди. Не 
сменяйте крака, докато 
не изпълните поне 10 
повторения. След това 
повторете с другия 
крак.
►Коремни и 
седалищни мускули -
Легнете по гръб със 
свити в коленете 
крака и стъпала.
Стегнете коремните и 
седалищните мускули и 
започнете да повдигате 
таза. Правят се по 15-
20 повторения.

Йоанна Костадинова

Да потренираме вкъщи



МАЛКО УСМИВКИ

От утре пощальоните 
щели да работят от 
дома си. Ще четат 

писмата ви и ако има 
нещо важно, ще ви 

звъннат. 
***

- Ако ще вечеряш, 
дояж салатата в 

хладилника.
- Сийче, може ли 
на масата, че в 

хладилника е тясно и 
студено? 

***
Блондинка лежи в 
болница и минава 

лекар на визитация: 

- Приятно ми е, 
госпожо, аз съм 

Вашият лекуващ лекар, 
а това е Вашата 
сестра! - О, боже 

господи, докторе! Не 
знаех, че имам сестра! 

***
Блондинка звъни в 

офиса на интернет 
доставчика си: 

 - Не мога да вляза в 
интернет. - Сигурна 
ли сте, че въвеждате 
правилно паролата?  
- Да, шест звездички.

***
На изложба... - Как 

мислиш, на тази 
картина изгрев ли е 

изобразен, или залез?!
 - Залез, разбира се! 

- И как разбра? 
- Познавам художника, 
него до обяд никой не 
може да го събуди! 

***
Дете гледа изпълнение 

на оперен певец и 
ĸaзвa: – А ĸoгaтo в 
детската градина 
виĸaмe така, ни се 

ĸapaт…
***

- Знаеш ли, че за да се 
изплете един пуловер, 

трябват три овце!
 - Моля!? Аз даже не 
знаех, че те могат да 

плетат!
***

- Муцка, не можах 
да разбера как можа 

да направиш толкова 
глупости за един 

ден..!? 
- Аа, станах по-рано... 

***
Две блондинки се 
качват в автобус. 

Едната пита 
шофьора: – Господине, 

мога ли с този 
автобус да стигна до 
железопътната гара? 

– Не! – отговаря 
шофьорът. 

– А аз? – пита 
другата.

***
Pазговор във фитнеса: 

- С колко клякаш? 
- С триста. 

- Килограма?! 
- Зора.

***
Съдията отброява на 
нокаутиран боксьор, 

а една баба от 
публиката се провиква: 

- Не се хаби, момче! 
Тоя няма да стане, 

познавам го от 
автобуса!
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