
 С усмивка в 4-то
                    Брой 60, 2020 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

  Веднъж, в 
навечерието 
на Коледните 
празници, учителка 
предложила на своите 
третокласници да 
напишат, какво биха 
искали от Дядо Коледа.
Върнала се вкъщи и 
седнала да провери 
детските съчинения. 
Но едно от тях 
много я разстроило. 
Тя няколко пъти 
препрочела написаната 
със старателен детски 
почерк молба за чудо. 
Но не се стараела да 
открие грешки, те 
сега нямали  никакво 
значение. 
В този момент влязъл в 

стаята нейният съпруг.
-Какво се е случило, 
скъпа, защо си така 
разтревожена?
-Ето, прочети, моля те, 
тази тетрадка.
’’Дядо Коледа, аз няма 
да искам много от 
теб. Имам само една 
молба. Желая да ме 
превърнеш за известно 
време в телевизор. 
Много бих искала, 
когато всички вкъщи 
сме заедно, да мога 
да им говоря, без да 
ме прекъсват. Татко, 
когато се прибере от 
работа, да ме попита 
какво ново се е случило 
днес. А мама, когато 
е тъжна, да идва при 

КОЛЕДНО ЖЕЛАНИЕ

мен. Бих искала да 
ми се радват като на 
новия телевизор, който 
сега е у дома и заема 
почти цялата стена. 
Толкова бих желала да 
поживея поне малко 
живота, на който и да е 
телевизор!’’
-Бедното дете ... И 

гледай само какви 
родители има, - казал 
мъжът на учителката.
Жената го погледнала с 
насълзени очи:
-Скъпи, това е 
съчинението на нашата 
дъщеря.

Криста Чернева

Ден на християнското 
семейство

  Духовните 
задължения между 
деца и родители 
са много важни 
за здравината и 
добруването на едно 
семейство. Този 
празник напомня 
на родителите и 
учителите, че трябва 
да възпитават децата 
в благочестие и вяра, 
в послушание към 
родителите си и 
чистота на нравите. 
Родителите осъзнават 
за духовните си 
задължения към 
децата. Защото 

семейството е най-
доброто училище, 
което може да даде 
първите познания 
за християнските 
добродетели, на които 
векове се е крепял 
българският род. На 
този ден семейството 
се събира около масата 
на чаша вино, топла 
питка и вкусна гозба, 
така се чества здравата 
връзка между всички.
 Човек не избира 
семейството си, то е 
негов Божи дар.

Андреа Петрова



ДОБРОТО Е В  НАС
  Сега, когато Коледа - 
празникът на чудесата 
предстои, вдъхновени 
от добротата можем 
да зарадваме най-
близките си хора, 
като им направим 
специален жест, като 
им отделим повече 

от което всеки човек 
има нужда. Тя е дар от 
Бога и не може да се 
купи с пари. Означава 
много, особено сега, 
когато живеем в свят, 
пълен със злоба и 
завист. Всички ние 
имаме частица доброта 
в сърцата си. Добър 
може да бъде всеки, 
който го поиска 
искрено и от сърце.
     Добротата е 
способност на човека 
да прощава. Магията 
да простиш е най-
хубавото качество в 
човека. Който може да 
прости, може да обича 
истински и да бъде 

щастлив.
     Най-красивата 
черта, която човек 
може да има, е доброто 
сърце, а най-силното 
качество в нас трябва 
да бъде мъдростта да 
забелязваме доброто 
в хората около нас, 
защото то съществува. 
     Правенето на 
добро дава смисъл 
на съществуване и 
винаги ще ни отведе 
в правилната посока.  
Добрината не може да 
се прави от омраза или 
корист. Тя се прави 
само от обич.
     

Калина Димитрова 

време, като ги накараме 
да се усмихнат, да се 
почувстват значими 
и обичани, като 
помогнем на хора в 
нужда, като бъдем 
съпричастни и 
разбиращи.
  Добротата е това, 

 Жасмин Атанасова от IV Г клас под 
ръководството на г-жа Десислава Илиева и 
г-ца Драгомира Станчева спечели поощрителна 
награда в Националния конкурс „Моите 
приятели животните“ в раздел „Изобразително 
изкуство“ в категория от 7 до 10 години, 
организиран от НЧ "Хр. Ботев 1937" – Бургас.

Къщите във възрожденски стил са изработка на 
учениците от III Г клас с класен ръководител 

г-жа Петя Атанасова.

Христо Цаков и Моник Стефанова от VI А клас с 
ръководител г-жа Десислава Илиева взеха участие 
в онлайн международния фестивал Povesti si vise 
(„Истории и мечти“), организиран от асоциация 

Integra, гр. Арад, Румъния. 
Децата представиха интерпретация на българско 

право хоро.



Коледни традиции в други страни

   На 6 януари 
арменците празнуват 
Коледа. Арменската 
църква отбелязва 
в един и същи 
ден и Коледа, и 
Богоявление. Масата 
в дома е подредена 
предварително. 
На Бъдни вечер за 
трапезата арменците 
приготвят солено 
тесто. Това е нещо 
като баница, в която 
се слага паричка 
или копче. Рибата е 
основно ястие и се 
пие червено вино. 
Освен това се прави 
традиционното 

ядене тафсос долма, 
т.е. сарми от булгур, 
кисело зеле и хаш 
(традиционна арменска 
супа). На Рождество 
Христово арменците 
се поздравяват 
така: "Христос се 
роди и богояви, да 
бъде благословено 
богоявлението му". 
 На самата Коледа 
се ходи на гости 
при роднини и 
приятели, разменят 
се малки подаръци. 
Задължително се носят 
грис халва и бонбони.

Артур Сардарян

        Испания
  Дядо Коледа на 
испански се казва Papa 
Noel. Обикновено на 
вечерята присъства 
цялото семейство. На 
трапезата им най-често 
има пуйка или морски 
дарове. За десерт ядат 
специални коледни 
сладкиши (различни 
видове халви) и 
маслени сладки. 
Испанците освен елха 
слагат в домовете 
си минимакет на 
раждането на Иисус 

Христос. Фигурките 
обикновено са 
ръчно изработени и 
изобразяват всички 
библейски герои. 
          Австрия
 Австрия е страната, 
където се ражда 
известната коледна 
песен „Зимна нощ". 
Днес тази песен се пее 
навсякъде по света. В 
тази страна Коледа е 
задължително свързана 
с построяването на 
яслата, където младият 
Христос се ражда. В 

навечерието на Коледа 
австрийците приготвят 
известния щрудел с 
орехи и плодове, с 
който черпят близки и 
познати, но и бедните 
по улиците.
Но Австрия е преди 
всичко известна с 
коледната украса 
на гарите си - така 
австрийците пожелават 
щастлив празник 
на всички пътници, 
които в „святата нощ" 
отсъстват от домовете 
си.
     Германия
В Германия децата 
оставят обувките си 
пред вратата, а на 
сутринта послушните 
ги намират пълни 
с лакомства, а по-
палавите със съчки 
вместо сладки. 
Германците вярват, че 
Христос праща своите 
ангели да обикалят 
Земята в цялата нощ, 
за това традицията 
повелява децата да се 
обличат в бяло и да 
обикалят къщите за 
здраве и късмет.
      Франция
  Дядо Коледа при 
децата във Франция 
се казва Пер Ноел. Те 

знаят, че той им носи 
подаръците, затова 
преди сън поставят 
обувките си пред 
камината, за да може 
Дядо Коледа да ги 
напълни с подаръци. 
Също се вярва, че 
Пер Ноел закача на 
коледното дърво 
играчки, плодове и 
ядки.
      Австралия
  Коледа в Австралия 
се празнува на 25 
декември, както при 
нас. Разликата е, че 
при австралийците 
тогава започва 
лятната ваканция 
на децата. Така че, 
празненствата се 
провеждат на открито. 
Коледа се празнува на 
плажа при 40 градуса 
температура.

  В Южна Африка 
слънцето напича и 
плажовете са пълни 
със семейства, насла-
ждаващи се на барбекю 
или традиционна 
коледна вечеря с 
хартиени шапки, 
месни пайове, пуйка и 
коледен пудинг.
                                                                         

Симона Николова

Наши партньори по проекти са Испания, Австрия и Германия

Как празнуваме Коледа в Армения



Клуб „Забавна 
математика“

Малките забавни математици от I Б клас изработиха шевица от 720 
триъгълника, дълга почти 5 метра. Триъгълниците са комбинирани в 
120 елемента, наречени катаница - малката вълшебна звезда, която 

пази семейството от болест и злини. 

   В клуб „Забавна 
математика“ участват 
учениците от I Б 
клас. Целта на техния 
ръководител г-жа 
Анна Костадинова е 
да разпали интереса 
на своите ученици 
към учебния предмет 
математика, като ги 
запознае с ролята 
на математическите 
познания в живота на 
хората, а също така 
да развие логическо 
мислене у малчуганите 
и умения за работа в 
екип. Чрез решаване 
на забавни задачи, 
игри и рисунки 
децата неусетно 
разкриват тайните 
на математиката, 
скрити в природата, 
изкуството и народния 
фолклор. Част от 
заниманията в клуба са 

на тема математически 
фолклор. С поставе-
ните задачи-гатанки 
г-жа Костадинова 
предизвиква 
първокласниците 
да покажат своята 
съобразителност и 
остроумие.
   Голям е интересът 
на децата към тайните 
на народните шевици. 

В часовете научиха, 
че в миналото хората 
вярвали, че шевиците, 
избродирани на 
дрехите им, пазели 
човешкото тяло от 
магии и зли духове. 
Запознаха се със 
символиката на 
основните цветове, 
използвани при 
изработването на 

българските шевици 
– червен, зелен, жълт 
и бял. Осъзнаха, 
че красотата на 
българските шевици 
се дължи на сложните 
комбинации от 
геометрични фигури 
в различен цвят. 
Разкриха тайнствения 
език на триъгълниците, 
вплитани в бродериите.

Клуб “Да докоснем природата“

В час на тема "Вулканите" децата от II В 
клас правят действащ вулкан с естествени 

материали.

 Учениците от II В клас 
с ръководител Мария 
Илкова участват в 
клуб „Да докоснем 

природата“ към 
проект „Занимания 
по интереси“. Децата 
се запознават с 

тайните на природата 
и нейните чудеса 
чрез разходки сред 
природата, посещения 
в зоологическата или 
ботаническата градина, 
научни музеи и др. 
Когато са в класната 
стая, чрез презентации, 
научнопопулярни 
филми или опити 
те се докосват до 
водата, вулканите, 
дъгата, небесните 
тела, растенията и 
животните. Децата 
жадуват да опознаят 
света. Г-жа Илкова 
смята, че реалният 
досег с природата е 

Възпитаниците на 
г-жа Мария Илкова 
рисуват по теми, 

свързани с природата 
и науката.

важен за всяко дете, 
затова вдъхновява 
учениците си да 
проявят интерес към 
света около тях. Децата 
трябва да опознаят 
природата и да я 
обикнат.



Коледни подаръци от и за нашите партньори по проекта "Комуникации в действие"

 Учениците от 
IV Б клас с класен 
ръководител г-ца 
Силвия Николова 
получиха колет от 
партньорите си от 
Германия, с които 
работят заедно по 
проекта "Комуникации 
в действие". Децата от 
Германия им изпратиха 
карта на Берлин, камък 

от Берлинската стена, 
поздравителен адрес 
и книжка, нарисувана 
от децата, в която 
разказват за своето 
училище в Берлин. 
Учениците от IV Б 
клас им изпратиха 
сувенири, свързани с 
България, картички 
с изгледи от нашата 
страна и лакомства.

Учениците от V Д клас с класен ръководител 
г-жа Надежда Гергишанова получиха коледни 

картички от техни връстници от Испания.

Деца от Австрия изпратиха ръчно рисувани от 
тях поздравителни картички за Коледа на своите 

нови приятели от 4-то ОУ.

Клуб "Английски свят"

  Г-жа Дора Найденова 
- ръководител на клуб 
"Английски свят", 
развива у учениците 
от III Г клас умения 
за слушане и четене с 
разбиране, писане и 
говорене на английски 
език. Чрез ролеви и 
интерактивни игри, 
драматизиране на 
приказки децата в 
клуба затвърждават 

своите знания. Целта 
по време на занятия 
е да се стимулира 
творчеството и 
въображението у 
децата. Използват се 
интерактивни занима-
ния за по-лесно и при-
ятно учене на езика.
А децата при хибрид-
ния урок гледат 
онлайн уроците и се 
забавляват.

Хибриден урок с учениците от клуба по 
английски език - в училище и едновременно 
онлайн в Тиймс с отсъстващите ученици.



 Вита баница се учат 
да правят децата от 
IV А клас към клуб "Да 
сготвим заедно вкусно 

и здравословно".

Клуб "Да сготвим заедно вкусно и здравословно"

  Програмата на клуб 
„Да сготвим заедно 
вкусно и здравословно“ 
обхваща всички 
аспекти на храненето 
и приготвянето на 
храна. Учениците от IV 

А клас се запознават 
с етикета при хранене 
и естетическото 
подреждане на 
приборите върху 
масата. Под формата на 
игра се представят на 

учениците основните 
групи храни, с какво 
те са полезни, тяхното 
правилно комбиниране 
и приготвяне. Водят се 
практически занятия 
освен в училище и в 
ресторанти от готвачи 
професионалисти. В 
клуба се използват 
ICT ресурси като 
liveworksheets. com, 
презентации и 
игри. Децата в час 
посещават виртуално 
изложението 
Inter food & Drink, 
играят, обсъждат 
и споделят. 
Ръководителят на 
клуба г-жа Десислава 
Илиева е подготвила 

за младите кулинари 
теми, посветени на 
карвинга – изкуството 
на красивата храна, 
изработване на 
проекти и създаване 
на картини от варива и 
семена. 
 По програма са 
заложени часове 
за посещение на 
ботаническата градина 
за наблюдение и 
дискусии върху 
билките и подправките.  
На кулинарите от 
IV А клас им предстоят 
часове, свързани 
с движението, 
слънцето и здравето, 
както и пикник сред 
природата.

Лесни рецепти

Домашен крем
 Млякото се затопля с 
чашата захар на слаб огън. 
В купа се разбиват яйцата 
с малко вода, добавят се 
ванилията и брашното, 
бърка се до хомогенна смес. 
Така получената яйчена 
смес се добавя към млякото 

при непрекъснато бъркане 
за няколко минути, докато 
кремът се сгъсти. Сваля 
се от котлона и се разделя, 
едната част се оцветява с 
какао. Сипва се в купички. 
Кремът може да се използва 
за понички или торти.  

Продукти
1 литър прясно мляко
4 яйца
1 ч.ч. захар
8 с.л. брашно
2 ванилии 
1 с.л. какао

Кекс в чаша в 
микровълнова фурна
 Смесваме всички 
продукти и разбиваме 
до хомогенна смес. 
Изсипваме в чаена 
чаша и печем в 
микровълнова 

фурна за 2 мин. на 
максимална степен. 

Продукти
яйца - 1 бр.
захар - 35 г
брашно - 35 г
какао - 1 с.л.
прясно мляко - 3 с.л.
бакпулвер - 1 щипка
олио - 1 с.л.

Да Ви е сладко!

Иван Христов



Храни, които подсилват имунната ни система

→Цитрусови плодове
Цитрусовите плодове 
съдържат много 
витамин С - грейпфрут, 
портокали, мандарини, 
лимони, лайм. Те са и 
мощен антиоксидант.
→Киви 
Този плод е един 
от най-мощните 
имуноактиватори за 
човешкия организъм, 

изключително 
подходящ за защита 
срещу грипните 
вируси. Плодът е богат 
източник на витамини 
и минерали. Съдържа 
повече витамин С от 
портокалите и повече 
калий от бананите. 
→Червена чушка
Червените чушки 
съдържат два пъти 

повече витамин С от 
цитрусите. Хапвайки 
под различни форма 
червените чушки, ще 
си осигурите освен 
здрав имунитет, но и 
здрава кожа.
→Кисело мляко
Българското кисело 
мляко е страхотен 
пример за полезна 
храна, която може да 
консумираме всеки 
ден, защото съдържа 
в себе си полезни 
млечни бактерии и 
вещества. То може 
да стимулира вашата 
имунна система, за да 
бъдете здрави.
→Спанак
Спанакът също попада 
в този списък не само 
защото е богат на 

витамин С, но и на 
антиоксиданти, които 
помагат в борбата 
с инфекциите на 
имунната ни система.          
→Чай
Антиоксидантите 
в чая, наречени 
полифеноли и 
флавоноиди, 
повишават имунната 
функция.
→Нар
Екстрактът от нар има 
антивирусни свойства 
срещу грип, херпес и 
други вируси.
→Папая 
Редовната консумация 
на папая осигурява 
защита срещу 
настинка и грип.           
                                        

Стефан Симеонов

Бързи рецепти

Бързи пилешки хапки 
с корнфлейкс

Продукти
400 г пилешко филе
100 г майонеза
200 г натурален 
корнфлейкс

Нарежете филето на 
ленти с дебелина около 
един пръст. Посолете, 
добавете майонезата 
и го разбъркайте. 
Оставете го да се 
маринова около 10 
минути. 

Натрошете 
корнфлейкса на 
дребно. Оваляйте 
всяко парче в 
корнфлейкса така, че 
да се покрие изцяло. 
Подреждат се върху 
хартия за печене и се 
пекат в предварително 
загрята на 200 градуса 
фурна за 20-30 минути.
              ❧❧❧

Мъфини омлетчета
Продукти
яйца - 10 бр.
кашкавал - 100 г
сирене - 100 г
шунка - 100 г
лук - 1 глава
прясно мляко - 150 мл

Нарежете лука и 
шунката, настържете 
сиренето и кашкавала 
и разбъркайте всичко. 

Сложете подправки по 
ваш вкус. Подмажете 
формата за мъфини 
или използвайте 
силиконови. С една 
лъжичка вземете от 
сместа и напълнете 
малко повече от 
половината на 
формичките. Разбийте 
яйцата с млякото 
и налейте, като 
допълнете формичките
Печете солените 
мъфини в предвари-
телно загрята фурна на 
180 градуса за 20 мин.

Бърз сладкиш 
 Приготвя се с 1 яйце, 
1 ч.ч. сладко, 1 ч.ч. 
прясно мляко, 
2,5 ч.ч. брашно, 1 ч. л. 
сода. Всички съставки 
се смесват. Содата се 
гаси с малко оцет.
Тестото трябва да 
е леко по-гъсто, 
отколкото тесто за 
кекс. Пече се на 150 
градуса, докато по 
клечката за зъби, 
вкарана в сладкиша, не 
остава тесто.

Иван Христов



Как лесно да учим при онлайн обучението

1. Не използвайте 
мобилните си устрой-
ства, докато учите!
  Мобилните ви 
устройства (телефони, 
таблети) често 
отвличат вниманието 
ви, затова не ги 
използвайте, докато 
учите, защото това ви 
разсейва. Поставете ги 
далеч от вас, за да не ги 
виждате и да искате да 
ги използвате по време 
на час. Освен ако не сте 
онлайн от телефона си.

2. Напишете важни 
точки от урока
  Запишете всичко 
важно от урока в 
тетрадките си и 
преговаряйте по 
написаното, защото 
е по-организирано и 
удобно. Също така, 
докато пишете, вие 
запомняте по-лесно.
3. Редувайте 
концентрация с 
почивка
  Не се опитвайте 
да учите всичко 

наведнъж, защото след 
около час спирате да 
сте концентрирани и 
започвате да мислите 
за нещо друго, а така 
домашните остават 
недовършени. 
 Правете си кратка 
почивка, пийте вода, 
хапнете и отново 
седнете да довършите 
останалото. 
4. Участвайте активно 
в онлайн обучението
 Когато участвате 
в онлайн часовете, 
запомняте повече и 
имате самочувствието 
да взимате участие в 
час. Ако сте активни, 
учителят ще забележи 
това и може да ви 
постави отлична 
оценка. 
5. Не се страхувайте да 
попитате
Ако не разбирате 

нещо от урока, не 
се страхувайте да 
зададете въпросите 
си. Когато попитате, 
учителят ще ви разясни 
задачата или превода 
на дума или израз. По 
този начин, ако имате 
този въпрос на тест, 
вие вече ще знаете 
правилния отговор. 
6.Не отлагайте 
домашните
  Когато отлагате 
домашно, вероятността 
да забравите, че 
го имате, е много 
голяма. Когато имате 
възложено домашно, го 
направете. А ако може 
дори в същия ден да го 
напишете, е най-добре. 
Така всички домашни 
ще бъдат написани и 
ще сте спокойни.

      Ева Кючукова

Стресът при учениците

 Всички тийнейджъри 
срещат трудности в 
този толкова важен 
период от развитието 
си, но някои момчета 
и момичета на тази 
възраст изпитват нива 
на стрес, сходни с 
тези на възрастните.
Вече знаем, че много 

ученици са стресирани 
в училище. Въпросът, 
който родителите 
трябва да си зададат, е 
„защо?“. Ето и няколко 
причини:
  Предстоящи тестове
Много ученици се 
притесняват да получат 
добра оценка или 
просто да отделят 
време за учене, ако 
има повече от един 
предстоящ тест. 
  Многото домашни
Когато детето е 
съкрушено или 
разочаровано от 

домашните, това 
го затруднява да 
изпълнява задания. 
Когато домашните 
задачи се трупат, 
детето няма време или 
енергия да изпълни 
всичко.
  Липса на сън
Недоспиването 
затруднява учениците 
да се концентрират 
и да учат ефективно. 
Тогава те не могат да 
се  представят добре в 
клас.
  Липса на подкрепа
Липсата на подкрепа 
може да добави много 
стрес към учениците. 
Може да почувстват, 

че от тях се очаква 
много, но че нямат 
достатъчно силна 
система за подкрепа, за 
да постигнат целите си. 
  Прекалено трудни 
уроци
С напредването на 
училище повишената 
трудност може да 
причини стрес за 
учениците.
Малко време за почивка
Учениците с 
натоварени графици 
могат бързо да бъдат 
смазани, защото не им 
остава свободно време 
за отдих.        
                                                                     

Виктория Исаева 



Мързелът при децата
 „Защо да го правя“ – 
навярно е основният 
въпрос на детето.   
Родители, ваша задача 
е да му помогнете да 
намери отговор на 
него. Не забравяйте, че 
аргументите, които ви 
изглеждат сериозни, 
могат и да не означават 
нищо за детето. 
  До определена 
възраст отложеният 
резултат изобщо 
не е мотивиращ. 
Тийнейджърът вече 
може да се вдъхнови от 
далечни перспективи, 
ако наистина му 
допадат. Ако това 
са вашите желания, 

съвсем нормално е 
да ви се струва, че то 
ще мързелува. Затова 
всяка дейност на 
детето първо трябва 
да го мотивира. Играе 
на лего, вместо да учи, 
отива да рита топка, 
вместо до магазина.   
Детето също има 
право на свое хоби – 
и за него то е важно, 
дори и на вас да ви 
се струва другояче. 
Уважавайте неговите 
интереси, само така 
то ще се научи да се 
вслушва в молбите на 
другите. За сметка на 
това отлично разбира, 
че когато го мързи 

да си събере всички 
играчки от пода или 
има ниска оценка, мама 
му обръща повече 
внимание. Тя много 
дълго разговаря с 
него и то единствено 
с възпитателна цел. 
Често децата отказват 
да направят каквото 
и да било. Получава 

се така, че мързелът 
е психологически 
изгоден за детето. 
Защото ако веднага си 
събере играчките или 
има само шестици, 
няма да му обърнете 
никакво внимание.   

                                      
                                                                                    

Дария Веселинова

Предимството на комиксите

 Всъщност 
комиксът е форма 
на изобразително 
изкуство, в която думи 
и рисунки се съчетават, 
за да предадат 
история, информация 
и послания. 
◆Комиксите се състоят 
от  илюстрации, а 
характерните текстови 
компоненти на комикса 
са речевите балончета. 
◆Комиксите са 
интересно явление, те 

имат едно безспорно 
предимство – могат да 
превръщат нечетящите 
деца в читатели.
◆Комиксите помагат на 
хората да се научат да 
обичат да четат 
Комиксите  могат да 
помогнат на хората 
да развият уменията 
си за четене. Когато 
хората четат комикси, 
те се научават как 
да обработват 
информация по 

различен начин. Освен 
това комиксите и 
графичните романи 
могат да помогнат 
на хората да научат 
информация, която 
в противен случай 
може да се окаже 
скучна. Като например 
уроци по история или 
друга образователна 
информация. 
◆Историите могат да 
са полезни за вашия 
мозък 
Четенето на истории 
всъщност има 
забележим ефект 
върху мозъчната 
функция. Историите 
всъщност могат да 
променят начините, по 
които функционират 
мозъците ни и 
начините, по които 

мислим. 
◆Комиксите са нещо 
повече от истории за 
супергерои 
Добре, може и да не 
харесвате супергерои. 
Няма проблем. Но 
знаете ли, че можете 
да четете комикси и 
графични романи и за 
много други теми? Има 
тонове комикси, които 
са без злодеи.

Йоанна Костадинова



ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

  Смелост е, когато 
се изправиш 
срещу трудности 
и ги преодолееш. 
Например да държиш 
реч пред публика 
или да участваш 
в пиеса, въпреки 
притесненията, че няма 
да се справиш.
Смелост е, когато 
рискуваш живота 
си, за да спасиш друг 
човек или животно. 

Пожарникарите, 
спасителите и 
полицаите го правят 
постоянно в работата 
си. Смелост е също 
така, когато имаме 

куража да се извиним 
на някого, когото сме 
обидили. Днес смелост 
проявяват лекарите, 
които лекуват 
заразноболни хора. 

Въпреки че знаят, че 
може да се заразят, те 
всеки ден се грижат 
за пациентите си. 
Смели са и учителите, 
които също са 
изложени на риск от 
заразяване с Сovid-19, 
но продължават да 
преподават в училище 
и детските заведения.

 Всеки ден някой 
проявява смелост, 

просто трябва да го 
забележим.

Калоян Тачев, V Д клас

   Семейството е 
най-хубавото и най-
смисленото нещо в 
моя живот. Моето 
семейство ме обича 
и обгрижва. Обичам 
мама и тате, без 
тях нямаше да съм 
тук сега и да пиша 
това съчинение по 
литература. Обичам 
много и сестра ми. 

Ценностите, на които 
ни учат родителите 
ни, са много. Мама 
и тате винаги са ме 
възпитавали, че не 
трябва да обиждам и 
да се бия. Съветвали 
са ме да помагам на 
всеки, попаднал в 
беда. Без тях нямаше 
да се изградя като 
личност. Най-много от 
всичко обичам моето 
семейство и винаги ще 
го обичам.

Станислав Герчев, 
V Д клас

Всеки ден някой 
проявява смелост

Свърши лятото чудесно,
почна пак училището лесно.

Едно момче от моя клас
получи две в първия ни час,

но понеже госпожата е добричка,
писа му шестичка.

Виктория Лазарова, 
V Д клас 

"Вярвам, че светът е 
едно голямо семейство 

и трябва да си 
помагаме взаимно."

Сурва весела година!
В сърцата вяра и любов 

да има!
Да е здрава и честита,
да е мирна и пресита!

Да сме все весели, 
щастливи,
а дните ни 

благочестиви!

Никола Стефанов, 
V Д клас



    Невероятни факти                           
1. ДНК-то на човек съвпада на 30% с тази на 

градинската салата.

2. Пчелите умеят да броят до четири.

3. Ако крещите в чаша с вода в продължение на 
80 години, тя може да заври.

4. Филмът "Титаник" е по-скъп от истинския 
"Титаник".

5. Когато летите в самолет, косата ви расте 2 
пъти по-бързо.

6. Децата растат по-бързо през есента.

7. ОК - това е най-популярната дума в света.

8. Знамето на Аляска е създадено от 
13-годишно момче.

9. Най-крадената книга в английските 
библиотеки е книгата "Рекордите на Гинес“.

10. Да кихнем с отворени очи е невъзможно.

11. Хората със сини очи са по-чувствителни на 
болка от останалите.

12. В лимона има повече захар, отколкото в 
ягодите.

13. Котката спи през 70% от своя живот.

14. В пустинята Сахара веднъж е валял сняг - 
на 18 февруари 1979 година.

15. Венера е единствената планета в 
Слънчевата система, която се върти обратно на 

часовниковата стрелка.

17. Шоколадът съдържа същия химикал, който 
мозъкът ти произвежда, когато се влюбиш.

Преслав Симеонов

Няколко причини детето ви да 
бъде геймър

  Искате ли детето 
ви да бъде геймър? 
Вероятно отговорът е 
„не“.
  Между 6 и 12 години 
е възрастта, на която 
повечето геймъри в 
България започват 
да се потапят в 
компютърни или 
мобилни игри 
ежедневно.
  Игрите учат детето на 
по-добра памет
 Съществуват 
игри с доста дълги 
инструкции, които 
детето трябва да 
запомни. Когато 
започне да играе, 
доста от игрите 
отново изискват 
добра памет, за да 
следи обстановката. 
Тази добре тренирана 
памет ще е от полза, 
например в училище 
– за да запомни 
правописните правила 
и изключения, за да 
научи таблицата за 
умножение и т.н.
  Игрите възпитават 
състезателен дух

Това правят игрите – 
показват на детето, че 
за да получиш, трябва 
да се състезаваш и 
колкото по-рано го 
осъзнаят, толкова по-
подготвени ще бъдат за 
реалния живот.
  Игрите учат на 
постоянство
 Единственият 
начин детето ви да 
достигне до 3-то ниво 
е като мине 2-ро. Друг 
вариант няма. 
  Игрите създават  
социални контакти
 Когато децата играят 
игри, те се запознават 
с нови хора, така 
те се научават да се 
социализират по-
добре. 
  Игрите са забавни
 Всеки има нужда 
да разпусне от 
натовареното 
ежедневие. Както 
децата от училище, 
така и вие от работа.
 Оставете детето си да 
поиграе поне час игри!

 Йоан Димитров 

18. Ядем  пицата 
отвътре навън.
19. Ако разходите 
кучето си за 45 
минути, ще изгорите 
150 калории.



Най-играните компютърни 
игри през 2020 г.

Най-играните игри 
през 2020-а са: Battle-
field 4, Smite, Hearth-
stone: Heroes of War-
craft, Counter-Strike: 
Global Offensive 
 Diablo III
Действието в Диабло 3 
се развива във фентъзи 
света „Светилището“(-
Sanctuary). Този 
свят е бил спасен 
от шепа незнайни 
герои. Тези герои са 
оцелели в касапницата, 
създадена от армиите 
на Горящия Ад, но са 
полудели впоследствие. 
Сега е ред на ново 
поколение от герои, 
които трябва да се 
изправят пред злите 

сили, заплашващи 
„Светилището“.
 Minecraft е 
любима на милиони 
геймъри по света, 
които използват 
платформата, за 
да тестват своята 
креативност. Играчът 
има свободата да 
избира как да играе, 
като основните му 
цели са да оцелее след 
атаките на чудовища 
и да си построи 
подслон, освен ако е на 
творчески режим (Cre-
ative Mode). Основата 
на играта се върти 
около създаването на 
постройки. Светът, 
който заобикаля 

играча, е направен 
от кубчета, които 
представляват 
различни материали 
като пръст, камък, 
руда, дърво.
 League of Legends 
(Лигата на Легендите), 
наричана накратко LoL, 
(В България известна 
още като „Лига“) е 
безплатна мултиплеър 
3D фентъзи онлайн 
игра, в която играчите 

избират един от 
безплатните или 
закупените от тях с 
точки, които се печелят 
след победа, герои и се 
съревновават помежду 
си. С изиграването на 
мач играчите печелят, 
както опит, така и 
точки, с които могат да 
се сдобият с различни 
бонуси в играта. 
                                                                                           

Павел Димитров

1. Слоновете 
копаят водоеми и 
създават пешеходни 
пътеки, като буквално 
променят пейзажа 
около тях.
2. Най-възрастният 
известен слон в света е 
живял 86 години. 
3. Средният живот 
на слона е от 50 до 70 
години. 
4. Огромните уши на 
слона се използват 
за излъчване на 
излишната топлина 
далеч от тялото. Те 

имат кръвоносни 
съдове в близост 
до повърхността на 
кожата, които пренасят 
охладен въздух, когато 
слонът размахва ушите 
си към основния 
кръвен поток.
5. Слонът е най-
голямото сухоземно 
животно в света. 
Мъжките африкански 
слонове могат да 
достигнат 3 м височина 
и да тежат между 4000-
7500 кг.
6. За съжаление 
слоновете са в беда. 
Много от тези 
страхотни животни 
са убивани от хората 
целогодишно, заради 
бивните си, които са 
много скъпи и служат 
за изработването на 
редица неща.

1. Жирафът е 
единственото животно, 
което се ражда с рога.
2. Дължината на езика 
на жирафа е около 50 
см.
3. Тези животни могат 
при необходимост 
да бягат със скорост 
55 км/ч, което 
означава, че на кратки 
разстояния могат 
да надбягат дори 
състезателен кон.
4. Вратът на жирафите 
е изграден от 7 
прешлена - точно 

колкото са и при 
човешкия врат.
5. Майките на 
младите жирафи 
често организират 
детска градина: една 
възрастна женска 
остава да пази децата, 
а всички останали 
заедно търсят храна.
6. Възрастта на жирафа 
може да се определи 
по цвета на петната 
на козината, колкото 
са по-тъмни, толкова 
е по-възрастен. 
Рисунъка на козината 
е уникален, като 
отпечатъка на 
пръстите при хората.
7. Древните смятали, 
че жирафът е плод на  
любов между леопарда 
и камилата.

Магдалена Ангелова



МАЛКО УСМИВКИ

Девойка отваря 
лаптопа на своя 

приятелка - блондинка:
- Каква е тази бяла 

лентичка, която 
си поставила 

между дисплея и 
клавиатурата, муцка?

- Не я пипай! С нея 
си отбелязвам на коя 

страница последно съм 
била.
✴✴✴

През нощта:
- Киро, в ъгъла има 

мишка!
- Добре.

- Ама тя много скърца.
- Какво искаш, да 

стана и да я намажа с 
грес ли?

✴✴✴

- Ставай за училище!
- Мамо, не ми се 

ходи! Учениците ме 
мразят, учителите 
ме мразят... дай ми 

някакви причини, за да 
ида!

- Първо си на 55 и 
второ си Директор на 

училището…
✴✴✴

- Иванчо, що търчиш 
като улав от стая 

в стая?- Имам 
физическо онлайн.

✴✴✴
- Здравей, мамо, само 
не се притеснявай! Аз 

съм в ареста.
- А бе, престани така 
да започваш! От осем 

години си полицай.
✴✴✴

- Асене, защо си 
подарил на баба си 
футболна топка?

- А тя защо само книги 
ми подарява?

✴✴✴
Диригентът, недоволен 

от ударната секция:
 – Ми така е, който 
не може да стане 

музикант, му 
дават 2 палки и го 

правят барабанист. 
Барабанистът, 

мърморейки през зъби:
 – Пък, който не става 
дори и за барабанист, 

му вземат едната 
палка и го слагат да 

дирижира.
✴✴✴

Добрият юнак отишъл 
да се бие с лошата 

ламя. Замахнал с меча 

и ѝ отсякъл главата. 
На нейното място 
поникнали две нови 
глави. Отсякъл и 

тях - на тяхно място 
поникнали четири. 
Пак ги отсякъл - 

поникнали осем. И тях 
отрязал - пораснали 

шестнадесет.
- Да-а-а... - помислил 
си юнакът. - Тука без 
калкулатор няма да се 

оправя.
✴✴✴

Жена тича след 
автобус и крещи:

 - Спрете, спрете! Ще 
закъснея за работа. 

Хората се развикали на 
шофьора: 

- Спрете автобуса, 
жената ще закъснее за 

работа! 
Спира той, жената се 

качва и казва: 
- Ох, мерси, без 

малко да закъснея за 
работа...

 Карти и билети за 
проверка, моля!
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Журналистите от 
VII А клас пожелават 
на своите читатели 

2021 година да бъде 
богата на здраве, 

положителни емоции, 
усмивки и сбъднати 

мечти. 

Бъдете 
преблагословени, 

обичани и 
щастливи!


