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Няма нищо по-добро от верен приятел и 
семейство, което да те обича

   Приятелството идва 
с уважението, любовта 
чрез доверието, 
а семейството с 
отговорността.  
 За едно приятелство 
не стига само да се 
познаваш с даден 
човек, но и да го 
цениш, уважаваш 

и да му имаш вяра. 
Приятел не е този, 
който те разплаква, а 
този, който те утешава 
и трие сълзите ти.  
Приятел е този, който 
е до теб винаги и те 
приема такъв, какъвто 
си. Независимо дали си 
добър или лош, грозен 

или красив, беден или 
богат. За приятелството 
няма такава граница. 
Приятелите никога 
не се опитват да се 
възползват от нашата 
слабост в своите цели 
и винаги ще дойдат на 
помощ, когато така се 
нуждаем. Истински 
приятел не само ще ви 
помогне в беда, но и 
искрено ще бъде до вас. 
  Семейството е най-
висшата и съвършена 
форма на приятелство.
  За едно семейство 
е нужно да си имате 
доверие, да се 
уважавате, обичате и 
да си готов да поемеш 
отговорност за делата 

си. Истинско щастие 
е да имаш семейство, 
което да те разбира, 
и приятели, които 
да те подкрепят.   
Семейството се обича 
и се подкрепя, дори 
когато не е лесно да го 
направиш.    
  За мен семейството 
е много повече от 
просто хората, с 
които сме свързани, 
семейството също се 
състои от подкрепяща 
и грижовна група 
приятели, с които 
можем да се смеем и да 
плачем. 

      Виктория Исаева

РЕЦЕПТА ЗА ЩАСТИЕ

1 чаша Вяра
4 чаши Обич

3 чаши Доброта
2 чаши Търпение
4 чаши Разбиране 

5 лъжици Нежност
1 лъжица Хумор

  Начин на приготвяне: 
Вземи всичката обич и 
цялото търпение и ги 
добави към вярата.
Отделно смеси 
добротата с разбиране-
то и нежността и 
хубаво ги разбъркай.
Получената смес 
разтвори напълно в 
хумора и изпечи на 
галещи слънчеви лъчи.
Поднасяй всекидневно 
с щедра душа. Да ти е 
сладко!

   Андреа Стойновска

❦ Любов - всички я 
жадуваме, всички я 
искаме и всички имаме 
нужда от нея, за да 
живеем пълноценен и 
щастлив живот.

❦ Влюбването в някого 
може да се случи бавно 
или наведнъж. Ще 
ви удари по-силно и 
ще ви засегне повече, 
отколкото някога сте 
смятали за възможно!

❦ Любов, която не 
може да издържи на 
всички изпитания в 
живота, не е истинска 
любов.

❦ Хората на любовта 
носят в себе си мир, 
радост и веселие. 
Където и да отидат, 
всички ги приемат с 
отворени сърца.

❦ Любовта е 
невероятно, но 
понякога и сложно 
чувство, което трудно 
може да се изрази с 
думи.



Благотворителна изложба за 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов"

 4.ОУ има нов сайт  https://4ou.bg/

 Художниците 
Борис Сакачев, 
Марина Шидерова и 
Александър Тодоров 
са автори на картините 
от благотворителната 
изложба Wings. 
 В творбите на Марина 
Шидерова може да 
видите изображения 
на пазители – ангели и 
светци, които закрилят 
семейства и близки,  
дават вяра и сила 
на тези, които имат 
нужда. Борис Сакачев 
представя „гонителите 
на злото“ с поредицата 
си изображения на 
кукери, а Александър 

 Директорът на 4.ОУ г-жа Таня Груева връчи 
благодарствен адрес на художничката Марина 
Шидерова – бивша възпитаничка на училището, 

която дари лаптоп за новия ни сайт. 

 Изложбата Wings бе 
в подкрепа на децата 
от 4.ОУ „Проф. 
Джон Атанасов“. Със 
събраните средства 
от продажбата на 
картините на Марина 
Шидерова, Борис 
Сакачев и Александър 
Тодоров бе обновен 
сайтът на училището. 
Картините бяха 
изложени в „Домът на 
Фрам“ - най-новото 
място за креативно 
творчество и събития в 

София. 
 Екипът на 4.ОУ 
сърдечно благодари на 
тримата творци, както 
и на г-жа Валерия 
Георгиева (програмист) 
за безвъзмездната 
и прецизна работа 
по изготвянето и 
поддръжката на новия 
сайт и на г-жа Рая 
Лечева (родител и 
журналист) за личното 
ѝ съдействие в тази 
благотворителна 
инициатива.

Framheim Innovation Space е домът на Fram Creative 
Solutions – екип от CX, UX и дизайн специалисти, 
чиято мисия е да превърне дигиталния отпечатък 
във функционално произведение на изкуството. 
Framheim Innovation Space отваря вратите си за 
всички, които имат нужда от място, където да 

вдъхнат живот на идеите си.

Тодоров провокира 
с картините си 
събуждане на 
съзнанието у човека.
 И тримата живеят 
за изкуството под 
всякаква форма и 
намират вдъхновение 
във всичко. 
 В „Домът на Фрам“ 
всеки твори по 
призванието си и 
затова в проектите, 
с които се захванат, 
оставят частица от 
сърцата си.
 "Домът на Фрам" се 
намира в гр. София, 
жк „Дружба“ 1, ул. 
„Хайделберг“ №2.



Притча за истинската любов

  Веднъж младият 
ученик, развълнуван от 
любовните си трепети, 
попитал своя житейски 
наставник:

– Учителю, имам 
влечение към три 
девойки. Едната ме 
впечатлява с неземната 
си красота. Щом я 
видя, сърцето ми 
започва да бие лудо. 
Втората е голяма 
умница. Мога да си 
говоря с нея по цял 
ден и пак няма да ми 
омръзне. Третата пък 
произхожда от знатно 

семейство. Когато 
съм с нея, получавам 
в изобилие всякакви 
блага. И към трите 
изпитвам много силни 
чувства, но не знам коя 
обичам истински.
Изслушвайки разказа 
на своя ученик, 
мъдрият учител 

веднага отсякъл:
– Не обичаш 
истински нито едно от 
момичетата. Ако искаш 
да си с някого заради 
външния му вид, това 
не е истинска любов, а 
само страст, която ще 
се изпари с времето. 
Ако искаш да си с 

някоя девойка заради 
красивия ѝ ум, пак не е 
истинска любов, а само 
възхищение. Ако пък 
искаш да си с някого, 
защото те боготвори и 
те обсипва с богатства, 
също не е истинска 
любов. Това е само 
изгода!
– А какво е любовта 
тогава? – запитал 
ученикът.
– Любовта е да обичаш 
някого и сам да не 
знаеш защо си избрал 
точно него. Истинската 
обич е неудобна, 
необяснима и дори 
налудничава. Тя не се 
нуждае от причина, за 
да съществува.

   Калина Димитрова 

Тя е влюбена 
във вас

♥ Приятелите ѝ знаят 
за теб
Ако те запознае с 
приятелите си – това 
е последната крачка 
преди разкриване на 
чувствата.
♥ Иска ви съвети
 Ако тя ви пита 
за мнението ти за 
това и онова – тя се 
интересува от теб. 
Това е чудесен знак, 

показващ, че уважава 
мнението ти.
♥ Поддържа контакт с 
очите
Когато тя те харесва, 
ще търси този контакт. 
Когато го направи, 
най-вероятно ще се 
усмихне, изчерви и ще 
отклони погледа си.
♥ Ефектно облекло
Ако се съсредоточава 
повече от нужното 
върху външния си 
вид, когато е с теб, то 

определено изпитва 
нещо. От теб се очаква 
да забележиш усилията 
и да направиш 
комплимент.
♥ Смее се на шегите ти
Тя се смее на всичко, 
което казваш, това 
също показва, че 
просто те харесва. 

Той е влюбен 
във вас

♥ Не си гледа в 
телефона, когато си 
около него
Потискането на 
желанието да си 
поглежда в телефона, 
когато си до него, 
говори за истинска 
любов.
♥ Пращи ти 
съобщения с ваши 
общи шеги или 
снимки, които са му 

напомнили за теб
 По някакъв начин 
успява да направи 
снимката на сърдитото 
личице да изглежда 
романтична.
♥ Иска да знае дали си 
се прибрала
Той не те ревнува, а 
наистина иска да знае, 
че си в безопасност.
♥ Отменя планове 
заради теб
Ти заемаш челни 
позиции, дори пред 
футболни мачове и 
срещи с приятели.
♥ Дразни те, но по 
добрия начин
Може да се шегува с 
теб, но така че да те 
накара да се разсмееш, 
а не да се скриеш с плач 
в банята.

  Дария Веселинова



Свети Валентин
  Свети Валентин 
е празник, който 
се празнува на 14 
февруари. На тази дата 
влюбените разкриват 
един на друг, че се 
обичат. На този ден 
се подаряват цветя, 
бонбони и всякакви 
малки и красиви 
символи на любовта 
– плюшени играчки, 
сърчица и др.
     Свети Валентин е 
бил епископ, който е 
роден в Италия. В този 
период, когато е живял 
епископ Валентин, 
император е бил Марк 
Аврелий Клавдий 
Втори. Императорът 
забранявал на своите 
войници да сключват 

бракове, защото 
смятал, че това ги 
разсейва и им пречи. 
Освен това според 
императора липсата на 
семейства ще направи 
войниците значително 
по-жертвоготовни 
и по-отдадени на 
битките. Епископ 
Валентин обаче имал 
различна позиция 
и затова тайно 
венчавал войниците 
за половинките им. 
Неговата основна 
цел била да сдобрява 
влюбените съпрузи, 
когато имат проблеми, 
да бракосъчетава 
обичащите се. Именно 
заради тези си 
действия епископът, 

в по-късен етап, е 
бил произнесен за 
закрилник на любовта 
и на влюбените. 
След като император 
Клавдий II разбира 
за това, не остава 
очарован и осъжда на 
смърт епископа. По-
голямата трагедия за 
Валентин била, че се 
влюбва в дъщерята 
на тъмничаря. В деня, 
когато е трябвало да 

се изпълни смъртното 
наказание, Валентин 
написва писмо до 
своята любима. 
Писмото е подписано 
от Ваш Свети 
Валентин. 
 От там идва и 
наименованието на 
малките картички, 
които пишем в израз на 
любовта си към някого.
                                                                       

Симона Николова

Рецепта за щастие
Автор: Андреа 

Стойновска

 Във скрина стар на 
баба си намерих,
тефтер от кожа с 

изтъркана страна.
Оръфаните страници 

са крили,
рецепти от далечни 

времена.
Незнайни гозби, 

странни, непознати
записвала от ранни 

младини.
За супи, хляб и нещо 

странно
наричали ги просто: 

благинки.

Но странно. 
Страницата празна,
и няма ред написано 

дори.
Рецептата за щастие я 

няма.
Какви са тези 

хитринки?
Кажи ми, бабче, нищо 

не разбирам,
каква рецепта е това?
Показвам страницата 

празна,
а тя усмихната поклати 

ми глава.
Рецептата е тук, 
посочи бавно,

тя крие се във твоето 
сърце.

И само ти ще я 
откриеш явно,

и сготвиш с тези две 
ръце.

А твоята рецепта бабо,
откри ли я през дългия 

живот?
Открих я, дъще, 

сигурна съм вече.
Това си ти, най-
ценният урок.

Сама рецепта ще 
омесиш

с приятелства, любов и 
самота.

Ту сладка, ту горчива 
ще изпичаш.

на пламъка от твоята 
душа.

Но ти ще търсиш. 
Дълго ще я търсиш.

В косите ти ще падне 
сняг.

Тогава ще я видиш как 
пораства,

и как през бурите 
намира бряг.

И някой ден ще те 
прегърне,

мъниче с нежните 
ръце.

И твоята рецепта ще се 
сбъдне,

и ти ще я разказваш от 
сърце.



Как празнуват Свети Валентин по света

 Французите на 
този ден подаряват 
скъпоценности. И 
именно галантните 
французи първи са 
въвели стиховете с 
любовни послания 
- така наречените 
„валентинки“. 
Освен това те имат 
цяла церемония за 
незадомените, които 
трябва да се нарисуват 
и да окачат снимката 
си на вратата на 
своите възлюбени. 
Ако половинката не 

ги харесва, трябва да 
изгори портрета до 
залез слънце.

 В Испания всички 
съпрузи трябва да 
изпратят букет червени 
рози на съпругите си, 
независимо на какво 
разстояние са един от 
друг в момента.

 Англичаните си 
изпращат любовни 
послания, но не само на 
приятели и познати, но 
и на своите домашни 
животни - кучета или 
коне. Неомъжените 
девойки хвърлят в 
реките или езерата 
сгънати хартийки с 
написани върху тях 
мъжки имена. Първото 
изплувало листче 
подсказва името на 

бъдещия жених. На 
този ден повечето 
вестници и списания 
публикуват различни 
песни, стихове и 
сонети относно 
празника.

 В Уелс правят 
„дървени любовни 
лъжици“, които се 
раздават като подаръци 
на 14 февруари. Сърца, 
ключове и ключалки са 
най-често срещаните 
декорации. Подтекстът 
е повече от ясен: 
„Отключи сърцето си 
за мен“.

 САЩ: в началото 
американците 
започнали да изпращат 
на своите годеници 
марципан, който тогава 
струвал доста скъпо. 

По-късно започнали 
да правят карамелени 
бонбони, върху които 
вдълбавали подходящи 
думи. Бонбоните 
били в червено и 
бяло, символизиращи 
страстта и чистотата на 
любовта.

 Единствената страна 
в света, където този 
празник е официално 
забранен, е Саудитска 
Арабия. В цялата 
страна е забранено на 
магазините да продават 
мечета, „валентинки“ 
и всичко, свързано 
с този празник, 
а на цветарските 
магазини е забранено 
да предлагат червени 
рози. Неспазването на 
тези наредби се наказва 
с глоби.

Божидар Стойнов                                         

ТРИФОН ЗАРЕЗАН  Трифоновден се 
празнува в чест 
на свети Трифон – 
лечител, за който се 
твърди, че е роден 
в прародината на 
виното. Свети Трифон 
е като мъченик от 
тогавашния император 
заради християнската 
си вяра.
 Наричат го Трифон 
Зарезан заради друга 
легенда, която го 
обвързва със Света 
Богородица. Според 
историята Трифон се 
подигравал на сестра 
си заради непорочното 
зачатие. Богородица 
се обидила и като се 
прибрала в дома си, 
накарала майка си да 

вземе чиста кърпа и 
сол и да иде на лозето, 
където бил Трифон, 
защото си бил отрязал 
носа. Когато майка ѝ 
отишла, видяла, че на 
Трифон му няма нищо. 
Разказала му за думите 
на сестра му, а Трифон 

се изсмял и отвърнал: 
”Аз не режа така, а 
така!” и като замахнал 
да покаже как точно 
реже, си отрязал носа.
Според традицията на 
Трифоновден се избира 
и „Цар на лозята“ - 
това е най-работливият 

лозар или човекът, 
който е получил 
титлата предходната 
година и е донесъл 
късмет и берекет 
на всички в селото. 
Според поверията 
Царят на лозята не 
трябва да се напива по 
време на празненствата 
в чест на Свети 
Трифон, за да бъде 
плодородна годината.
На празничната 
трапеза на 
Трифоновден трябва 
да има обреден хляб, 
тутманик, пиле 
или кокошка и най-
хубавото вино.
         
                                                                                      

Преслав Симеонов 



Приложения за ученици

Plantie
 Много пъти на всеки 
се е случвало да е 
разсеян, да проверява 
постоянно всичките 
си социални мрежи 
и умело да избягва да 
напише есето, което 
утре задължително 
трябва да предаде. 
Приложението 
предлага креативен 
начин за справяне 
с отвличането на 
внимание: виртуално 
отглеждане на 
дръвчета. Посаждате 
семе, задавате време 
(напр. 30 минути) и 
дръвчето започва да 
расте. Има уловка 
обаче – ако не 
издържите и излезете 

от приложението, 
дръвчето умира.

Quizlet 
 Почти всеки някога 
е чувал за метода 
на учене, наречен 
fl ashcards, при който 
от едната страна на 
листче хартия се пише 
даден термин, а на 
обратната страна – 
неговото значение. 
Вместо да разхищавате 
хартия и да се чудите 
къде да складирате 
всичките купчинки 
от карти, можете да 
създадете виртуални 
fl ashcards с помощта 
на Quizlet, с които да 
изпитвате знанията си. 
Платформата е особено 

подходяща за учене 
на чужди езици, на 
специфични термини, 
формули и др. 

Photomath е 
приложение, в което 
можете да снимате 
задача, която ви 
затруднявa, и 
приложението ще 
реши задачата, като 
има опция да видите 
стъпките, по които се 

решава.

MyHomework е 
приложение, в което 
можете да записвате 
какви домашни имате, 
да поставяте срок, да 
наименувате и други. 
 С това приложение 
няма да се 
притеснявате дали сте 
забравили за някое 
домашно.

Ева Кючукова

Занимателни задачи

Йоан Димитров



УМНИЦИ 
ГЛАДНИЦИ

Бананов сладолед 

2 бр. замразени банани, 
1 ч.ч. прясно мляко и 
щипка ванилия 
Нарежете замразените  
банани на кръгчета 
(около 2-3 см). Сложете 
ги в миксера и добавете 
ванилия и мляко. 
Миксирайте, докато 
получите кремообразна 
смес и вече имате своя 
бананов  сладолед. 

Криста Чернева

Лесни и бързи рецепти с банани
Бананови мъфини

 5 яйца, 2 банана, 1.ч.ч. 
захар, 3 пакетчета 
ванилия, 50 мл олио, 
200 г кисело мляко, 1 
ч.ч. брашно 
1.Намачкайте 
бананите, прибавете 
яйцата и захарта и 
разбийте с бъркалка. 
След това прибавете 
останалите съставки. 
Разбъркайте и сипете 
до 2/3 от обема на 
формите за мъфини.
2. Сложете мъфините 
да се пекат във фурна, 
загрята до 180 градуса. 
След като изстинат, 
ги украсете с разбита 
сметана и шоколадови 
пръчици.  

Бананови палачинки 

2 бр. яйца, 2 бр. банани, 
1 ч.ч.  брашно
Счупваме двете яйца 
в подходящ съд, 
разбиваме ги и към тях 
прибавяме  брашното 
и бананите, като ги 
накъсваме на парченца. 
След това с вилица 
намачкваме бананите 
до възможно по-малки 
парченца. Може и 
предварително да се 
намачкат бананините 
и след това да се 
смесят с яйцата, кой 
както го предпочита. 
Сместа пържим 
както обикновените 
палачинки.

Бананите
✓Подобряват зрението
 Помагат при депресия
✓Помагат за свалянето 
на килограми
 Този плод е богат на 
сложни въглехидрати, 
които се разграждат 
бавно в организма, 
а това спира 
покачването на нивото 
на захарта в кръвта, 
т.е. организмът ви 
произвежда по-малки 
количества инсулин и 
отслабвате по-бързо.

  Урокът на г-жа 
Доника Борисова 
- начален учител, е 
финалист в конкурса 
„Умници гладници“, 
той е включен 
в сборник с 15 
методични разработки 
„Апетитът идва със 
знанието“. 
Основната цел на 
„Умници гладници“ 
е по забавен и 
интересен начин да 
представи темата 
за балансираното 

хранене при училище. 
Учителите заедно 
с децата трябваше 
да създадат забавен 
и полезен урок за 
здравословно и 
балансирано хранене. 
Сборникът е разделен 
на три части: първата 
част е посветена 
на здравословното 

хранене и е 
разработена специално 
от експерта по хранене 
проф. Людмила 
Иванова, втората 
част е съставена от 
професионалния 
екип на Асоциация 
„Родители“ и дава 
насоки за провеждане 
на интерактивен урок, 

а третата част съдържа 
вашите методически 
разработки с уроци 
по здравословно и 
балансирано хранене.
Проектът се реализира 
от Лидл България 
в партньорство с 
Асоциация „Родители“ 
и със съдействието на 
МОН.



ГАТАНКИ
Шарена тояга през 
полето бяга. Що е то?
  

Отговор: Змията

Четири крака има и 
пак не може да ходи. 
Що е то?

Отговор: Столът

Ден и нощ стърчи 
на едно кръстовище. 
Има три очи, но не е 
чудовище. Що е то?

Отговор: Светофарът

От човека по-високо, 
но от кокошката - по-
ниско. Що е то?

Отговор: Шапката

Лети, а крила няма. 
Що е то?

Отговор: Времето

А коя е тази птица, 
тази oперна певица, 
дето вие кръшен 
глас и я слушаме в 
захлас? Чучулига ли? 
Прощавай, птицата се 
казва…

Отговор: славей

Малко момченце в 
сиво палтенце из 
двора снове, трошици 
кълве.

Отговор: врабченце

Радвам се когато го 
купувам и към къщи 
крача, режа ли го, без 
да се преструвам – 
плача.

Отговор: лук

Светне, гасне в 
мрака…
Казва на моряка: Аз 
съм ти другар и съм 
морски…

Отговор: морски фар

ИГРИ САМО С ЛИСТ И ХИМИКАЛ

Имате 2 кофи с вода. 
Температурата в първата кофа 
е 25 градуса по Целзий, а във 
втората е 25 по Фаренхайт. 

Пускате монета и в двете кофи 
с едно и също тегло. Удрят се на 
дъното по едно и също време. 
Въпрос: Коя монета докосва 

първа дъното?

Отг.: Тази в първата кофа, защото водата е течна, а 
при 25 градуса по Фаренхайт водата вече е лед.

Йоан Димитров



МАЛКО УСМИВКИ

Единадесет години 
учих и не научих нищо 
за ипотеки, заеми и 

данъци.
Затова пък съм 

запознат със строежа 
на чехълчето и 

амебите.
✴✴✴

Орнитологът изскача 
от кабинета си с 

писък.
 – Какво стана? – 

питат го колегите. 
– Сложих пръстен на 
крака на една чапла! 

– Е, чудесно, значи ще 
можем да проследим 

миграцията й … 
– Да, ама тя ми рече – 

„Съгласна съм“.
✴✴✴

Илюзионист работел 
на кораб в Карибско 

море. Пътуващите 
всяка седмица били 
различни, затова 

фокусникът правел 
едни и същи номера 

всеки път. За 
нещастие обаче 

папагалът на 
капитана започнал 

да разбира как 
стават номерата и 
започнал да разваля 
шоуто. По време на 
представлението 

изкрещявал: “Това не е 
същата шапка,” “Крие 
цветята под масата”, 
“Защо всички карти са 

асо?”
Фокусникът бил бесен, 

но нямало какво да 
направи. Един ден 

корабът претърпял 
инцидент и потънал. 

Човекът се озовал 
на една греда насред 

океана заедно с 
папагала. Двамата се 
гледали с омраза, но 
не отронили и дума. 

Минал ден, минал 
втори, никой не казвал 

нищо. Най-накрая, 

след близо седмица, 
папагалът промълвил:
- Добре, предавам се. 

Къде е корабът?
✴✴✴

Научила мечката, 
че ще има ревизия в 

гората. Разтревожила 
се:

- Бре, ами сега! Аз - с 
кожух, мъжът ми - с 
кожух, децата - и те 

с кожуси. На една 
заплата - откъде!?

Хукнала да се 
спасява. Срещнала я 

костенурката:
- Мецо, накъде си 

хукнала?
- Остави се... Ревизия 

ще има. Как да 
обяснявам откъде 
са всичките тези 

кожуси?
Стреснала се 

костенурката:
- Бре, ами сега! Аз - с 
къща, мъжът ми - с 

къща, децата - и те с 
къщи. На една заплата 

- откъде!?
Хукнала след мечката. 

Срещнал ги щъркелът:
- Какво сте се 

разбягали така? 
- Остави се... Ревизия 

ще има. 
Изстинала му 

усмивката на щъркела:
- Бре, ами сега! Аз 
- всяка година на 

екскурзия в чужбина, 
жена ми - на екскурзия 

в чужбина, децата 
- и те на екскурзия 
в чужбина. На една 
заплата - откъде!?

Хукнал с тях. 
Срещнали маймуната. 

Като ги видяла, 
че бягат - и тя се 

присъединила. По едно 
време се уморила и 

се сетила да ги пита 
защо бягат. Обяснили 

й за ревизията. 
Маймуната се 

плеснала по челото и 
рекла:

- Бягате, защото не 
ви е чиста работата. 
Ами аз, с моето голо 

дупе, накъде съм 
хукнала?!
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