
 С усмивка в 4-то
                    Брой 62, 2021 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Левски и днес ни учи и вдъхновява
4.ОУ отбеляза 148 
години от гибелта 
на Апостола на 
свободата Васил 
Левски с паметен кът 
и рецитали по класове. 
В инициативата под 
надслов „Левски и днес 
ни учи и вдъхновява“ 
4.ОУ с организатор 
г-ца Мариета Георгиева 
- учител по история, 
спечели второ място в 
конкурса, организиран 
от район „Искър“. 
Конкурсът бе по 
идея на народния 
представител от 44-то-
то Народно събрание 
г-н Валентин Радев и с 
подкрепата на кмета на 
район „Искър“ 
г-н Ивайло Цеков. 

На тържествена 
церемония в СО район 
„Искър“ г-жа Таня 
Груева прие наградата 
на 4.ОУ  - луксозното 
издание „Писмата на 
Левски“, „Васил Левски 
Дяконът – Черти на 
живота му“ от Захари 
Стоянов, медал с лика 
на Апостола и грамота.

   „Защо мисля, че Васил Левски е все още жив?“
 Васил Левски според мен е безсмъртен. 

Мисля така, защото и до днес споменаваме името 
му с гордост и преклонение. Той е един от най-

смелите борци за свобода. 
Създавал е тайни комитети, не само из цяла 

България, но и в Сърбия, и в Румъния. 
Подготвял е хората за въстание. Не е успял да 
участва в Априлското въстание, но е помогнал 

много за подготовката му. 
Мечтаел е за справедливост и независимост. За 

знания и революция. 
Живял е преди много време, но можем да кажем, 
че и днес виждаме резултатите от действията му. 
 През краткия си живот Васил Левски е направил 

много. Достойно е спечелил уважението и 
благодарността на цял народ. Затова е жив и 
до днес. Важно е да учим за делата му, за да 

продължава да живее в сърцата ни.
     Гергана Вълчанова, VI Д клас



АПОСТОЛЕ, ТИ ПРИМЕР СИ ЗА НАС!

Учениците от I Б клас с учители г-жа Анна Кастадинова и г-н Емил Апостолов 
изготвиха книга с цитати и илюстрации за Апостола на свободата.



СТИХОВЕ, ПОСВЕТЕНИ  НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ОТ УЧЕНИЦИ НА 4.ОУ

Левски
Левски - верен вожд 

народен,
смел апостол и 

храбрец,
предан, чист и 

благороден, 
за правдив живот 

борец.
Той с потайни 

комитети
вред родината покрил, 
в тези комитети светил
лъч Апостола им бил.

Мая Данаилова, IV Б клас

Апостола
За Апостола любим,
който бе непобедим,
аз ще пиша за Левски 
сега  и за великите му 

дела.
България искаше той 

да спаси, 
от робство вековно да 

се освободи.
Тайни комитети той 

създал
и хората заедно събрал.

Но денят печален 
настъпи

на бесилката Дяконът 
стъпи.

Духът му обаче силен 
и смел

Събудил бе народа за 
великата цел.

    
 Вихра Младенова, IV Б клас

Левски

С много обич в 
сърцето

към любимото 
отечество,

с небето синьо в очите
и узряло жито в косите.

Ти Алостоле на 
свободата,

с много жар и пламък в 
душата

ни посочи пътя светъл,
за свободата ни 

пробуди.
Да вървим по този път
с гордо вдигната глава.
Да се учим всеки ден 
За нас това е вечен 

дълг.

Мария Бонева, IV Б клас

Левски
Васил Левски е нашият 

герой,
за свободата ни се е 

борил той.
В тежки времена се е 

родил,
но душата си на 

България посветил.
Из селцата малки 

обикалял той,
и подготвял народа ни 

за бой.
Но един много мрачен 

ден
Васил Левски бе 

обесен.

Виктория Лазарова, 
V Д клас

Васил Левски

Васил Левски – смел е 
той.

Извършил подвизи 
безброй.

Революционер 
безстрашен, няма 

съмнение.
Направил е велико 

прозрение -
всички трябва да сме 

равни пред един закон
и не дължим на никого 

поклон.
Растял е във семейство 

бедно,
но богати са неговите 

мечти.
Мислел е за себе си 

последно,
но е бил предаван той, 

уви.
Жадувал Левски 

свобода,
зовял народа на борба.
За нещастие, веднъж го 

заловили
и дръзките му планове 

разкрили.
Обесен бил сърцатият 

герой.
Млад и хубав се 
пожертвал той,

но вдъхновява ни 
душата

и живее вечно във 
сърцата.

 Павлин Борисов, VI Г клас



Приключенията на Васил Левски и лъва

 Имало едно време едно дете на име Васил 
Кунчев, което живеело в Карлово. Детето 

обичало да помага на другите и да се бори срещу 
несправедливостта. То много искало да си има 

лъв и на рождения му ден неговото желанието се 
сбъднало. 

След като Левски пораснал, продължил да се 
бори. Той имал обучение, на което изумил 

всички с лъвския си скок. Оттогава всички го 
наричали Васил Левски. Той решил да помага на 

българите в Карлово.                                                    
Веднъж избавил свои сънародници от тежка 

смърт. Левски се борел с дракони. Разбрал, че те 
имат водачи, които са ги накарали да нападнат 

българите. Васил Левски наказал със затвор 
нападателите, но успял да успокои драконите и 

станал приятел с тях.  
В друга от битките му бил подгонен от 

нападателите, които избягали от затвора. Тогава 
той стигнал до една пропаст и тъкмо когато 

нападателите го настигнали, той я прескочил. 
Те си помислили, че Левски ще падне и затова 
погледнали към пропастта. По същото време 

някой дошъл и бутнал лошите в дупката. 
Всъщност това бил лъвът на Васил Кунчев. 

Животното се зачудило къде е приятелят му, но 
го видяло от другата страна. Левски се върнал 

при лъва и го прегърнал. Те закрачили към града, 
за да помагат на българите.

Миа Димитрова, VI Д клас    

За  Левски

Апостоле, ти искрата 
запали

на българския народ,
че пет века бяха 

заспали
под турския хомот.

Ти показа им пътя към 
свободата

и как да се борят с 
Пашата,

как да не скланят глава
дори това да те води 

към черната земя.
Апостоле, прекланям 

се пред тебе
и от сърце ти казвам 

Благодаря! 
Че нас сега заради теб 

ни има,
а ти живееш в нашите 

сърца!

Христина Василева,  VI Г 

Апостола на свободата
  

На революцията 
организатор е той,

българският 
национален герой.

Васил Иванов Кунчев 
се казва,

и пред родината ни 
така умело се доказва.
Пътува по страната, 

в търсене на свободата.
Мечтаел е да настъпи 

справедливостта,
и да върне на родината 

си отново радостта.
За пример той служи 

на мнозина,
като него обичащи 

своята родина.
В сърцата наши ще 
живее вечно той,

с добрините 
извършени от него 

безброй.

Божана Тодорова VI Д клас

II А клас с ръководител г-жа Доника БорисоваIII Д клас с ръководител г-жа Биляна Христова

I Б клас с ръководител г-жа Анна Костадинова



Васил Иванов Кунчев

 В един ден най-
обикновен,

нов юнак на земята 
станал член.

Майката на рожбата се 
радва,

и името Васил му дава.
Момчето много 

бързичко пораства 
и родината започва да 

предпазва,
войни и лошите злини
иска да предотврати.
За свободата той се 

бори,
не спира по света да 

броди,
иска той доброто да 

възтържествува,
и лошото вече да не 

съществува.
Като Апостол пред 

хората застава
и дълбоко в сърцата им 

завинаги остава.
Името му и до днес се 

знае, 
той скъп будител на 

нашата земя е.
                                                     
Анджела Заимова, VI Д клас

Васил Левски 
За чест и уважение 

достоен,
благодарни сме му и до 

днес,
че със своя дух 

победоносен
и със българската чест 

живота даде си за 
свободата,

за независимостта и 
справедливостта.

Неговото име вече Ви 
е ясно

свято и прекрасно.
Васил Левски – 

Апостола на свободата 
и начело на борбата за 

свободата.

Гергана Вълчанова VI Д клас

Васил Левски през погледа на ученици от 
III В клас с учител г-ца Моника Костадинова.



Ученици и родители от 4.ОУ засадиха плодни дръвчета 

  Ученици от II А,  
IV А, V В клас заедно 
със своите родители 
и под ръководството 
на г-жа Доника 
Борисова отбелязаха 
Националния 
празник на България 
в инициативата „Да 
засадим плодно-

медоносна гора“ край 
село Петърч, област 
София, организирана 
от „ Гората.бг“.
 Екипът на 4.ОУ 
работи по проект 
„Поглед към бъдещето: 
Опазване на природата 
и здравословния 
начин на живот по 

програма „Еразъм 
+“, КД 229 от 2019 г. 
Целите на проекта 
са да популяризира 
екологичното и 
гражданското 
възпитание. Ученици 
от II клас разработват 
свои проекти за 
участие в национален 

конкурс „Зелена 
планета“ 2021 и 
планират работилници 
за рециклиране за 
Световния ден на 
рециклирането – 18 
март. Грижата към 
природата е ценно 
качество, което се 
изгражда и възпитава.

Грамоти за наши 
възпитаници от 

конкурса "Истории 
и мечти"

 Христо Цаков и Моник 
Стафанова от 6 А клас 
участваха в шестото 
онлайн състезание 
на международния 
фестивал Povesti si vise 
(“Истории и мечти”), 
организирано от 
Асоциация “Интегра”, 
гр. Арад, Румъния.  

Учениците представиха 
интерпретация на 
българско право хоро 
под ръководството на 
училищния логопед 
г-жа Десислава Илиева.    
Директорът на 4.ОУ 
г-жа Таня Груева връчи 
на двамата участници 
изпратените грамоти 
от организаторите на 
конкурса с пожелание 
за  още нови творчески 
успехи.



Релаксацията като метод за снижаване на напрежението
  Г-н Стефан Желязков 
– учител ЦДО в 4.ОУ, 
представи в часа за 
самоподготовка на 
малките ученици как 
може да се приложи 
методът за релаксация 
и медитация Mind-
fulness, базиран 
на възгледите на 
Джон Кабат-Дзин 
за осигуряване на 
ефективен отдих на 
учениците в начален 
етап, които са на 
целодневно обучение. 
За децата със СОП, 
чиято нервна система 
функционира по 
по-особен начин, 

претоварването със 
стимули е основна 
причина за намаляване 
ефективността на 
ученето. Ето защо 
добрата почивка и 
пълноценният отдих 
са в основата на 
ефективното учене. 
Демонстрацията на 
тема "Медитацията 
и релаксацията като 
метод за снижаване 
на напрежението 
в училищна среда" 
е илюстрация 
на наученото в 
курса "Всички 
сме специални!" в 
Барселона, Испания.

Открит урок по компютърно моделиране

  Открит урок 
по компютърно 
моделиране проведе 
началният учител г-ца 
Силвия Николова и 
показа нагледно как 
работи bookcreator.
com. Инструментът 
е изключително 
подходящ за създаване 
на "приобщаващи" 
електронни книги, 

тъй като позволява 
отлично онагледяване 
(с динамични модели) 
и озвучаване (функция 
"прочети ми" за деца 
със затруднения 
в четенето). Той 
бе представен и 
демонстриран на 
курса "Всички 
сме специални!" в 
Барселона, Испания.

Г-ца Силвия Николова, 
г-жа Десислава Илиева 
и г-н Стефан Желязков 
бяха на обучение в гр. 
Барселона, Испания, 
на тема „Всички 
сме специални!“  
На обучението 
са представени 
тенденциите към 
разширяване на 
понятието „ученици 
със СОП“, разликите 

между традиционната 
класна стая и UDL 
classroom (uni-
versal design for 
learning), както и 
съвременни безплатни 
ИКТ ресурси, 
които повишават 
мотивацията и правят 
информацията по-
достъпна и разбираема 
за децата с ограничени 
възможности.



Емблематични цитати на Васил Левски

Броят подготви: Силвия Костадинова  

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

„Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по 
народната воля.“

„Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме 
всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.“

„Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“

 „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“

„Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!“

„От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в 
нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия.“

„Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“

„Ето близо е вече времето да докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. 
И който от тях не признае нашите закони и не заживее с нас по същите граждански правила, той в 

един миг с всичко ще стане на прах и пепел.“


