
 С усмивка в 4-то
                    Брой 63, 2021 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

  С 1 март ние 
поставяме 
символичното начало 
на новата стопанска 
година, пролетта и 
прераждането на 
природата. На този ден 
всеки се окичва не само 
с мартениците, които 
най-близките хора са 

му подарили, но и с 
усмивка и надежда за 
едно ново, по-добро 
начало. Няма как да 
говорим за първи 
март и да не споменем 
Баба Марта. Според 
народните вярвания 
тя е или стара и куца 
жена, или млада и 

хубава девойка, но 
и в двата случая 
олицетворява слънцето 
и пролетта. Тя е също 
и персонификация 
на месец март, 
който не случайно 
е наричан „женски 
месец“, и отново е 
символ на зачатието 

ФЛАШМОБ ЗА 1 МАРТ на пролетта и земята, 
която ще роди лятото 
и плодородието.   
Мартеницата е един 
от най-обичаните 
български символи. 
Най-често тя се прави 
от усукани вълнени 
или памучни бели и 
червени конци.  Всеки 
един от цветовете 
има своето значение 
– белият символизира 
чистотата, 
невинността, новото 
начало, а червеният 
олицетворява  живота, 
зачатието, енергията 
на слънцето и 
плодородието. Въпреки 
това в различните 
краища на България 
мартениците могат 
да са направени и от 
други цветове. Така 
например в Родопите 
те са многоцветни, а в 
Софийско и Мелнишко 
може и да са сини и 
червени.

Ева Кючукова

Флашмоб мартеница в двора на училището направиха учениците от 
IV А клас с класен ръководител г-жа Антоанета Цанева.

Мартеници, изработени в часовете за обща и 
допълнителна подкрепа под ръководството на 

г-жа Десислава Илиева - логопед в 4.ОУ.
Нови цветни кътове за почивка има в 

коридорите на училището ни.



С проекти и рецитали по класове 4-то отбеляза 3 март
 Трети март е 
национален празник 
на България – 
Освобождението 
на страната ни от 
османско владичество. 
Датата слага начало 
на Третата българска 
държава през 1878 г. 
след подписване на 
мирен договор между 
Русия и Османската 
империя, с което 
се слага краят на 
Руско-турската 
война от 1877-1878 г. 
Санстефанският мирен 
договор е подписан 
на 3 март 1878 г. в 
градчето Сан Стефано 
(дн. Йешилкьой), близо 
до Истанбул. 
  Една от основните 
причини за Руско-
турската война е 

жестокото потушаване 
на Априлското 
въстание от 1876 г., 
което предизвиква 
огромен отзвук 
в Европа. Редица 
видни европейски 
общественици и 
държавници, сред 
които са и Уилям 
Гладстоун и Виктор 
Юго издигат глас 
в подкрепа на 
потиснатите българи.   
На този ден се вдига 
националното знаме 
и се поставят венци 
на паметника на 
Незнайния войн 
в София, в памет 
на българите, 
загинали в борбата за 
освобождението на 
Отечеството. 

Йоан ДимитровМалките родолюбци от ПГ с учител 
г-жа Елена Антонова

Патриотчетата  от 
I А клас с рокъводител
 г-жа Соня Тодорова.

Тематичен урок в 1 Б клас по случай 3 март с  
учители Анна Костадинова и Емил Апостолов.

Проекти за Трети март 
изготвиха ученици на 

г-жа Мариета Георгиева 
- учител по история и 

цивилизации.



МАЙКАТА - НАШИЯТ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ
 В деня преди да 
се роди, едно дете 
попитало Бог:
- Аз не знам защо 
идвам на този свят. 
Какво ще трябва да 
правя там?
Бог му отговорил:
- Ще ти подаря един 
ангел-хранител, който 
винаги ще бъде до 
теб. Той ще ти обясни 
всичко.
- Но как ще се 
разбирам с него, след 
като не знам неговия 

език?
- Ангелът ще те научи 
да говориш неговия 
език.
- Страхувам се от този 
непознат свят...
- Не се тревожи. 
Твоят ангел ще бъде 
до теб винаги, когато 
имаш нужда – когато 
ти е трудно, когато 
ти е тъжно, когато 
падаш, когато си на 
кръстопът... Той ще 
те пази от беди и ще 
те направлява. Ще те 

обича и ще ти вярва, 
дори и целият свят да 
се изправи срещу теб. 
Можеш да си спокоен 
– той никога няма да 
те подведе или да те 
предаде. Единствен 
сред всички хора на 
земята!
- А как е името на моя 
ангел?
- Това не е толкова 
важно. Той има много 
имена. Но ти ще му 
казваш „Мамо".

Калина Димитрова

Една специална 
изложба на картички 

за 8 март, изработени 
под ръководството 
на ресурсния учител 

Драгомира Станчева.

 Излезе от печат една 
полезна книжка с 
практически съвети за 
учители по отношение 
на работата им с 
ученици със специални 
образователни 
потребности, достъпна 
на български и 
английски език по 
проект "Вдигам ръка 
за приобщаването 
- едно училище за 
всички". Книжката е 

изготвена от учители, 
преподаващи в 4.ОУ: 
Десислава Илиева - 
логопед – координатор, 
Бисерка Николова 
- начален учител, 
Борислава Надкова - 
учител по английски 
език, Боряна Бугарчева 
- училищен психолог, 
Силвия Николова - 
начален учител, Стефан 
Желязков - учител в 
ЦДО.

Практически съвети от учители за учители

Пролетна изложба и цветни шевици от III В клас с класен ръководител Моника Костадинова.



Световен ден на рециклирането

Събираните месеци наред капачки от учениците от IV Г клас с ръководител 
Надежда Йосифова бяха предадени за каузата "Капачки за бъдеще".

III В клас с ръководител Моника Костадинова 
отбеляза Световния ден на рециклирането с 

презентация на тема "Разделно събиране на смет" 
и изработиха  изделия от отпадъчни материали.

 Под ръководството на 
г-жа Доника Борисова 

нейни ученици с 
помощта на г-жа 

Десислава Илиева 
и г-ца Драгомира 

Станчева направиха от 
цветни капачки 

шевица лого за 4.ОУ. 
Със сертификат беше 

отличено 4.ОУ за 
инициативите си в 

рециклирането.

Възпитаниците от 
II Б клас на г-жа 

Димитрина Маркова 
и г-жа Христина 

Балабанова намериха 
ново приложение на 
различни предмети.



Гласът на децата в "Дружба"
  Събитието се 
организира за 
втора година от 
Местната комисия 
за борба срещу 
противообществените 
прояви на малолетни 
и непълнолетни с 
председател кмета на 
района г-н Ивайло 
Цеков. Инициативата 
има за цел да затвърди 
в учениците нагласата, 
че училището е среда, 
в която се насърчават 
толерантността, 
творчеството, 
споделянето на идеи 
и мнения, интерес 

към нетрадиционния 
процес на учене.
Екипът на нашето 
училище с ментор 
г-жа Боряна Бугарчева 
– психолог в 4.ОУ, 
предложи своите идеи 
за това как да помогнат 
на ученик, потънал 
във виртуалното 

пространство, да 
се справи с новите 
образователни 
потребности и да бъде 
активен и отговорен в 
онлайн среда. За своята 
интересна и актуална 
презентация бяха 
отличени учениците 
- Динчо Бугарчев от 

VII Д клас, Криста 
Георгиева от VI Г клас, 
Кристина Златанова и 
Любомир Димитров от 
VII В клас. Директор 
г-жа Таня Груева 
връчи на участниците 
сертификати и 
награди за доброто 
представяне. 

145 години от Априлското въстание

Ученици представиха своите проекти в час по 
история, посветени на Априлското въстание. 

 Четвърто училище 
отбеляза 145 години от 
Априлското въстание. 
 То избухва 
преждевременно на 
20 април 1876 г. в 
Копривщица. Въпреки 
че е неуспешно, то 
постига друга своя цел 
- народният бунт за 
независимост намира 
силен отзвук в Западна 
Европа и особено 
в Русия. По план е 
трябвало да започне на

1 май 1876 г.  
Подготовката на 
въстанието е осуетена 
от османските власти.  
От 95 въстанали села 
и градчета участват 
едва около 10 000 
мъже, въоръжени с 
огнестрелно оръжие.
Неопитността на 
апостолите и липсата 
на достатъчно оръжие 
обясняват 
кървавия му и бърз 
край.



Опазване на околната среда/Cuidar el medio ambiente
Опазване на околната 

среда 
1.Сутрин, за да спестим 
вода, вземете кратък 
душ. С  водата, която 
пада от душа за 15 
минути, може да се 
полива едно растение 
в продължение на 1 
година. 
Не оставяйте отворен 
крана на чешмата, 
докато си миете 
зъбите!
2.Пътуване из града. Да 
се използва градският 
транспорт е по-
добре. Ако пътуваме 
с автобус, вместо с 
кола, спестяваме 80% 
енергия. 
3.В училище. Не хабете 
хартията. Правете 
фотокопията си от 

двете страни на листа. 
4.Вкъщи. Не пускайте 
парното прекалено 
силно. Не смесвайте 
боклука. Изхвърляйте 
разделно: хартия, 
стъкло, метални кутии 
и органични отпадъци. 
 А ти, приятелю, какво 
правиш, за да опазиш 
околната среда? 
 Нали знаеш, че 
планетата е нашият 
дом, а домът се обича, 
уважава и защитава. 

  Материалът е 
подготвен от Божидар, 
Йоан, Криста и 
Ева от VII А клас, с 
любезното съдействие 
на г-жа Дарина Цачева 
- учител по испански 
език в 4.ОУ.

Cuidar el medio 
ambiente

1.Por la mañana, para 
ahorrar agua ...Tomar 
una ducha cortа; Con 
el agua que cae en una 
ducha de 15 minutos se 
puede regar una planta 
durante un año. No dejar 
abierto el grifo mientras 
te lavas los dientes.
2.Viajar por la ciudad. El 
transporte colectivo es 
major: si usas el autobús 
en lugar del coche ahor-
ras un 80% de energia.
3.En el colegio. No mal-
gastar papel. No hacer 
fotocopias por una cara. 
4.En casa. No poner la 
calefacción demasia-
do alta. No mezclar la 
basura. Es recomend-
able separarla en; papel, 

vidrio, latas de aluminio 
y basura orgánica. 

Y tú, amigo mÍo, qué 
estás haciendo para pro-
teger el medio ambiente? 
Sabes que el planeta es 
nuestro hogar, y el hogar 
es amado, respetado y 
protegido.

 El material fue prepara-
do por Bozhidar, Juan, 
Krista y Eva. /7 А/ 
Con la amable ayuda de 
Darina Tsácheva-profe-
sora de español. 

  4.ОУ отбеляза 
Световния ден на 
Земята с рисунки, 
предаване на 
пластмасови капачки 
за рециклиране и 
тематични уроци 
за опазването 
на природата и 
природните ресурси. 
Участваха учениците 
от IV В клас с класен 
ръководител Мариана 

Василева, IV Г клас с 
класен ръководител 
Надежда Йосифова и 
II А клас с втори 
учител Ралица 
Василева. Това е 
една от дейностите, 
включени в активния 
проект на училището 
по програма Еразъм+, 
КД 229 "A glance to the 
future: environment and 
healthy habits".

Световен ден на Земята 



 Една дума, която 
наранява или може би 
променя нещата към 
по-добро. Една дума, 
която променя съдби, 
руши стени и доста 
често събира сърца.
Всеки от нас има нужда 
от някого, който да го 
обича и разбира. Всеки 
от нас се нуждае от 
топлина и подкрепа в 
тежък момент.
Всеки от нас понякога 
има нужда от онази 
живителна сила - 
прошката, която да го 
върне към живот.
Казват, че не можеш 
да си благодарен, 
ако не простиш! 
Благодарността е 
важна и лесна, но 

прошката е преди нея и 
винаги е по-трудна. 
 Защо е добре да 
простим и на тези, 
които не заслужават 
прошката ни?
Помага ни да 
продължим напред.
 Неприязън, злоба, 
презрение... Емоции, 
които често изпитваме 
към някого, който 
ни е наранил.
Съхраняването на 
подобни емоции, 
тяхното „отглеждане“ 
само ни кара да 
запазим болката в 
себе си. Постоянно 
мислим за събитията, 
които са ни се случили, 
и тези мисли ни 
нараняват отново и 

отново. Това пречи 
да се съсредоточим 
върху положителни 
неща и емоции и да 
продължим напред.
 Прошката е нужна 
на вас, а не на човека, 
който ви е наранил.
 Това е смисълът на 
това да простиш. 
Въпреки това често 
смятаме, че хората, 
които са ни наранили, 

имат нужда от 
нея. Истината е, че 
прошката е важна за 
нас и ние не можем без 
нея. 
 Нужна ни е, за да 
спрем да живеем в 
миналото. 
 Никой няма нужда от 
него, нека живеем в 
настоящето, тук и сега!

Стефан Симеонов

Екипът на клуб "Училищни медии"

Силата на прошката

Учениците от VII А клас подготвят поредния брой на вестника под 
ръководството на г-жа Силвия Костадинова – учител по български език 

и литература и редактор на вестника.

 Основна цел на 
клуба е учениците да 
придобият умения да 
пишат, редактират и 
да коригират своите 

статии. Поставя 
се акцент върху 
подготовката на 
публицистичните 
текстове, богатството 

от журналистическото 
жанрово 
разнообразие и върху 
журналистическото  
разследване.  

Журналистите 
изпълняват задачи за 
самостоятелно търсене 
на актуални събития 
и отразяването им, 
пишат по теми, които 
ги вълнуват. В своите 
статии младите 
репортери отбелязват 
успехите и дейностите 
на учениците от 
4.ОУ през годината, 
а за настроение 
накрая не липсват 
забавни страници. 
Журналистическата 
дейност, макар 
и на училищно 
ниво, е свързана с 
осъществяване на 
междуличностни 
контакти, предполага 
по-активна 
комуникация и 
развиване на речевите 
способности.



Проект "Занимания по интереси"
Клуб "Да бъдем грамотни!"

Клуб „Да бъдем грамотни!“ е с ученици от
VII В клас с ръководител г-жа Десислава Галева 

– учител по български език и литература. 
Клубът  провежда занятия и в онлайн среда. 
Учениците участват активно и работят по 

добрата си езикова подготовка.

 Неразделна част от 
общата култура на 
човека е способността 
да се чете и пише, 
както и способността 
да се комуникира 
последователно и 
лесно. Подобряването 
на грамотността 
е важна част от 
образователния 
процес. Това е ценност, 
която помага на 
хората да общуват 

по-добре помежду си. 
Тя е изключително 
важно умение и 
необходимостта от 
нея не се изчерпва 
само с получаването 
на високи оценки 
в училище или на 
матурите. Целта на 
клуба е учениците да 
пишат грамотно, да 
познават правописните 
и пунктуационни 
правила, да ги прилагат 

в писмените си 
работи. Да придобият 
увереност, че са 
грамотни и знаещи. 
 Седмокласниците 
редактират текстове, 
пишат преразкази, 
правят упражнения 
по български език, 

дискутират върху 
литературни въпроси.
Учениците достигат 
до извода, че 
грамотността увели-
чава възможностите за 
намиране на работа и 
достъпа до по-високо 
образование. 

Клуб ‘‘Спортни дейности‘‘  Клуб ‘‘Спортни 
дейности‘‘ с 
ръководител Деян 
Бакърджиев – учител 
по ФВС, е от 16 
ученици от IV Г клас.  
Главната цел на клуба е 
децата да се забавляват 
чрез практикуването 
на различни видове 
спортни дейности. 
Спортът развива у тях 
състезателен дух, воля 
и амбиция да извлекат 
най-доброто от себе си. 
Осъзнават, че спортът 
е най-вече здраве. 
Развиват двигателните 
си качества: сила, 
бързина, ловкост, 
издръжливост и 
гъвкавост.



Логически задачи 
Нищо не убива скуката по-добре от няколко 
бързи логически задачи. Те поддържат ума 
ни във форма и ни дават шанс да блеснем с 

остроумие пред приятели. 

1. Майката на Джони има три деца. Първото се 
казва Емили, второто е Питър. Какво е името на 

третото?

2. Кой е бил най-високият връх на Земята, преди 
да бъде открит и покорен връх Еверест?

3. Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Уилям 
Шекспир, Лудвиг ван Бетовен, Наполеон 
Бонапарт и Нерон. Кой от изброените се 

различава по нещо съществено от другите?

4. Как най-лесно можем да намерим 
миналогодишин сняг?

5. Лора е родена на 28 декември, но рожденият ѝ 
ден винаги се пада през лятото. Как е възможно 

това?

6. Двама приятели играли на шах в продължение 
на два часа. По колко време е играл всеки от тях?

7. Двама бащи и двама синове отишли на лов. 
Успели да убият само три заека, но въпреки това 

всеки от тях се прибрал с по един уловен заек 
вкъщи. Възможно ли е това? 

8. Ако участвате в надбягване и задминете 
втория, на кое място сте вие?

Отговори на задачите
1. Джони
2. Отново Еверест, просто никой не го е открил и 
покорил още
3. Шерлок Холмс - измислен персонаж е
4. Като излезем на Нова година и навън е валяло 
сняг
5. Възможно е, ако Лора живее в южното 
полукълбо
6. По два часа
7. Да, ако са три поколения - дядо, баща и син
8. На второ

 Задачите избра: Преслав Симеонов

Клуб "Забавна математика"
"Всяка клечка е отсечка" е темата на урока в I Б 
клас на клуб "Забавна математика" с ръководител 

г-жа Анна Костадинова.



Занимателни задачи
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МАЛКО УСМИВКИ

Научно доказано е, 
че пълничките жени 
живеят по-дълго от 
мъжете, които им го 

натякват.
***

- Вашата жена е 
толкова младолика!

- Ама, разбира се! 
Те, вампирите, не 

остаряват...
***

Две блондинки си 
говорят.

- Муци моят мъж си 
купи мотор от Англия.

- Олеее, дано да не е с 
десен волан!

Опашка в аптеката. 
Първият клиент 

си дава рецептата, 
аптекарят казва:
- 8,20 лева, моля!
Вторият си дава 

рецептата:
- 10 лева, моля!

На третия:
- 7,50, моля!

Четвъртият клиент, 
изнервен, се провиква:

- Господине, всички 
идваме от един и същ 

доктор, всички сме 
с еднакви рецепти, 
на които пише "ЗП 

НКМЕДМКИЧП", защо 
едни плащат по-малко, 

а други повече?
Аптекарят смутено 

обяснява:
Ами, вижте... буквите 
означават: "Здрасти, 
Пешо, Не знам Какво 

Му Е. Дай Му Каквото 
Искаш. Чао, Пешо."

***
- Мамо, пък този 

неблагодарник Гошо не 

иска да яде фасула!
- Кажи му колко трудно 

си го сварила...
- Ама трябва да го варя 

ли?
***

Стюардеса към 
пилота:

 - Някакъв мъж иска да 
слезе...

 - Той да не би да е 
целият в бинт, гипс и 

на патерици? 
 - Да.

 - Да, познавам го, той 
винаги тук слиза.

***
Учителят:

- Деца, кое време е 
това: аз кашлям, той 
кашля, тя кашля, те 

кашлят...
От последните чинове 

се чува глас:
- Зимно!

***
Майка слага детето 

си да спи, но то плаче. 
Пее му приспивна песен 
- то пак плаче. Пее му 
още една - продължава 

да плаче... 
Накрая детето отваря 

очи и казва:
- Мамо, аз разбирам, че 
ти се пее, но бих искал 

да поспя!
***

- Мамо, учителката по 
български ме похвали!
- Браво! И какво ти 

каза?
- Каза, че пиша като 
лекар с 30-годишна 

практика.
***

Учителката:
- Можеш ли да назовеш 
името на нос в Черно 

море?
- Еми не!

- Браво! Шестица!
***

На площадката 
детето неистово реве, 

майката очевидно 
предала се, не му 

обръща внимание. Към 
тях се приближава 
възрастен мъж и с 
укор се обръща към 

майката:
- Госпожо, не виждате 

ли детето се зачервило 
от реване, що за майка 

сте Вие? Толкова ли 
сложно нещо иска 

горкото дете, че го 
оставяте така жално 

да плаче?
- Нищо сложно 

господине, синът ми си 
изкопа дупка в пясъка 

и сега иска да си я вземе 
вкъщи.

***


