
 С усмивка в 4-то
                    Брой 64, 2021 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Блажени ония, които без да видят, са повярвали

   Най-светлият 
християнски празник 
е Великден и се смята 
за истинско тържество 
на вярата и на духа. 
Възкресение Христово 
или Великден е 
денят, в който 
християните празнуват 
възкресението на Сина 
Божи Исус. 
  На този празник 
християнската религия 
чества връщането на 
Исус Христос към 
живота на третия ден, 
след като е разпънат на 
кръста и погребан. Със 
смъртта си Христос 
изкупил греховете 
на човечеството, а с 
Възкресението си дал 
надежда за живот след 
смъртта. 
   Смята се, че всяка 
година нощта срещу 
Великден е най-тихата 
и безмълвна нощ. 
Това се случва, защото 
християни от цял свят 
палят свещи и чакат 
свещениците с кръста 
и иконите да излязат 
от църквата, за да я 
обиколят и по този 
начин символично да 
стигнат до запечатания 
гроб на Исус Христос. 
   На светлия празник 
Великден църквата 
призовава вярващите 
да пречистят 
чувствата си и да 
видят Христос, който 

сияе със светлината 
на възкресението. На 
Великден се подаряват 
червени великденски 
яйца, които са 
символ на живота 
и ни напомнят, че 
нашият нов живот се 
е появил благодарение 
на жертвата на Исус 
Христос.
   Празнуването 
на Великденските 
празници по света 
има различни обичаи 
според народните 
вярвания и предания. 
Яйцата, козунакът 
и агнето са три от 
основните елементи 
на великденската 
празнична трапеза. 
  В миналото 
яйцето често пъти 
се е асоциирало с 

Вселената. Разглеждало 
се е като символ 
на прераждането 
през пролетта, а 
с възникване на 
християнството 
започва да се 
възприема като символ 
на раждане на човека. 
Най-голяма сила имало 
първото снесено яйце, 
а първите червени 
яйца хората слагали в 
сито, постлано с нова 
кърпа, за да може 
слънцето да ги види и 
да се усмихне. Вярвало 
се, че тези яйца имали 
силата да предпазват 
и да лекуват. Когато 
има гост на Великден, 
старите хора казват, 
че трябва да му се 
подари червено яйце, 
за да може богатството 

никога да не напуска 
дома.
   Агнешкото е също 
един от важните 
компоненти на 
празничните обичаи. 
Исус Христос е 
представян като 
Божи агнец и агнето 
се свързва с неговата 
смърт, защото е 
жертвано в деня на 
Възкресението. Той е 
невинен и безгрешен 
и очиства греховете 
на света. Легендата 
разказва, че дори и на 
кръста не му счупили 
коленете както правели 
с всички, за да го 
запазят цял като жив 
агнец.    
                                                 

Виктория Исаева, 
VII А клас



Традиции по Великден

В клуб "Да сготвим заедно вкусно и здравословно" 
учениците от IV А клас боядисаха великденски 

яйца с естествени бои и материали.

1. В Австралия 
изключително 
популярни са захарни 
и шоколадови 
яйца. Продават се и 
лакомства зайчета 
и билби – торбеста 
животинка, подобна на 
мишка. Австралийците 
я смятат за 
великденски символ на 
страната.

2. Шведите украсяват 
къщите си в жълто, 
бяло и зелено. На 
трапезата присъстват 
ястия, подобни 
на коледните. 
Великденските яйца 
представляват голям 
картон, в който са 
пуснати бонбони.

3. Докато в Нова 
Зеландия традиция е да 
се крият великденските 
яйца, някои хора в 
Швейцария гордо 
ги показват. В Нион, 
близо до Женева, 
е традиция да се 
украсяват фонтани с 

цветя, панделки и яйца.

4. Камбаните във 
френските църкви 
никога не бият на 
Велики петък като 
признание за смъртта 
на Исус. Това е 
така, защото тогава 
камбаните „политат 
към Рим“ и се връщат 
обратно точно на 
Великден, когато 
трябва да зазвънят 
отново.

5.Ние ядем 
Великденските яйца, 
но англичаните ги… 
търкалят. Търкалянето 
на яйца е все още 
доста популярен 
спорт в Обединеното 
кралство. Конкурсът 
се състои в търкаляне 
на яйца надолу по 
големи хълмове. Онзи, 
чието яйце отиде най-
далече или не се счупи 
при търкалянето, 
побеждава.

Симона Николова, 
VII А клас

❧Традиционно 
боядисването на 
яйцата се нарича 
писане или писанка. 
Боядисването 
навремето ставало 
с бои от естествени 
материали, например 
червена боя от червено 
цвекло. Останалата 
украса се прилагала 
върху яйцето чрез 
горещ въглен.

❧Едно от най-
големите великденски 
яйца, правени някога, 
е било изложено 
през 2011 година в 
италианския търговски 
център Ian. Яйцето е 
имало височина 10,39 
м, обиколка - 19,6 м и е 
тежало 7200 кг.
 
❧Първото 
шоколадово 
великденско яйце е 
произведено през 1873 
година от Fry's.

❧В Норвегия е 
популярно по време 
на Великден да се 
разгадават криминални 
случаи, свързани 
с убийства. Затова 
телевизиите излъчват 
подобен тип филми и 
сериали, а вестниците 

публикуват съспенс 
истории.

❧Великден в 
Испания се отбелязва 
с многобройни 
процесии на 
религиозните ордени. 
Често участниците 
са с качулки, за да 
напомнят сцени 
от инквизицията. 
Огромни фигури на 
Исус и на светците се 
разнасят из градове и 
села. Някои каещи се 
християни дори влачат 
железни вериги.

❧ Жителите на остров 
Корфу хвърлят през 
прозорците и терасите 
глигени съдове.
Местните вярват, че 
разбиването на саксии 
и тигани на улицата 
сутринта на Велика 
Събота ще ги дари със 
здраве.

❧Великденската 
традиция в Унгария 
повелява момчетата да 
гонят момичетата, за 
да ги напръскат с вода 
или парфюм, като по 
този начин си просят 
целувка.

Йоан Димитров, VII А

Любопитни факти за Великден



  Учениците от II А 
клас с ръководител 
г-жа Доника 
Борисова изненадаха 
подготвителната 
група с куклен 
театър "Великденска 
приказка". Децата бяха 
подготвили гатанки, 
песни и танци, с 
които провокираха 
включването на най-
малките възпитаници 
на училището да станат 
част от пиесата и от 
празника.

Великден
На Великден чукаме 

яйца
и това е нашата съдба.
Ако яйцето ти е здраво 

след борбата, 
ти ще бъдеш здрав, 

корав като твоя нрав.
Но и без печалба на 
борба, ние пак ще 

бъдем здрави, 
Здрави, бели и 
щастливи, като 

Слънцето красиви.   

Даяна Лазарова, III В 

 Младите кулинари 
от клуб "Да сготвим 
заедно вкусно и 
здравословно" с 
ръководител г-жа 
Десислава Илиева 
посетиха пекарната 
"Хляб и здраве" в 
национален парк 
Врана, където научиха 

какво представлява 
занаятчийският хляб с 
квас, ръчно приготвен 
по традиционен начин.
 Децата месиха и 
опитаха различни 
видове хляб без 
консерванти под 
наставленията на г-жа 
Калина Илиева. 

 Кулинарите от IV 
А клас посетиха 
Университетстката 
ботаническа градина, 
за да научат повече за 
растенията, които се 
използват в нашите 
ястия. Разгледаха 
зеленчуци, подправки 
и екзотични плодни 
дръвчета в градината.

 Учениците от IV 
Д клас с класен 
ръководител Таня 
Попова и втори учител 
Йоанна Николова 
изработиха уникални 
макети от рециклирани 
материали и предадоха 
пластмасови капачки 
за рециклиране.

Сестрички
Ний сме две сестрички,

две сестрички, две 
звездички.

Ходим в планината, 
играем си с децата.

Ех, каква хубава игра.
Мечта е да си имаш 

сестра. 
Ема Атанасова, I клас



Национално състезание KGL Contest
 Успешното 
ни членство в 
Асоциацията на 
Кеймбридж училищата 
в България прерасна 
в домакинство 
на националното 
състезание KGL Con-
test, на което деца 
от цяла България 
се събират, за да 
проверят знанията 
си по английски. 
От 4.ОУ имаше 
шестима класирани 
на националния кръг 

ученици. Заедно с 
тях в нива А1, А1 
Senior и А2 в нашето 
училище се състезаваха 
ученици от различни 
градове на България. 
Г-жа Поли Андреева 
поднесе на екипа на 
4.ОУ комплимент 
за отличното 
домакинство на 
състезанието KGL 
Contest и подарък от 
Асоциацията - нов 
цветен принтер за 
училището.

В 4.ОУ бяха наградени класиралите се ученици 
на Национален кръг и отлично представилите 

се на състезанието по английски език към 
Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България (КGL) за учебната 2020/2021 година.

Учениците от II, III 
и IV клас, които се 

представиха отлично 
на състезанието по 
английски език "Аз 
общувам с Европа", 

организирано от  
Сдружението на 

българските начални 
учители, получиха 

своите награди.

 Министърът на 
образованието 
и науката проф. 
Николай Денков връчи  
почетното отличие 
„Неофит Рилски“ на 
г-жа Албена Полянска 
– старши учител по 

английски език в 
4.ОУ, за цялостна 
високопрофесионална 
дейност в училищното 
образование. 
Почетното отличие 
„Неофит Рилски“ 
е най-високото 

отличие, присъждано 
в образователната 
система на Република 
България. Ежегодните 
награди „Неофит 
Рилски“ се присъждат 
от МОН на изявени 
учители и директори 

в сферата на 
образованието за 
дългогодишната 
им цялостна 
високопрофесионална 
трудова дейност в 
системата на народната 
просвета и приноса 
им в развитието на 
образователното дело в 
България.



 В час по английски 
език при г-жа Дора 
Найденова учениците 
от III А и III Б клас се 
вдъхновиха от магията 
на глаголицата, 
първата българска 
азбука, и направиха 
проект, посветен на 
"говорещите знаци" и 
на посланието, което 

те носят: "The magic 
of the Bulgarian alpha-
bet".  Третокласниците 
написаха имената си на 
глаголица и преведоха 
на английски език 
значението на 
наименованието на 
първата буква от 
своето име.

Прояви въображение и създай корица на любима книга
 Ученици от 4.ОУ бяха 
наградени за участието 
си в конкурса „Прояви 
въображение и създай 
корица на любима 
книга“, организиран 
от Местната комисия 
за борба срещу 
противообществените 
прояви на малолетни 
и непълнолетни с 
председател кмета на 
район „Искър“ г-н 
Ивайло Цеков. Първи 

места са присъдени на: 
Марина Тошкова 
от II В, Виктория 
Стоянова от III В, 
Михаел Тахов от 
IV В клас. Мартин 
Митков от IV Д клас 
спечели специалната 
награда за креативност 
и оригиналност. 
Награди получиха и 
учениците, спечелили 
второ и трето място на 
конкурса.

  Учениците от V Д клас 
с класен ръководител 
г-жа Надежда 
Гергишанова взеха 
участие в Софийския 
фестивал на науката, 
като се включиха 
в работилницата 
„От нищо нещо“, 
организирана от Гьоте-
институт, София. 
Учениците, научиха 
какво е ъпсайклинг 

(upcycling) - процес, 
който превръща 
ненужни стари вещи в 
уникални предмети на 
изкуството и дизайна. 
Петокласниците изра-
ботиха свещници 
от стъклен буркан и 
пластмасови сламки, 
научиха и интересни 
факти за създаването, 
използването и 
бъдещето на сламките.



Българското наследство и опазването му
 Гост в 4.ОУ бе 
гл. ас. д-р Даниел 
Фокас от Института 
за етнология и 
фолклористика с 
Етнографски музей при 
Българската академия 
на науките (ИЕФЕМ 
– БАН), който 
изнесе презентация 
на тема „Що е то 
движимо културно 
наследство (ДКН)?“. 
Представянето се 

състоя по проект „По-
литики за опазване 
и социализиране 
на (нематериално и 
движимо) културно 
наследство“, кой-
то се реализира в 
ИЕФЕМ – БАН в 
рамките на проект BG-
05M2OP001-1.001-0001 
Изграждане и 
развитие на център за 
върхови постижения 
„Наследство БГ“. 

Учениците на г-жа Десислава Галева от 6 Г клас 
научиха как да разпознават културното ни 

наследство, какви са механизмите за неговото 
регистриране и пътят за опазването и 

социализирането му като културна ценност.

 Гл. ас. д-р Ива 
Станоева от Института 
за етнология и 
фолклористика с 
Етнографски музей при 
Българската академия 
на науките гостува 
на 7 В клас, с класен 
ръководител г-жа 
Десислава Галева. Г-жа 
Станоева представи 
презентацията „Какво 
са умеели момичетата 
преди повече от 100 
години“ и разказа 

на учениците за 
традиционните женски 
умения: предене, 
тъкане, везане и 
плетене. Така те 
научиха колко значими 
са били тези дейности 
за хората в миналото 
и колко е важно да ги 
опазваме днес, защото 
уменията, както и 
създадените чрез тях 
тъкани и носии, са част 
от нашето културно 
наследство.

 Учениците от 6 Д 
клас бяха домакин 
на гл. ас. д-р Стела 
Ненова от Института 
за етнология и 

фолклористика с 
Етнографски музей при 
БАН (ИЕФЕМ - БАН). 
Тя разказа на децата за 
един от „пазителите“ на 

традициите в България 
– Читалището.  
На учениците 
беше представена 
презентация на тема  

„Читалището – дом 
на старите традиции“. 
За учениците на г-жа 
Десислава Галева 
беше любопитно да се 
запознаят с историята 
на този културен 
център и с неговата 
роля в опазването 
на традициите и 
обичаите. Научиха 
как могат да прекарат 
времето си в 
читалището, какво от  
културното наследство 
могат да открият там 
и в какви дейности 
могат да се включат за 
неговото опазване.



"Серафим" - история за доброто

 В условията на 
социална дистанция, 
когато обучението на 
децата е възможно 
само дистанционно, 
новото българско кино 
влезе във виртуалните 
класни стаи, за да 
направи учебните 
часове по-интересни и 
ефективни.
 Късометражният 
филм „Серафим“ на 

бургаската режисьорка 
Ваня Донева се оказа 
в помощ на учителите 
и шестокласниците 
в изучаването 
на едноименния 
разказ на Йордан 
Йовков в часовете 
по литература.  
Г-жа Ваня Донева е 
предоставила филма 
за ползване като жест 
към преподавателите 
и учениците, които 
продължават учебния 
процес в онлайн 
форма. Така те имат 
възможност чрез 
средствата на аудио-
визуалното изкуство 
да преосмислят 
Йовковата идея,  
особено актуална 
в наши дни  - да 
проявяват милосърдие  
към хората, изпаднали 
в беда. 

 Учениците от VI Г 
и VI Д клас с г-жа 
Десислава Галева - 
учител по български 
език и литература в 
4.ОУ, се докоснаха до 
магията на киното и 
успяха да „прочетат“ 
разказа „Серафим“ 
на режисьорката 
Ваня Донева по един 
нов начин. Чрез 
илюстрации и текст 

те отразиха всички 
емоции и чувства, 
свързани с доброто  и 
състраданието, които 
провокира тази среща.



  Учениците от клуб 
„Училищни медии“ с 
ръководител Силвия 
Костадинова - учител 
по български език и 
литература в 4.ОУ, 
влязоха в ролята на 
фотожурналисти. 
Темата на задачата 
им бе „Малките 
красоти около езерото 
в парк „Дружба“. 
Младите журналисти 
се вдъхновиха и 
запечатаха в снимки 
красотата на езерото и 
парка. 

Клуб „Училищни медии“



Испански вицове за ученици/Chistes en español para estudiantes
1– Jaimito, conjuga el verbo andar.

– Yo... yo ando... Tú... tú andas.
– ¡Más deprisa!

-  Él corre, nosotros corremos, ellos corren.
1.- Хаймито, спрегни глагола вървя.

- Аз ... вървя ... Ти ... вървиш...
- По-бързо, ако обичаш!

- Той тича, ние бягаме, те бягат.

2. – Jaimito, ¿de dónde se extrae el azúcar?
– ¡¡Del azucarero, señorita!!

2.- Хаймито, откъде се извлича захарта?
- От  захарницата, госпожице. 

3. – Jaimito, ¿por qué estás estudiando con una bolsa 
de hielo en la cabeza?

– ¡Para tener la mente fresca!

3. - Хаймито, защо учиш с леден пакет на главата?
- За да си запазя свеж ума.

4. Le dice Jaimito a su profesora:
– Profe, usted no me castigaría por algo que no he 

hecho, ¿verdad?
– Claro que no, Jaimito.

– Estupendo, porque no he hecho los deberes.
4. Хаймито казва на учителя си:

- Професоре, не бихте ме наказали за нещо, което 
не съм направил, нали?

- Разбира се, че не, Хаймито.
- Чудесно, защото не съм си правил домашните.

5. En la escuela, le dice la profesora a Jaimito:
– A ver, Jaimito, ¿qué me dices de la muerte de Na-

poleón?.
Y Jaimito contesta:

– Que lo siento mucho, señorita.

5. В училище учителката казва на Хаймито:
- Да видим, Хаймито, какво ще кажеш за смъртта 

на Наполеон?
И Хаймито отговаря:

- Моите съболезнования, госпожице.

6. – Jaimito, ¿cuál es el futuro simple  del verbo "bos-
tezar"?

– Dormir.
6.- Хаймито, какво е простото бъдеще време на 

глагола "прозявам се"?
- Спя.

7.– Jaimito, ¿qué es un bastón?
– Un paraguas sin vestido

7. – Хаймито, какво е бастун?
      - Чадър без рокля.

8. -¿Por qué los españoles se sientan en la última fila 
cuando van a ver películas cómicas?.
-   Porque el que ríe último, ríe mejor.

8. -Защо испанците сядат на последния ред, 
когато отидат да гледат комични филми?
- Защото последният се смее  най-хубаво.

El material fue elaborado por los hermanos Preslav y 
Stefan del grado 7a.

Con la amable ayuda de Darina Tsacheva - profesora 
de español

Материалът е подготвен от братята Преслав и 
Стефан Симеонови от 7 А клас, с любезното 

съдействие на г-жа Дарина Цачева - учител по 
испански език в 4.ОУ.
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МАЛКО УСМИВКИ

Няма по-бясна майка 
от тази, чието дете 

не се вижда на общата 
снимка, за която е 

платила 4 лева.
***

- Bие биете ли се в 
детската градина?

- Да!
- И кой побеждава?
- Обикновено леля 

Цонка...
***

Тия със заключените 
профили са същите, 
които не даваха да 

се преписва от тях в 
училище.

***

Дъщеря ми е в трети 
клас. За домашно 

трябваше да нарисува 
картина с извънземни. 
Детето вложи огромно 

старание. На другия 
ден донесе двойка и 

забележка:
"Такива извънземни 

няма!"
***

- Господин началник, 
моля да ме освободите 
от работа следобяд!

- Защо?
- Баба е много тежко 

болна.
- Баба ти май се 

разболява на всеки 
футболен мач?

- Може би имате право. 
И аз започнах да я 

подозирам.
***

Ръченицата е открита 
от баща на 7 деца, 

който сутрин чака ред 
за тоалетната.

***
- Напоследък не мога да 

заспя.
- Аз също, но намерих 

решение. Броя наум до 
три и заспивам като 

къпан.
- Само до три ли?
- Е, понякога и до 

четири без петнайсет.
***

След като жената е 
гледала Мастър шеф, 

мъжът се прибира 
гладен вкъщи:

- Скъпа, какво има за 
ядене?

- Фюжън таратор с 
пушек.

***
- Ще дойде време, 

когато в армията ще 
служат само жени.

- Това е невъзможно! 
Армията не може да 

се състои само от 
командири.

***
- Уау, какво 

симпатично кученце! 
Каква порода е?

- Чихуахуа.
- Наздраве!

***
Жена се подава на 

вратата на аптеката 
и пита:

- Случайно да 
имате лекарство за 

отслабване?
- Имаме, но защо не 

влезете?
- Не мога.

Учител:
- Деца, кои птици са 

най-полезни за човека?
- Печените, господине.

***
На голям пътнически 

круизен кораб:
- Господин капитан, 

разрешете да доложа 
- имаме пробойна на 

кораба!
- Как разбрахте?

- В плувния басейн има 
акула!

***
Майка казва на 

детето си:
- Не ходи толкова 
на дискотека, ще 

оглушееш!
- Да, мамо, вече 

обядвах.
***

Обява:
Продавам булдог. Яде 
всичко. Много обича 

деца.
***

В Ню Йорк спрели 
тока. Хиляди 

американци прекарали 
нощта, заседнали на 

ескалаторите...
***

Двама ловци се срещат
- O, на лов? Ами ако 

срещнеш някоя мечка?
- Няма страшно - аз 

съм с памперс.


