
 С усмивка в 4-то
                    Брой 65, 2021 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Какво е да си популярен в TikTok
За да започнеш да 
снимаш в ТikTok, 

трябва да си готов на 
всичко. Когато правиш 
видеа, ще получаваш т. 
нар. градивна критика 

или hate, както го 
наричат други. Това 
значи, че зрителите 
ще излеят цялата 

си злоба към теб, ако 
видеото, което си 

качил, не им хареса. 
Или пък ще събереш 
много насърчаващи 
коментари. Някои 
родители вярват, 
че в приложението 

има хора, които 
биха застрашили 
децата им. Обаче 

това бързо може да 
се оспори, защото в 
приложението има 

функция за блокиране 
на потребители. 

Чрез тази функция 
децата лесно могат 
да са в безопасност. 

Факт е, че ТiкТок не е 
приложение за деца под 
13 години, но въпреки 
това много деца под 

13 го гледат и качват 
видеа. Поради тази 

причина алгоритъмът 
на приложението 
е програмирано да 
изтрива канали, 

които са докладвани 
като такива, 

които нарушават 
възрастовото 
ограничение.                         

  Йоан Димитров, на 
14 г. от 4.ОУ „Проф. 
Джон Атанасов“
"Разбрах за ТiкТок още 
през 2017 г., когато 
приложението се 
наричаше 
Musica.ly. Тогава 
не исках да качвам 
мои публикации, 
защото мислех, 
че е безсмислено. 
Публикувах първото 
си видео, то не събра 
много гледания, но 
не след дълго друго 
от видеата ми събра 
2000 гледания. В 
началото получавах 
освен положителни и 
обидни коментари, но 
ги игнорирах. Обаче 
едно от видеата ми 
събра 22 000 гледания 

и тогава започнах да 
събирам все повече 
последователи. 
Ала след няколко 
месеца гледанията 
ми започнаха да 
спадат рязко и тогава 
потърсих причината 
защо се случва това. 
Осъзнах, че е, защото 
снимах видеа, чиито 
идеи са взети от други 
известни хора. След 
това започнах да 
правя видеа, които 
са базирани на мои 
собствени идеи. След 
време смених жанра 
на своите видеа и 
започнах да правя 
забавни скечове, които 
се гледат от много мои 
последователи. Все 
още получавам обидни 

коментари, но това 
не ме спира да качвам 
видео на всеки два 
дни. Отрицателните 
коментари не са нещо, 
което ме демотивира, 
защото ги приемам 
като съвети, които ми 
помагат да подобря 
качеството на видеата 
си. Сега имам 10 800 
последователи и съм 
много благодарен на 
всичките ми фенове, 
които ме подкрепят и 
ме мотивират всеки 
ден. "

  Симона Николова, 
 на 14 години от 4.ОУ
  "Първоначално 
мислех, че TikTok e 
скучно приложение, 
но след като започнах 
да го използвам, много 
ми хареса. Не смятах 
да качвам публикации, 
а само да гледам, но 
с времето започнах 
да качвам малко по 
малко, ала не събирах 
много лайкове, но това 

не ми пречеше. Обаче 
започнах да виждам 
под други клипове хейт 
коментари, хората се 
обиждаха и караха. В 
този момент и аз се 
притесних да не получа 
хейт коментар, след 
време се престраших 
и започнах отново да 
качвам видеа - видях, 
че не получавам 
хейт коментари и 
продължих да си 

снимам. Почти няма 
човек, който да не знае 
за него.
 Харесвам TikTok, 
защото е интересно 
приложение, в него 
има неща, популярни 
за нас тийнейджърите, 
но проблемът е, че 
ние се пристрастяваме 
към гледането на 
видеа и започваме да 
забравяме за училище, 
за домашни и за всичко 
важно, понякога 
дори ни мързи да си 
пишем домашните и 
единственото, което 
правим, е да гледаме 
клипчета."
 



Преумора заради изпити
 Децата, които са 4. и 7. 
клас ги чакат матури, 
някои от тях ходят 
цяла година на уроци, 
правят пробни матури, 
трудят се и полагат 
много усилия.
 Преумората от 
уроците е много 
шокова и голяма 
за учениците. Те са 
изложени на голям 
стрес. Прибират се 
у дома уморени и 
изтощени. Не им 
остава време за добър 
сън. Освен това, че 
трябва да се подготвят 
за НВО, трябва и 

да учат по другите 
предмети за добра 
диплома. Няма време 
за почивка, камо ли за 
излизане навън пред 
блока с приятели, на 
разходка в планина или 
в парка.
 Трябва само да четеш 
и от друга страна 
родителите ти се карат, 
че не учиш, защото 
те са на работа и не 
виждат твоите усилия 
през деня и си мислят, 
че не правиш нищо.
 
 Мобилните устройства 
също много разсейват.      

         Три съвета за 
справяне с изпитите:

1. Не гледайте на 
изпитите като на 

нещо страшно!
2. Изразът ,,преди 
изпит НЕ трябва 

да се учи“, не върши 
работа. 

3. Ако изпитът е 
устен, НИКОГА НЕ 

МЪЛЧЕТЕ!
Криста Чернева, 

VII А клас 

Родителите - пример за своите деца
научат да се справяме 
с живота, те ни дават 
наставления, поучават 
ни, забраняват ни 
дадени неща или ни 
поощряват.
•Родители, 
демонстрирайте 
приемане - нека 
децата бъдат каквото 
желаят и не давайте 
строги напътствия, 
оставете ги да вземат и 
собствени решения.
•Насърчавайте ги, но 
без да ги съдите.
•Слушайте децата 
си и се опитвайте да 
разберете чувствата 
им.
•Оставете ги да изразят 
себе си.
•Подкрепяйте идеите 
на децата си.

     Симона Николова и 
Виктория Исаева, 

VII А клас

  Децата имат нужда 
от образец, който 
да следват, за да 
може да израстнат 
като личности. 
Всеки родител иска 
да възпита детето 
си да бъде добър 
човек, но ние, 
тийнейджърите, не сме 
подвластни толкова 
на родителите си, 
колкото на влиянието 
на връстниците ни.   
Трябва обаче да се 

има предвид, че ако 
родителите ни ни 
даряват с обич и са 
добър пример за нас, 
ние ще израстнем 
като едни пълноценни 
личности.   
  Времето, прекарано с 
родителите, е времето, 
когато ние разбираме 
най-големите истини 
за живота. Всеки 
родител иска най-
доброто за детето си. 
В желанието си да ни 

Четенето на 
задължителните 
книги при децата

   
   Децата намират повечето 
дадени произведения за 
скучни и не ги прочитат. 
А дори и да ги прочетат, 
то рядко е с необходимото 
разбиране. Това се дължи 
на факта, че действието 
в по-голямата част 
от задължителните 
произведения се развива 
във времена, които вече 
са назад в миналото и на 
съвременните деца им е 
трудно да се пренесат в тях 
и да изживеят емоцията 
на произведенията 
във въображението 
си.  Книгите за лятото 
трябва да бъдат в интерес 
на учениците, да са с 
по-актуални сюжети 
и да са по-близки до 
съвременността, за 
да събудят интереса 
на читателите и да ги 

мотивират да четат.

  
Ева Кючукова, VII А клас

 



"Книговище" -  децата четат с разбиране чрез игрови подходи
 Учениците на г-жа 
Силвия Костадинова 
от клуб „Училищни 
медии“ занапред ще 
имат възможността 
да публикуват 
свои статии по 
различни теми в 
рубриката „Вижте“ 
на платформата 
„Книговище“.     
„Книговище“ е 
образователна 
интернет платформа 
за ученици, в нея се  
насърчава четенето 
с разбиране. В 
платформата има над 

1500 въпросника върху 
детска художествена, 
научнопопулярна, 
учебна литература. 
Може да прочетете 
и първите по рода 
си български детски 
новини на "Вижте" 
https://www.knigovishte.
bg/vijte    
 Връзка към 
платформата https://
www.knigovishte.bg/

 Доника Пейкова от IV В клас - възпитаничка 
на г-жа Мариана Василева, получи специална 
награда на knigovishte.bg "Дигитален създател" 
за приноса ѝ към богатството от въпросници в 

платформата. 

 Ученичката Деница 
Христова от III Г 
клас е победител 
за 2021 година за 
ниво Pre-A1 със 120 
от 120 възможни 
точки (единствен 
максимален резултат 
за участвалите от 

цялата страна ученици 
в състезанието в 
нейната възрастова 
група) на Националния 
кръг на състезанието 
по Английски език 
към Асоциацията на 
Кеймбридж училищата 
в България.

В 4.ОУ получихме 76 нови лаптопа от участието 
ни в проект "Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи".

Проекти на тема "Моята представа за 
Антарктида", изработени от петокласниците в час 

по география при г-жа Илияна Русева.



ИЗ ЖИВОТА В УЧИЛИЩЕ

  През октомври 
2020 г. децата от 
логопедичната група с 
логопед г-жа Десислава 
Илиева започнаха 
своята първа 
космическа мисия 
като нарисуваха и 
изпратиха картички на 
космическа тематика 
за инициативата 
"Космическа поща".
Писмата  пътуваха до 

Тексас, САЩ, и бяха 
изстреляни с ракетата 
New Shepard, след 
което, маркирани със 
специален печат, се 
завърнаха отново в 
4. ОУ.

   Клуб "Да сготвим 
заедно вкусно и 
здравословно" от IV 
А клас с ръководител 
г-жа Десислава Илиева 
представи своята 
заключителна изложба.     
Цветята и животните 
на картините са 
изработени от зърнени 
растения, варива и 
семена. 
 Може да опитате и вие 
вкъщи да си направите 
такива картини!

 Малчуганите от 
подготвителната 
група с учител г-жа 
Елена Антонова 
завършиха своята 
учебна година. 
На 1 юни - Деня 
на детето - те 
получиха своите 
грамоти и 
свидетелства. 
 Наесен децата 
отново ще се 
завърнат в 
училище, но вече 
като ученици в 
първи клас. 



 Според г-жа Таня Груева: „Химията не е само 
формули и уравнения. Тя е страст, магия и 
любов!" В часа ѝ по химия учениците от 7. клас 
в Откритата класна стая на 4.ОУ запалиха огън 
с вода, произведоха дим с цветовете на дъгата и 
доказаха, че ученето е забавно, когато е нагледно.

 Клуб "Театрално студио" с ръководител г-н Румен Бозаджиев при 4.ОУ постави постановката "Радини 
вълнения". Чрез дейността на театралния ученически клуб за занимания по интереси младите актьори 

развиват своите творчески и литературни компетентности.

НП "Отново заедно"

 Много наши възпитаници успяха да летуват на 
море и планина по програма "Отново заедно" през 
лятото на 2021 г.  Програмата включваше не само 
спорт и забавления, а и разнообразни посещения 

на културни и исторически забележетелности.

Ученето е забавно, когато е нагледно



УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ 

  
 Учениците от II Г и II Д 
клас посетиха фермата 
за щрауси „Щраусово 
забавление”. Разходката 
им продължи към 
Костенския водопад. 
Заредени с емоции 
децата се върнаха в 
град София, в очакване 
на следваща екскурзия.

 Ученици от IV клас бяха на зелено училище в гр. Девин, те успяха да разгледат забележителностите и 
в гр. Пловдив, посетиха Историческия музей в Смолян и Обсерваторията в Рожен.

 Първокласниците отпразнуваха Деня на детето 
- 1 юни, на зелено училище. Под ръководството 

на своите госпожи те играха, рисуваха и се 
забавляваха няколко дни.

Учениците от II А, II Б, II В клас бяха на 
екскурзия до гр. Казанлък, децата посетиха 

Казанлъшката гробница, музей "Искра" и музея 
на розата.



СПОРТЕН СВЯТ

В Карловац, Хърватия, се проведе Европейската 
купа по кикбокс. Спортен клуб "Масару" участва 
в турнира с 30 състезатели в 120 старта. Клубът 

се класира на трето място по медали в турнира: с 
38 златни, 21 сребърни и 25 бронзови медала. 11 
от състезателите на СК „Масару“ са ученици на 

4.ОУ „Проф. Джон Атанасов“. 

 Ева Кючукова от VII А клас спечели първо място и 
златен медал за танц в категория "Контемпорари" 
на VII Международна олимпиада за музика и 
танц в гр. София. Освен от индивидуалното 
си изпълнение Ева и момичетата от школата ѝ 
се закичиха със златни медали в категориите 

"Класически балет" и "Характерен танц".

 Олег и Сиана от III Г клас, състезатели на СК 
"Масару", спечелиха два сребърни и един бронзов 
медал в своите категории на Европейската 
купа по кикбокс в гр. Карловац, Хърватия.

  Отборът по крикет към 4.ОУ зае трето място в 
състезанието „Детска крикет лига” на 01.06.21 г. 
Учениците, подкрепени от техните ръководители: 
г-жа Весела Александрова и г-н Деян Бакърджиев 
- учители по ФВС към 4.ОУ, се представиха 
отлично в решаващата за тях игра. За да победят 
в мача, новите батери трябваше да отбележат 
повече точки от другия отбор. Двубоят завърши, 

след като приключиха всички ининги.



Занимателни идеи

Загадки
1.Трима доктори казват, че Павел им е брат. 
Павел казва, че няма брат. Кой лъже?

Отговор: Никой не лъже. Павел има три сестри.
2.Едно голямо човече и едно малко човече се 
разхождали в гората. Малкото човече било син 
на голямото, но голямото човече не му било 
баща. Какво било то на малкото?

Отговор: Майка
3.Кое е по-тежко 1 кг памук или 1 кг желязо?

Отговор: И двете са  по 1 кг и са равни
4. Колко лъжици трябва да се поставят на масата, 
на която седят майка, баща и всичките им деца:3 
момчета, които имат по-една сестра, така че за 
всеки да има лъжица?

Отговор: Шест лъжици, защото момчетата са три 
и имат една сестра.

5. Двама стрелци влезли в една стая. Първият 
с един изстрел отвил крушката на лампата, а 
вторият с един изстрел я завил. Кой от двамата е 
по-точен?

Отговор: Вторият, защото е стрелял на тъмно.
Стефан Симеонов, VII А клас

Идеи за ваканцията

   Сигурно сте 
очаквали ваканцията 
с нетърпение и сте 
правили планове 
какво ще правите през 
нея. Не ви е стигало 
времето през учебната 
година, затова сега, 
когато ваканцията 
дойде, забравяте за 
всички свои грижи и 
планове. 
✴Забравете за всички 
училищни грижи, 
обърнете внимание 
на вашите занимания 
и интереси. Сега е 
единственото време, 
в което може да се 
отдадете на почивка.
✴Съберете приятелите 
си и отидете някъде на 
разходка. На хълмчето 
пред блока или на 
разходка в парка. 
Насладете се на чистия 
въздух, на красивата 
природа и на топлото 
слънце.
✴Ако обичате да 
пътувате, отидете на 
разходка с родителите 
си. Например в най-
близкия град, някоя 

планина или пък 
на море за няколко 
дни. Ще се насладите 
на спокойствието 
и семейните 
взаимоотношения.
✴Отидете на село 
при баба и дядо да 
помогнете в градината. 
Да разгледате 
чистата природа и 
да се порадвате на 
домашните животни в 
обора. 
✴Поканете приятел 
вкъщи да гледате филм, 
да ядете пуканки и да 
се забавлявате.
✴Отдайте се на 
хобитата си, които ви 
носят удоволствие. 
Или пък спортувайте 
за по-пълноценен и 
здравословен живот.

Дария Веселинова, 
VII А клас

Храни за лятото

  Диня - Динята е 
повече от 90% вода, 
което ви помага да се 
хидратирате. Това е 
изключително важно 
в летните месеци. От 
динята също така 
можете да си набавите 
много витамини и 
фибри. Дори семките 
на динята са богати на 
белтъчини и мазнини 
и от тях се прави 
растително масло. 

 Пъпеш - Най-важната 
мярка в горещото 
време е приемът на 
течности. Можем 
да си го осигурим и 
чрез пъпеша, който 
съдържа повече от 90 
на сто вода.
  Мента - Ментата 
охлажда езика и затова 
вкусът ѝ е освежаващ в 
горещото време.
  Праскови - Те са 
вкуси и ароматни, 
но благодарение 
на тях си набавяме 
и антиоксиданти, 
витамини С и А и 
калий. Той регулира 
кръвното налягане и 
помага за по-бързо 
възстановяване 
след тренировка, 
избягвайки мускулната 
треска.

Калина Димитрова,
VII A клас



На добър час на журналистите от VII A клас! Пожелаваме им много 
творчески успехи и благословения в новото поприще! ♥♥♥

МАЛКО УСМИВКИ

Порасналият Иванчо 
чете вестник и 

преразказва на Мария:
– Гледай, Марийке, 

какво пише във 
вестника, значи всеки 
път, когато вдишвам 
и издишвам, умира по 

един човек…
– Ми нормално, като 
не си миеш зъбите…

***
Чак, когато стъпи 
на кантара, Мими 
разбра, че кравата 
върху шоколада е 

предупреждение, а не 
реклама.

***
Крадец се приготвя 
да разбие врата. На 

вратата пише:
„Внимание, зъл 

папагал!“
Крадецът с насмешка 

разбива вратата. 
Тогава папагалът се 

провиква:
– Рекс, дръж!

***
Охранител спира 

посетител на входа на 
голяма фирма:

– Как успяхте да 
влезете тук?! Отпред 
има голямо, зло куче!
– Къде? Да не е онова 

голямо, мъхесто 
нещо, проснато пред 

вратата?
– Да!

– Ужас! А аз си изтрих 
краката в него…

***
Мъж се разхожда с 

козел.
Среща го друг мъж, 

спира и го пита:
– Какво е това 

животно?

– Куче…
– А каква порода е?
– Ризеншнауцер. Не 

виждаш ли, има брада?
– А рога защо има?

– Моля да не се бъркате 
в личния живот на 

кучето ми.
***

 Вечерта син пита 
баща си:

– Тате, защо всички 
приказки, които 

ми четеш вечерта, 
започват с "Имало едно 
време…", а завършват 
винаги с хър-хър-хър.

  
                                

Разговор в турски 
сериал:

– Подай ми солта!
– Заповядай! Да ти е 

сладко! 
***

Ех, че е хубаво, рано 
сутрин да станеш 

от топлото легло, да 
изпиеш чаша силно 
кафе и после ... пак 

да си легнеш, за да си 
доспиш до обяд.

***
Честит 24 май за 

всички, които пишат 
на кирилица!

А за всички останали...
4estit 24 may.

Сутрин трябва 
да бъдеш особено 
внимателен. Едно 

неумело движение - и 
отново спиш. 

***
Колко индийци са 

необходими за смяна на 
една крушка?

Един, разбира се...
Но ще му трябват 
поне 1532 епизода. 

 *** 
- Мамо, днес в училище 

едно дете ме нарече 
магаре!

- И ти какво направи?
- Хвърлих му един къч. 
 ***  

- Тате, може ли да 
взема колата за 

довечера?
- Сине, защо не ходиш 
пеша? Господ защо ти 

ги е дал тези два крака?
- Единия за газта, 

другия за спирачката.

֍֍֍

Вицовете за Вас 
избраха: Йоанна 

Костадинова, Андреа 
Стойновска и Андреа 

Петрова
от VII А клас


