
 С усмивка в 4-то
                    Брой 66, 2021 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Отново на училище

 Отново е 15 
септември. Празнува 
Четвърто училище  - 
вълнуват се децата, 
които тепърва ще 
влязат в училище 
и учениците, които 
за пореден път ще 
прекрачат училищния 
праг, копнеещи да 
видят своите приятели. 
Нямат търпение да 
седнат на чиновете, 
опазили тайните им, 
да влязат в класната 
стая, помнеща 
изминали моменти 
от смях и лудории. 
За първолаците това 
е дългоочаквана и 
вълнуваща дата. В 
училище тържествено 

бе открита новата 
учебна година. 
Директор Таня 
Груева произнесе 
приветствено 
слово и пожела на 
всички една здрава и 
ползотворна година. 
В преподавателите 
бяха вперени очите 
на петокласниците, с 
надежда да ги поведат 
по тайнствените 
пътеки на различните 
науки. Биенето на 
първия звънец е 
символ на нов етап 
и ново начало в 
живота на всяко дете. 
Децата с вълнение 
преминаха под арката 
от балони и цветя и 
влязоха в новите си 
класни стаи. Всеки 
си пожела учебната 
2021/2022 година да 
е по-вълнуваща и да 
има възможността 
да докаже своите 
възможности в 
конкурси и състезания.  
Убедени сме, че от 

избора и действията 
на всеки от нас зависи 
и бъдещето ни, 
защото училището 
е храм на знанието 

и човечността, 
а учителската 
професия – пример 
за всеотдайност и 
благородство.

 Отново за учебната година 
разкри училището днес врати. 

Звъни звънец из цялата родина — 
в села и градове, навред кънти.

 
И ние, хилядите ученици, 

към този звън летим като орляк 
и с бодрите си, весели редици 

изпълваме училището пак.

А класните ни стаи приветливи
отново срещат ни с „добре дошли“ 
и забръмчават в утрото щастливи 

като роени кошери с пчели.



  Г-жа Надежда 
Гергишанова - учител 
по математика в 
прогимназиален етап, 
изнесе доклад на тема: 
„Разработване на 
часове за проектни 
дейности в областта 
на математиката“ на 
Шестата Национална 
конференция с 
международно 
участие „Педагогика 
на обучението 
по математика и 
информатика”.

Изяви на учители и ученици 

 По случай 
Европейския Ден на 

Езиците (European Day 
of Languages) ученици 

от IV Г клас направиха 
изложба, като 

преведоха поздрава 
"Добре дошли" на 

различни европейски 
езици. С честването 

на този празник се 
показва езиковото 
разнообразие и се 

стимулира изучаването 
на езици в Европа.

  Учениците на г-жа 
Доника Борисова от 
III А клас спечелиха II 
място в ученическия 
конкурс за участието 
си в инициатива 
за засаждане на 
дръвчета и заснемане 
на кинорепортаж по 
темата за опазване на 
природата в категория 
„Екообектив“ – 
„Близък и далечен 
Космос“ - конкурс за 
кинорепортажи за 
екологичната социално 
полезна дейност на 
детските колективи. 
Целта е да се  формира 
у младите жители на 
планетата екологична 
култура и активна 
жизнена позиция в 
отношението към 
глобални проблеми, 
стоящи пред 
човечеството.

 Учениците от III А клас към 4.ОУ изработиха 
книжка заедно с партньорите ни към Еразъм+ от 
Испания, Италия и Гърция по проект “Поглед към 
бъдещето: околна среда и здравословни навици”.



4 октомври - Патронен празник на 4.ОУ

  В празничния ден се проведоха турнири по волейбол и футбол под ръководството на учителите по 
ФВС - г-жа Елица Петрунова и г-жа Весела Александрова. На състезателите бяха връчени медали от 

г-жа Таня Груева, директор на училището.

 Децата от Вокалната група под ръководството 
на г-н Даниил Стойчев – учител по музика, 
поздравиха по случай празника учениците 
и учителите от 4.ОУ с химна на училището.

  Джон Атанасов е 
достоен пример за 
учениците в 4.ОУ и 
най-вече за добрите 
ни математици, които 
постигат високи 
резултати в състезания.
 Роден е на 4 октомври 
1903 г. близо до 
Хамилтън, Ню Йорк. 
Джон завършва 
основно училище 
в Брюстър. На 
9-годишна възраст 
проявява първите 
си способности в 
електротехниката, 
къщата им е 
първата, в която има 
електричество. Чете 

много от книгите в 
библиотеката на баща 
си. В училище е добър 
ученик, но има интерес 
и към спорта. Когато 
баща му купува нова 
сметачна линийка, той 
е напълно запленен 
от нея и внимателно 
изчита инструкциите.
 Любознателното 
9-годишно момче 
научава от майка си 
за съществуването 
на бройни системи, 
различни от 
десетичната, и ги 
разучава – най-вече 
двоичната бройна 
система.

■Работата на Джон 
Атанасов върху 
АВС компютъра е 
изцяло теоретична, 
за построяване на 
машината се нуждае 
от техническа помощ. 
■Обича да се занимава 
с научни изследвания.   
Работи по създаването 
на универсална 
азбука и език, които 
да позволяват лесна 
логическа обработка. 

■Разработва научно-
приложни методи 
за възприемането 
на информация от 
човека и машината 
и се интересува 
от фонетизиране 
на националните 
писмености.
■От 1988 г. името на 
Джон Атанасов носи 
първият астероид, 
открит и изследван от 
българи.



Будителите днес са нашите учители и родители
  Първи ноември е 
ден на българските 
народни будители. 
На този ден отдаваме 
почит на делата 
на книжовниците, 
просветителите и 
борците за национално 
освобождение. 
Едни от най-
почитаните будители 
са Свети Иван Рилски, 
Паисий Хилендарски, 
Неофит Рилски, Васил 
Левски, Христо Ботев, 
Иван Вазов, Любен 
Каравелов и други. 
  Те са помогнали 
на българите да се 
събудят от мрака и 
незнанието.

 Всеки ден сме 
обградени от будни, 
търсещи и развиващи 
се млади хора, чиито 
каузи и успехи служат 
за пример. Замисляли 
ли сте се кой е вашият 
будител, в когото се 
припознавате като 
човек, на чиито 

"О, будители народни, цял низ светли имена..."
  Кметът на район 
„Искър“ г-н Ивайло 
Цеков изпрати 
поздравителен адрес, 
плакети и грамоти 
по случай 1 ноември 
– Деня на народните 
будители, на изявени 
учители от 4.ОУ за 
постигнати високи 
резултати в сферата 
на образованието, 
изкуството и науката.  

Отличените учители 
за постигнати високи 
резултати през 
2020/2021 учебна 
година са: г-жа Илияна 
Русева – старши 
учител по география 
и икономика, г-жа 
Боряна Бугарчева – 
училищен психолог, 
г-ца Силвия Николова 
– начален учител в 
4.ОУ. 

 Още награди...
 Грамоти и книги по 
случай 1 ноември от 
кмета на р-н "Искър" 
получиха трима 
ученици от 4.ОУ -  
Деница Христова от 
IV Г клас за постигнат 
максимален резултат 
на Националния
кръг на състезанието
по английски език

към Асоциацията на
Кеймбридж училищата
в България, Виктория 
Стоянова от IV В и 
Стилиян Узунов от 
V Д клас за постигнати 
високи резултати 
в състезания по 
математика и 
български език през 
учебната 2020/2021 
година. 

постъпки и дела се 
възхищавате и искате 
да подражавате? 
 Всяка епоха има 
своите будители, днес 
това са учителите, 
които те провокират 
да мислиш, които 
отдадено ни учат да 
разпознаваме доброто 

от злото, лъжата от 
истината. Будители 
са и лекарите, които 
спасяват нашите 
животи и се грижат за 
здравето ни и винаги 
насърчават своите 
пациенти да не се 
предават. Будители са и 
журналистите, които в 
своите статии апелират 
за истината. Важен 
пример за будители 
са и нашите родители, 
които ни възпитават да 
избираме винаги да сме 
честни, всеотдайни и 
добри.

Валентина 
Карагьозова, 

VI Д клас



Конкурс за поезия и живопис "ПОЕЗИЯ В ЦВЯТ" 
  Ученици от 4.ОУ под ръководството на г-жа Силвия Костадинова участваха 
със свои стихотворения и рисунки в конкурса "Поезия в цвят", посветен 
на изобразителното изкуство и поезията. Шестте деца участваха със 
стихче и рисунка живопис, които трябваше да бъдат тематично свързани. 

Младите творци получиха грамоти за своето участие.

Ваканция
Краят на годината е, да,

предстои голямата 
игра.

Идва ваканцията лека
и на плажа с кърпа 

мека,
пльоскаме се в морето

с бански е детето.
Вечер ходим в 

дискотеки,
сутрин посещаваме 

библиотеки,
че госпожите казват 
да сме в библиотеки 

милион
и да четем по книги 

трилион.
И след това пак на есен

с чисто нова песен
отиваме в училище,
в образователното 

светилище.   
Дарина Павлова, 

VI Д клас

Отново на училище
Тъй бързо ваканцията 

свърши,
но училището няма 
скоро да завърши.
Във играта бързо 
времето летеше,

а във час то сякаш 
спеше.

А когато станем ний 
големи и от пари 
зависят нашите 

проблеми,
ще трябва като 

ученици да сме имали 
шестици.

А за да имаме сега 
шестички, трябва 

заедно да учим всички.    
Виктория Лазарова, 

VI Д клас

Летни мечти
За лятото мечтая всеки 

ден,
то сигурно чака и мен.

Морета сини или 
планини,

игри, мечти и любовни 
дни.

Всички утрини ще са 
добри,

щом започват със игри.
На морето сините 

вълни,
носят летните мечти.

Лято незабравимо,
обичам те, защото си 

ми любимо!   
Теодора Георгиева, 

VI Д клас

Есен
Кралица, царица
картината есенна

рисува.
Синьо, зелено, лилаво
няма в нейните бои,

само с топлите цветове
тя твори.

Листенце, тревичка,
обагрени от 
последните

топли есенни лъчи.
Деца тичат,

първият учебен звънец 
звънна,

дъждец нежно окъпа 
улиците

и възрастни зашляпаха, 
забързани за работа.

Кралица Есен нарисува 
своята картина красива

и изпрати писмо на 
царица Зима

да приготви своята 
картина.

Мария Бонева, V В клас

Забързан ден
Игри, игри на двора, 

но без умора 
насочвам се към вкъщи 

за домашни. 
А после бързо, бързо 

към училище ще 
тръгна, 

с шестички ще се върна 
и пак ще си играя 

в моята прекрасна стая.
Лина Кръстева, 

V А клас

Моята баба
Баба имам си едничка, 

на света е най-
добричка!

Всяка сутрин с целувки 
тя ме буди и ми казва 

мили думи.
Щом съм тъжна, тя 
е винаги до мен и 

постоянно вярва в мен!
Най-щастливата съм 

аз с мойта баба мила и 
добра!

Стефка се нарича тя и 
е най-добрата баба на 

света!  
Рая Йосифова, V В клас



Ден на християнското семейство 
 Денят на 
християнското 
семейство се празнува 
на 21 ноември. На 
този ден християнкото 
семейство ходи на 
църква. В българските 
традиции Въведение 
Богородично се е 
чествал с родителите 
и децата им, които не 
са встъпили в брак. 
Всички те отивали 
заедно в храма, 
за да измолят за 
семейството си здраве 
и благоволение. След 

това в дома, събрани 
около огнището, на 
чаша вино, топла 
пита и вкусна 
гозба, чествали не 
само Въведение 
Богородично, но и 
здравата връзка 
помежду си. Масата 
оставяли неразтребена, 
за да дойде Богородица 
през нощта, да си хапне 
и да благослови дома.  

Теодора Петкова, 
VI Д клас

Завистливият приятел - 
най-злият от нашите врагове

успехите, задоволство- 
то и благополучието 
на други хора. 
В днешно време 
завистта е навсякъде, 
например в училище 
децата завиждат на 
техни съученици или 
приятели, защото 
имат по-добри оценки 
или някой учител 
им обръща повече 
внимание. Възрастните 
хора също завиждат 
постоянно. Изпитват 

завист, когато някой 
има по-хубава кола, 
изкарва повече пари, 
има по-хубав дом и 
др. Завистта е нещо 
лошо. В днешно време 
тя е много и трябва 
да се намали.  Всеки 
трябва да гледа себе 
си, а не другите. 
Когато завистта се 
активира в рамките 
на приятелствата, 
връзката започва да 
изпитва значително 
напрежение и 
конфликт. Дори да 
сте много ядосани на 

някого, че има повече 
от вас, трябва да 
продължите напред 
и да гледате вашите 
цели и успехи в 
живота. Дори завистта 
да е нещо трудно 
за споделяне, ако 
споделите на роднина, 
приятел или учител, 
ще ви е по-лесно. Този 
човек ще ви помогне 
с превъзмогването на 
тази емоция и ще се 
чувствате по-добре, че 
някой ви е разбрал. 

Леда Димитрова, 
VI Д клас

  "Мъката, причинена 
от благосъстоянието на 

други."
  Завистта е емоция, 
която изразява 
вътрешна злоба, 
предизвикана от

Семейството е всичко

• Независимо с какви  
неуспехи човек се 
сблъсква, неговото 
семейство ще го обича 
винаги.

• Семейството придава 
съвсем друго усещане 
на празниците.  
Традициите крепят 
семейството и го 
правят още по-
сплотено.
• Семейството може 
да бъде безценна 
помощ, когато човек 
има нужда от морална, 

финансова или друга 
подкрепа. 
• Докато едно дете 
расте, то може да 
разчита на родителите 
си, а когато порасне, 
родителите винаги ще 
бъдат насреща.
• Здравото и сплотено 
семейство служи като 
добър пример за децата 
в това семейство.
• Доказано е, че деца, 

които се отгледани 
в здрави семейства с 
двама родители, имат 
много по-голям шанс 
да бъдат успешни в 
живота.



  TikTok е социална 
мрежа, в която може 
да се публикуват 
видеа от 15 секундни, 
60 секундни или 3 
минутни. В ТикТок 
предимно се качват 
видеа с танци.  
Харесвам това 
приложение, защото го 
смятам за интересно, 
занимателно и забавно. 
Също така има доста 
различни видеа, 
пасващи на всеки 
вкус. Въпреки това 

приложението води и 
до не толкова полезни 
неща, като например 
пристрастяване към 
него или увлечение. 
Казвате си: “Какво 
толкова, все пак 
това си е нормално 
приложение?”, но често 
заради това учениците 
забравят за своите 
домашни и уроци. Аз 
съм на мнението, че 
всяко нещо е хубаво 
и полезно, стига да е 
умерено.
 В ТикТок има 
страница ForYou, 
която е поток от 
видеоклипове, които 
се препоръчват 
според интереса 
на потребителите. 
Например контентът 
на видеата може 

да е свързан с 
гримове, игри или 
така наречените 
гейминг видеа, 
предизвикателства, 
едити, наука, скечове 
и хумор. Всеки 
потребител може да 
публикува, коментира 
или да харесва.    
Най-известната 
тиктокърка в Америка 
е танцьорката Чарли 
Дамелио, в България 
известни тиктокъри са 
Сузи и Рени, Денислав 
Димчев - Дени, Елекса, 
а може би скоро и ти 
ще си един от тях. •

Как може да станете 
известни в ТикТок? 

◆Създавайте 
оригинално и забавно 
съдържание.

◆Експериментирайте 
с повече стилове 
и техники, за да 
забавлявате другите.
◆Създайте лесно 
разпознаваем стил.
◆ Бъдете постоянни.
◆Качвайте прилично и 
интересно съдържание. 
◆Използвайте 
популярни хаштагове 
под всяко видео. 
◆Използвайте 
популярни “саундове”. 
◆Спазвайте 
приличния тон, когато 
коментирате и се 
държте възпитано. 
◆Не се страхувайте от 
факта, че можете да 
получите хейт (hate). 
◆Искайте съвети от 
вашите фенове.
◆Бъдете търпеливи. 
   
    Теодора Георгиева, 

VI Д клас

Как да станеш популярен в TikTok

 Аниметата са японски 
рисувани анимации 
(компютърни или 
на ръка). Аниме 
е съкратено от 
анимация. Имат много 

жанрове - романтика, 
спорт, хорор и други. 
Хората ги гледат 
за развлечение. 
Дължината на 
епизод е около 20 
минути. Епизодите 
са със субтитри или 
с дублаж. Аниметата 
често са направени по 
японските комикси, 
наречени манги.  
Много аниме истории 

дори са адаптирани 
за игрални филми и 
телевизионни сериали. 
Анимацията не изисква 
актьори и аниматорът 
може да даде воля на 
въображението си и 
да създава фентъзи 
светове без нужда от 
високи технологии.
Обикновено аниметата 
са изключително 
красиви, носещи 
дълбоки послания 
и морални поуки, а 
за рисуването им са 
необходими хиляди 
часове труд. Има 
много невероятни 
анимета само с един 
сезон, който можете да 
гледате изцяло за ден-
два и да се насладите на 
особено добра история.

Колкото и да обичаме 
анимето, често може 
да е трудно да намерим 
времето или желанието 
да се ангажираме 
със сериали със 100+ 
епизода.
  Топ известни анимета 
са Tokyo ghoul, Death 
note, Naruto, One piece, 
Fairy tail, Dragon ball Z, 
Bleach, Demon 
slayer, My hero aca-
demia, Attack on titan, 
Haikyuu, Seven deadly 
sins, Your name, I want 
to eat your pancreas, 
а Tokyo revengers е 
един от най-новите и 
популярни анимета.

Йоанна Игнатова, 
VI Д клас

Обичате ли 
да гледате 
анимета?



Забавни експерименти вкъщи

       Гумено яйце 
Материали: 
- оцет  
- яйце 
- чаша 
- боя за сладки (по 
желание) 
Начин на приготвяне:
1.Измийте добре 
яйцето. 
2.Сложете го в чашата. 
3.Напълнете с оцет 
чашата, така че оцетът 
да покрива яйцето. 
4.Ако искате яйцето 
да се оцвети, можете 
към оцета да добавите 
няколко капки от 
боята и след това да 
разбъркате. 

- нож 
-сода бикарбонат
Начин на изпълнение: 
1.Издълбайте кратер в 
ябълката с нож, но без 
да има дупка от другата 
страна. 
2.Сложете содата в 
дупката. 
3.Сложете боята 
за храна и леко 
разбъркайте. 
4.Съвсем бавно 
изсипете оцета 
наведнъж. 
5.Наслаждавайте се 
на ефектния вулкан в 
ябълката. 

Пакост или лакомство
 Вампири, върколаци, 
вещици и зомбита: 
отдавна тези същества 
са свързвани със света 
на злото. Хелоуин е 
национален празник 
на Америка, който 
отскоро стана типичен 
и за някои българи. 
 Защо се дават 
лакомства?
 Древните келти 
се опитвали да 
умилостивят 
злите духове със 
сладкиши. След време 
Църквата подканяла 
празнуващите да 
обикалят по домовете 
в нощта на Вси светии 
и да искат храна в 
замяна на молитва за 

умрелите. Накрая този 
обичай се превърнал в 
традицията на Хелоуин 
„лакомство или номер“. 
Когато на Хелоуин 
стане 18:00 ч., децата 
обикалят по домовете 
на своите съседи. Всеки 
знае какво се прави, 
звъни се на врата 
и се пита: ,,Пакост 
или лакомство“. Ако 
ви дадат бонбони, 
благодарите и  
продължавате, но ако 
ви треснат вратата в 
лицето, по традиция  
трябва да замерите 
вратата с развалени 
яйца. Съветвам ви да 
не го правите, защото 
ако някой ви види, 

ще трябва да платите 
глоба. 
Костюмите: Келтите 
носели страшни маски, 
за да могат злите 
духовни създания да ги 
помислят за духове и 
да ги оставят на мира. 
Защо се издълбава 
тиква?  Издълбана 
ряпа с поставена в нея 

свещ била използвана 
да държи надалеч злите 
духове. Според някои 
свещта символизирала 
затворена в 
чистилището душа. 
По-късно започнали да 
се използват издълбани 
тикви.

Иви Величкова, 
V А клас

5.Оставете яйцето 24 
часа в оцета. 
6.След като го 
извадите, трябва да го 
подсушите внимателно. 
7.Когато вече е сухо, 
си имате гумено яйце. 
Вътре то още е сурово, 
така че внимавайте да 
не го спукате. 
Внимание: Оставете 
го навън, защото след 
това стаята ще започне 
да мирише на оцет! 

  Как да докажем, че 
растенията дишат?
-Напълнете купа с 
хладка вода.
-Натопете зелено 
листо от цвете във 
водата и го поставете 
на място с много 
слънчева светлина. 
-След няколко часа 
ще станете свидетели 
на интересен ефект. 
Цялото листо ще 
е покрито с малки 
мехурчета кислород, 
които ще са и по ръба 
на купата.

Виктория Лазарова,
VI Д клас

Вулкан в ябълка 
 Ефектът е красив 
вулкан, при който 
може да използвате 
различни цветове бои.
Материали: 
- ябълка
- 3 супени лъжици оцет 
- червена боя за сладки 
- поставка 



❦Да изядеш една ябълка е по-ефективно за 
събуждане от изпиването на чаша кафе, защото в 
ябълката има естествени захари, а в кафето има 
кофеин. 

❦Ябълката е съставена от 25% въздух и затова не 
потъва във вода, а остава на повърхността. 

❦Бананите ще узреят по-бързо, ако ги сложите в 
хартиена торбичка за половин ден, заедно с плод 
като домат или ябълка. 

❦В лимона се съдържа повече захар от ягодите. 
Едно възрастно лимоново дърво може да даде от 
1000 до 2000 плодове за година. 

❦Колкото повече люспи има по кората на 
ананаса, толкова по-сладък и сочен е на вкус.

❦За да узрее по-бързо плод ананас, може да го 
обърнете с листата надолу. 

❦Динята е съставена от 92% вода. 
Най-любимият плод на повечето кучета е динята. 

❦Един плод киви съдържа два пъти повече 
витамин С от един портокал.

❦Сок от касис може да се използва за 
успокояване на възпалено гърло при настинки.

❦Бананите помагат при киселини в стомаха.

❦Фъстъкът всъщност не е ядка, а бобово 
растение. 

❦ Доматът е плод според ботаниката, но в 
кулинарията е зеленчук.

Лина Кръстева, V А клас 

Знаете ли че...
1.Най-лютата чушка на 
света е толкова гореща, 
че може да убие човек! 

2.Най-дългото име 
на място в света се 
съдържа от цели 
85 букви! Това име 
принадлежи на връх в 
Нова Зеландия. 

3.Първата видео игра 
се нарича “Тенис за 
двама” и е създадена 
през 1958г.  

4.Името на мъжа от 
опаковката на чипса 
“Pringles” е всъщност 
Джулиъс. 

5.Има училище в 
Джаксънвил Флорида 
кръстено на Натан 
Бедфорд Форест, 
първия Велик 
магьосник от ККК.  

6.Оксфордският 
университет е по-
стар от империята на 
Ацтеките. 

7.Катерицата от 
“Ледена Епоха” не е 
е била действително 
открита до 2011 г. 

8.САЩ са потърпевши 
на 75% от известните 
торнадота в света. 

9.Северна Корея и 
Куба са единствените 
държави в света, от 
които не можете да си 
купите Coca-Cola.

10.В Индонезия живеят 
най-ниските хора в 
света.

11.Всички гигантски 
панди в зоологическите 
градини по света са на 
заем от Китай.

Кристиян Михайлов,
VI Д клас



Разнообразието на флората и фауната

Рафлезия арнолди 
Това е вид паразитно и 
хищно растение от род 
Рафлезия. Известна 
е с това, че формира 
най-големия единичен 
цвят на планетата. 
Разпространена 
е в дъждовните 
екваториални гори 
на индонезийските 
острови Суматра и 
Борнео. Диаметърът 
на цвета на рафлезия 
достига до над 1 метър 
с тегло 10-15 кг.

прилепите и мушиците. 
Отглежда се край 
улиците с декоративна 
цел в някои части на 
Индия.

на страстта“ е от род 
пълзящи, топлолюбиви 
растения, които 
цъфтят в жълто, синьо, 
червено и много други 
багри.

Аксолотъл - вид 
воден саламандър. 
Най-готиното е, 
че можеш да си го 
гледаш като домашен 
любимец. Продава са 
в много зоомагазини. 
Интересният му 
външен вид се дължи 
на това, че си остава 
като ларва. Диша 
през кожата, но има 
бели дробове. Тези 
същества са хищници, 
ядат насекоми и малки 
рибки, като ги гълтат 
цели.

Морският дявол е вид 
риба с меко тяло. Няма 
люспи, нито перки. 
Женските имат  големи 
глави с широка уста 
и дълги остри зъби. 
Мъжките, тъй като са 
по-малки от женските, 
се наричат джуджета. 
Женските са хищници. 
Хранят се с почти 
всичко, което срещнат. 
Мъжките, тъй като са 
малки, не са хищници. 
Хранят се с растения. 
Живеят в океана на 
дълбочина от 1000 до 
4000 метра.

Фосат - най-едрият 
хищен бозайник в 
Мадагаскар. Има вида 
и държанието на котка. 
Храни се с всичко, 
което може да улови - 
от риба до птица. 

Синият дракон е вид 
малък син морски 
плужек, безчерупчесто 
коремоного мекотело. 
Известен е още под 

името „син ангел“. 
Плува по повърхността 
на водата, поради 
наличието на газ в 
стомаха му.

Гъба лира 
Великолепна голяма 
хищна гъба с 
необичайна форма 
на лира, открита 
в дълбоките води 
на Пасифика. 
Необичайната ѝ форма 
осигурява максимална 
площ за улаваяне на 
планктона, с който 
гъбата се храни.

Ирина Петрова, 
V А клас

Хауортия купър
Прилича на малки 
топчета, пълни с вода. 
Растението обича 
сухите райони и се 
чувства добре на сянка.

Пасифлора, 
наричана още 
„страстниче“, „цвете 

Морско отровно 
дърво 

Среща се най-често 
по крайбрежието 
на Тихия и 
Индийския океан. 
Има изключително 
сладък мирис, който 
през нощта привлича 

Литопсът
Малък безстеблен 
кактус с двойка сочни 
листа с конусовидна 
форма, наподобява 
маргаритка. Прилича 
на живи камъчета.

Радостина Михайлова, 
V А клас
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МАЛКО УСМИВКИ

-О, много сте хубави, 
мама ли ви уши тези 

дрешки?
-Госпожо, слезте от 
колата и си дайте 

документите!
***

Дете мърмори на баща 
си:

-Тате, купи ми 
барабан.

- Не, ще ми пречиш, 
докато чета вестник! - 

отговаря татко му.
-Не се тревожи, ще го 

бия само докато спиш.- 
отговаря детето.

***
Днес пред блока видях 

две деца да си играят с 
топка. Разтревожих се 

и ги попитах:

-Да не са ви 
откраднали 

телефоните?
***

Деца на посещение в 
АЕЦ:

Двама служители, 
облечени в 

противорадиационни 
костюми носят малка 

кутийка.
Едно дете пита:

-Извинете, а какво ще 
стане, ако изпуснат 

кутийката?
-Ами по принцип нищо 

в радиус от 100 км.
***

Влязъл Зайо в горската 
сладкарница и 

попитал:
-Бабо Мецо, имате ли 

100 банички?
- Нямаме, Зайо.

На другия ден пак 
отишъл:

-Бабо Мецо, имате ли 
100 банички?

- Нямаме, Зайо.
На третия ден 

решили да му докарат 
баничките. Идва Зайо 

и пак:
- Бабо Мецо, имате ли 

100 банички?

-Имаме, Зайо.
-Леле, и какво ще ги 
правите толкова 

много?
***

Срещат се два охлюва:
- Ти наистина 

ли си участвал в 
състезанието по бягане 

през 1900 г.?
- Да, разбира се.
- И на кое място 

завърши?
- Не знам. Още тичам.

***
Наредили се всички 

животни на опашка 
пред горската бакалия 
и чакат. По едно време 

заекът скок–подскок 
и най–отпред. Лъвът 

го хваща, хвърля го 
накрая на опашката и 

му казва:
– Няма да се 
пререждаш!

Заекът става, 
отръсква се и пак скок-
подскок - най-отпред. 
Лъвът пак го хвърля 

накрая на опашката.
– Няма да се 
пререждаш!

И така - още три-
четири пъти. Лъвът 

за последен път го 
хвърля накрая на 

опашката. Тогава 
заекът казва:

– Ако лъвът още 
веднъж ме хвърли, няма 
да отворя бакалията!

***
Полицейско куче се 

явява на интервю за 
работа във ФБР.
- Като за начало, 

трябва да можете да 
печатате по 60 думи в 

минута.
Кучето седнало зад 

пишещата машина и 
напечатало 80 думи за 

една минута.
- Освен това, трябва 

да минете през 
изпит за физическа 

подготовка.
Кучето се представило 

перфектно.
- И накрая имаме едно 
последно изискване - 
трябва да владеете 

поне два езика.
Кучето отговорило:

- Мяу-у-у...


