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                    Брой 67, 2021 г.  на 4.ОУ “Професор Джон Атанасов”, гр. София

Рождество - най-светлият християнски празник

 Рождество Христово е 
един от най-големите 
християнски празници. 
Отбелязва се на 25 
декември. Според 
Новия завет, в мига 
на рождеството в 
небето пламнала 
необикновена 
светлина, явил се ангел, 
който съобщил на 
намиращите се наблизо 
пастири, че на света е 
дошъл Спасителят. В 
България празникът 
започва на 24 

декември – Бъдни 
вечер (Малка Коледа). 
Из цяла България 
тръгват коледарите. 
В коледуванията 
участват само 
момчетата. Малките 
коледари обикалят 
през деня на 24 
декември с дрянови 
сурвачки, тропат 
по вратите и пеят в 
къщите коледарски 
песни, стихове и 
благословии. Хората 
по света украсяват 

домовете си с коледна 
украса и най-важното 
украсяват и елха. 
Елхата може да бъде 
както изкуствена, 
така и от истинско 
иглолистно дърво. 
На върха на елхата 
се поставя звезда, 
която символизира 
пътеводната звезда, 
показала пътя на 
тримата мъдреци 
при раждането на 
Иисус Христос. Но 
Рождество Христово не 
е само в украсяването 
и подаряването на 
подаръци, а във 
времето, прекарано 
със семейството и 
близките ни хора. 
Това е времето, което 
сплотява и сближава. 
Време, в което доброто 
е навсякъде и всеки 
очаква коледно чудо в 
живота си.

Теодора Петкова, 
VI Д клас

 Мечтана Коледа

Сняг вали и трупа,
Пъртини, стъпки в 

снега,
храсти и ели покри

с дебели, бели пелени.
Детски смях, шеги, 
пързалки и шейни.

Щастие в детските очи.
Снежен човек с 

висулка нос и стар 
тиган,

стои си пред дома 
засмян.

В очакване на святото,
семейни срещи, 
подаръци, елхи,

аромат на 
джинджифил, 

чакан гост
и в очите на всички 

щастие гори.
Ех, Коледа, мечтана, 

свята.
Щастие, любов, 

семейна топлина.
Огън топли ни душата,

и ни изпълва с 
добрина.

 
Боян Белчев, VI Д клас

 Коледа  
Идват през полята 

наснежени,
елени накичени с 

премени. 
Дядо Коледа в шейната, 

подаръци раздава на 
децата.

Всички в домовете са 
щастливи 

и с гозби са се 
нагостили.

Навсякъде 
рождествени песни се 

чуват, 
любов цари, 

всички добруват.
Украсено е, свети  

небето, 
всеки усеща, 

Коледата в сърцето.

Радостина Михайлова, 
V А клас



 4.ОУ бе завладяно от коледен дух и настроение

 Ученици под ръководството на г-жа Доника 
Борисова и г-жа Гюрга Станкова изработиха 
коледна шейна и опаковаха подаръци, които 

поставиха под елхата в училищното ни фоайе.

Празнична баница с късмети приготвиха 
учениците от училищния кулинарен клуб под 

ръководството на г-жа Десислава Илиева.

 Ученици от V Д клас 
с класен ръководител 
г-жа Десислава Галева 
подготвиха коледни 
подаръчни пакети за 
децата от Център за 
настаняване на деца 
„Детелина“ и Център за 
настаняване на деца и 
младежи с увреждания 
„Алеко Константинов“.

  Г-н Румен Бозаджиев и неговите възпитаници от 
V Б клас приготвиха празнична трапеза и в кратка 
сценка разказаха на учениците от IV В клас как в 

едно семейство се посреща Бъдни вечер.

Традиции и обичаи на Бъдни вечер 

 Коледен купон бе организиран в 4.ОУ. 
DJ Даниил Стойчев - учител по музика в училище, 
се грижеше за доброто настроение на учениците. 



 Плакати с 
рождествени 
поздрави и пожелания 
изработиха учениците 
от четвъртите 
класове. С тях 
поздравиха бъдещите 
първокласници от 
подготвителната група 
на 4.ОУ и децата от 
детските градини в 
район „Искър“.

 Изложба на коледни 
картички с пожелания 
на испански език 
изработиха децата 
от V, VI, VII клас 
под ръководството 
на г-жа Дарина 
Цачева. Те разказаха 
историята на малката 
кибритопродавачка 
и запознаха 
присъстващите с 
испанската традиция 
за 12-те гроздови 
зърна, които трябва да 
се изядат в последната 
минута от старата 
година. Д-р инж. Петър 
Моллов - зам.-кмет 

на община „Искър“, 
бе гост на изложбата. 
Г-н Моллов поздрави 
учениците за знанията 
им по испански език 
и пожела на тях и 
преподавателката им 
г-жа Дарина Цачева 
много успехи.

Feliz Navidad Испанците изяждат 
12 гроздови зърна в 

последните 36 секунди 
на старата година (на 
всеки 3 секунди по 1 

зърно) и така посрещат 
новата. 64 секунди 
преди 00:00 часа на 

1 януари, известната 
топка на часовника, 
който се намира на 

Puerta del Sol в Мадрид, 
пада и предупреждава 

за наближаването 
на времето за 12-те 

гроздови зърна. След 
това на всеки 3 секунди 

камбанният звън 
започва да отброява и 
да напомня, че е време 

за поредното зърно.

Владислава 
Владимирова, V А клас

Четвъртокласниците с пожелания за весели празници



Езерото в „Дружба“ - едно чудесно място за отдих

 Езерото в „Дружба“ е 
доста голямо и много 
дълбоко. Създадено 
е през 1968 година 
от естествен извор 
и изкоп по време 
на строителството 
на блоковете за 
Универсиадата в 
София. От пристана 
ежегодно на 
Йордановден се хвърля 
кръст в езерото. На 
места дълбочината му е 
над 30 метра. Макар че 
има плитки участъци, 
не става за плуване, 
защото стените му 

са отвесни. Освен 
че е много красиво, 
то е пълно с риба и 
по бреговете му не 
липсват както рибари, 

така и плажуващи. 
От южната му 
страна са изградени 
църквите „Св. преп. 
Наум Охридски“ 

 Този уникален кадър 
на езерото в "Дружба" 
е уловен от фотографа 
Александър Василев 
- ученик от VII Г клас 
в 4.ОУ. Снимката е 
избрана за корица на 
календара на район 
„Искър“ за 2022 г. 
в конкурса „Моето 
любимо място в район 

„Искър“. 

и „Св. Въведение 
Богородично“. Около 
езерото има голям 
парк за разходка, със 
скоро ремонтирана 
детска площадка, 
заведения, кучешки 
площадки, площадка 
с фитнес уреди. До 
езерото се намира 
Културен дом „Искър“, 
който разполага с 
библиотека и кинозала. 
Езерото „Дружба“ 
е чудесно място за 
отдих.

Йоанна Игнатова, 
VI Д клас

Храна за птичките през зимата  През зимата 
основната нужда на 
пернатите е тази от 
храна, но трудно те 
намират такава. И за да 
има какво да си хапват 
птичките, докато 
децата от 4.ОУ са във 
ваканция, учениците 
от II Б клас с класен 
ръководител г-жа 
Анна Костадинова 
направиха хранилки, 
които закачиха 
на дръвчетата в 
училищния двор.  



Деца гении

На тях гледаме 
едновременно 

с любопитство, 
възхищение и малко 

ужас. Дете, което 
вече чете романи на 
възраст, на която се 

очаква да профъфли 
първите си думички 

и да се научи да не 
ползва памперс, е 
малко плашещо.

 Прианши Сомани: 
Детето калкулатор
На 6 години Прианши 
започва сериозно 
да се упражнява да 
смята наум. През 2010 
г. вече на 11 години 
индийката Прианши 

Сомани е най-
младата участничка в 
Световния шампионат 
за бързо смятане 
наум. До този момент 
тя е единствената 
участничка, чиито 
изчисления са 100% 
верни. Тя събира, 
изважда и смята корен 
квадратен по-бързо от 
изчислителна машина 
и също толкова точно.

Робърт Ней: Автор 
на една от най-
популярните игри за 
мобилен телефон
На 14 години 
американското момче 
става автор на най-

сваляното безплатно 
приложение за айфон 
Bubble Ball. Понеже 
много си падал по 
електронните игри, 
Робърт решил да се 
пробва да създаде игра. 
Сега Ней си има сайт 
и е разработил 24 нови 
нива на Bubble Ball. Той 
е и музикален гений 
и свири на пиано, 
мандолина и тромпет.

Фаръл У: Борсов агент 
с къси панталони
Още на една годинка 
започва да решава 
прости задачи за 
събиране и изваждане. 
На три вече търгува с 
акции на борсата. На 
12 години е задочен 
студент по алгебра, 
под менторството на 
преподавател. 

Тейлър Рамон Уилсън: 
Първи ядрен синтез
Още като малко дете 
момчето от щата 
Арканзас се интересува 
от ракетостроене. На 
7 години решава да 
зазубка Менделеевата 
таблица, окачва я на 
стената и за седмица 
вече я знае наизуст. На 
14 години става най-
младият учен, получил 
ядрен синтез. 

Кристиян Михайлов, 
VI Д клас

Клуб "Училищни медии"
  Гост при учениците 
от клуб „Училищни 
медии“ с ръководител 
г-жа Силвия 
Костадинова бе 
журналистката Рая 
Лечева. Младите 
журналисти 
дискутираха по 
теми, свързани с 
журналистическата 

 Грамоти за участие в конкурса „Поезия в цвят“ 
получиха ученици от V и VI клас на г-жа Силвия 
Костадинова за своите стихове и рисунки. Децата 
проявяват своя талант в писане не само на стихове 

и разкази, а и на статии за вестника.

етика и медийната 
грамотност. Осъзнаха 
колко голямо е 
влиянието на 
съвременните медии 
в обществото и колко 
значим е изборът им на 
теми за техните статии. 
Как написаното от тях  
променя мирогледа на 
читателите им.



 Учениците, участвали в конкурса "Коледна 
магия", орагнизиран от община Троян, получиха 
грамоти за изработените от тях картички с 

благотворителна цел.

 Децата, участвали 
в VI издание на 
Международния 
конкурс за ученическо 
творчество "Роди 
се дете, Син ни 
се даде" 2021 под 
ръководството на 
ресурсния учител 
Драгомира Станчева, 

бяха отличени с 
грамоти и награди. 
Сред 300 участници 
от 7 държави Анна-
Мария Донева от IV В 
клас получи специална 
награда, а Стела 
Георгиева от III Г и Ева 
Иванова от IV В клас - 
награди за участие.

 Коледна пиеса под ръководството на г-жа Ралица 
Василева представиха учениците от III В клас.

  В часовете за обща 
и допълнителна 
подкрепа под 
организацията на 
логопеда Десислава 
Илиева и ресурсните 
учители Боряна 
Рашкова и Драгомира 
Станчева децата 

Грамоти и награди за талантливите ни ученици

 Анна-Мария Донева 
от IV В клас получи 
поощрителна награда в 
конкурса за екологична 
рисунка на район 
„Искър“ и Булекопак 
"Мисли зелено, 
събирай разделно".

изпратиха картички 
за коледен конкурс, 
организиран от РБ 
"Сава Доброплодни", 
Сливен.  
 Малките творци са 
отличени с грамоти за 
най-красива коледна 
картичка.

 Коледни подаръци получиха наши ученици от 
Финландия – една от страните партньори по 
програма Еразъм+ Let's do it all together for Europe.



 Проекти по Човекът 
и природата на тема 
"Слънчева система" 
изработиха учениците 
от IV Б клас с класен 
ръководител г-жа 
Румяна Василева и 
IV В клас с класен 
ръководител г-жа 
Моника Костадинова.

 Безценни предмети 
от миналото показват 
учениците от III В клас 
с класен ръководител 
Анна Мотева в своята 
изложба „Пътуване в 
миналото“ за часа по 

Човекът и природата.

 Учениците от V Г и 
V Д клас след изучаване 
на първите писмености 
в час по история при 
учител г-жа Мариета 
Георгиева направиха 
свои плочки с 

клинопис.

 Деница Христова от 
IV Г клас  зае първите 
места във всички 
дисциплини на коледно 
спортно състезание 
по плуване между 

столични клубове.

 Ерика Лазарова от 
III В клас спечели 
първо място в нейната 
възрастова група на 
Детския турнир по лека 

атлетика "Академик".

 Олег Колбин и Сиана Ангелова от IV Г клас от 
спортен клуб "Масару" заеха призови места в 
категориите си на републиканското първенство 

по кикбокс и муай тай, София 2021.

Отличия и в спорта 

Изложба „Пътуване в миналото“

Проекти на 
Слънчевата 

система



 Сред приключилите 
през 2021 година 
проекти по програма 
„Еразъм+“ и програма 
„Европейски корпус за 
солидарност“  
проект № 2019-1-BG01-
KA101-061338 „Вдигам 
ръка за приобщаването 

- едно училище за 
всички“ получи висока 
оценка. На церемония 
по награждаване 
грамоти и плакети 
бяха връчени на г-жа 
Десислава Илиева - 
логопед, и директора 
на 4.ОУ Таня Груева.

 Проектът  Com-
munication in action 
стартира първата 
си работна среща в 
Белгия, гр. Turnhout, в 
училище BS Kameleon. 
Учителите, участващи 
по проект Еразъм+ КД 
229 "Комуникация в 
действие", споделиха 
добри практики. 
Г-жа Доника Борисова 
и г-жа Боряна 
Бугарчева показаха 
на учениците и 

колегите от Тюрнхаут, 
Белгия, техники за 
разпознаване на 
емоциите.
Участието им в 
проекта и откритият 
урок са отразени и 
от местните медии. 
В проведеното 
интервю  нашите 
колеги коментират 
приликите и разликите 
в българската 
и белгийската 
образователна система.

Отлични резултати по проекти на "Еразъм +"

Приятелството На този свят всеки 
се нуждае от приятел, 
може да е един или 
повече, но важното 
е той да е истински. 
Всеки поне веднъж в 
живота си е срещал 
човек,  с когото 
отначало се разбира 
и всичко се развива 
добре, но след време 
пътищата им се 
разделят. Това може 
да е породено от лъжа, 
предателство, обиди 
и много други. В тези 
случаи за нас вече 
нищо няма смисъл, 
чудим се дали вината 
е наша, чувстваме се 
тъжни и предадени. 
След време обаче 

разбираме, че това 
всъщност е било 
най-доброто, което е 
можело да се случи, 
и намираме верни 
приятели, които ни 
разбират, можем да 
им имаме доверие, 
винаги в нужда са до 
нас, забавляваме се и се 
смеем.
При някои приятелства 

в началото има 
неприязън между 
двете личности, но 
след това се оказва, че 
с дадения човек имате 
много общи неща и че 
всъщност се разбирате. 
За да е едно 
приятелство истинско, 
трябва, когато има 
проблем, да не си 
говорим зад гърба, 

а да споделим и да 
поговорим, за да 
разберем какъв е 
проблемът и ако 
е възможно да го 
разрешим, да се 
държим добре един 
към друг, да си 
помагаме в нужда, да 
не споделяме тайните, 
които си споделяме, 
с други хора, и в 
трудни моменти да си 
помагаме.
Трябва да уважаваме 
и ценим приятелите 
си, защото, когато 
уважаваме и ценим 
приятелите си, и те ще 
уважават и ценят нас.

Валентина 
Карагьозова, VI Д клас



Проблеми при тийнейджърите
 Юношеството е един 
от най-интересните 
периоди в живота. 
То е заредено с много 
веселие, ентусиазъм, 
забавление и 
вълнение, с първата 
любов и изобщо 
много първи неща. 
Както всяка монета 
обаче, пубертетът 
също има две страни. 
Освен положителните 
емоции, той 
включва и много 
предизвикателства. 
Това е и период, 
изпълнен с 
противоречия, 
трудности, объркване, 
емоции, които се 
люшкат в двете 
крайности. 
 Родителят е 
основният помощник 
и приятел на децата 
си в този период от 
живота им. Затова е 
добре да бъде поне 
малко подготвен за 
онова, което го очаква. 
А изненади никога 
няма да липсват. 
Ето кои са най-
честите проблеми на 
тийнейджърите: 

Поведение
 Виновен е натискът 
от страна на 
връстниците. Той кара 
тийнейджърите да се 
държат по определен 
начин, който им 
създава усещане за 
принадлежност. Кара 
ги да възприемат 
навици, които иначе 
не би трябвало да имат 
или не ги вълнуват.

Приятелство
 Тийнейджърът обича 
да прави всяка връзка 
сложна. Особено 
момичетата. Това е 
така, защото в тази 
възраст приятелството 
е и трупане на 
социални умения. 
Тийнейджърът е 
способен да спори 
с най-добрия си 
приятел дни наред. 
Понякога това води до 
агресия и промени в 
настроението.

Тормоз
 Тормозът е друг 
разпространен 

проблем сред 
тийнейджърите, който 
много ги притеснява. 
Това започва да се 
отразява на личността 
и поведението им. 
Детето започва да се 
чувства депресирано 
и да реагира странно 
в училище или у дома 
поради стреса, на 
който е подложено.

                                    
Външен вид

 Вероятно проблем №1 
в списъка с проблеми 
на всеки тийнейджър. 
Това е времето, когато 
тялото непрекъснато 
се променя и момчето/

момичето трябва да се 
справи. Нещо повече, 
то постоянно вижда 
хора с перфектни 
тела в списанията и 
в социалните мрежи, 
което още повече го 
потиска. Отделно 
подигравките на 
връстниците добавят 
отрова в картинката. 
Всъщност именно 
отношението на 
връстниците и 
влиянието на медиите 
са виновни за този 
проблем.

 Родители, 
наблюдавайте много 
внимателно децата 
си и се уверете, че 
приятелите им не им 
влияят негативно. 
Детето ви не е нужно 
да се поддава на 
какъвто и да било 
натиск от страна на 
връстниците си, само 
за да се почувства по-
добре.

Топ съвети от родителите ни :)
Първо свърши важната работа, а после си 

играй!
Подреди си стаята, за да можеш да върнеш 

жеста и да поканиш и ти някого!
Трябва да се държиш прилично, шефът ми ще 

идва!
Не пипай това, подарък от баба ти ми е, по- 

добре да не се счупва!
Бъди внимателен, като излизаш навън, и не 

взимай неща от непознати!
Облечи си якето, ако ти стане пък толкова 

топло, си го съблечи!
Преговори си хубаво уроците преди теста, за да 

се подготвиш и да получиш хубава оценка! 
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 Едно от най-важните 
чувства в живота на 
човек е щастието. 
Сега ще ви разкажа 
малко повече за него. 
Знаем, че когато сме 
щастливи, често се 
смеем, а знаем, че 
смехът е здраве. Освен 
че ни кара да се смеем, 
ни кара да се чувстваме 
по-енергични, добри, 
свежи и силни. Аз 
мисля, че то е по-важно 
от любовта, защото от 
нея боли. Например, 
когато сме загубили 
много важен човек, 
когото обичаме много, 
ни боли. Тук идва 
редът на щастието, 
което ни кара малко 
по малко да лекуваме 
тази болка. То осмисля 
живота ни, придава 
му реалност, защото 

без него всичко е без 
смисъл. Аз свързвам 
щастието с жълтия 
цвят, защото той буди 
свежест, енергия и 
топлина. Тази топлина 
винаги може да се 
усети от усмивката ни. 
С една дума можем да 
кажем, че този цвят ни 
прави по-щастливи. 
   Сега се питате: “Как 
да изпитам щастие?”. 
Отговорът е, че няма 
път към него. То е 
пътят, но мога да ви 
дам признаци, че го 
изпитвате. Например 

прекарвате време 
с приятели или 
любимите си хора, 
постигате целите и 
мечтите си, правите 
добро и това е, което 
ви кара да се чувствате 
добре.

Факти за щастието:
•Само 10% от вашето 
щастие идва от външни 
обстоятелства.
•Щастливите хора 
обикновено печелят 
повече от нещастните 
хора.
•Вашите възгледи и 
това, което сте избрали 

да правите в живота си, 
е 40% от нивото ви на 
щастие. Това включва 
вашите приятелства, 
семейства и другите 
социални контакти.
•Хората оценяват 
щастието по-лесно 
с напредването на 
възрастта.
•Колкото по-
щастливи се чувствате, 
толкова повече 
антитела генерира 
тялото ви.
•Танцуването 
увеличава усещането за 
щастие.
• Хората, които са 
обвързани, са по-
щастливи.
•20 март е 
международният ден 
на щастието.

Теодора Георгиева, 
VI Д клас

 Сънищата ни дават 
възможност да 
надникнем дълбоко 
в съзнанието 
си. Има много 
тълковни речници, 
психологически 
книги и изследвания, 
които опитват да 
разгадаят тайната 
и мистерията на 
сънищата и скритото 
им значение. В този 
процес психоанализата 
се опитва да помага 

на хората да приемат 
онези части от 
същността си, които 
несъзнавано са 
отхвърляли, и да 
се чувстват цели; 
това е необходимата 
предпоставка да обичат 
себе си такива, каквито 
са.
Терминът „дежа 
вю“ означава „вече 
видяно“. Скорошно 
проучване се фокусира 
върху сходния, но 
различен случай „дежа 
реве“ означава „вече 
сънувано“.
                                                         
Три вида deja-reve –
дежа реве) 
1.Това може да бъде 
спомен за конкретен 
сън (подобен на случка 

от живота).
2.Напомняне на неясен 
сън (подобен на 
познанство, случило се 
отдавна).
3.И преживявания, 
в които обектът се 
чувства така, както 
сънува (буквално 
сънно състояние).
                                                       
Тълкуване на сънища 
                                     

УЧИЛИЩЕ
Ако сънувате, че сте 
в училище — ще се 
открие ваша тайна, 
която ще ви опозори; 
ако учите в него — ще 
откриете чужда тайна.

ОБВИНЕНИЕ
Ако сънувате, че сте 
обвинени за нещо — 
пазете се от насилие; 

ако е друг — ще 
имате проблеми в 
семейството  

ПАЛАЧИНКИ
Ако сънувате 
палачинки — болест; 
ако ги ядете — 
неприятности; ако 
ги приготвяте — 
нещастие с вас.

МАГАЗИН
Ако сънувате 
магазин — този сън е 
предсказание за приход 
на пари, вероятно от 
наследство.

Леда Димитрова, 
VI Д клас

Сънищата

Какво е щастието?



Как да си направим фигурки от кутии за яйца

Буболечета
  Необходими 
материали:
1. кутия за яйца
2.бои
3. картон
4. шест очички

Как да си ги направим:
 Първо - трябва да 
изрежем“ купичките 
„от дъното на кутията, 
после да ги оцветим в 
ярки цветове. После 
трябва да направим 
ивиците й. След това 

да поставим по три 
крачета от всяка страна 
на нашето буболече. 
И накрая им лепнете 
очичките, за да виждат!

Вече си имате 
буболечета!

 Цветна гъсеничка 
- моливник 

 Ето, вече си имате 
буболечета, но сега 
ще направим Цветна 
гъсеничка - моливник.

Необходими 
материали:

1. две кутии за яйца
2. боички, добре ще е 
да има зелено

3.дебел картон 
4.фриц
5.две прегъващи се 
сламки
6. две очички

Как да си я направим:
Първо - изрязваме 
„купичките“ на 
кутията, после ги 
залепваме една към 
друга. След това ги 

оцветяваме ярко, за да 
е по-забавна. Накрая 
ги залепваме за зелен 
картон. Продупчваме 
петте кутийки, 
добавяме очички, 
рогца, уста и тя вече 
е готова. Може да 
наредите моливите си 
в нея!

Лина Кръстева, 
V А клас

Логически задачи за най-досетливите 

В едно езеро растат водни лилии. Всеки ден те 
се удвояват. Ако на 50-тия ден езерото е цялото 

пълно с водни лилии, на кой ден езерото ще е 
пълно до половината? 

Отговор: на 49-тия
Коя гума не завива, когато колата завива 

надясно?
Отговор: резервната 

Кое е нещото, което има 5 пръста, но не е живо?
Отговор: ръкавицата

Кое е това нещо, което става мокро при 
подсушаване?

Отговор: халата за банята
Кое е това нещо, което се увеличава, като 

взимаш от него?
Отговор: дупката

Казвам се Петьо. Едната ми сестра се казва Ива, 

а другата Мария. Как се казва брат им?
Отговор: Петьо

Има 10 рибки в един аквариум. Две се удавят. 
Колко живи риби има в аквариума?

Отговор: 10, защото рибите не се давят
Къде се озова великият пътешественик 

Генадий, когато угасна свещта в ръцете му?
Отговор: на тъмно

Как ще изглежда зелената тениска, когато 
навлезете в Черно море?

Отговор: мокра
Какво можете да вземете в лявата си ръка, но 
никога не можете да го вземете с дясната си 

ръка?
Отговор: десния лакът 

От коя чиния не можете да ядете нищо?
Отговор: от празната

Дарина Павлова, VI Д клас



Любими играчки на децата от 90-те
 Тогава децата са 
нямали социални 
мрежи и реалити 
формати. Но имали  
много приятели, с 
които се събирали и 
играели на различни 
игри по цял ден. Когато 
станело време за 
вечеря, предпочитали 
да останат още малко 
да играят с децата 
пред блока. На никого 
не му се прибирало. 
Децата днес нямат 
нищо общо с онези, 
които са прекарали 
своето детство през 

80-те и 90-те години. 
Сега живеем в ерата 
на смартфоните. 
Настолните игри вече 
се играят с помощта на 
мобилни приложения.

Ирина Петрова, 
V А клас

Задачи в картинки 
Представете си, че гледате тази пирамида отгоре. 

Какво ще видите?

Виктория Лазарова, VI Д клас



Кула от зеленчуци
 

Какво ви трябва?
•2 резенчета домат

•2 резенчета авокадо
•парченца сирене

•2 листа пресен босилек 
•Мъничко олио

Нарежете съставките и поставете първо домат, 
после сиренце и накрая авокадо, като трябва да 
намачкате малко авокадото. Повторете същото 
действие още веднъж и сложете босилек отгоре. 

Накрая полейте с малко олио!

•
Минибургери

 
Какво ви трябва?

•Кръгла формичка
•1 хляб или минихлебчета

•1 домат
•100 грама салата ,,Айсберг”

•1 кюфте/колбас
•парченца нарязан кашкавал

•Кетчуп/майонеза 
Чрез формичката нарежете минихлебчета, едно 
минидоматче, едно миникюфтенце и две по 50 

грама кръгли салати ,,Айсберг“. След това го 
наредете по подредба на бургер. Накрая може да 

си го овкусите!

•

Сладоледени близалки
 

Какво ви трябва?
•формички за сладолед 

•400 грама ягоди или други плодове
•100 мл прясно мляко

•Течен шоколад (за предпочитане Nutella)
•Ядки (по желание)

Намачкайте плодовете и изсипете млякото. 
Сложете малко шоколад и го разбъркайте 

хубаво. Сложете сместа във формичките за 4-5 
часа във фризера. Извадете ги и бързо потопете 
крайчетата в течен шоколад и се наслаждавайте!

Елизабет Генова, VI Д клас 

Бързо и лесно 
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МАЛКО УСМИВКИ

- А, ето, че дойде и 
Пешко! Сега ще има 

какво да правим.
- Какво?

- Ще чакаме да си 
тръгне.

•
Днес писах на Дядо 
Коледа, да му кажа 
какво искам да ми   

донесе, 
а той ме блокира.

•
- А бе, Пешо, какво 

искаш да имаш повече 
– един милион лева или 

пет деца?

- Пет деца!
- Защо, бе?

- Защото сега имам 
осем.
•

 - Иванчо, какво е 
магаре?

- Магаре, госпожо, е 
кон, дето е бил online 

на училище.
•

Компютърните игри 
наистина имат 

пагубно влияние върху 
психиката. Като дете 

играех на "змията",  
сега ям всичко по пътя 

си и си увеличавам 
размера!

•
 - Здравейте, дошъл съм 

за ръката на дъщеря 
ви.

 - Ти по колко изкарваш 
на месец?

 - По 3000 лева.
 - Но само джобните, 

които ѝ давам са 2700.
 - Знам, включил съм ги.

•

  - Мамо, този 
неблагодарник Иван не 

ще да яде фасула.
- Дъще, кажи му колко 
трудно си го сварила.
- Мамо, трябва да го 

варя ли?
•

    На Гошо му се родила 
дъщеря.

Приятел го пита:
- На жена ти ли 

прилича?
- Не знам, още не може 

да говори! 
•

   - И така, сине, вече 
ти падна първото 
зъбче. Какво научи?
- Че не трябва да те 
прекъсвам, когато 

говориш! 
•

  - Мамо, ти вече 
сигурно искаш внуци?

- Честно казано, 
сине, аз искам на 

Малдивите!
•

  Момче се прибира след 
последния учебен ден и 

баща му го пита:
- Е, как е, сине? Как се 

справи?
- Пет двойки, тате! – 

отвръща синчето.
- Мале-е-е! Голям бой 

ще падне!
- Знам, тате. Вече съм 

им взел адресите.
•

Син води вкъщи 
любимата си и я 

представя на майка си:
- Мамо, това е чудесна 

девойка. Тя умее 
да готви отлично, 

обича да меси баници, 
почиства къщата 

идеално...
- Чудесно, сине! 

Трийсет лева на ден и 
да идва във вторник и 

петък!
•

- Тате, вече имаме пари 
за бензин.

- Откъде бе, Иванчо?
- Ами продадох колата.

•
– Тате, всички в 

училище говорят, че 
родителите ми са 

необразовани.
– А какво е това 
училище, сине? 


