Бр. 4, СЕПТЕМВРИ 2012 г.

Започна новата учебна година.
Всички сме въодушевени през първия
учебен ден, макар и леко притеснени, че
почват пак уроци и домашни, ала се
радваме, че отново се виждаме след
дългата ваканция. Най-развълнувани са децата от
предучилищната група и първокласниците, които тази
година са пет паралелки. Още преди да започне
тържествена програма, вниманието ни бе привлечено от
камерите на телевизия bTV, която излъчи репортаж за
първия учебен ден именно от нашето училище.
(Алекса Ангелова – VI Б клас)

Клуб „Училищни медии”
пожелава на всички учители и
ученици успешна нова учебна
година!
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Независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември
1908 г.
в църквата "Св. Четиридесет
мъченици" в Търново със специален
манифест. България става царство и
пълноправен участник в международните
отношения. Княз ФердинандI приема
титлата цар на България. Създадени са
предпоставки за освобождаването на
последните останали под османска власт
български земи в Тракия и Македония.
(Велислава Стоянова - VI Б)

УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ
Вече започна дейността на Училищния съвет (УС) в 4-то. Председател е г-жа
Биляна Христова, зам.-председател е Калоян Иванов от VI А клас, секретар е
Павел Патраков от V В. Всяка от паралелките в IV, V, VI клас има председател
и двама членове. Целта на УС е да помага на учениците да развиват
инициативност в извънкласната дейност на всеки клас и да разрешава
възникнал проблем. Представителите на УС ще съдействат на класните
ръководители в работата им с класовете, като на първо място най-важната
задача е подобряване на дисциплината в училище, организиране на дежурство
в междучасието, подготвяне на проекти за различни празници, спортни
занимания и др. (Елица Михайлова и Стефания Драгомирова - VI Б)

Ръководството на 4-то ОУ
„Проф. Джон Атанасов”
изказва искрени
благодарности на Столична
община за отпуснатите
средства за обзавеждане и
ремонтиране на стаята на
предучилищната група,
където се обучават 5- и 6годишните ни възпитаници.
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Спортен свят

Ученици от 4-то ОУ взеха участие в
състезанието
по
лека
атлетика,
организирано от р-н „Искър”, под мотото
,,Лекоатлетически звезди на София”.
Ученичката Йоана Николова от VII А клас се
класира на VI място на 400 м гладко бягане.

Вземи правилното решение – спортувай!_____________
(Страница Спорт: Виктор Младенов - VI Б)
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Иванчо говори с баща си:
- Тате, ти си голям късметлия.
- Защо?
- Няма да има нужда да ми купуваш нови
учебници. Оставам в същия клас!
***
Иванчо се връща от училище:
- Тате, нали си бил войник?
- Да, детето ми.
- А войниците не ги е страх от нищо.
- Естествено.
- Добре, тогава можеш да ми видиш
бележника.
***
Полицай спира кола и вътре вижда класната
си от гимназията. Тогава оставя фишовете
с глобите, изважда лист и химикал и казва:
-Госпожо, до утре да сте ми написали ей тук
сто пъти „Аз повече няма да превишавам
скоростта”.
Знаете ли, че:
1. Шимпанзето е единственото животно, което може да се разпознае, когато се погледне в
огледалото.
2. Земята се върти със скорост 1675 км/ч.
3. Звукът се движи по-бързо във водата, отколкото във въздуха.

Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.

Страницата подготвиха Ирис Карагьозова и Гергана Димитрова – VI Б
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