Бр. 2, АПРИЛ 2012 г.

През месец април се проведе
пролетният концерт на 4.ОУ „Проф.
Джон Атанасов” под надслов
„Мир чрез музиката”.
Музиката започва там, където
думите свършват. Тя съдържа в себе си емоция, която
носи наслада и душевен мир. А участниците в концерта
определено успяха да накарат всички ни да се насладим
и възхитим на техните дарби и умения.
Публиката бе впечатлена от разнообразието в програмата
и от невероятните таланти на изпълнителите.
Изпълненията на флейта, пиано, китара, песните и танците
от различни стилове удивиха всички в залата. Участие
взеха дори и нашите бъдещи ученици от предучилищната
група. Изявите на нашите гости от групите по народни
танци „Чинари” и „Пламъчета”; балет „Деликато” и балет
„Веда джуниър” допринесоха за още по-приятни емоции.
Всички участници получиха балони, аранжирани и
осигурени от сем. Кожухарови. (Йоана Николова, 6 А)

Хорът на училището с ръководител г-жа Нора Преждова.
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Великденски базар
През месец април
направихме
великденски базар.
Масите бяха
претрупани с
великденски яйца и
картички.

Тези невероятно изписани великденски яйца са направени от клубовете към проект УСПЕХ с
ръководители Соня Тодорова и Ани Костадинова.

За направата на някои яйца е използвана техниката декупаж (лепене на салфетка), а други
са боядисани с декорлак.

(Страницата подготви: Стефания Драгомирова, 5 Б )
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Обичай ближния, както себе си!
Трудни са за изпълнение тези думи, но ако не
обичаме хората, с които сме ежедневно, то поне
да се научим да ги уважаваме, ценим и да им
прощаваме.
Повечето
от
нас
свързват
великденската ваканция с дългите почивни дни,
но в християнската религия на Възкресение
Христово (Великден) се чества възкръсването на
Исус Христос на третия ден, след като е разпънат
на кръст и погребан. Няма значение дали вярваме
в това чудо или не, хубаво е да спазваме
заповедите в Божието слово, за да имаме мир със
себе си и другите. (Ели Ефремова, 6 В)
Случвало ли ви се е да минавате през втория
етаж, заели мислите си с проблеми? И тогава
да ви спре жена с миловидна усмивка, да ви
докосне по рамото, предавайки част от
добротата си, и да започне с топъл глас да ви
наставлява и поучава. Това е госпожата по
религия, която аз наричам „ангела от втория
етаж”. Кашата в главата ви започва да се
подрежда, усещате мир в себе си. Но изведнъж
звънецът бие и тя ви казва: „Хайде тръгвай, за
да не закъснееш!”, неосъзнаваща, че е направила
малко чудо за теб. (Кристиана Кирилова, 7 Б)

От разговор с госпожата по религия - Биляна Христова, разбрах, че в 4.ОУ от 2000
година се изучава предметът религия. До 2010-а като ЗИП, а сега е СИП. Учениците
изучават ценности, свързани с морала и духовното възпитание на човека;
взаимоотношенията между: ученици/родители; ученици/учители; ученици/ученици и
най-важния момент взаимоотношенията на човека с Твореца. В часовете се набляга на
темите: какво е любов и как трябва да се възпитава у човека, какво е отговорност, труд,
благодарност, уважение, вяра, милост, прошка и т.н.
Трудно е цялостното обучение по религия да бъде събрано в едно изречение. Темите
са много и разнообразни, най-често от личен характер. Учениците винаги, когато имат
време и възможност, с готовност и радост помагат в домовете за деца без родителска
грижа. Купуват на децата това, от което имат най-много нужда. Но най-важно е
общуването с тях.
Да дариш любов на нуждаещия се от нея - е безценно. (Тома Котков, 5 В)
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Envision и в 4-то
И в 4-то училище стартира проектът
„Енвижън”.
При него се използва един
компютър, мултимедиен проектор и няколко
мишки. Часовете са забавни, привлекателни и
материалът е по-достъпен. По време на
часовете с „Енвижън” учениците участват в
различни видове дейности -писане на
виртуална клавиатура, подреждане на обекти в
категории с мишката, посочване на обект върху
картинка, както и стандартни тестови въпроси.
Всеки ученик е ангажиран в час – избира собственото си име и анимационен курсор, с който
участва в урока. „Енвижън” следи отговорите на всяка задача и дава различни награди за
представилите се най-добре.
(Деляна Костадинова, 6 В)

На снимката: Ученици от 4 Г клас
работят и се забавляват по
проекта „Енвижън”.

Вечер на математиката

бе организирана от клубовете „Чудесата на
математиката” с ръководител г-жа
Ив. Джонджорова и „Полезна и забавна
математика” с ръководител г-жа В. Стоянова.
Учениците от клубовете доказаха на своите
гости от клуб „Европейска кухня”, че
математиката може да е полезна и забавна.
Всички заедно решаваха математически
фокуси и интересни задачи.

57 ученици от 4-то взеха участие на
проведеното математическо състезание
„Кенгуру”. Най-добре са се представили:
Стефан Босев от II клас, Алекс Стефанов
от III клас, Виктория Радкова от IV клас,
Деляна Пенелова от V клас, Калина Танчева
от VI клас, Петър Цанков от VII клас.
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Интерактивно обучение в часовете по испански език
В час по испански език се проведе троен билингвален интерактивен открит урок под
ръководството на госпожа Дарина Цачева, със съдействието на Биляна Христова –
преподавател по СИП религия, на следните теми : Страстната седмица в Испания и Великден в
България; Десетте Божи заповеди;
Седемте
смъртни
гряха
и
добродетелите за преодоляването
им. Гости бяха г-жа Селия Арана –
главен съветник по образователните
въпроси в посолството на Кралство
Испания в България, доц. Добринка
Райнова
–
преподавател
по
асоциативна лингвистика към СУ, гл.
ас. Мария Митева – преподавател в
катедра романски езици в ИЧС към
СУ, ръководството на 4.ОУ и др.
Алберто Перез, г-жа Цачева и 5 А клас в час по испански език.

За да могат учениците лесно да усвоят испанския език, г-жа
Дарина Цачева използва в часовете си интерактивни методи
на обучение и езика на жестовете (т. нар. невербален език),
което допринася за по-лесното и бързо усвояване на уч.
материал. А поради това, че с години е живяла в Мексико
сити, учениците имат възможност да чуят произношение и на
езика от Латинска Америка и Испания. По нейна идея и пoд
нейно ръководство вече втора година е установен контакт с
международната организация „Фароглобал” със седалище гр. Валядолид, Испания.
Организацията работи с три континента – Америка, Азия, Европа, като изпраща стипендианти
от Университета в Испания. Г-жа Цачева работи и като наставник на стипендианти съвместно с
образователния отдел към посолството на Кралство Испания в България. В часовете й миналата
година на стаж бе Кармен Кабесас Луке за 6 месеца, а тази година учениците 8 месеца
изучаваха испански език със стипендианта Алберто Абад Перез.

Директор Таня Борисова поздрави
г-жа Цачева и Алберто Перез за
ползотворната им и съвместна работа
в часовете по испански език. За спомен
от 4-то младият стажант получи
подарък, който да му напомня за
времето, прекарано в нашата страна.
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„Приятелите винаги остават” - това бе темата на конкурса,
на който ученици от 4-то спечелиха I и II място.
Към Дом на културата р-н „Искър” често организират литературен прочит на
произведения от известни автори и сме им много благодарни, че винаги канят наши
ученици да присъстват на тях.

Г-жа Илияна Конакчийска награди нашите победители.

І място спечели Виктор Цветков
от 5 В клас със стихотворението
“С приятел”
Приятел ти да имаш е чудесно сбъдната мечта!
С приятел да играеш - интересно,
да правиш хубави неща.
С приятел ти да тичаш под дъжда една секунда неповторима.
С приятел да се пързаляш във снега емоцията превръща се в радост
неудържима.
Добър приятел трудно се намира истината е това.
А загубиш ли го, душата ти умира това не е шега.
Затова се дръж разумно,
думите си премисли!
С приятел понякога е трудно,
но вяра в него ти недей губи!

ІІ място бе за Донна Господинова - 6 А клас
“Приятелите винаги остават”
Природата така е устроена, че всяко живо същество да има нужда да живее
сред други живи същества. Дори животните имат нужда да живеят по
двойки. Единствено човек осъзнава, че рамото до неговото рамо се нарича
рамо на ПРИЯТЕЛ. Единствено човек осъзнава и когато липсва рамо на
приятел. За мен думата приятел е много специална. Приятел може да ми
бъде съученик, съсед, моите братя, моите родители. Приятел мога да намеря
и в интернет дори. Много е важно да познаем кои са ни истинските приятели.
С тях споделяме несбъднати мечти, болка от обелени колене, срамежливи
погледи, първата си любов. Само тези приятели остават за цял живот. Има
една народна мъдрост: „Приятел в нужда се познава”. Наистина, когато съм
в тежък момент, разбирам кой ме уважава и подкрепя, затова искам да имам
малко приятели, но за цял живот. Когато мисля за моите приятели, искам да
мога да им кажа след години: - Здравей, стари приятелю! Мина доста време,
откакто не сме се виждали, но ти все още си скъп за мен. Една от ценностите
в живота е истинското приятелство. Затова трябва да се грижим за него,
като се учим да уважаваме хората, които държат на нас, и да им помагаме.
Така всеки има шанс да усети до себи си приятелско рамо.

Всички есета и стихотворения, с които участвахме в този конкурс, могат да бъдат прочетени
във Фейсбук групата ни „С усмивка в 4-то” J. (Страницата подготви Дарина Начева от 6 А)
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Спортен свят
Отборът ни по
народна топка
участва в
пролетния турнир,
организиран от
Ресурсен център гр. София,
и спечели I място,
без нито една
загуба.

Отборите по миниволейбол в 4-то участваха в пролетния турнир в гр. София и
спечелиха I място след оспорвана борба.

Вземи правилното решение – спортувай!_________________
(Страница Спорт: Камелия Йовкова, 5В )
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Знаете ли, че:
1.Жирафът може да почисти ушите си с език.
2.В източна Африка правят бира от банани.
3.Най-чувствителният пръст е показалецът.
4.Първата Кока-Кола е съдържала кокаин.

Между блондинки:
- Хей, муцка, вчера си направих втора дупка на ухото!
- И как е? По-добре ли чуваш сега?
***
Знаеш ли как да занимаваш блондинка цял ден?
Напиши на един лист „Обърни ме” от двете страни.
***
Петърчо казва на Иванчо:
- Миещите тапети са чудесно нещо!
- Да, но е толкова трудно да ги отлепяш и да ги
напъхваш в пералнята.

***
Как е на турски парашутист?
- Чадър-бабаит
***
Как е на чешки пчела?
-Бере-мед.
Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.

Кой се смее последен?
- Този, който загрява най-бавно.

Страницата подготви Йоли от 6 В.
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