Бр. 3, МАЙ 2012 г.

24 май - Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
Св. св. Кирил и Методий, известни още
и
като
Солунските
братя,
са
византийски дипломати, християнски мисионери и
създатели на глаголицата, която е
първата българска азбука.
Втората
азбука,
наречена
старобългарска кирилица, е създадена
от св. Климент Охридски, ученик на
светите братя. В сегашния си вид
кирилицата е изработен по поръка на Петър I шрифт.
На кирилица са писали българи, руси, украинци,
македонци, сърби
и други.

Двамата братя са канонизирани като светци за
превода и популяризирането на Библията на
старобългарски език и разпространяване на
християнството
сред
ранносредновековните
славяноезични народи. Титулувани са като равноапостоли. Обявени са от папата за
покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от светите
Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий,
Горазд и Сава. (Тома Котков, 5В клас)

Първият учебен ден на нашите първокласници (15.09.11).
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„Стъпка по стъпка”
От пет години г-жа Анелия Георгиева, начален учител в
4.ОУ, работи съвместно със студенти и докторанти от
ФНПП към СУ и „Художествената академия” гр. София.
Студентите от специалностите НУП и Социална
педагогика при ФНПП посещават учениците, работещи по
програма „Стъпка по стъпка”. Запознават се със смисъла
на обучението по тази програма и провеждат редица
анкети с учениците. През изминалата учебна година
идваха на посещение и докторанти от Худ. академия,
специалност дизайн на детската среда. Студентите с
голямо
удоволствие
работеха
с
децата.

Нашите първолаци вече могат да
пишат и четат J

15 юни наближава, а с него и
краят на учебната година се
задава. Радват се всички, че ще
завършат с шестички.
Че диктовките са без грешки и че
задачите им вече са лесни.

Лятната ваканция наближава и 4-то
им пожелава приятно да си я прекарат.
Да си прочетат всичките книжки и
наесен на училище без въздишки!
(Виктория Иванова, 5В)
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Отлични изяви на някои от нашите ученици
На 9 май - Деня на Европа, се проведе награждаване на учениците, постигнали отлични резултати
на международното „Лингвистично кенгуру” по английски език. Наградени бяха следните
ученици: Михаил Василев-3б, Теодор Орозов-3б, Георги Еленков-3г, Мирослав Йосифов-3г,
Виктория Радкова-4в, Боряна Лазарова-4б, Деляна Пенелова-5б, Анджелина Зидан и Виолета
Михова-7б. Учениците получиха грамота и книга на английски език.
Ученикът Петър Цанков от 7 В клас бе награден за I място на Олимпиадата по астрономия - I кръг.
Добре се e представил и на националния кръг.
Виктория Иванова от 5 В клас има отличен резултат на Областния кръг на олимпиадата по
география и много добър на олимпиадата по български език. Виктор Цветков от 5 В клас има
отличен 5.50 на Областния кръг на олимпиадата по български език. (Дарина Начева, 6А)

В края на тържеството всички
участници бяха поздравени от
второкласниците от клуб
„Куклен театър на английски
език”, които представиха
драматизация на приказката
„Топлата ръкавичка” на
английски език.

Клубът участва в Младежкия фестивал за извънкласни и извънучилищни дейности, който се
проведе в К.Е.В.А. София. Също така представи своята драматизация и пред детската аудитория
на ОДЗ 88 в „Дружба 2”.

„Театрално студио” с ръководител Р. Бозаджиев представиха драматизация на главата „Радини
вълнения” от романа „Под игото”.
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Изложби на някои от нашите клубове към проект УСПЕХ

Клуб „Полезна и забавна математика“ представи своите оригами

Артстудио „Творим и се веселим“

Ателие „Моден дизайн“

Клуб „Европейска кухня“

Клуб „Лего“
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Учим и се забавляваме
В училище всяка година се организират дейности,
които се провеждат на планина или на море (т. нар.
бели, зелени и сини училища), където учениците се
забавляваме, докато учим. По време на тях
посещаваме различни забележителности - музеи,
къщи музеи, етнографски експозиции, манастири и
мн. др. Аниматорите се грижат да си прекараме
добре. Въобще много незабравими спомени ни
остават от този вид училища. Затова обичаме да
ходим на тях. J (Деляна Костадинова, 6В)

Зелено училище в с. Равногор.

Ученици се учат да разпъват палатка на лагер в
с. Пчелински бани.

Туристическо ориентиране с
подвижни игри, което завършва с пикник и
приготвяне на лагерен огън.

Вечер на талантите.
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За по-добра памет J
Ето няколко полезни и вкусни храни, които често да включваме в нашето меню. Те са полезни за
мозъчната ни дейност и за засилване на паметта ни.
Всички плодове спомагат за подобряване на възбудимостта на мозъчните
клетки. Ягодите са по-специални, те подобряват паметта и функциите на
мозъка.

Боровинките също влизат в графата суперхрани за бодър ум. Те
активизират клетки в мозъка, които отговарят за запомнянето, и по този
начин може да се забавя стареенето и отслабването на мозъчната
дейност.

Веществото холин е ключово за развитието на мозъка и паметта, съдържа
се в яйчните жълтъци. То стимулира развитието на мозъчните функции.

Ядките са подходящи за поддържането
на добра мозъчна дейност. Те могат да предотвратят загубата на памет.
Кашуто съдържа магнезий, важен за мозъчните функции. Фъстъците
подобряват умствените способности. Орехите също са много полезни.

Гроздето или сокът от него, повишават нивото на хормона допамин,
който подобрява паметта и действа стимулиращо на мозъка.

Пуканките са закуска, която отлично стимулира мозъка ви. Всяко зърно съдържа идеална
комбинация от въглехидрати и не само по време на филма, но и през останалата част от деня
пуканките са пълнозърнестта и полезна фибра, която осигурява необходимото гориво за мозъка
ви, както и ви засища. Пуканките също така са богати и на витамин В6, който е важен за
превръщане на протеините във вашето тяло в енергия и за
осигуряване на правилната комуникация между
мозъчните клетки.

(Страницата подготвиха: Виктория Иванова - 5 В и Никол Белчева - 7 В)
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Спортен свят

Отборите ни по миниволейбол бяха наградени с медали в Деня на спорта, проведен в
Южния парк.

Повечето от отбора получиха автограф от спечелилия “X Factor” – Рафи.

Вземи правилното решение – спортувай!_________________
(Страница Спорт: Камелия Йовкова, 5В)
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- Извинете, господине, колко струва тази близалка?
г-н Глухаров: Не продаваме пързалка.
-Не, искам бли-зал-ка!
г-н Глухаров: Съжалявам, моето момиче, не използвам бър-кал-ка.
-Пфу, не мога да си купя нищо сладичко. L (Тодор Б., 6 В)

В училище раздават бележниците с оценките за
годината. Иванчо се прибира вкъщи, поглежда баща
си в очите и казва:
- Важното е, че всички сме здрави, нали, тате?
...
Иванчо казва на баща си:
- Тате, пак те викат в училище, счупих едно стъкло.
- Господи! Колко стъкла има?! Това училище ли е или
някаква оранжерия!
…
-Татe, защо подписваш
бележника с кръстче?
-Не искам учителят да
помисли, че грамотен човек
може да има такова дете!
...
Майката пита:
- Защо имаш двойка на
диктовката?
- Заради отсъствие.
- Не си бил на училище?!
- Бях, но съседът по чин не беше.

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

Страницата подготви Йоли от 6 В.
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