
Вестник  

“Чинтуловци в действие” 

 

„Човек може да постигне всичко, стига да повярва в него“ 

Декемврийски брой: 
 „Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година“ 

 „Да подкрепим правата на човека за всички, в името на мира 
за всички“ 

 „Походът на книгите“ 

 „Честит международен ден на възрастните хора!“ 

 „Честит празник, учители!“ 

 „Колкото повече, толкова повече!“ 

 „200 години искра любородна“ 

 „Търпение, доброжелателност, разбиране“ 

 „21 ноември – Денят на християнското семейство“ 

 „Годишнина от рождението на Карло Колоди“ 

 „Училищни успехи и благотворителност“ 

 „Зaбaвeн мaтepиaл“ 

 „Коледа е!“ 
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Драги читатели, 

Новогодишното настроение е превзело 

всички ни и с нетърпение очакваме  

 да дойдат празниците. 

 Целият декември носи полъх на 

дългоочакваната зимна ваканция. 
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Тържествено откриване на учебната 

2021/2022 година 

 

       

С училищен звънец, със здравец и менче с вода г-н Михалев поведе 

най-нетърпеливите ученици – първокласниците към украсените 

класни стаи. 

             

Тържествената програма започна с поздрав към всички 

присъстващи, поднесен от ученици от 4. клас с класни 

ръководители: Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, 

Йоана Алексиева, Миглена Стоянова, Василка Христова. 
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„Да подкрепим правата на човека за 

всички, в името на мира за всички“ 
21 септември 

 

На 21 септември, учениците от 4. Г клас  с класен ръководител  

Йоана Алексиева отбелязаха международния ден на мира.  

Правата на човека са права за всеки. 
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„Походът на книгите“ 
Учениците от 4. Г клас  с кл. ръководител Йоана Алексиева се 
включиха в онлайн читателска среща с певицата Прея , която 

сподели своята любима книга.  Прея прочете откъс от любимата си 
книга за деца и разказа какво означава четенето за нея. 

 
Десетата Национална кампания за насърчаване на четенето 

„Походът на книгите“ се провежда онлайн  
от 13 септември до 1 октомври включително. 

Зад инициативата „Известни българи четат на деца” застават 
известни българи от различни сфери. 
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Честит международен ден на 

възрастните хора! 
1 октомври 

Честит международен ден на възрастните хора!     
Учениците от 4. Г клас с кл. ръководител Йоана Алексиева 
пожелават здраве и дълголетие на всички възрастни хора!   

Старостта е естествена част от живота на всеки един човек. 
Нека с общи усилия направим така, че тя да бъде изживяна 

достойно!  

 

Нека на този ден, в който всички хора по света отдават почит към 
хората от третата възраст, всеки да направи нещо за поне един 

възрастен човек – да му помогне да пресече улицата, да напазарува 
вместо него или просто да поговори.Нека да изразим уважението и 

обичта си към възрастните хора, да им покажем, че не сме 
безразлични към тях,  да им дарим усмивка!  
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Честит празник, учители! 
За Международния ден на учителя – 5 октомври, учениците 

от 4. Г клас с класен ръководител Йоана Алексиева писаха 

различни афоризми за учители.  

 

Честит празник, учители! 
Благодарим Ви за всеотдайния труд, за неуморните грижи, за 

търпението и усилията, за духовното израстване на всички 

деца! 

 

 Бъдете здрави! 
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Колкото повече, толкова повече! 

 
Учениците от 4. Г клас с класен ръководител 

Йоана Алексиева, като едни големи любители 

на приказките и историите, 

почетоха рождения ден на Мечо Пух. 
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„200 години искра любородна“ 

 
В навечерието на Деня на народните будители да си спомним 

за българите, които ни съхраниха със слово и оръжие! 

Учениците от 4. Г клас с класен ръководител Йоана Алексиева 

подготвиха материали посветени на народните будители. 

Честит 1 ноември, будители! 
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Търпение, доброжелателност, разбиране 
Толерантността е синоним на търпимост, зачитане на чуждото 

мнение, лоялност. 

Толерантността като качество се проявява, когато приемаме човека 

такъв, какъвто е, без значение от каква нация и вяра е, как изглежда, 

каква култура и традиции има. 

Учениците от 4. Г клас  с кл. ръководител Йоана Алексиева 

отбелязаха този ден обсъждайки какво значи толерантност. Те 

дискутираха как да бъдат по-толерантни, да общуват без насилие, да 

се уважават и просто да бъдат по-добри. Изработиха своите послания 

за толерантността с много старание. 

 

Това са нашите правила: 
Опознай различните от теб! 

Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш. 

Един за всички, всички за един! 

Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си. 

Не издигай стени! 

Търпение, доброжелателност, разбиране. 

Не бъди безразличен! 

Обичай! 

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив! 

Това е да бъдеш ЧОВЕК! 
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21 ноември – Денят на 

християнското семейство 
 

Учениците от 4. Г клас  с класен ръководител  

Йоана Алексиева отбелязаха 21 ноември –  

Денят на християнското семейство. 

Пожеланията са за всеки дом да има здраве, щастие и 

доброта! 

 

 

 
Според народните поверия, на този празник българите 

гадаят какво ще е времето през следващата година. Ако е 

топло и слънчево, зимата ще е люта, а лятото-сухо, ако 

вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото-

дъждовно, а реколтата богата. 
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Годишнина от рождението 

на Карло Колоди 
На 24 ноември отбелязваме 195 г. от рождението на 

популярния детски писател Карло Колоди /1826-1890/ . 

По повод годишнината от рождението на обичания детски 

писател, випуск 4.клас с класни ръководители Ася Николова, 

Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена 

Стоянова, Василка Христова и ЗДУД Женя Димитрова 

рисуваха на тема "Приключенията на Пинокио". 
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Постижения в 4.Г клас 
Нови постижения в спорта за учениците от 4. Г клас  

Адриан Стоянов и Мартин Цонев.  
Първи бял колан за Мартин Цонев и 

 трети жълт за Адриан Стоянов във Винг Чун. 

Нека успехът бъде с тях!  

 

Конкурс за рисунка „Искра любородна“ 

С много желание и вдъхновение учениците от всички класове  се включиха в 

конкурсите за рисунка, картичка, презентация и литературно произведение 

„200 години искра любородна“, организирани по повод Патронния празник. 

Отличените за достойно представяне ученици от начален етап получиха своите 

грамоти - Мартин Александров - IV г клас и Никола Рангелов - IV г клас 
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Максимален брой точки /50т/ за всички 

участници от 4.Г клас в състезанието 

 „Аз рисувам“ 
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Благотворителност 

 

#КоледаЗаБаба ще събере ръчно направени картички от дечица за 

Коледа, а всяка една от тях ще зарадва някоя баба или дядо от 

хосписи или домовете за възрастни. Можете да напишете кратко 

пожелание в картичката, както и малкото име и възраста си. Не се 

ограничавайте до една картичка. Колкото повече красоти 

изпратите, толкова повече хора ще зарадваме. 

 

 

Мили деца, малките неочаквани жестове, са тези които стоплят 

сърцето, карат душата да се усмихне и да се почувства  по-добре. 

Всеки жест , който правим - колкото и малък да е - може за човека 

отсреща да е от голямо значение. Нека подарим #КоледаЗаБаба, 

нека създадем коледни картички! 
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Коледа е! 
В последните дни на старата 2021 год. и на прага на новата 2022 год. всеки по своему 

отбелязва този преход – за всички това беше трудна, неясна и променяща живота ни 

година. Усетихме го всички, от най-малките до най-възрастните – в семействата ни, в 

класните стаи и пред мониторите. 
Въпреки това, време е да погледнем напред с вяра и надежда. Време е на Бъдни вечер, в 
уюта на семейната трапеза, пред стоплящия огън на камината, очакваните подаръци 
под елхата, вътрешната топлина в сърцата, сеенето семената на добротата и вярата, 

на трудолюбието и смелостта. 
Скъпи родители и наши верни помощници, нищо не би било възможно и няма да бъде 

възможно, ако ние всички не бъдем винаги и плътно до нашите деца! Те са част не само 
от вашия живот, но и част от нашия живот. Те го изпълват със смисъл – всяка 

правилно изписана буквичка и дума, всяка диктовка без грешки, всяка правилно решена 
задача, да видиш как светват лицата им – това е смисълът на нашата работа, това е 
нашата радост! Затова, бъдете здрави, все така подкрепящи и до нас в нашата обща 

мисия – заедно да създадем умни, можещи, смели и творящи деца! 
И нека елхата грейне в домовете ни, и нека сърцата развълнувано затуптят, и нека 

душата ни запее и ликува, защото свято дете се ражда в нас – Христос се ражда, за да 
ни води в нашите мечти, с любов и подкрепа! 

 

„Бяла Коледа! Звън звъни, 

звъни камбанен, пее целият свят!... 

Празник идва при нас!“ 
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КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА 
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ОБРАТНОТО БРОЕНЕ ДО КОЛЕДА 

От 1. декември децата започват да отброяват оставащите дни до Коледа.  

 

 Ние, учениците от 4.Г клас решихме да се включим в това обратно 

броене с 24 коледни истории - по една за всеки ден до Коледа. 

 

Четете с удоволствие! 
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Зaбaвeн мaтepиaл  
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Ние сме възпитаници на 

училището,  

което сбъдва мечти! 

 

 
 

Редакционен екип: 

Учениците от 4.Г клас с класен ръководител Йоана Алексиева 

КЛУБ: „В УЧИЛИЩЕ Е ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО“ 

ОУ“Добри Чинтулов“, Варна 
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