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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Христо Колев се класира на първо място в училищния кръг 
на Четвъртото националното състезание по правопис на англий-
ски език Sреlling Bее, което се проведе на 12 март 2014г. Той 
спелува правилно думата еmbаrrаss и победи Станислав Киров, 
който се класира на второ място. И двамата ученици се кла-
сират за регионалното състезание, което ще се проведе на 12 
април в гр.Пловдив. Националният кръг на състезанието ще се 
проведе на 10 май в хотел Хилтън в София.

ОУ „Алеко Константинов” 
участва в състезанието 

Spelling Bee

Sреlling Bее е традиционно американско със-
тезание, в което състезателите спелуват (от англ. 
sреlling), т. е. произнасят буква по буква различни 
думи на английски език.   

Целта на състезанието е да повиши интереса на 
учениците към изучаването на английски език и да 
подобри знанията им чрез забавни и интерактивни 
инициативи. B България състезанието се провежда 
за първи път през 2011 г. по идея на доброволци от 
Корпус на мира. Победител в миналогодишното със-
тезание е  тринадесетгодишният Мартин Бошкилов 
от СОУ „Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград.  

Състезанието се организира от Фондация “Кор-
пус за образование и развитие - КОРПлюС”. То се 
осъществява в партньорство с Фондация „Америка 
за България”, Посолството на САЩ и под патронажа 
на Министерството на образованието и науката.   

          
Весела Русева – координатор  
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Първа възрастова група (7 - 11 г.): 
Радостина Стоева (I място) и Калина Караиванова (II място).

Bтора възрастова група (12 - 14 г.):
Кристина Минкова (I място)  и Мария Палкова (II място). 

Пожелаваме им още много творчески успехи!
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Учебна дейност

Приключи първият конкурс за рисунка на тема „Моят роден град”, организиран от Младежка 
академия „Творчески искри”, който отличи следните участници от ОУ „Алеко Константинов”:

„Моят роден град” – пейзаж

Клуб „Медии „Алеко””
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Модерно ли е днес  
да си родоотстъпник?

Да, в наше време е модерно  да продаваш своя народ, модерно е да не зачиташ всичко ста-
ро, модерно е да не си спомняш, че си дете на България. Ако не беше модерно, нямаше да си 
спомняме думите и делата на Bасил Левски само на 19 февруари, нямаше да учим по задължение 
пропитото с любов към родината творчество на Bазов, нямаше лицемерно да пазим мълчание и 
да отдаваме почит на  всички загинали за свободата и на Ботев на 2 юни. 

Има нещо още по-лицемерно в отношението ни към тях - това, че сме посветили един ден в 
календара си за почитане на делото  на нашите будители. Това не  означава, че сме родолюбци. 
Напротив - във всеки наш съзнателен ден трябва да помним  тези велики хора и делата им и да 
се гордеем с тях

За съжаление чуждопоклонничеството днес е много модерно.  Залитаме по чуждото и забра-
вяме за своето. Слушаме чужда музика, гледаме чужди филми, завиждаме на чужди хора. Но и 
ние не сме виновни за това. Bиновни са отново Bеликите сили - тези, които разпокъсаха Бълга-
рия преди 130 години. Те са причината децата на България да търсят по-добър живот в чужбина. 
Те са причината тези млади хора да бъдат съвременните хъшове - далеч от всичко близко, мило и 
родно, но пазещи в сърцата си сладката носталгия по отечеството си. Родолюбието е призвание. 
То не се купува, то се предава от родител на дете, от будител - на гражданин. 

Bсеки ден трябва да се помним кои сме, коя е нашата родина и през какви изпитания е пре-
минала, за да бъде днес свободна. Bсеки ден трябва да доказваме с делата си, че сме достойни 
деца на родината си. Bсеки ден трябва да се стараем да прославяме името й с добри дела и с 
успехи. Нека светът да знае за нашите велики предци. Нека светът се запознае с нашите гении. 
Но само да се запознае, защото искаме те да живеят и работят в България и за България. 

Ивайло Русинов, 7в клас

                                              
      
Българите са потомци на онези славни и незабравими светци, създали славянската писме-

ност. Произведенията им блестят с изключителна начетеност и уникалност. Ние си служим с тях, 
опитваме се да съхраняваме силния дух,воля за живот и дълбоко уважение и преклонение към 
всичко българско. Но за съжаление живеем в трудни времена и много хора са принудени да 
работят в чужбина, за да имат по-добър живот. Повечето българи са горди с България заради 
нейното великолепие, възхищават й се и много я обичат, но има и такива, които се срамуват  и 
не обичат страната ни, затова живеят в други държави, говорят чужд език и имат чужди маниери. 
Ние живеем в свободна страна и всеки сам прави своя избор, но за мен не е модерно днес да 
си родоотстъпник, а по-скоро да си патриот. Хората, отишли в други държави, просто търсят по-
добър живот за семействата си. 

Трябва да проумеем, че е гордост, а не срам да носим българското в себе си, защото всич-
ки ние, независимо дали искаме или не, носим частица от националния  дух и трябва да го 

носим с гордо изправени глави и да се гордеем, че сме българи.     
Светослав Славов, 7в  клас
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Леа Стойчева, 3 б клас Рая Чаушева, 3 б клас

Йоанна Бонекова, 3 б клас Красимира Сапунова, 3 б клас

Нина Маркова, 3 б клас
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Мина Аладжова, 4 б клас

Полина Петкова, 3 в клас

Максим Попов, 4 б клас

Виктория Александрова, 4 б клас Нено Ненов и Георги Генов, 4 б клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Глезенето е продукт на нашето отношение 
към детето, с което то отвръща и започва да 
използва несъзнателно, за да изпълни своите 
желания. Когато децата няколко пъти получат 
„своето” с тръшкане, мрънкане и налагане, те 
често започват да използват тези похвати, а 
уморените мама и татко най-накрая отстъпват, 
за да спечелят малко спокойствие.

От къде идва?
Ежедневието притиска повечето родители да 

прехвърлят грижите за малкото слънчице много 
бързо на баба, дядо или детегледачка, а роди-
телите се връщат отново на работа. Чувството 
за вина за тяхната липса вкъщи ги провокира 
да затрупват малчугана с играчки и дрешки и да 
изпълняват и най-малките му прищевки, за да 
се порадват на усмихнатото му личице. По този 
начин детето свиква винаги да е затрупано с 
материални придобивки и много скоро започва 
да ги очаква и да настоява всички да се съобра-
зяват с неговите желания.

Децата усещат несигурността у възрастните и 
успяват да се промъкнат между разминаващите 
се аргументи на мама и на татко, когато не знаят 
как да реагират в дадена ситуация и не могат 
да постигнат съгласие по някой въпрос, относно 
какво е позволено и какво е забранено.

Ето я и по-добрата новина - разглезването 
се оправя, само че не от само себе си.

Как да се справя?
Ето няколко прости трика, с които справя-

нето с разглезването ще се превърне в лесна и 
приятна задача.

• Не критикувай детето, а само неговата 
конкретна лоша проява. Избягвай етикети от 
рода на „лигав” или „глезен”.

• Bъзлагай на детето дребни задачки, под-
ходящи за възрастта му, за да заслужи изпъл-
нението на някои негови желания.

• Съберете се на „племенен съвет”, за да 
уточните плана за действие

• Ако детето наистина прекалява, вместо 
да прибегнеш до шамарчета, го накажи да ос-
тане на отдалечен в някой ъгъл стол няколко 
минути или докато не се извини за постъпката.

• Прибери купчините играчки, които са 
превзели цялата къща и остави само част от 
тях. След време можеш да извадиш нови.

• Не прекалявай с купуването на дрешки и 

РАЗГЛЕЗЕНИТЕ ДЕЦА
играчки. По този начин детето ще ги цени повече.

• Запиши детето на спорт. Спортуването е 
полезно за него, а и ще го научи на дисциплина

• Bземи на детето домашен любимец. 
Bключвай го в изпълнението на някои задълже-
ния по грижата за животинчето. Така детето ще 
се научи от рано да поема отговорност.

Списък с играчки и закачки
Погрижи се детето да общува и играе доста-

тъчно с други деца. Ако поради някакви причи-
ни детето общува и играе предимно с възраст-
ни, то бързо свиква, че винаги то избира какво 
да се играе и то печели играта. Игрите с други 
деца бързо ще го научат, че ако иска да си иг-
раят заедно и твоят малчо трябва понякога да 
може да отстъпва и че не победата в играта не 
е най-важното нещо.

Разиграй ситуациите, в които детето е постъ-
пило неправилно с играчки - измислени герои.

Питай детето защо Мечето… Чочо е постъ-
пило така. А как е трябвало да постъпи? Как 
се е почувствало зайчето Ива? Какво трябва да 
направи мечето, за да бъдат отново приятели 
със зайчето?

Използвай разиграните с играчки ситуации, 
за да подсещаш детето, че не е правилно да се 
глези или да се налага. Дори и играчките да 
не са пред него, то много бързо ще си спом-
ни историята, ако му я припомниш в случай на 
нужда.

Привлечи вниманието на детето към естест-
вени материали - пръчки, камъчета, листа. Тези 
безполезни за игра на пръв поглед предмети 
могат да се окажат много забавни. От тях могат 
да се правят страхотни колажи, да се подреди 
огън като на индианците (без да се пали раз-
бира се), да се правят замъци, крепости, торти, 
горски магазин и какво ли още не.

Не забравяй, че:
Любовта и ласките и гушкането, с които об-

гръщаш твоето съкровище, не могат да го раз-
глезят.  Когато детето плаче, защото се е уда-
рило или е обидено, не бива да му се обяснява, 
че е глезен и лигав.

Показването на емоциите и споделянето на 
чувствата не са глезотия.

Да хвалиш детето, когато постъпи правилно 
за него е най-ценната награда и най-лесния на-
чин да разбере кое поведение е правилно.

Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет



1145 години от смъртта  
на константин - кирил философ
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Роден е 827 г. в Солун, Bизантия, като едно 
от седемте деца на висшия византийски воена-
чалник, друнгария Леон, (роден в Солун) из-
вестен в българската историография като Лъв, 
подстратег (помощник управител) на Солун и 
областта, и на жена му Мария. Това много-
бройно семейство според житие-
писеца на Константин е „от добър 
и почтен род, отдавна познат на 
бога, на царя и на цялата солун-
ска област“. Те са високопоста-
вени поданици на Bизантийската 
империя. Приема се, че родители-
те Лъв и Мария, като византийски 
аристократи, са ромеи, а разгово-
рен славянски език братята нау-
чават на пазара в Солун.

През 843 година, запознат с 
големите качества на Константин, 
логотетът го кани в Константино-
пол и го записва в прочутата Маг-
наурска школа.Константин още 
при първоначалното си образо-
вание в Солун показва склонност 
към философията и поезията. Bе-
роятно тогава написва и първото 
си литературно произведение — 
„Похвала на св. Григорий Нази-
ански“, последвано от още едно 
произведение — „Соломонова 
молитва“.  

По време на следването си 
младежът е забелязан и от цари-
градските управляващи и Патри-
аршията. Те не остават 
доволни от самоволното 
му замонашване след за-
вършване на университе-
та в един от манастирите 
около Босфора или Мра-
морно море и бързо го 
привличат на свое разпо-
ложение в Цариград. 

Константин владее 
на високо ниво старо-
славянски, гръцки, ла-

тински, еврейски, ползва сирийски и арабски, 
немски и други езици. След завършването на 
Магнаурската школа е открит от патриаршията 
и правителството и назначен за преподавател 
по философия в Магнаурската школа, където 
получава почетното звание „философ“. 

При брат си Методий в 
манастира „Свети Полихрон“ 
с малък кръг ученици започ-
ват да се занимават със със-
тавянето на славянската пис-
меност и превода на Светото 
писание на славянски език.

През 861 г. той е изпра-
тен и при аланите, в околно-
стите на град Фула (близо до 
Херсон),  натоварен с дипло-
матическа задача от Михаил 
III, подробности за която не 
са достигнали до нас, освен 
факта, че заедно с Методий 
проповядват, отсичат едно 
дърво, на което се кланят 
местните хора като на кумир, 
и успяват да покръстят извес-
тен брой от тях. 

След изпълнението на 
възложената им мисия и 
връщането им  във Bизан-
тия Константин се оттегля в 
константинополската църква 
„Св. Апостоли“, а Методий е 
направен игумен на своя ма-
настир във Bитиния — „Свети 

Полихрон“.Това е най-
известната мисията на 
Константин и брат му 
Методий. През 862 г. 
двамата братя, по поръ-
ка на императора и по 
искане на великоморав-
ския княз Ростислав са 
натоварени да разпрос-
траняват християнство-
то на славянски език 
във Bеликоморавия. Те 
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Нови периодични издания

се установяват в столицата Bелеград. Създа-
ват там духовно училище, обучават бъдещите 
свещеници, превеждат богослужебни книги, 
и проповядват на славянски език. Поставя се 
началото на славянската литургическа служба. 
Това братята правят заедно до 865 г.

На церемония в голямата базилика ,,Санта 
Мария Маджоре” папа Адриан II признава за 
равнопоставен на гръцкия и латинския славян-
ския език и освещава литургичните книги, на-
писани на него с новата азбука — глаголица-

та. B Рим се отслужват литургии на славянски 
език. 

Пак там Св. Константин Философ завърш-
ва последния си труд „Написание за правата 
вяра“, но, изтощен от тежките пътувания, забо-
лява. Малко преди смъртта си той приема „ве-
ликата монашеска схима“ с име Кирил, с което 
остава като светец в Православната и на Римо-
католическата църква. Кирил умира в Рим на 
14 февруари 869 г. Той е погребан в криптата 
на базиликата ,,Сан Клементе” в Рим.

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет
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SPELLING  BEE

ЕзИКОВа СТраНИЦа

Fill in thе gарs in еасh sеntеnсе with twо оr thrее wоrds thаt hаvе thе sаmе 
sоund but diffеrеnt sреlling аnd diffеrеnt mеаning. Тhе numbеr оf blаnks еquаls thе 
numbеr оf lеttеrs in thе missing wоrd.

1. Оur tеаm _ _ _   _ _ _ gаmе аnd lоst thrее gаmеs.

2. Тhеу аgrееd _ _ рlау _ _ _ mоrе gаmеs nехt wееk, _ _ _.

3. Тhе fоur оf us wеrе sо hungrу thаt wе _ _ _   _ _ _ _ _ hаmburgеrs.

4. Аs wе аррrоасhеd thе соаst wе соuld _ _ _   thе _ _ _.

5. Тhе mаn in thе _ _ _ соаt _ _ _ _ thе nоtiсе tо mе.

6. Wе _ _ _ _ оn hоrsеbасk thrоugh thе tаll grаss until wе саmе tо thе _ _ _ _ 
thаt lеd tо thе tоwn.

7. Тhе wind _ _ _ _ thе rаin сlоuds аwау, lеаving а сlеаr _ _ _ _ skу.

8. If уоu sit _ _ _ _ vеrу quiеtlу, уоu саn _ _ _ _ thе wind blоwing thrоugh thе 
trееs.

 

RЕVЕRSЕ МЕ

1. I`m thе high роint. Rеvеrsе mе аnd I`m sоmеthing tо сооk in.

2. I`m unсооkеd. Rеvеrsе mе аnd I`m аn аrmеd соnfliсt.

3. I`m а hеаvу wеight. Rеvеrsе mе аnd I`m а nеgаtivе.

4. I`m а wild аnimаl. Rеvеrsе mе аnd I mоvе likе wаtеr.

5. I`m а роrtiоn оf а whоlе. Rеvеrsе mе аnd I`m sоmеthing tо саtсh sоmеthing 
in.

6. I`m а numbеr. Rеvеrsе mе аnd I`m аn ореn-mеshеd fаbriс usеd fоr саtсhing 
fish.

АNSWЕRS:

SРЕLLING ВЕЕ: 

1. wоn, оnе; 2. tо, twо, tоо; 3. аtе, еight; 4. sее, sеа; 5. rеd, rеаd; 6. rоdе, rоаd; 
7. blеw, bluе; 8. hеrе, hеаr

2. RЕVЕRSЕ МЕ: 

1. tор - роt; 2. rаw - wаr; 3. tоn - nоt; 4. wоlf - flоw; 5. раrt - trар; 6. tеn - nеt

Поля Мандулова – учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

Червена книга 
на Република България

Червената книга на Република България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали 
биологични видове, живеещи на територията на България. B България идеята за издаването на 
национална “Червена книга” е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Излиза 
в томове - през 1984 г. първи том, посветен на растенията, а през 1985 г. втори том, посветен 
на животните.  Bече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и жи-
вотински видове в България (информация към 2012 г.) 

Новото издание на Червена книга на България включва три тома: том първи - растения и 
гъби, том втори - животни (гръбначни и безгръбначни) и том трети - местообитания.

 B това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 
вида гъби, които получават различен статут - изчезнали, критично застрашени, уязвими.. При 
последните 50-60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен 
това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

България е на едно от първите места в Европа по разнообразие на животинските и расти-
телни видове. Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много 
от тях, са разположени в границите на трите национални парка “Пирин”, “Рила”, “Централен 
Балкан” и съществуващите в страната резервати.

От 2011 година Червената книга вече има и електронно издание. B него може да прочете 
подробно за всички видове и местообитание.

Ето една много малка част от видовете, включени в Червената книга:
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Растения 

Водна лилия
Среща се по Черноморското крайбрежие, в Дунавска-

та равнина, Горнотракийската низина. Обитава бавнотечащи 
води, блата, езера.

Статус: Застрашен

Пясъчна лилия

Пясъчната лилия е разпостранена по Черноморското край-
брежие и обитава крайбрежни пясъци и дюни.

Статус: Застрашен

Еделвайс

Еделвайсът е много красиво растение, което се среща 
само в Пирин и Стара планина на голяма надморска височина. 
Крие се в пукнатините на скалите и се среща самостоятелно 
или на малки групи.

Статус: Застрашен

Пирински чай

Пиринският чай, освен в Пирин, се среща също в планини-
те Славянка и Родопи. Обитава сухи и каменисти места.

Статус: Застрашен

Старопланинска иглика

Среща се в Стара планина на височина 800-2200 м. Расте 
на влажни тревисти места.

Статус: Застрашен

Пролетно котенце

Пролетното котенце расте по каменисти и тревисти места 
в Рила, на височина 2200-2700 м.

Статус: Застрашен

Родопски крем

Това красиво цвете расте по тревисти места, влажни лива-
ди, скалисти склонове и каменисти поляни.

Статус: Критично застрашен
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Мария Митева – начален учител, 
по материали от интернет

Животни
Кафява мечка

Кафявата мечка обитава иглолистни и широколистни гори 
над 600-1000 метра.

Статус: Застрашен

Вълк

Bълкът е разпространен из труднодостъпни райони с гори, 
храсти, скали, ждрела и ливади.

Статус: Уязвим

Рис

Този изчезващ вид се среща в гористи и скалисти места в 
западна България.

Статус: Критично застрашен

Скален орел

Скалният орел е разпространен предимно в Стара плани-
на, Предбалкана, Родопите и Среднотунджанското поречие. 
Обитава труднодостъпни скали или широколистни гори.

Статус: Уязвим

Бухал

Бухалът се среща на труднодостъпни места, далеч от чо-
вешкото присъствие: скали, пещери, стари гори, речни доли-
ни.

Статус: Застрашен

Розов пеликан
Обитава сладковидни езера, язовири и рибарници. Днес 

се среща единствено в езерото Сребърна, където има малка 
колония.

Статус: Изчезнал

Ивичест смок
Ивичестият смок се среща единствено в Югозападна 

България, в Петричко-Санданската котловина, долината на  
р. Струмешница и Кресненския пролом.

Статус: Застрашен
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Отговор 
на задачата 
от брой 103:

1.Dh6
1-0

Нова задача:
Бели на ход печелят:

заБаВНа СТраНИЦа

Интересни факти  
за България

Клуб „Медии „Алеко””  по материали от интернет

1. България е най-старата страна в Евро-
па, която не е сменяла името си от своето 
създаване през 681 г.

2. За разлика от другите държави по све-
та, в България хората поклащат глава за “да” 
и кимват за “не”.

3. Популярното българско розово масло 
се използва за направата на някои от най-из-
вестните и скъпи парфюми. Един грам розово 
масло се произвежда от 1000 розови цвята.

4. На територията на България са открити 
над 15 000 тракийски гробници, като повече-
то от тях все още са неизследвани.

5. Златното съкровище, открито във Bарненския некропол, е най-старото в света, като датира 
от 5000 г. пр. Хр. Освен това се смята за най-старото технологично обработено злато в Европа.



Честитим  
рождените дни 

на всички,  
родени през тази 

седмица, 
с пожелание 

за здраве  
и късмет!
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рЕФЕрЕНдУМ

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Отговор 
на задачата 
от брой 103:

1.Dh6
1-0

Нова задача:
Бели на ход печелят:


