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КАМПАНИЯ 
ЖЪЛТИ СТОТИНКИ

Скъпи деца,
За шеста поредна година стартира акция с 

благотворителна цел „Жълти стотинки”.
Участници в нея сте вие – децата. Вие сте 

тези, които дават и вие сте тези, които получа-
ват. И понеже става дума за детска инициатива, 
то и нейните цели и механизъм са съвсем ясни 
и разбираеми.

Всяко дете събира у дома си през цялата 
година дребни жълти монети и – с разреше-
ние на родителите си – ги предава еднократ-
но за купуване на играчки за децата в бол-
ници и за обзавеждане на детски болнични 
стаи.

Най-големият дар в акция „Жълти стотин-
ки” е самото участие. То в никакъв случай не е 
задължително, но пък и не изисква големи въз-
можности, за да се изпълни.  В продължение 
на един месец събраните стотинки се поставят 
в жълтата касичка. Дори да дарите  само една 
единствена монета, вие сте изпълнили благо-
родната си мисия. 

Акцията приключва на 6 декември 2014 го-
дина, дотогава можете да предавате своите 
жълти стотинки.

Инициаторите на тази акция поемат ангажи-
мент да ви покажат при кои болни деца са оти-
шли стотинките.
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На  13.11.2014 г. учениците от 1 клас имаха 
много специални гости. Само за тях актьорите от 
Държавен кукления театър – Пловдив предста-
виха чудесната постановка „Пеещ светофар”. 

Децата с интерес проследиха приключения-
та на малкото мече, което попада в големия град 
и не знае правилата за движение. Така чрез игра 
учениците отново си припомниха как да преси-
чат, когато няма светофар,  какви са правилата за 
пресичане на кръстовище, пяха, играха и много 
се забавляваха. 

Актьорите бяха изпратени с бурни и заслуже-
ни аплодисменти. Благодарим за чудесния спек-
такъл! Очакваме новите постановки! 

                                                                  

НА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Класни ръководители 1 клас

„НЕ” НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Всеки ден научаваме от новините, вестниците или интернет за ужасни катастрофи, които са се 

случили през изминалото денонощие, за хората, които са загинали или са тежко ранени. 
  Замислям се как една погрешна постъпка или една несъобразена скорост решават за секунди 

живота и съдбата на различни хора. Най-страшно е, когато спокойно се разхождаш по пешеходната 
алея или чакаш на автобусната спирка, да те връхлети пиян или, още по-лошо, дрогиран шофьор. Аз 
самата го изпитах това лято. 



3

  Докато се разхождах, смеейки се по алеята, забранена за автомобили, усетих как нещо ме 
удари много силно и изхвърчах напред. Първоначално не разбрах какво се случи, но след като ми 
помогнаха да стана, видях мотор, врязал се в паркираната наблизо кола, и моторист, който беше 
ранен. По-късно научих, че се е качил на мотора, след като е употребил алкохол и наркотици. 

  В този момент човек осъзнава колко крехък е животът, как лошите неща се случват бързо, без 
да можеш да реагираш. Осъзнаваш как трябва всички заедно да се борим да спре тази безсмислена 
война. Трябва да пресичаме на обозначените за това места, да не създаваме предпоставки за пътни 
произшествия. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение, не трябва да карат с преви-
шена скорост, не трябва да употребяват алкохол и наркотици. И нека не забравят, че когато слязат 
от колата, и те са пешеходци като нас. 

Жанет Бенин, 6 а клас

Ангел Тетимов, 6 а класАнтоан Милов, 5 б клас

Диана Томова, 2 а клас
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ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
   Всеки ден ставаме свидетели на жестоката война, която се води по пътищата на България. Но-

вините ни заливат с черна хроника постоянно. Стотици невинни хора стават жертви на безмилостни 
катастрофи. Често си задавам въпроса каква е причината за тези трагедии. Страшно е, че хората 
свикнаха да възприемат информацията от медиите като някаква традиция, която не ги засяга. Слу-
шат мрачната статистика, възмущават се за момента и после забравят. Много наши съвременници 
смятат, че е геройство да шофират като състезатели на писта. Доста притеснителни наистина са чис-
лата на ранените и загиналите във „войната” по пътищата. Това е едно явление, плод на модерното 
време. Защо преди 20-30 години такива инциденти по пътищата не е имало? Защото не е имало 
толкова много автомобили. Единствените автомобили, които са се движели по нашите улици, са 
били с максимална скорост 100км/ч. А и водачите тогава са били много по- внимателни. Контро-
лът по пътищата също е бил по-сериозен. С навлизането на съвременни, модерни технологии и 
изключително мощни западни автомобили се предполага, че и пътнотранспортните произшествия 
значително ще се увеличат. За съжаление все повече и повече стават хората, намиращи смъртта си 
по пътищата. Най-често хора, проявяващи безотговорност, употребяват алкохол и се качват с чисто 
съзнание в автомобилите си, като често возят и други пътници. По този начин излагат на огромен 
риск няколко живота.

Как можем да намалим тези нещастия? Страшно много се изговори по тази тема по телевизии, 
вестници и радиа, но като че ли шофьорите не се трогват и продължават да карат безотговорно! За 
жалост, всичко е въпрос на съзнание, което липсва в повечето случаи.

                                                                                                                          Калоян Тачев, 6 а клас

Диди, 1 в клас
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Тугче Темиз, 2 а клас Мария, 1 в клас

Борислав Стоянов, 5 в клас
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Ето още една част от чудесните рисунки, посветени на красавицата есен, 
които греят с топли цветове в класните стаи на 1а и 1б клас. 

Виктория Стойнова - начален учител
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Включено е изучаването 
и на европейска, и на българ-
ска кухня, особености и тра-
диционни ястия, практически 
задачи – приготвяне на опре-
делени ястия и посещение на 
ресторант.

Клуб „Вече съм голям – 
мога да готвя сам”

Създаването на клуба е с цел да се научат децата да подреждат и аранжират маса, както за 
делници, така и за празници.

 

Заниманията в клуба ще обо-
гатят знанията на децата за здра-
вословното хранене, за обра-
ботката на храната, за видовете 
електроуреди, използвани в кух-
нята, за безопасната работа с тях 
и за кетъринга.

 Плодова торта – Френска кухня

Кетъринг

Шопска салата – Българска кухня

Ръководител на клуба: Таня Невлева – учител по бит и техника
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Барселона (Barcelona) е столицата на об-
ластта Каталуния и вторият по големина град 
в Испания. Първите сведения за населението 
на Барселона датират от Новокаменната ера, 
но самият град е основан като колония през  
І в.пр.Хр. от римляните, които го нарекли Бар-
чино. 

За повече от 200 години Барселона е бил 
под мюсюлманско управление, последвано от 
християнска реконкиста, за да се превърне в 
графство на Династията на Каролингите. 

Средновековието се е оказало плодотворно 
за Барселона. Готическият квартал (Barri Gotic) 
е свидетелство за блясъка и величието, на ко-
ето се е радвал града в периода ХІІІ - ХV век. 
Барселона е пропит с история, която може да 
се види в целия град. 

Спускайки се по Ла Рамбла в посока прис-
танището, стигаме до Аквариума на Барселона, 
много живописно и красиво съоръжение, къ-
дето акулите са звездите. В него, в 35 раздела 
са представени 11000 животни от 450 различни 
вида, които живеят сред 6 милиона литра вода. 
80-метровият подводен тунел ви дава едно 
уникално усещане сред най-опасните хищници 
- белите акули, плуващи над главата ти и около 
теб.

В края на Ла Рамбла се издига статуята на 
Христофор Колумб, с поглед към морето и дяс-
на ръка, сочеща към необятния хоризонт.  Про-
ектът е на Cagetano Buigas, висока е 59 метра, 
като фигурата на Великия мореплавател е 7,60 
метра. Официално е открита през юли 1888 г.

Но нещото, което най-много ме развълну-
ва в Барселона, е Базиликата Саграда Фамилия 
или както е по-малко известна - Изкупителният 
храм на Светото семейство. Историята й започ-
ва през 1881 г. Първият проект бил реализиран 
от архитекта Франсеск де Паула дел Виляр и 
Лозано.  През 1883 г. Гауди продължава проек-
та, като променя духа и формата изцяло. Гау-
ди прави сградата в стил модернизъм.  Частта, 
направена от Гауди, напомня твърде много на 

БАРСЕЛОНА - ГРАДЪТ НА ГАУДИ
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пясъчните дворци, строени от него на морския 
бряг през детството му. 

Други творения на Гауди могат да се ви-
дят из цяла Барселона. Ла Педрера или Каза 
Мила – проект, възложен на Гауди от индус-
триалеца Пере Мила. Тази сграда е не само 
уникална в архитектурно отношение, но и 
като постройка. Нито една от стените на жи-
лището не е права, фасадата на сградата е 
вълниста с множество железни балкони, чи-
ито извивки наподобяват пяна на разбива-
щи се морски вълни, различни един от друг. 
Намира се в така нареченото „Каре на Раз-
дора”, защото тук на едно място са събрани 
различни архитектурни стилове. Тук може да 
видите и Casa Balto - на 5 етажа, построена 
в модернистичен стил. Не мога да не кажа и 
за Парк Гюел - разположен на хълма Ел Кар-
мел. Построен е 1900 -1914 г. и е част от на-
следството на Юнеско. В момента в него има 
само 2 къщи, които изглеждат като излезли 
от приказката „Хензел и Гретел”. И в това тво-
рение на Гауди прозира неговото преклоне-
ние пред съвършенството на природата. Не 
са случайни и думите му, че човек така тряб-
ва да съгражда, че да не руши създаденото 
от природата, а да бъде в синхрон с нея.

Има още много места, които да се посетят 
като: Camp Nou - Стадионът на ФК „Барсело-
на”,  в който цари дух на гордост и преклоне-
ние пред спорта. Неслучайно вътре в стади-
она, който събира 100 хиляди души, може да 
се види надпис: „Клубът на народа”.  Да не 
пропусна и Макба - Музеят на модерното из-
куство, както и Дворецът на каталунската музи-
ка,  построен преди около 100 години от Доме-
ник Монтанер, Музеят „Пикасо”, Санта Мария 
дел Мар - най-красивата катедрала в града и 
вероятно най-добрата готическа постройка с 
богато украсени куполи.

Много още може да се говори и пише за 
този град, който те пленява с атмосферата и 
архитектурата си. Неслучайно казват, че който 
веднъж е бил тук, няма как да не се върне от-
ново, защото винаги откриваш нещо, което не 
си видял и пропуснал. Барселона е един красив 
хоризонт!

 Йоан Петров 
5а клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Матера  е  италианският град, който заедно 
с Пловдив е номиниран за столица на културата 
за 2019 г.  Неговата история е много интересна.  
Град Матера се намира в южната италианска 
област Базиликата, известна и с името Лукания,  
само на 45 км от най-близките плажове на Йо-
нийско море. В миналото  е принадлежал към 
териториите на Древна Гърция, а след това е 
станал римска колония. Градът е бил покоряван 
от готите, лонгобардите, сарацините. По-късно е 
минал под контрола на норманите. През XV век 
приютява дори албанците, бягащи от турските 
атаки. После пък граф Джанкарло Трамонтано 
построява замък с три кули, който обаче остава 
незавършен след смъртта му.

Градът  е уникално съчетание на културна 
традиция и цивилизация, съхранили се до нас 
чак от епохата на Неолита. 

Този старинен град е създаден от скалисто 
възвишение. Многобройните естествени пеще-
ри в Матера са били първите къщи на древните 
обитатели там, които са преобразили естестве-
ния пейзаж в причудливи архитектурни форми.

Хилядите му жилища са богато разклонени и 
накачулени едно върху друго. Елегантни структури 

се редуват с подземни коридори, пещерни гале-
рии и лабиринти, създавайки зрелищни пейзажи. 
Каньони, наслагващи се жилищни сгради и камба-
нарии предизвикват изненадващ ефект и омайват 
с красотата си. Така наречените клисури на Матера, 
дълги 18 км и включващи хиляди естествени пеще-
ри от лесноронливи скали, са дали възможност за 
оформянето на 150 скални църкви.

Предполага се, че ронливите и лесни за дъл-
баене каменни склонове на каньона са превър-
нати в праисторическо селище преди близо де-
вет хил. години. Според учените, заселниците на 
града са живеeли доста добре. Жилищата им са 
били изградени с по няколко стаи, имали са ка-
нализация, басейни и градини върху покривите. 

Някъде през XVIII-XIX в., с развитието на ев-
ропейските градове, Матера започва да изглеж-
да все по-невъзможна за живот. Обитателите й 
надхвърлят многократно водните ресурси и капа-
цитета на примитивната й канализация. Налице 
са кризи в земеделието, a жилищата, наричани 
„саси” (в превод камъни), стават все по-неудоб-
ни за обитаване заради липсата на прозорци и 
вентилация. 

Продължава в следващия брой
Нина Димитрова – учител по музика, по материали от интернет

Матера
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УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИТЕЛИ 

Децата и мобилните телефони
Във времето на модерните техно-

логии няма как да не купим на детето 
си смартфон, таблет или компютър. 
Всички деца в училище имат такива 
устройства, ползват ги с лекота, сър-
фират в интернет, общуват във вир-
туалния свят и намират там нужна и 
ненужна информация. Но освен по-
лезните приложения свалят и стоти-
ци игри, които играят с часове и които 
често изместват по значимост други 
дейности и дори другите игри. Деца-
та все по-трудно се изразяват и общу-
ват очи в очи, застрашават ги и други 
опасности.

Последиците от електронните  
игри са свързани с физическото здра-
ве. На първо място продължителното 
взиране в екрана уврежда зрението. Голяма част 
от децата стават агресивни и не чуват какво им 
се говори. Те сякаш „изключват” за всичко около 
тях, живеят в някаква своя реалност, несъизме-
рима с истинската. Фокусирани изцяло в случва-
щото се на дисплея, голяма част от вниманието  
вече е блокирано. Зрителният анализатор следи 
бързи и много ярки стимули. Тялото е почти не-
подвижно и времето като ориентир изчезва. Така 
детето губи ориентацията си спрямо средата, в 
която се намира, но в същото време трупа сетив-
на умора. В даден момент тя може да прерасне 
в невротизъм.

 В същото време в реалния живот малкият 
ученик  не е нито концентриран, нито мотиви-
ран, защото в училище  и вкъщи е „пълна скука” 
в сравнение с игрите в безкрайния цветен и ат-
рактивен виртуален свят.

Децата, които прекарват много време, игра-
ейки електронни игри,  смятат, че могат да въз-
действат на съучениците  и приятелите,  като ги 
третират като част от игра. Изместват се граници-
те между приемливо и неприемливо, възможно 
и невъзможно. От тази опасност са застрашени 
най-вече момчетата между първи и пети клас. По-
големите се пристрастяват към социалните мре-

жи и се стремят да получат одобрение 
там. Надпреварват се да се обличат ат-
рактивно и да намират интересни пози 
за селфи, които споделят, с идеята да 
бъдат приети и харесани. Постовете 
са все по-често цинични и агресивни. 
Причината - децата водят битки за пър-
венство на виртуалния терен.

Как да се справим?
При подобни проблеми подходът 

към децата е строго индивидуален. И 
все пак има някои общи правила. Ос-
новното е - опитайте да създадете чув-
ство за полезност и пълноценност на 
детето още от най-ранната му възраст. 
Все повече малчугани нямат елемен-
тарни ангажименти в битов план - ни-
кой не ги кара да помагат с подрежда-

нето на масата или да хвърлят кошчето с боклук. 
Важното е това да се направи не само полезно, 
но под формата на игра, за да бъде и интересно. 

Докато децата са малки, по-добре им четете 
или разказвайте приказки, вместо да им пуска-
те екранизацията на „Червената шапчица” на 
таблета. Пейте им песнички, вместо да им пус-
кате парчетата на телефона, докато заспиват.

Добре е да поощрявате създаването на прия-
телства в реалния живот, водете децата си в пар-
ка, събирайте ги с деца на тяхната възраст, за да 
се учат да общуват и споделят.

Не на последно място - запишете малчугана 
на спорт, танци или други занимания, които му 
харесват. Вечер, колкото и да ви е уморено, от-
деляйте малко време, за да поиграете заедно на 
„Не се сърди, човече” или почетете заедно при-
казка.

Интересувайте се от това, какво преживяват 
и чувстват децата, питайте ги за тревогите и про-
блемите им, както и за това какво ги е зарадва-
ло днес. Не се интересувайте само за уроците и 
домашните. Ако детето има доверие във вас и 
споделя, познавайки го, вие ще намерите най-
подходящия за двама ви вариант за справяне в 
трудна ситуация.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от  интернет
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В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?
Лекарската професия е една от 

най-древните и хуманни професии, 
защото здравето на човека е най- 
важното и ценно нещо, което при-
тежаваме, но понякога пренебрег-
ваме. 

Лекарят се грижи за здравната 
профилактика на обществото като 
цяло и на пациентите в частност. 
Той  предоставя медицинска по-
мощ според правилата за добра 
медицинска практика. Извършва 
профилактични прегледи и дава 
необходимите съвети.

След като прегледа пациента, 
лекарят поставя диагноза и назна-
чава необходимото лечение. По-
някога  извършва диагностични 
изследвания и процедури, за да уточни състоя-
нието на болния. Той трябва да му даде  ясна и 
достоверна информация за здравословното му 
състояние и методите за лечение.

Лекарят отразява извършената дейност в 
съответната медицинска документация. Из-
писва рецепти за лечебни средства и извършва 
необходимите медицински процедури. Издава 
болнични листове за временна неработоспо-
собност. При необходимост издава направле-

ния за консултации и лечение 
от други специалисти. Води на 
отчет и следи за здравослов-
ното състояние на пациенти с 
хронични заболявания. В само-
стоятелните практики лекарят 
се грижи също за снабдяване 
с необходимото медицинско 
оборудване и консумативи. 
Контролира работата на меди-
цинските сестри.

Лекарите непрекъснато об-
новяват своите знания и уме-
ния, участват в семинари, на-
учни прояви и конференции. 
Следят за новостите в развити-
ето на медицинската техника и 
фармацевтичните продукти. 

Професията лекар изисква висше образова-
ние по хуманна медицина и допълнителна спе-
циализация в конкретна област от медицината.

Лекарите могат да намерят работа в диаг-
ностично-консултативни центрове, служби по 
трудова медицина, болници, диспансери, ре-
гионални инспекции за опазване и контрол на 
общественото здраве. Възможна е и самосто-
ятелна практика (главно при общопрактикува-
щите лекари).

Здравка Петрова – педагогически светник, по материали от kakvidastanem.bg

Лекар

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НОВИ ПерИОдИчНИ ИздАНИя В учИлИЩНАТА бИблИОТекА
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

1. Blind-man`s – bluff
This has been played in Britain since the medieval period – Samuel Pepys 

refers to it in his Diary entry for 26 December 1664q while Charles Dickens 
has Mr. Pickwick playing it.

2. British Bulldog
This widely played, tag-like game is played with many variations across 

the country, and has been exported to British Commonwealth countries.

3. Conkers
The game played with horse chestnuts derives its name from “conquerors” – 

the name given to snail shells, which were also once used in a version of it.

4. Hide-and-seek
Although it existed much earlier, one of the earliest references to hide-and-

seek appears in Jonathan Swift`s Gulliver`s Travels /1726/.

5. Hopscotch
Many versions of the game, which dates back to ancient times, have been recorded across Britain. All 

involve Leapfrog a series of jumps and hops dictated by a grid chalked on the ground.

6. Leapfrog 
 WilliaShakespeare was the first to refer to leapfrog in print, in Henry V /1599/, but versions of the 

game are believed to have been played in Britain since far earlier.

7. Marbles
Marbles with its extensive vocabulary to describe different types of marble and moves, has been 

known in Britain since before the 17th century.

8. Postman`s Knock
Along with variations across the country, postman`s knock has been played since postmen became a 

TRADITIONAL BRITISH  
CHILDREN`S GAMES

Поля Мандулова – учител по английски език

familiar sight in Britain, and was well established 
by the late 19th century.

9.   Ring a Ring o`Roses
Victorian illustrator Kate Greenaway`s 

Mother Goose /1881/ was the first to refer to 
the game. Its presumed association with the 
Great Plague has been generally discredited.

10.  What`s the Time, Mr. Wolf?
This chasing game is believed to have 

evolved from the even older Fox and Chickens, 
which was recorded in Britain in the 16th cen
tury.                                               
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              Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Едни от най-забавните  
и удивителни истории, 

свързани с животни
Реклама се чува само  

от кучета
Говореща на "кучешки" 

език реклама залепи чети-
риногите за тв екрана през 
октомври. 24-секундната 
реклама на производител 
на храни за кучета използва 
високочестотни звуци, кои-
то се чуват само от кучета. 
Поведенчески експерти от 
САЩ са установили кои зву-
ци биха имали най-атракти-
вен ефект върху домашните 
любимци.

Вероятно целта на ре-
кламата е да залепи куче-
тата пред телевизионните 
екрани и да разтопи сърцата на коравосърдеч-
ните им собственици, които упорито не им ку-
пуват "любимата" храна.

Откриха избягало преди 
5 години коте на 3000 км  

от дома
Историите със завърналите се от дълго 

странстване животни не са рядкост. Този сеп-
тември например домашна котка от Колорадо, 
която била загубена преди пет години, беше 
открита по улиците на Манхатън, или на почти 
3000 км от дома.

Естествено, за това помогнал микрочип, 
вграден в шията на животното. След като той 
бил сканиран, станало ясно, че котето изобщо 

не е от Ню Йорк и се намира твърде далеч от 
дома.

Котката Уилоу успяла да намери стария си 
собственик, след като ра-
ботещите в приют за до-
машни любимци я върнали  
обратно.

Слоновете  
флиртуват

Резултатите от най-дъл-
гогодишното проучване на 
слоновете разкриха, че по-
ведение, което мнозина 
смятат за единствено присъ-
що на хората, като например 
флиртуването чрез размяна 
на погледи и споренето коя 

посока трябва да се вземе, се наблюдава и при 
слоновете.

Според екипа учени, наблюдавал в продъл-
жение на 40 години поведението на най-едрите 
сухоземни бозайници в национален парк в Ке-
ния, слоновете използват и езика на тялото, как-
то и различни звуци, по начин, който прилича на 
човешкия – например, търкат раменете си или 
се поздравяват, вдигайки хобот.

Огромните животни също така могат да из-
питват тъга и мъка, а също могат да съчувстват 
на друг слон. Впечатляващо е и откритието, че 
слоновете преговарят помежду си, докато по-
стигнат съгласие в каква посока да поемат. "Раз-
говорът”, белязан от силни звуци, продължава, 
докато не бъде постигнат консенсус, макар че 
често това може да отнеме цял час.

/Следва продължение/
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ШАХМАТ

УРОК 5: ОФИЦЕРЪТ 
Ясно е къде стоят офицерите в начално поло-

жение. Двете армии разполагат с два офицера. 
В центъра на дъската е показано движението на 
офицерите - по съответните диагонали. Но, за 
разлика от коня, офицерът не може да прескача 
фигури. Той е една мощна, далекобойна фигура. 
В зависимост от позицията  офицерът е по-силен 
или по-слаб от коня. Затова двете фигури са с 
приблизително еднаква стойност - 3 точки.

 

РЕФЕРЕНдУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

 Ч е ститим р ождените  дни  н а  в си чки , 
р од ени  п р е з  т а зи  с е дмиц а ,  с  п оже л ание 

з а  мно го  у сп е хи ,  р а д о ст  и  з д р а в е !


