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РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
Анета Терзиева

Детско творчество
Отг. Здравка Петрова

Елена Пенишева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
В света на изкуството

Отг. Нина Димитрова
Забавна страница

Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство  
Карнеги  Отг. Гергана Стоицова

Шахмат     Отг. Димитър Илчев

Моят картинен речник
Учениците от 2 а клас направиха чудесни картинни  речници в  

часовете  по български език. Така те показаха, че вече знаят и мо-
гат да проверяват правопис на съмнителен гласен звук в думите. 

Браво, деца!

Виктория Стойнова – начален учител
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Александра Костадинова, 2 в Диана Стоянова,  2 в

Елина Щерева, 2 в

Кристина Петрова,  2 в

Вече пишем красиво!

Весела Русева - класен ръководител на 2 в клас
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Христо Томов, 3б

Франко, 3бТеодора Анева, 3б

Теодор Шиндов, 3бТеодор Георгиев, 3б
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Над мен  реят се небесата 
и ярко изгряла е луната.  
Ах, как блести! 
Как само искри!

Гледам аз звездите  
и мисля си за мечтите.
Около мен е пълна хармония, 
и неволно мисля си за симфония...

Виктория Александрова, 6,,б”клас

Невидимият аз

Аз съм невидим! - извиквам, но никой не ме 
чува.

Решавам да направя един номер. Веско от 
нашия клас никога не вдига ръка, затова аз ще 
му вдигна ръката. Госпожа Александрова задава 
въпрос - аз повдигам ръката на Веско. Тя го по-
глежда, но казва:

-Мануеле, отговори, хайде! – и всички ми се 
подиграват.

-Ха,хаха! Честит ден на шегата! – и аз си каз-
вам.

--Еееее! Уфффф!...
Мануел Драганов, 5 а клас

Царството „Някъде“

В едно царство „Някъде“ живели цар, цари-
ца, готвачка, куче, коте и маршал. Царят се каз-
вал Точноаз, кралицата – Има, готвачката – Вина-
ги, кучето – Нещо, котето – Имакак и маршалът 
– Някой. Готвачката Винаги готвила печени тухли 
с кашкавал и супа с острилки.

Царството имало връзка със съседите си от 
другото такова, наречено „Никъде“. Когато се 
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Зорка Христова - класен ръководител на 4 г кл.

Царството „Някъде“

Царството Някъде е голямо, но не е за всич-
ки. Първо замъкът е построен някъде, второ - хо-
рата са направени от някакви букви

и трето- говорят някакъв език. Обичат да 
ядат някакви сладоледени камъни, а когато ка-
жат ,,Някой", това означава ,,Здрасти".

Заспиват на светло и шумно място, а когато 
тръгнат за някъде, то е много неясно в простран-
ството, просто в нищото.

Атанас Христов, 4 г клас

Царството „Някъде“

Царството Някъде се намира далеч оттук на 
земната повърхност.

Царят се казва Никойдруг, а кучето му Нещо.
Царицата е с висок ръст, къса коса, кръст ши-

рок и се нарича Има. Генералът им се казва Ня-
кой и всеки ден той идва със страх, защото Нещо 
все го лае. 

Готвачката им се казва Някога. Тя не вари, 
пече и пържи, затова с Никойдруг все спорят. 
Котаракът им – Имакак все по нещо той задига.

И аз бях там в един дворец голям и там се 
запознах с Никойдруг и Има.

Ана Крачолова, 4 г клас

В царството ,,Някъде“

В царството Някъде живял някога царят Ня-
кой. Царицата се казвала Някаква и била много 
капризна, тя все искала някакви особени дрехи 
и обувки. Шивачът Всичкомога все не можел да 
й угоди.

Веднъж Някаква поискала да й направи най-
хубавите дрехи за бала. Всичкомога й занесъл 
вълшебна рокля и й казал, че можели да я видят 
само умните. Някаква харесала дрехата, за да 
изглежда умна.

На бала всички се присмивали на царицата, 
защото никой не видял роклята.

Теодора Йондрова, 4 г клас

Царството „Някъде“

В едно царство ,,Някъде“ на далечен остров 
в океана, живее цар на име Някой. Кучето му се 
казва Някак. Царицата с очи големи се нарича 
Има.

   Живеят те щастливо на малкия си остров. 
Добрата им готвачка – Някога,     приготвя вкусни 
ястия. Обикновено там спокойствие цари.

   Веднъж дойдоха скъпи гости в двореца ,,Аз-
гознам“ , чудна веселба захвана.

Екатерина Попова,4 г клас                                                                                             

събирали, царете говорели за управление и за 
богатство, цариците приказвали за бижута, жи-
вотните си играели, готвачките обменяли идеи 
за нови гозби, а маршалите измервали силите 
си, за да разберат кой е по-силен. И разбира се, 
всички били нагостени с гозбите на Винаги и Ни-
кога.

Иван Параскевов, 4 г клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Да си родител на хиперактивно дете

Родителите на хиперактивните деца обикновено се концентрират повече върху оплакванията и 
недостатъците на детето си. Приемат го като буйно и неподлежащо на дисциплиниране. Неизмен-
но го сравняват с други деца, със самите себе си като деца, с идеалистичната си представа за по-
слушно дете и това ги прави още по-изискващи и обръщащи критиката и към самите себе си. Нега-
тивното им отношение само засилва поведенческите акценти у детето и го кара да се проявява като 
още по-непослушно и неуправляемо. Всъщност терапевтичната работа с такива деца минава през 
откриване и работа с техните способности и силни страни.

Когато хиперактивните деца станат хиперактивни възрастни

Като най-характерни прояви на СДВХ в по-зряла възраст са: непрестанно безпокойство и необ-
ходимост от постоянна въвлеченост в дейност, което може да се изрази както в честа смяна на ра-
ботата, така и в работохолизъм, партньорска неудовлетвореност и желание за промяна в интимната 
сфера, склонност към инциденти и наранявания, често поради постоянен стремеж към авантюрис-
тични преживявяния.

Кой е по-вероятно да е хиперактивен – момчетата или момичетата?

Проучванията на детската популация доказват наличие на симптоматиката в широко вариращи 
граници – от 4 до 12%. Генерално би могло да се приеме, че процентното съотношение е 9,2% за 
момчетата и 2,9% за момичетата, т.е. три пъти по-често срещано при момчетата.

Препоръки за деца с хиперактивен синдром:

• Децата не възприемат наказания и отрицания, но за сметка на това реагират на похвали и одо-
брение. Хвалете усилията му, дори изпълнението да не е съвършено.

• След всяка задача давайте поощрения – морални и материални.

• Организирайте подробно дневното разписание на детето. Изгответе календар със задачи, 
това успокоява детето.
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Здравка Петрова – педагогически съветник

• Давайте кратки и ясни указания (до 10 думи). Повтаряйте ги неколкократно със същите думи.

• Разпределете задачите на малки стъпки. 

• Много важен е контактът с очи с детето, особено когато давате инструкции. Докосвайте дете-
то, за да привлечете внимание.

• Децата не понасят тълпи от хора – избягвайте ги.

• Следете детето да не се натоварва и преуморява, тъй като тогава нараства хиперактивността.

• Не забранявайте, а молете.

• Предлагайте избор.

• Сменяйте дейностите – учете на кратки интервали с почивка на всеки 15 минути.

• Открийте какво му доставя удоволствие – това е важно за самоуважението на детето.

• Бъдете последователни в изискванията си. Не се предавайте.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Участие в конкурс за рисунка и литературно съчинение
"Училищната библиотека през моите очи. Как си пред-

ставям идеалната училищна библиотека"

Пет деца от втори и трети клас написаха кратки съчинения по темата, а четиридесет и четири 
от всички нива 2 -7 клас представиха свои рисунки как биха искали да изглежда тя. На специална 
церемония на всички участници бяха раздадени грамоти, а най-добрите рисунки намериха място в 
изложбата, подредена в Детски отдел на Народната библиотека.

Поздравяваме наградените участници!

Библиотеката през моите очи
,,Тя ще е на два етажа. На втория ще има само книги, а на първия ще има машина за кафе и ка-

као, бюрото на библиотекарката, маси и столове и няколко компютъра.
Винаги когато идват празници, ще получава много нови книги, свързани със съответния праз-

ник. Също и украса за него.”
Деница Велева, 3а кл.

,,Обичам да ходя в библиотеката на нашето училище. Там е тихо, топло и много приятно. Ха-
ресват ми големите етажерки с книги и бих искала да съм там всеки ден. Библиотекарката е мила 
и любезна. Скоро подарих книги на нашата библиотека.  Единствено искам да е голяма колкото 
физкултурния ни салон.”

Ивайла Найденова, 2а кл.

,,В моята бъдеща библиотека искам да има сто рафта за Васил Левски. Игрална зала, също стая 
за хранене и диско топка с дистанционно управление за местене на книгите.”

Ники Костурски , 2б кл.
 
,,Искам да има 3Д телевизор, много книги, кутия с комикси и три колони с енциклопедии.”

Андреян Братоев, 2б кл.

,,Представям си я с книги от цялата лява страна. С прожектор, който да показва всички автори 
на книгите, въртящ стол и огромно бюро. С компютри да намирам книгите и много много пъстра.” 

Емили Георгиева, 2б кл.

5 а клас
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4 а клас

НБ "Ив. Вазов"

Детски отдел - ИЗЛОЖБА

2 б клас

3 б клас

3 б клас
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Елена Пенишева – библиотекар

ОТЛИЧЕНИ РИСУНКИ

Алекзандър Гълъбов, 5а

Магдалена Минкова, 5а

Никол Йорданова,  5а

Диана Тонова, 5а

Мануел Драганов, 5а

Никола Колев, 5а
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Государственная Третьяковская галерея в Москве — один из крупнейших в мире музеев русско-
го изобразительного искусства. Чтобы увидеть её сокровища, сотни тысяч людей приезжают еже-
годно в тихий Лаврушенский переулок, что расположен в одном из древнейших районов Москвы, 
в Замоскворечье. Она носит имя своего основателя московского купца и текстильного фабриканта 
Павла Михайловича Третьякова и была основана в 1856 году.   

      
Павел Михайлович Третьяков принадлежал к 

известному московскому купеческому роду. Он 
был предпринимателем, меценатом и собира-
телем произведений русского изобразительного 
искусства. Впервые в России он задался целью 
создать общедоступную частную художествен-
ную галерею и с успехом осуществил её. 

Страсть к собирательству овладела Третьяко-
вым в середине 1850-х годов, когда были прио-
бретены первые работы будущей коллекции. Тогда же семья Третьяковых купила дом в Лаврушин-
ском переулке, где впоследствии разместился знаменитый музей. В 1856 году Павел Михайлович 
приобрёл первые картины, положившие начало знаменитому собранию. 

С каждым годом коллекция Третьякова становилась больше. В галерее хранятся бесценные 
коллекции древнерусской иконы, живописи с Х по ХХ век, скульптуры и графики. Художники 
счита¬ли за высокую честь, чтобы их работы попадали именно к Тре¬тьякову. Передовые мастера 
России: Перов, Крамской, Суриков, Репин, Левитан и другие — видели в нём человека, страстно 
преданного интересам русской культуры. Они высоко ценили его намерение превратить частное 
собрание в национальный музей. Для того чтобы разместить все картины, пришлось перестроить 
усадьбу — построить новые помещения и расширить галерею. Несмотря на то, что юридически га-
лерея оставалась частной, любой человек, без различия рода и звания, мог бесплатно посетить её 
в любой день недели. 

В августе 1892 года от своего имени и от имени своего покойного брата Сергея Павел Михайло-
вич Третьяков принёс своё собрание в дар городу Москве. 

К концу ХХ века Третьяковская галерея стала одним из богатейших в мире музеев русского ис-
кусства.

Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ
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Васка Гуджева – учител по руски език

Аленушка - Виктор Михайлович Васнецов. 1881г.

Брюллов К. Всадница, 1832 г.

Три богатыря Виктор Мих. Васнецов. 1898 г.

Боровицкий В.  Портрет Лопухиной

Исаак Левитан Золотая осень, 1895 г.
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заБаВНа СТраНИЦа

Идеи за есенни забавления
Приготвихме за всеки по нещо. За студените есенни дни – игри, които можете спокойно 

да играете вкъщи, за по-топлите есенни дни – игри, които можете да играете навън.

Движещо се копче

Отидох в гората 

Направи си вкусно есенно таралежче

Намерете едно голямо копче с две дупки. 

1. Отрежете по-дебел конец, дълъг около ме-
тър и го промушете през двете дупки на копчето. 

2. Завържете двата края на конеца на възел. 

3. Промушете показалците си в краищата 
на конеца, така че копчето да остане в средата, 
между ръцете ви. 

4. Завъртете силно копчето с ръце и наблю-
давайте движенията.

Тази игра е доста интересна. 
Едното дете излиза и казва, например: 
- Отидох в гората разлистих листата и видях 

врабче. 
И всички правят формата на врабче! 

Аз дадох само пример. Но този който е изля-
зъл, трябва да каже ОТИВАМ В ГОРАТА. А другото 
той го измисля. 

(От 3 до 20 деца, от 5 до 13 години )

Продукти: 
Най-голямата ябълка, която можеш да наме-

риш, банан,  различни сушени плодове,
клечки за зъби, пъстри есенни листа. 
В плоска чиния нареди есенните листа като 

килимче, където може да се свие твоето вкусно 
таралежче. Това е ябълката, която ще набодеш 
с клечките за зъби, ще й направиш носленце от 
банан и върху тях ще набодеш есенните листа и 
сушените плодове. Я да видим какво е станало... 

Влезе ли в кухнята някой, ще попита как е по-
паднал този малък таралеж на масата.

Богдана Мумджиева – начален учител



10. Торонто Този мултикултурен канадски мегаполис обещава да бъде допълнително оживен 
до края на 2015 г. – около четвърт милион посетители пристигнаха за Панамериканските игри през 
лятото. Напредва изграждането на важни строителни и транспортни обекти в целия град, които 
ще подобрят живота на хората и ще привлекат повече туристи. Сред тях е Pearson Express – вла-

кът, който ще превозва 
пътниците от летище То-
ронто до центъра на гра-
да  само за  25 минути. 
Авангардът на все още 
консервативния Торон-
то се поддържа основно 
от влиянието на близки-
те Ню Йорк и Монреал. 
Посетете Торонто, за да 
видите как в сърцето на 
града процъфтяват от-
критите сцени с музика 
на живо.
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заБаВНа СТраНИЦа

Пловдив бе обявен за една от най-добрите 
туристически дестинации в света

Елиана Щерева – начален учител

/Продължение от бр.139/

9. Ченай На индий-
ския град отдавна се 
гледа като на трамплин 
към останалите части 
на една от най-гъстона-
селените азиатски дър-
жави. Но с откриването 
на Ченай Metro Rail, 
столицата на Южна Ин-
дия планира да пови-
ши нивото на своя про-
фил. Ако не друго, то 
бързи и пътуващи на-
често климатизирани 
подземни влакове ще 
преобразят опита на 
туристите за проучване 
на този влажен мегаполис. Тук има какво да се види: покритите със статуи храмове в дравидски 
стил, очарователни музеи, укрепления и църкви от времето на британското колонизаторство, 3-ки-
лометров плаж, както и втората по големина индийска филмова индустрия – „Kollywood“.



ШаХМаТ

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com

 Ч е ститим
рождените  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 
з д р а в е  и  къ смет !

Задача 1:

Черни на ход дават мат в един ход

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб


