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Отг. Стела Куртева
В света на изкуството

Отг. Нина Димитрова
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Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство  
Карнеги  Отг. Гергана Стоицова

Шахмат     Отг. Димитър Илчев

Периодът от 7 до 12 декември 2015 г. бе обявен от МОН за Национална седмица на четенето. В 
тази връзка в ОУ "Алеко Константинов" бяха осъществени различни инициативи.

Учениците от петите класове написаха домашни работи  на тема: „Чета, защото...”. Предлагаме 
Ви някои  от съчиненията в този брой на вестника. Другите ще бъдат поместени в следващите изда-
ния.

                              Уважаеми родители,

надяваме се, че ще бъдете съпричастни към 
инициативите на училището и ще подкрепяте 
Вашите деца в едно от най-любимите им зани-
мания – четенето на книги. То доставя удоволст-
вие, развлечение, знания, но и свободата да из-
бираш.  Нека до желаните подаръци за Коледа 
има и по една книга за децата.

Роза Зафирова – учител по български език и 
литература
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,,Чета защото...”
Книгите са пътешествия към  огромен свят, изпълнен с приключения. Чрез тях откривам много 

отговори на мои въпроси. Помагат ми да  разбера другите хора. Вдъхновяват ме. Чета за удоволст-
вие,   да  подобря начина си на изразяване и писане, да тренирам въображението си, за да имам 
идеи и да мога да мечтая. Четенето ми действа разтоварващо и е една дълга и желана  почивка.

Аз чета книги от всякакъв жанр. Харесвам фантастиката. Пренася ме в  свят, където всичко е 
възможно и съществуват чудати създания. Мисля си ,,Ако светът беше такъв щеше ли да е така 
забавно?’’ 

През годините съм прочела много книги, но любимата ми е ,,Матилда’’. В нея се разказва за 
едно момиченце на име Матилда. Тя е много интелигентна и  е почти на 5 години. Надарена е с 
невероятни способности. Може да мести предмети с поглед, много обича да чете книги и е мате-
матически гений. Още преди да тръгне в първи клас, се научава да чете и прочита всички книги от 
местната библиотека. 

По някаква неизвестна причина родителите й я мразят и пренебрегват през цялото време, но 
тя се научава  да се грижи за себе си и най-голямото й желание е  да тръгне на училище. Обича 
справедливостта и според нея трябва да се даде заслужен урок на всеки, който се държи грубо и 
невъзпитано. 

Най-хубавото качество на Матилда е, че не се самоизтъква, а изглежда обикновено  и нормално 
дете. Всички от класа й я харесват и не се обиждат от това, че тя чете учебниците за по-горни кла-
сове.

Това е история, която ни показва как положителните герои Матилда и г-ца Хъни преминават 
през различни изпитания и независимо от това колко лошо са третирани,  те си остават добри хора 
и продължават да виждат положителната страна във всеки един момент.

  Диана Тонова, 5а клас

В книгите намирам това, което ми харесва. В тях намирам мечтите си и разбирам, че има смисъл 
да се стремя към тях. Понякога те ме изпълват с вълнение и ме карат да искам да направя нещо 
хубаво за родителите си, за приятелите си и за хората, с които общувам.

Чрез книгите се усамотявам и потъвам в непознати за мен светове. Срещам хора, на които искам 
да приличам, а също така в тях срещам и хора, на които не искам да приличам.От книгите разбирам, 
че трябва да съм упорит и да се боря за мечтите си, тогава те ще станат реалност.

Книгите ми дават знания за Космоса, за живота и за другите народи. Чрез тях се развивам. Спо-
ред мен, най-важното е да знаем какво искаме да научим от книгите. Те могат да ни отведат в Кос-
моса, на други планети и в други, непознати за нас светове. 

Главните герои на книгите ни служат за пример. Ние се учим от тях да се борим с трудностите и 
да различаваме доброто от злото. Книгите ни правят по-умни ,по-добри, по-упорити и ни учат как 
да постигаме мечтите си. Чрез книгите се развиваме и докарваме бъдещето по-близо до нас.

За мен книгите са прозорец към света.

Ивайло Манев, 5 б клас
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Ения Енева, Валентина Славчева, 7 б клас 

,,Аз прочетох тази книга, прочети я и ти!”

Представители от различни класове, заедно с педагогическия съветник, изготвиха постер с мото 
,,10 причини да четем книги”. Учениците от всеки клас отделно подготвиха проекти, свързани с кни-
гите, които са прочели. Темата беше ,,Аз прочетох тази книга, прочети я и ти!” Имаше доста инте-
ресни и оригинални идеи, които бяха изложени във всяка класна стая.  Чрез участието си в проекта 
ние изразихме своята подкрепа към кампанията и показахме, че книгите могат да бъдат дори  по-
интересни от филмите.

Ения Енева, Валентина Славчева, 7 б клас
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Маратон
на

четенето
В седмица на четенето в трите полуинтернатни групи І клас и V – VІ клас се проведе маратон на 

четенето. Ученици от пети клас четоха на малките първокласници приказки, басни и разкази. За-
даваха им интересни гатанки, които малките ученици с готовност отгатваха. Малчуганите в захлас 
слушаха по-големите какички и батковци. Всеки петокласник беше подготвил и въпроси по прочете-
ното и при отговорите първокласниците показаха, че са слушали внимателно и са разбрали поуката 
от всяка приказка или басня. 

Маратонът на четенето премина много интересно и всички пожелаха отново да се организират 
такива срещи.

Васка Гуджева – възпитател в полуинтернатна група V – VІ клас
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"Най-добър четец"
На 11 декември 2015 г. сред второкласниците бе проведено състезание за "Най-добър четец". 

От трите класа - 2 а, 2 б и 2 в клас бяха сформирани отбори от по петима състезатели. Те изтеглиха 
първи вариант - книга с любими приказки за деца/ №1 - любими детски приказки, №2 - "Пипи Дъл-
гото чорапче" и №3 - басни/, от която четоха на верижка. Всички отбори се представиха отлично, а 
участниците бяха наградени с грамоти. 

Подредени бяха и две изложби с рисунки ,,Приказни герои” и ,,Зимна приказка”.  

Конкурс „Най-добър разказвач”
В час по литература всеки клас проведе състезание,  за да определи  най–добрите разказвачи. 

Откроилите се ученици  представиха  своите класове на 11. ХІІ. 2015г. в конкурса „Най-добър раз-
казвач”. 

Участниците  от 4 а, б, в, г класове  изтеглиха  пликове, в които бяха заглавията на творбите, кои-
то трябваше да представят. По определен ред децата разказваха откъси от изучени произведения: 
,,Пипи тръгва на училище”,  ,,Скритият дар”, ,,Как гарджето стана певец”, ,,Намереният късмет”.

Всички класове се представиха чудесно. Участниците получиха грамоти за „Най-добри разказва-
чи» и  бяха много щастливи.

След състезателната програма ученици от публиката запознаха съучениците си с книги, които в 
момента четат, и разказаха откъси от тях. Това предизвика  читателски интерес към произведенията.

Весела Русева – начален учител
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З. Христова, М. Митева, М. Райковска, А. Пирнарева - кл. ръководители 4 клас
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                                             Коледа и коледните символи

Коледа е времето, в което вярваме по-силно отвсякога в нашите мечти.Празник на 
вълшебствата...С нейните типични символи Коледа ни връща към детството, когато щедро сме раз-
давали доверие и обич, когато мечтите са били искрено желани и реално сбъднати.

Коледните символи са от онези неща, за които знаем едновременно и всичко, и нищо.Слушали 
сме за тях многобройни истории, но всеки път разказът за техния смисъл ни носи емоции и прави 
очакването на празника по-приятно.

ЕЛХА- Коледната елха се свързва с редица древни обичаи. Смята се, че със своето раждане Хрис-
тос слиза на земята и носи със себе си частица от небесното царство и неговата красота. Ето защо 
елхата се украсява с ангелчета, свещички, топки, гирлянди- като символ на отрупаното с плодове 
Райско дърво. А може би най-вълшебното в коледното дърво са неговият цвят и форма. Зеленото 
контрастира на сивотата, мрака и студа през зимата. Като искрица надежда! И елховата форма на 
пирамида- колкото по-голяма е основата, толкова по-високо е върхът! Звездата на елховия връх 
символизира звездата, изгряла над Витлеем и предсказала раждането на Месията. Затова тя носи 
смисъла на пътеводна светлина през идната година.

ГИРЛЯНДИ- Хората започват да украсяват елхата с гирлянди през 17 век. Легендата разказва как 
една бедна вдовица много искала да зарадва децата си за Коледа като им украси елха. През нощта 
няколко паяка изплели своите мрежи между клоните на дръвчето. Когато сутринта децата видели 
паяжината, решили да я оцветят в сребристо, за да не се разстрои майка им. В гирляндите е зако-
дирано и друго силно послание-окичвайки ги, смирено да помислим за пътя, който извървяваме с 
неговото начало, цикличност и край.

КАМБАНКИ- В християнския свят камбаните имат изключително въздействащо присъствие. Те 
са посредник между Земята и Небето, връзката мейду хората и Бога. Затова са едни от най-ярките 
символи на Рождество Христово! Техният звън, оповестяващ свят на доброто и любовта трябва да 
отекне до човешките души и да ги призове към милосърдие и благотворителност.

СВЕЩ- Запалената свещ е елемент от широко разпространена традиция при много народи и 
има различни тълкувания. При коледните символи тя е свързана със светлината на небесата, със 
слънчевата топлина и светлина, с любовта, страстта и надеждата. Светлината ни помага да видим 
верния път. Свещта е духовността, вярата, копнежът.

КОЛЕДЕН ВЕНЕЦ – Той напомня короната от тръни, която била поставена на главата на Исус по 
време на неговото разпятие на кръста. Символ е на товара, който сами си поставяме и отговорност-
та, която носим пред самите себе си, близките си и обществото.

КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ- Независимо че живеем във век на нови технологии и свръхбързи кому-
никации, коледните картички остават един от неизменните символи на празника. Нищо не може 
да замени топлината и емоциите, които пристигат заедно с тях. Първите коледни картички в света 
датират от далечната 1843 година. Тогава британският бизнесмен и основател на известния музей 
“Виктория енд Албърт” в Лондон Хенри Коул поръчал на художника Джон Хорсли да му нарисува 
честитка по случай Рождество Христово. Пощенската картичка била отпечатана в хиляда бройки с 
надпис ”Желая ти Весела Коледа и Щастлива Нова година!” и струвала един шилинг. Творението на 
Хърсли изобразявало добра постъпка - даване на храна и дрехи на бедните и семейно тържество, 
на което родители и деца вдигали наздравица. И днес, истинските коледни картички носят тези 
послания и се изпращат с чувство!

КОЛЕДЕН ЧОРАП - От векове датира и традицията близо до камината или вратата да се оставя 
коледния чорап, който Дядо Коледа да напълни с лакомства и подаръци. Неговата история е свър-
зана с легендата за Св.Никола / считан за първообраз на Дядо Коледа/, който оставил във вълнени 
чорапи на простора пари за зестрата на добри и красиви, но бедни момичета. Пълненето на колед-
ните чорапи продължава да носи радост, особено на малчуганите. 

Източник: http://www.bul-news.com/bg//193

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Коледен базар

I-ви клас

II-ри клас
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V-ти клас

VI-ти и VII-ми клас
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В навечерието на Коледа темата за подаръците е особено актуална. Дядо Коледа безспорно ще за-
радва всички послушни деца с най-желаните подаръци и ще ги награди за старанието и добрите постъпки 
през изминалата година.

А родителите, които също искат да зарадват и поощрят децата си, ще им изберат подаръци, които не 
могат да се купят в нито един магазин по света.

В следващите редове ще прочетете списък (без да е степенуван по никакъв начин), в който ще наме-
рите идеи, които ще ви подскажат какъв подарък си струва да поднесете на едно дете. А колко от тях вече 
сте подарили на вашето?

1.Подарете му подкрепа
Само една дума на одобрение могат да накарат детето ви да се почувства по съвсем различен начин 

– състояние, което да го зареди с енергия и мотивация.
Нека децата ви знаят колко ги цените. Нека знаят, че вярвате в тях.
Не забравяйте да им напомняте за това.
2.Прегръдки и целувки
Бащата казва на  седемгодишния си син, че той вече е голям за целувки.
И все пак за децата е важна родителската любов и топлината на прегръдката, независимо дали са на 

7, 20 или 30 години! Помнете, че колкото и голямо да е вашето дете, никога не е късно да го прегърнете 
или целунете и по този начин да изразите своята любов.

И все пак не прекалявайте, защото това може да бъде нож с 2 остриета…
3.Обяд и вечеря с цялото семейство
Съвместните обеди и вечери са прекрасна възможност да се съберете цялото семейство, да обсъдите 

изминалия ден или плановете за утрешния. Толкова прекрасна, че семейството, което не се храни заедно, 
не се и развива заедно.

4.Чувство за хумор
Намерете време да се посмеете заедно с децата – чувството за хумор е една от малкото черти на ха-

рактера, която все още не е убила никого.
5.Покажете им как да забелязват красотата
Помогнете на детето си да открива красотата във всичко, което види и във всеки, когото срещне. По-

кажете му разнообразието в изкуството и многообразието в човешките души.
6.Възможността да допуска грешки
Децата са си деца и често са под влиянието на неудържимо веселие, което понякога изисква огромно-

то ви търпение. Дайте им пространство, където могат да експериментират, изследват и грешат. Покажете 
им, че това не е толкова страшно. 

7.Стабилно семейство
Стабилното семейство е онзи фундамент, върху който децата строят целия си живот. Когато е възмож-

но и имат нужда, трябва да получат вашата подкрепа и разбиране.
Постарайте (ако ви е възможно) да съхраните семейството цяло.
8.Подарете му желание за постигане на повече
Поощрявайте амбициозните желания на вашето дете.
Това ще му позволи да постигне много или поне да се опита да постигне повече от останалите – може 

би дори повече, отколкото можете да си представите.
9.Подарете му време
Времето е единственият подарък, който никога няма да може да върнете назад. 

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

35 подаръка, които децата ви
никога няма да забравят 
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И това е един от най-ценните дарове, които можете да поднесете на своето дете.
Подарете им време с вас, работата ви може да почака…
10.Внимание
Времето само по себе си не е достатъчно.
Трябва да сте изцяло в него, да сте тялом и духом с детето си.
А не просто да отбиете номера, като го заведете в парка, а в главата ви все още да работите! На пръв 

поглед това звучи естествено, но все по-често изпитваме затруднения да се фокусираме и да бъдем ис-
тински с детето си.

Бъдете близо до него! Не изпускайте моменти.
11.Научете го да проявява състрадание
Животът често е несправедлив!
И когато нещо нечестно се случи, научете детето си да не остава пасивен, страничен наблюдател, а да 

помага на онзи, който се нуждае от помощ.
12.Подарете му умението да цени
Един от най-добрите подаръци, който можете да направите на детето си е да го научите да цени това, 

което има, но да не спира там, където е в момента.
13.Любопитство
Запалете двигателя на прогреса у вашето дете. Научете го да задава въпроси и да търси отговори.
„Стига си задавал толкова много въпроси!”
…са думите, които никога не трябва да изричате.
14.Решителност
За постигането на успех е нужен не само късмет, добра подготовка. Много помага и умението да про-

явявате решителност, а за това е необходима сила на волята.
15. Самодисциплина
Децата трябва да се научат на много неща: как да се държат, как да се разбират с останалите, как да 

постигат цели, да осъществяват желания.
Разбира се, основна част от възпитанието е дисциплината, но не я градете въз основа на забрани, а се 

постарайте да я градите в позитивна и полезна насока.
16. Подарете му поощрение
Думите имат огромна сила. Думите, които казвате всеки ден на детето си, могат както да го подкре-

пят, така и да го накарат да се отчае. Затова, подбирайте ги внимателно.
17. Създайте у детето желание да твори
Благодарение на интернет да твориш и да се учиш на нещо ново стана много по-лесно и оправдания-

та, че не разбирате от нещо вече не вървят.Светът има нужда от хора, които са способни да създават…
18. Научете го на щедрост
Научете детето си да бъде щедро с вашите неща сега, за да може да е щедро и със своите собствени. 

И все пак внимавайте да не подари цялата ви къща…
19. Научете детето си на духовност
Вярата извисява нашата представа за вселената, нашия свят и живот.
Щеше да бъде много лесно ако в съзнанието на децата автоматично беше програмирано, че те се 

състоят не само от плът и кръв, но и от ум, сърце, душа и воля. И че решенията взимани от тях в живота, 
трябва да се основават не само на това, което изисква плътта и кръвта, а ума и душата. Уви, тази задача 
трябва да я свършим ние, техните родители…

20. Научете го на честност
Децата, които от малки се учат да бъдат честни, имат много по-големи възможности да останат такива 

като пораснат. А и честните хора като правило се чувстват по-добре и се наслаждават повече на живота. 
И най-важното – спят спокойно през нощта.

21. Заредете го с надежда
Надеждата придава сили, формира издръжливост и ни зарежда с решимост. И дори в трудни времена 

и моменти на отчаяние тя ни помага да вървим напред.
22. Въображение – един от най-ценните подаръци
Животът се променя все по-бързо и по-бързо с всеки изминал ден, а утрешният делник със сигурност 

не прилича на днешния. Този нов свят се създава от онези хора, които умеят не само да включват своето 
въображение, но и да го използват целенасочено.
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23. Осъзнатост
Възпитаването на децата е важно и отговорно занимание, което изисква висока степен на осъзнатост. 

Добре си изяснете кой сте и какво искате да постигнете.
И задължително научете и вашите деца на това.
24. Влечение към знанието
Страстта към знанието няма нищо общо със зубренето в училище.
Това е качество, което се отглежда в семейството. Така че, четете, задавайте въпроси, анализирайте и 

подлагайте на съмнение нещата от живота заедно с вашите деца.
Давайте им пример, покажете им как да мислят и да научават нови неща.
25. Подарете им страст към природата
Децата, които се учат да ценят света около себе си впоследствие се грижат за него.
Често ги караме да поддържат чистота и порядък у дома. Защо да не ги научим да се грижат за чисто-

тата и порядъка и извън него?
26. Желание да опитват нещо ново
Нека научим децата на желанието да опитват нови неща. И то не само, за да се наслаждават на раз-

нообразието в живота, но и да разберат какво им харесва и на какво са способни. И да, това не изисква 
чак толкова много пари.

27. Подарете му оптимизъм
Песимистите не променят света. Това е дело на оптимистите.
28. Умението да се гордеят и радват на победите
Празнувайте малките победи в живота.
В края на краищата тези малки или големи постижения по време на детството изграждат увереност и 

с годините стават все по-важни.
29. Научете ги да обичат света около себе си
Самотата е едно от онези обстоятелства, които ни изяждат, когато пораснем. Научете детето си да 

обича света около себе си, да го приема с отворени обятия. Покажете му красотата на общуването с хора-
та и богатството на приятелите.

30. Научете го да се придържа към ценностите си
Децата, които знаят как да оценят себе си обикновено са по-уверени и имат изградено силно чувство 

на собствено достойнство и самоуважение. В резултат на това те порастват със собствени ценности, към 
които се придържат.

31. Покажете на вашето дете, че е уникално
Нашите различия ни правят ценни – и за нас и за обществото.
Помогнете на детето си да разкрие потенциала си и да демонстрира с гордост на света онова, за което 

могат да го оценят по достойнство онова, по което се отличава…
32. Научете го да говори с вас
Канете често малчугана да сяда на коленете ви, за да поговорите!
Това е едно от най-важните неща, на които може да научите детето си, ако искате и когато порасне да 

бъде отново близък приятел с вас, който споделя тревоги и радости.
33. Любов към домашното огнище
Да знаеш, че вкъщи те обичат и чакат, да знаеш, че вкъщи ще намериш уют и топлина – това са едни 

от най-приятните и вдъхновяващи усещания в живота.
Дава ли вашият дом тази топлина на детето ви?
34. Вярност към човека до тях
Вярност – това е поведение присъщо не само на нашите тела, но и действието на очите, ума, сърцето 

и душата. И да, децата забелязват и много тънко усещат такива неща.
35. Любов
За къде без нея?

По материали от Интернет

Здравка Петрова – педагогически съветник
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

C h r i s t m a s 
is Britain's most 
popular holiday. 
Its traditions and 
early ceremonies 
were rooted in 
pagan beliefs and 

date back hundreds of years. They are still part of 
contemporary Christmas celebrations.

Christmas candles
 The Druids, for 

example, honoured 
the mistletoe in 
their religion and 
sacrificial rites. The 
red berry of the 

holly was believed to protect one against witchcraft. 
Ivy symbolised immortality. The Vikings introduced 
the Yule log which used to be burnt in honour of 
God Thor. The English adapted this practice for 
Christmas and today's (electric) Christmas candle is 
a holdover from baronial days.

Christmas cards
 The custom of 

sending Christmas 
cards to friends and 
family originated in 
Britain, too. In 1843 
John Calcott Horsley designed the first one for Sir 
Henry Cole. Thus began a real spread of sending 
Christmas cards and this practice soon became an 
established traditon.

Christmas tree
 Since 1840 

the decorated and 
illuminated Christmas 
tree has gained 
popularity in England. 
Prince Albert brought this 
rite over from Germany. 
In 1848 the Illustrated 
London News published 
a picture of the Royal 
Family around one. The 

English families followed the Royal example and it 
can truly be called a Victorian innovation. Each year 
a giant Christmas tree is set up and decorated near 
the statue of Lord Nelson in Trafalgar Square. 

Christmas carols
O n 

C h r i s t m a s 
Eve carols are 
often sung 
by groups of 
singers walking 
from house 
to house, and 

children hang a stocking on the fireplace or at the 
foot of their bed for Father Christmas to fill. Caroling 
dates back to the Middle Ages when beggars were 
seeking for money, food or drink wandering the 
streets singing holiday songs.

Christmas meals
 On Christmas Day gifts are opened in the 

morning. Later the family will gather for the 
traditional Christmas dinner consisting of Brussels 
sprouts, fried potatoes with roast turkey, roast beef 
or goose. Sweet mince pie or Christmas pudding 
is served for dessert. The pudding might contain 
coins or lucky charms for children. For afternoon 
tea Christmas cake is offered. It is rich baked fruit 
cake with marzipan and icing. A party favourite are 
Christmas crackers. There will be one to each plate 
on the Christmas dinner table. A Christmas cracker 
is a brightly coloured paper tube, twisted on both 
ends and filled with a party hat, a riddle and a toy.

Boxing day
 Boxing Day is on December 26th. This day takes 

its name from a former custom giving a Christmas 
box to delivery men 
and trades people 
called regularly 
through the year. 
Nowadays dustmen, 
milkmen, or postmen 
get a tip for a good 
service at Christmas 
time.

CHRISTMAS IN ENGLAND

Стела Куртева- учител по английски език
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