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РУБРИКИ: Клуб 
"Милосърдие"
Още един светъл празник посрещнаха заедно учениците от 

3 в клас на ОУ „Алеко Константинов” и възрастните от Дома за 
стари хора „Свети Василий Велики”, гр. Пловдив. 

В навечерието на 
Коледа малки и голе-
ми рецитираха, пяха, 
извиха кръшно хоро и 
размениха пожелания 
за здраве, благополу-
чие и благоденствие 
през новата 2017 го-
дина. Домакините оч-
акваха своите скъпи 
гости с голямо нетър-
пение, почерпиха ги и 
им поднесоха симво-
лични подаръци с бла-
годарност за топлота-
та, звънливите детски 
гласчета и блесналите 
от радост очи, които 
стоплиха сърцата им и 
събудиха в душите им 
свидни спомени. „Пак 
да дойдете!” ни заръ-
чаха на изпроводяк. А 
ние обещахме отново 
да им гостуваме!

Весела Русева - класен ръководител на 3 в клас
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Кампанията „Жълти стотинки“ се провежда 
от 2008 година в цялата страна под мотото „Деца 
помагат на деца“. В продължение на 8 години 
учениците от ОУ„Алеко Константинов” – Плов-
див са сред най-активните дарители. Всяка го-
дина събраните средства се даряват на опреде-
лен град – символична столица на кампанията. 
Видин е столица на инициативата за 2016 г. Дет-
ското отделение на болница „Св. Петка“ в града 
получи медицинска апаратура за 27 хиляди лева. 
Акцията продължава цялата година, но събрани-
те пари се даряват за първи юни – Деня на детето 
и за Коледа.

Скъпи деца, гордеем се с вас и с готовността 
ви да помагате!

Кампанията  
„Жълти 

стотинки“ 

                                                           Нина Търева – начален учител

НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

Оценяване
Чл. 27. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на нача-

лен етап на основното образование са годишните оценки по учебния пред-
мет, изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изуча-
ването на учебния предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, срещу 
учебния предмет в задължителната училищна документация се записва „освободен". 

(3) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на основното образова-
ние, в т.ч. и оценките, които са слаб (2). 

Чл. 28. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на 
основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от класо-
вете - V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове, а в 
спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от специализирана-
та подготовка. 

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния предмет 
физическо възпитание и спорт или на учебен предмет от специализираната подготовка в спортно 
училище и през двата срока на определен клас, срещу учебния предмет за съответния клас в за-
дължителната училищна документация се записва „освободен". 

(3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование.  
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г., издадена от Министерството на образо-
ванието и науката).

Подробности на http://zareformata.mon.bg/dos.html

Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб
"ВЪЛШЕБСТВО ОТ ДУМИ"

 По новия проект „Твоят час“ има предвидени пет урока, които трябва да се проведат от родите-
лите на децата. 

 Преподавател на първия урок в нашия клуб  бе госпожа Сърбакова – майката на Атанас Сър-
баков. На 20.12.2016  г. децата се трудиха под вещото ръководство на новия си учител. Отново ра-
ботиха по отбори, отгатваха трудни гатанки от известни наши поети, по зададени думи съставяха 
свои, успяха да измислят колективна история по зададена задача, историята трябваше да се състои 
точно от пет изречения. Учениците искрено се забавляваха, показаха знания, помагаха си и чудесно 
работиха в екип.

Г-жа Сърбакова поздрави своите малки приятели, имаше снимки, усмивки, а и много вкусни 
бонбони и сладкиши. Истински сладък и много успешен урок в навечерието на Коледа!

Виктория Стойнова – ръководител на клуба
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Изготвянето на проекти по изучавани теми в училище е една от любимите 
дейности на учениците, защото чрез тях децата имат възможност да покажат 
своя талант, въображение, творческо мислене и да учат, забавлявайки се.

Децата от 5 д клас изготвиха проект за свой измислен герой и описаха не-
говите качества и външен вид, минало и любими занимания. Преди да пред-
ставят героя си, те направиха представяне на самите тях чрез дописване на  
10 нестандартни изречения, които описват личността и мечтите им. Всичко това 
събраха в книжка със заглавие “Една малка книжка с 26 страхотни герои“.

Клуб „Аз чета 
на английски език”

Учениците от 7 клас направи-
ха проект на корица на любима 
книга във връзка с изучаването на 
лексиката за видовете книги по 
тематика и жанр. Описаха какви 
книги обичат и представиха свое 
виждане за това как трябва да из-
глежда книгата, за да привлече 
младите хора да четат повече.

В часовете по ЗИП Английски 
децата от 7 клас  имаха възмож-
ност да представят себе си чрез 
изготвяне на автопортрет-колаж. 
Те описаха себе си и отговаряха на 
въпроси на съучениците си. Неве-
роятната палитра от цветове, идеи и емоции направиха часовете интересни, а децата по-уверени в 
комуникацията на английски език.

         Стела Куртева – учител по английски език
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         Стела Куртева – учител по английски език

Един ден Великанът Мъничко се разхождал 
и срещнал малката мравка Голямка. Той започ-
нал да я пита защо се казва така. Мравчицата 
му отговорила, че зла магьосница я е омагьо-
сала. Те отишли при добрия маг Добринко, за 
да им помогне. Той се съгласил. Развалил ма-
гията и върнал старите им имена – великана 
Голямко и мравчицата Мъничка.

 Римушка
Слънчицето облаче настигна
и весело то му намигна.

Гатанки, лъжегатанки, 
римушки, забавни истории

Лъжегатанка
Един малък октопод
си измислил таен код.
За сейф, където си държал
един говорещ папагал.
    Четири цифри имал кодът,
       но ги забравил октоподът.
          Папагалът в сейфа крякал,
              октоподът три пъти 
                 грешни цифри щракал.
                    Кода бързо отгатнете
                       и на октопода 
                           помогнете.        
                                                       /1143/
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Шарено е и може да лети.
           Що е то?
         /хвърчило/

Металът го привлича,
дървото не обича.
               Що е то?
              /магнит/

На ушите си ги слагаш
и по-хубав ставаш.
                    Що е то?
                         /обеци/

 Лъжегатанки
Обичам салата от зелени чушки,
Пресни лукчета, краставички и
сочни червени доматчета.
Какви бонбони обичам?

В морето плуват 8 кита,
12 скариди с къси ризи,
2 риби бягат от 3 акули.
15 моржа си говорят с 7
сърдити стари октопода.
Ха, кажете ми сега – 
колко кучета се крият?

В семейство има пет сестри.
Всички са много заети.
Гена пере на реката,
Гина чисти стъклата.
Пена готви за децата,
Мара шие с иглата,
А пък Дора мие си ръката
Колко сестри има в дома?

                     Йоана Силямова

Гатанки

Гатанки
Бяло пухче с очички
бързо припка из горичка.
                   Що е то?
                          /заек/

Мустакат е и обича
в миши дупки да наднича.
                    Що е то?
                       /котка/

Нищо не изяжда той,
а зъбите му са безброй.
                  Що е то?
                              /гребен/

Краве мляко и гранули
обожава да замезва.
Тича бързо без умора,
куп мишоци хвана в двора.
А кажете ми сега, коя ли е тя?
                                Що е то?

Около остров охлюв обикаля.
Охлювицата омайва.
Отстрани омар отмаря,
Олеле, очи отваря!
Оле, оле, Охльооооо!
Бягай в кръг кат буквя...!
                                Демира Христова
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Тема: Градска среда - 3 в клас

Синем Сами, Мариана Драгомирова, ("Фабрика за пиво"), Александър Стоилов ("Паркът при 
ледената пързалка"), Борис Чилев и Диана Стоянова ("Декор с улици, сгради и дървета"), Петър Ки-
рекчиев, Илиян Щерев, Александър Александров, Мартин Николов, Стефан Романов
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Родителите винаги търсят начин да възпитат 
у децата си чувството за отговорност. В много 
домове се разчита на ежедневните домашни за-
дължения, които да станат решение на този про-
блем. Хвърлянето на боклука, приготвянето на 
храната, поливането на цветята или миенето на 
съдовете се смятат за ефективен повод да разви-
ем чувство за отговорност, докато расте детето.

Наистина ли детето, което има подредена стая 
и отлични оценки е отговорно?

Отговорът е „НЕ“. В 
действителност тези еже-
дневни домашни задъл-
жения, макар и важни за 
поддържането на дома ни, 
може да нямат положите-
лен ефект за създаването 
на чувство за отговорност. 
Точно обратното – в някои 
домове ежедневните за-
дължения водят до еже-
дневни битки, предизвик-
ващи съпротива и гняв, 
както у децата, така и у ро-
дителите. Принудителното 
изпълнение на тези задъл-
жения може би ще доведе 
до послушание и до чисти кухни, но може да 
има и негативно влияние върху формирането на 
характера. Простата истина е, че отговорността 
не може да бъде насадена отвън.

Разбира се, това не означава да не учите де-
тето да се включва в домашните задължения, 
но е важен методът, по който да става това. Из-
ползването на игри още от най-ранна възраст 
ще направят подобни занимания интересни. 
Изпуснете ли този момент, може да се окаже, 
че се опитвате да научите детето на отговор-
ност чрез заплахи и наказания, а това едва ли 
е възможно.

Тъй като желаем нашите деца да израснат 
като отговорни личности, ние искаме тяхното 
чувство за отговорност да се корени във висши 

ценности като уважение, състрадание, грижа, 
съпричастност. Обикновено разглеждаме чув-
ството за отговорност в крайно конкретни не-
гови проявления като разхвърляна детска стая, 
лоши оценки в училище, небрежно написано 
домашно, непослушание или лоши обноски.

Децата могат да бъдат с подредена стая 
и отлични оценки и въпреки това да са безот-
говорни в решенията си. Това важи с особена 
сила за деца, на които винаги им се казва как-

во да правят и които имат 
много малко възможности 
за лична преценка и избор. 
От друга страна, децата, на 
които е дадена възмож-
ност да вземат решение, 
израстват психологически 
уверени и като възрастни 
успяват да изберат и рабо-
тата, която да ги удовлет-
ворява.

Ценностите не се пре-
подават директно. Те се 
възприемат и стават част от 
мисленето на детето само, 
когато то има доверие на 
възрастния, желае да му 

подражава и иска да вземе пример от него. 
Въпросът, който стои пред нас, е има ли такива 
действия и отношения, които да възпитат жела-
ното чувство за отговорност у нашите деца?  

Чувството за отговорност у децата започва 
да се формира от отношението и уменията на 
родителите. Отношението се състои в това да 
позволим на децата да чувстват всичко. В също-
то време още по-голямата трудност се състои 
в това да сме способни да демонстрираме на 
детето приемливите начини за справяне с тези 
чувства. 

Оставете детето да изрази емоциите си – 
ако е гневно и тропа с крак, оставете го няколко 
минути, докато бурята отшуми. След това при-
знайте чувствата му и му помогнете да ги прео-

Възпитанието - 
да предаваме ценности,  
а не да изискваме подчинение
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Елена Пенишева – библиотекар

долее: „Зная, че си ядосан, но така няма да ре-
шим проблема. Искаш ли да поговорим?“

Не се опитвайте да казвате на детето какво да 
чувства и мисли, вместо това му помогнете да се 
справи, ако виждате неприемливо поведение.

Ако все още вярвате, че шамарите имат въз-
питателен характер, време е да промените ми-
сленето си. В противен случай, ще имате дете, 
което само ще прави напук или пък ще ви се 
подчинява само защото се бои от наказание (и 
в крайна сметка пак ще направи това, което си 
е наумило, но тайно).

Бъдете съюзник, а не съдник – за едно дете 
репликата „вярвам в теб“ е много по-ценна от 
„все се проваляш“. Обърнете внимание на по-
стиженията, колкото и малки да са те, вместо 
на провалите, колкото и големи да са те.

Игрите (особено в по-ранна възраст) са мно-

го силен възпитателен инструмент – използвай-
те ги винаги, когато можете. Чрез играта мо-
жете да предадете важни морални ценности, 
чувство на грижа и отговорност, да изградите 
доверие между вас и детето ви.

Запишете детето на спорт – това също е чу-
десен начин децата да се справят с негативните 
чувства, да се научат да следват целите си и да 
имат мотивация. Спортните занимания обаче 
трябва винаги да са съобразени с желанията на 
детето, а не да се случват насила.

И накрая – не пестете чувствата си, колкото 
и да ви се струва, че моментът не е подходящ, 
за да кажете „обичам те“ (понеже вашият ма-
лък наследник има двойка по математика или 
ви е ядосал с неподходяща реплика). Когато вие 
самите изразявате чувствата си, учите и своите 
деца да съумяват да направят това.                           

 Здравка Петрова – педагогически съветник

   Източник: www.roditel.bg

Топло, тихо и приятно е в библиотеката. Навън снежецът продължава да се трупа, а ние сме на 
поредна среща на участниците от клуба. Обсъждаме книгата ,,127 часа между живота и скалите” на 
Арън Ралстън - част от поредицата ,,Пътешествия и приключения”. В едно изречение става въпрос 
за ,,Един тесен каньон, една падаща скала, един самотен катерач...”

,,А какво прочетохте вие през неочаквано дългата ваканция?”, е въпросът ми към притихналата 
аудитория. Изслушваме желаещите да споделят.

Следваща точка от дневния ред е информация за предстоящ конкурс на хумористична тема. 
Кой, как и с какво може да участва.

Клуб "Приятели на книгата"
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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Нови книги в библиотеката
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса 
на пеньке, задрав голову, и считал и слизывал упавшие на 
нос снежинки.

Снежинки падали сладкие, пушистые и, прежде чем 
опуститься совсем, привставали на цыпочки. Ах, как это 
было весело! 

– Седьмая, – прошептал Медвежонок и, полюбовав-
шись всласть, облизал нос.

Но снежинки были заколдованные: они не таяли и про-
должали оставаться такими же пушистыми у Медвежонка 
в животе. 

– Ах, здравствуйте, голубушка! – сказали шесть снежи-
нок своей подруге, когда она очутилась рядом с ними. – В 
лесу так же безветренно? Медвежонок по-прежнему си-

дит на пеньке? Ах, какой смешной Медвежо-
нок.

Медвежонок слышал, что кто-то в животе 
у него разговаривает, но не обращал внима-
ния.

А снег всё падал и падал. Снежинки всё 
чаще опускались Медвежонку на нос, присе-
дали и, улыбаясь, говорили:

– Здравствуй, Медвежонок!
– Очень приятно, – говорил Медвежонок. 

- Вы - шестьдесят восьмая.
И облизывался.
К вечеру он съел триста снежинок, и ему 

стало так холодно, что он едва добрался до 
берлоги и сразу уснул. И ему приснилось, 
что он - пушистая, мягкая снежинка... И что 
он опустился на нос какому-то Медвежон-
ку и сказал: „Здравствуй, Медвежонок!“, а в 
ответ услышал: „Очень приятно, вы  –  трис-
та двадцатая...“ Пам-па-ра-пам! – заиграла 
музыка. И Медвежонок закружился в слад-
ком, волшебном танце, и триста снежинок 
закружились вместе с ним. Они мелькали 
впереди, сзади, сбоку и, когда он уставал, 
подхватывали его, и он кружился, кружился, 
кружился...

ЁжИК И МЕдвЕжОНОК 
ЗИМНяя сКАЗКА

Сказки Сергея Козлова
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Васка Гуджева – учител по руски език

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Всю зиму Медвежонок болел. Нос у него был сухой и горячий, а в животе плясали снежинки. И 
только весной, когда по всему лесу зазвенела капель и прилетели птицы, он открыл глаза и увидел 
на табуретке Ёжика. Ёжик улыбался и шевелил иголками.

– Что ты здесь делаешь? – спросил Медвежонок.
– Жду, когда ты выздоровеешь, – ответил Ёжик.
– Долго?
– Всю зиму. Я, как узнал, что ты объелся снегом, сразу перетащил все свои припасы к тебе...
– И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке?
– Да, я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушёную травку...
– Не помню, – сказал Медвежонок.
– Ещё бы! - вздохнул Ёжик. – Ты всю зиму говорил, что ты – снежинка. Я так боялся, что ты рас-

таешь к весне...

КОГА И КАК ВЪЗНИКВА 

КАЛЕНДАРЪТ?
Още в далечното минало хората се опитва-

ли да определят и осъзнаят периодите от време, 
през които протичал животът им. Те измервали 
времето най-вече чрез онези природни явления, 
от които зависели битът и оцеляването им. Така 
всеки народ си служил с определена система за 
измерване на различни интервали от времето, 
която днес се нарича календар. Това название 
произлиза от думата календи, която в древния 
Рим означавала първия ден на всеки месец. В за-
висимост от това дали в основата на един кален-
дар е заложено видимото движение на Луната, 
или на Слънцето, той се определя като лунен или 
слънчев.

Слънцето, което дава светлина и топлина, 
има голямо влияние върху природата и чове-

ка, затова още от древността то е служило като 
ориентир за измерване на денонощието и за 
определяне на сезоните. Но понеже денонощи-
ето е твърде малка единица, а годината – дълга 
и разнообразна, на помощ идва и Луната – при 
обиколката си около Земята тя преминава по-
следователно през четири фази, чиято обща 
продължителност е средно 28 дни. В повечето 
европейски езици, включително и в българския, 
думата месец означава и Луна, и отмерено чис-
ло дни.

ВИДОВЕ КАЛЕНДАРИ
През своята многовековна история човечест-

вото в създало и използвало множество най-раз-
лични календарни системи – лунни, лунно-слън-
чеви и слънчеви. Смяната в лунните фази била 
използвана за броене на денонощията най-мал-
ко 8–9 хилядолетия пр. Хр. Доказателства за това 

ИСТОРИЯ НА КАЛЕНДАРА 
ВИДОВЕ КАЛЕНДАРИ

Отмина един от най-светлите християнски празници - Рождество Христово, Коледа. Във всеки 
дом той се посреща с ведро настроение и с надежда за щастливо бъдеще. Предполагаме, че и вие 
сте спазили народните традиции и сте посрещнали Коледа с близки и роднини.

А сега е време да научите интересни подробности около възникването и отбелязването на праз-
ника Рождество Христово!
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са изображения на фазите на Луната върху сте-
ни в пещери. Вярва се, че човекът си е служил с 
праобраз на лунен календар още преди 30 хил. 
години.

Първият календар (с години, месеци и де-
нонощия) е създаден през четвъртото хиля-
долетие пр. Хр. в Месопотамия и Древен Еги-
пет. Лунни били и календарите на шумерите, 
вавилонците, китайците и на други източни 
народи.

Слънчевите календари (за най-стар от тях се 
смята египетският) са присъщи на онези народи, 
които водели уседнал начин на живот и се зани-
мавали със земеделие. За различните народи 
годината започвала с началото на някой от сезо-
ните. В древен Египет например, Новата година 
започвала през юли, когато настъпвал разливът 
на река Нил, чийто води осигурявали плодоро-
дието.

Смяната на деня и нощта и редуването на се-
зоните били много важни за народите, които се 
прехранвали със земеделие и скотовъдство. От 
видимия път на Слънцето се определял вида на 
селскостопанската работа – изораването на зе-
мята, сеитбата, жътвата и др. От него зависело 
и оцеляването на хората. Основни ориентири 
били равноденствието – пролетно (21 март) и 

есенно (23 септември), и слънцестоенето – лят-
но (22 юни) и зимно (22 декември). Във връзка 
с тези четири жизненоважни слънчеви фази, 
маркиращи важни промени в природата, хората 
възприемали Слънцето като многолико божест-
во, което умирало и възкръсвало. Те си предста-
вяли протичането на времето във вид на кръг. 
Това циклично време е залегнало в основата на 
народните слънчеви календари.

БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРЕН  

КАЛЕНДАР
За разлика от съвременния официален кален-

дар, който има линеен характер - от минало към 
бъдеще, българският фолклорен календар също 
е бил слънчев, цикличен. В народния календар от 
значение е сезонът, годишния период, а не годи-
ната, което придава и кръговия му характер.

Един и същи сезон, една и съща дата настъп-
ват отново и отново през определено време и 
никога не остават в миналото. В зависимост от 
сезоните варира начинът на живот, работата и 
свещенодействията на хората. В по-старо време 
годишните периоди били само два - един седем-
месечен земеделски сезон (лято) и петмесечен 
неземеделски сезон (зима).
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Ш А Х М АТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Нова задача:

Задача 41: Бели на ход 
печелят с мат в един ход.

Честитим р ожд ените  д ни 
 н а  в с и ч к и ,  р о д е ни  п р е з  тази  с е дмица , 
с  п ожелани е  з а  р а д о ст ,  з д р а в е  и  у с п е х и !


