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Златните момичета – 
Теди и Ива

www.oualeko.com
ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
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ДИВ, Теодора Боева и Ива Деливерска, ученички в 4 а клас на ОУ 
„Алеко Константинов" - гр. Пловдив, завоюваха: 

Теодора Боева - златен медал в многобой, златен медал на 
греда, златен медал на земя, бронзов медал на успоредка и 
бронзов медал на прескок. 

Ива Деливерска - златен медал на прескок, златен медал на 
успоредка, сребърен медал на земя, сребърен медал на греда.

Да им пожелаем да са все така трудолюбиви, усърдни и смели!

Татяна Канчева 

На 3 ноември тази година 
в град Пловдив се проведе по-
редното издание на престиж-
ния турнир по спортна гимнас-
тика СЕДЕМТЕ ТЕПЕТА. 

В него взеха участие деца 
от всички възрастови групи от 
7 спортни клуба от цяла Бълга-
рия:  София, Пловдив, Хасково, 
Благоевград и др. 

Във възрастова група  2007-
2008 година, представителките 
на пловдивския клуб по спорт-
на гимнастика СПАРТАК ПЛОВ-
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Какво означава 
да си толерантен?

Да отбелязваме Деня на толерантността е 
традиция за нашето училище. Тази година ре-
шихме да го направим по един малко по-нес-
тандартен и атрактивен начин. Обявихме кон-
курс за клосов проект на тема „Какво означава 
да си толерантен?”, като предложихме на свои-
те съученици да изобразят своята представа за 
толерантността  чрез средствата на изкуството и 
въображението като използват думи, цветове, 
образи, релеф, светлина и т.н. 

Включиха се почти всички класове, а иде-
ите и проектите бяха наистина впечатляващи. 
Представяме ви ги с удоволствие и гордост. 
Беше забавно да ги правим заедно (работихме 
в екипи), помагахме си и бяхме толерантни по-
между си, докато творяхме. Беше интересно и 
полезно!

Ние, учениците от Училищния парламент, 
също се събирахме често и мислехме как ние 
като общност да представим своята визия за то-
лерантността. Идеята дойде спонтанно, когато 
си спомнихме за предходна наша кампания, в 
която обсъдихме и обобщихме класовите пра-
вила за етично поведение и добри взаимоот-
ношения. Решихме да направим голям постер 
с послания към всички и го изрисувахме като 
есенни листа. Нашият проект казва:

„Да бъдем единни в многообразието”- 
всички сме различни и уникални, но живеем, 
учим и творим заедно, а за това е важно да бъ-
дем добри и толерантни помежду си.

Нека ви припомним съдържанието на Учи-
лищната ценностна система:

Ценностна система 
на ОУ „Алеко Константинов”

Ние, учениците от ОУ „Алеко Константинов”, 
сме толерантни и добронамерени.

Приемаме различията помежду си и право-
то на всеки да има свое мнение.

Не сме съгласни с тези, които използват сила 
за постигане на целите си.

Предпочитаме да общуваме с думи и с ус-
мивки.
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Стараем се да сме учтиви и мили помежду си.
Конфликтите решаваме с разговори и ком-

промиси, а не с агресия.
Не допускаме тормоз между учениците.
Отнасяме се с другите така, както бихме ис-

кали да се отнасят с нас.
За нас са важни приятелството и сътрудни-

чеството.
Готови сме да помогнем на тези, които имат 

нужда.
В училище сме заедно, за да учим и да спо-

деляме – успехи, мнения, мечти. 
Всеки носи отговорност за своите действия.
Всяко действие, което нарушава правата на 

другите, има своите последствия.
Думите, с които общуваме помежду си, са 

етични и добронамерени. 

Учениците от Училищния парламент
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Величка Филева – начален учител

Всеки е чувал за великия руски писател 
А.С.Пушкин, но не всеки е чел неговата „Приказ-
ка за цар Салтан". С тази  детска куклена поста-
новка театър "Хенд" зарадва учениците от трети 
и четвърти клас. Представлението се проведе 
във физкултурния салон, където децата с радост 
проследиха радостите и неволите на героя. Цар 

„Цар Салтан" за децата от трети  
и четвърти клас

Салтан е владетел на богата страна, но е изма-
мен от сестрите на жена си и тяхната майка и е 
обречен да не види сина си. Децата се зарадва-
ха, че малкият княз и майка му  се спасиха и на-
края след всички премеждия се събраха с царя.  
В представлението  имаше завист, измами, беди, 
но също и чудеса и вълшебства. Приказката беше  
разказана в мелодична рима и накрая завърши с 
прошка. С много емоции, усмивки и добро на-
строение премина и това детско представление.
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                               Анета Терзиева – класен ръководител на 2 б клас

В часа по изобразително изкуство  учениците от 2 б клас  рисуваха върху восъчен картон. Скри-
тият под черната повърхност вълшебен свят оживя , роден във въображението на децата и сътво-
рен на листа от сръчните им пръсти. Слънца и дъги, морски обитатели и приказни цветни градини 
разцъфнаха в творбите на второкласниците. С радост и гордост ги споделяме с вас.

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Вълшебство от цветове

Алекс Христов, 2 б клас Антон Боев, 2 б клас

Габриела Янева,2 б клас Йордан Сакутски, 2 б клас
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Семейните пътувания остават 
трайни спомени  в съзнанието на 
децата. За тях е важно по време 
на почивката си да правят нещо 
интересно, да опитат нови заба-
вления, които не биха могли да 
практикуват вкъщи. Поканете де-
цата си на едно приключение сред 
природата. По този начин ще обо-
гатят знанията на малчуганите за 
природата, ще се насърчи тяхната 
наблюдателност и ще се развие въ-
ображението им. 

Ето няколко съвета, които ще 
ви помогнат в това начинание. 

За да бъде това преживяване 
невероятно се изисква предварителна подготов-
ка. Трябва да бъдат взети под внимание идеите 
и желанията на малките участници, познание за 
местността, времето, особености на маршрута 
и удобни места за пикник. Дължината и техни-
ческата трудност на маршрута трябва да е съо-
бразена с най-неподготвеният или най-малкият 
участник. Децата жадуват за приключения, от-
крития, игри и тайнствени находки в планините. 
Ето защо за предпочитане са леки и разнообраз-
ни маршрути с "атракции". У нас все по- голяма 
популярност набират екопътеките, някои от кои-
то предлагат интересни начини за запознаване 
с флората, фауната и географията на региона. За 
децата интерес представляват места, като водо-

пади, пещери, извори, природни забележител-
ности, дървени мостове, възможност от среща с 
животни, места за почивка. 

Разделянето на маршрута на етапи спомага 
да се разпределят както вашите сили, така и  тези 
на децата. Местата за отдих, хранене и атрактив-
ните отсечки е добре да бъдат предварително 
оповестени. С тях лесно се покачва мотивацията 
на децата. Добре е във всеки един от етапите да 
има неща за откриване и изследване. Освен това 
трябва да оставим време на малките планинари 
да разгледат и осмислят новите неща. 

Интересни идеи по  време на прехода: 
• Освежете скучните пасажи с откривател-

ски игри и с наблюдение на растения и животни- 
бръмбари, мравки, гъби, птици, 
маркировка. Обръщайте внима-
ние на малките открития на де-
цата и ги насърчавайте да правят 
нови. Често децата виждат неща, 
които възрастните пренебрегват 
или считат за незначителни. Из-
слушайте и ги поощрете. Дали 
ще е някой бръмбар или инте-
ресно цвете – просто им обърне-
те внимание и им кажете, че ги 
чакат нови, още по- интересни 
открития по пътя.

• Сменяйте ролите с 
децата и им дайте възможността 
те да водят групата. Ще видите 

С деца на планина
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

колко целенасочено и бързо те ще ви поведат в 
желаната посока.   Измисляйте игри по време на 
отдих. Децата не могат просто да седят на пейка 
и да почиват, те имат нужда да се движат дори 
по време на почивка.

• Оставете малките деца да се придвиж-
ват самостоятелно и да трупат собствен опит. В 
същото време бъдете наблизо и съблюдавайте 
правилата за безопасност.

• Научете децата да опазват животинския 
и растителен свят. Бъдете и вие добър пример. 
Не късайте редки цветя/растения и не унищо-

жавайте  животни (бръмбари, мравки, прилепи, 
гущери). Взимайте всички отпадъци с вас и ги из-
хвърляйте на предназначени за това места. Така 
скоро ще видите как децата ви ще дават добър 
пример на други деца.

•   Малки сувенири (камъчета, празни ох-
лювни къщички, паднали пръчки) могат да бъ-
дат взимани. Може по-късно да бъдат оцветени 
или да послужат за игра.

 След всички тези полезни съвети остава да 
кажем  и най-важният- забавлявайте се заедно с 
децата, опознавайки природата. 

 Величка Филева – начален учител 

 

Какво да направя, ако 
тормозят детето ми в училище?

Децата обикновено не ни казват, когато 
станат обект на тормоз в училище. Те живеят 
свой живот, който се стремят да управляват 
сами. Ето защо би трябвало да ги учим как да 
реагират на тормоза и как да се справят с него.

На тормоза в училище често се гледа пре-
небрежително, като на естествен процес при 
порастването на децата. 
Обикновено грубото по-
ведение остава незабе-
лежимо дълго време и 
може да изглежда незна-
чително в сравнение с 
агресивни прояви на фи-
зическо насилие и мал-
третиране. Статистиките 
обаче сочат, че едно от 
четири деца, които тор-
мозят връстниците си, 
преди двайстата си годи-
на вече има криминално 
досие. От друга страна 
децата, станали жертва на тормоз в училище, 
развиват симптоми на депресия, засилена 
тревожност и лесно стават жертви по-нататък 
в живота. Затова е важно да бъдем бдителни 

за тази ранна форма на агресивно поведение.
Как да разбера дали детето ми е тормозе-

но?
Как да се държа с детето си, ако подози-

рам, че накой го тормози?
Какво мога да направя, за да го защитя?
Отговорите на тези въпроси можете да 

откриете в брошурата, под-
готвена от Асоциация „Ани-
мус“:

Дете, което е тормозено, 
е възможно да прояви  ня-
кои от следните признаци:

•  страхува се да ходи на 
училище

•  чувства се неразполо-
жено сутрин

•  има необясними ох-
лузвания, синини или други 
травми 

•  закъснява или отива 
по-рано на училище 

•  отива на училище по друг маршрут
•  има проблеми с усвояването на учебния 

материал, успехът му пада 
•  бяга от училище
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 •  наблюдават се промени в настроението 
или поведението, 

например мълчаливо е, необщително, раз-
дразнително, 

склонно е към спорове, лесно се пали и из-
бухва

•  наблюдават се промени в навиците или в 
използването на интернет и социалните мрежи 

•  сънува кошмари и сънят му е нарушен
•  прибира се с повредени вещи
• „губи“ си вещите
•  моли за повече пари или учебни мате-

риали 
•  започва да увърта, когато го питат какво 

става в училище

Как да се държим с детето си, ако подозираме, 
че някой го тормози?

Приемете сериозно оплакванията на дете-
то, че е тормозено.   

Децата често се страхуват или срамуват да 
кажат на някого, че са тормозени, затова по-
вярвайте на оплакванията на вашето дете. Не 
си мислете, че децата ще се справят сами. Те 
имат нужда от близък човек, който ще ги раз-
бере и подкрепи. 

Създавайте възможности на детето да го-
вори за насилието в своя живот.

Това често се получава най-добре в момен-
ти на непринудено общуване – когато гледа-
те телевизия, четете, играете на някаква игра 
или се разхождате в парка. Бъдете бдителни 

за симптоми, говорещи, че е възможно детето 
ви да е жертва на тормоз. 

Уведомете училището незабавно, ако ми-
слите, че детето ви е тормозено. 

Когато са предупредени, грижещите се за 
него хора могат да държат под око действията 
му и да предприемат други стъпки за осигу-
ряване на неговата безопасност. Учителите, 
възпитателите и училищните психолози са на 
ваше разположение, за да ви помогнат или да 
ви насочат към съответните центрове и инсти-
туции.

/Следва продължение/

Здравка Петрова – педагогически съветник

Занимания по интереси – ПИГ 2в, 3б,в
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Величка Филева – начален учител

Константин Терзиев, 2 в клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Редичка от числа
Кристиян, Мариян и Вивиан се забавлявали, като всеки съставил 

своя редичка от числа.  Кристиян написал четири числа: първото било 
сбор от цифрите на числото 2012, второто – произведение от едини-
ците и хилядите на 2012, а третото – сбор от цифрите на десетиците и 
единиците на числото 2012, а четвъртото – произведение от стотиците 
и десетиците пак на числото 2012.

Мариян използвал за цифри числата от редичката на Кристиян и за-

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

                                                                      Елена Петкова – начален учител

писал всички възможни двуцифрени числа, като ги подредил в нарастващ ред.
Вивиан съставила всички възможни трицифрени числа, като в записа им участвали 

цифрите, които използвал Мариян. Всички числа започвали само с четна цифра и тя ги 
подредила по големина, започвайки от най-малкото.

а/ Коя редичка е получил Кристиян?
б/ С колко сборът на първите четири числа от редичката на Мариян е по-малък от 

сбора на последните му четири числа?
в/ Коя цифра се намира на 30-то място от ляво надясно в редичката от числа на Вивиан?
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Йорданка Мандраджиева – учител по английски език
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Елена Пенишева – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Нови книги в библиотеката
Класически романи и повести
Джейн Еър. Брулени хълмове,  Ш. и Е. Бронте
Пътешествията на Гъливер, Д. Суифт
Избрани творби, Джон Голзуърди – т. 1,2,3

Криминална проза 
/приключенска/
Жътварят на сърца, Ридли Пиърсън
Обявяването на серия № 49, Томас Пинчън
Долината на куклите, Джаклин Сюзън
Мъртва зона, Стивън Кинг
Скрити огньове, Сандра Браун ч.1 и 2
Пламъци, Сандра Браун
Веднъж в живота, Даниел Стийл
Хубави неща, Даниел Стийл
Равноденствие, М. Уайт
Империя на слънцето, Д. Балард
Игра на часове, Д.Балдачи
Потайният дом на смъртта, Р. Рендъл
Серпико, П. Маас
Кървав афера, Джейн Робъртс

Операция ,,Троянски кон”- ч. 1,2,3,6,7
Завесите на кардинала, Е. Айер
Мълчанието на агнетата, Томас Харис
Червения дракон, Томас Харис
Октопод, Марко Незе, ч. 1-2, 3-4
Смъртта ми иде от такива очи, Реджеп 
Кьося
Черната магьосница, Е. Уолъс
Смъртоносна опция, А. Майърс
Сицилианецът, М. Пузо
Пиратите на Америка, Д.Ексвемелин
В омаята на преображението, С. Цвайг
Смъртта е моят занаят, М. Конъли
Убийствата на улица Морг, Е.А.По
Свидетелят на обвинението, А. Кристи

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата

                                             Елена Петкова – начален учител

ОТГОВОРИ: 1А/ Редичката на Кристиян: 5, 4, 3, 0
        1Б/ 80
Упътване: Редичката на Мариян: 30, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 

50, 53, 54, 55
       1В/ Цифра 3 от 443
Упътване: Редичката на Вивиан: 400, 403, 404, 405, 430, 433, 

434, 435, 440,   443, 444, 445, 450, 453, 454, 455
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1. Месец, който започва с неделя, винаги съ-
държа в себе си петък 13-ти. 

2. Физик, който изучава атомите, е просто 
сбор от атоми, които изучават себе си. 

3. Космосът не е просто необятно празно 
пространство, в което от време на време се сре-
ща някоя и друга планета, всъщност той съдържа 
абсолютно всичко в света. 

4. Ядем пая и пицата отвътре навън. 
5. Стомахът ни възприема всички картофи 

като... пюре от картофи. 
6. Това е истинското куче Хачико, което ста-

на световноизвестно със своята трогателна ис-
тория. То предано e чакало стопанина си дори 
години след неговата смърт.

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Знаете ли, че ...

Даниел Чаушев – учител ЦДО – 2 клас

Шахматна задача:
Бели на ход печелят 

Отговор:

1.Tc1 

Ш А Х М АТ

7. Докато не станат на 6-7 месеца, бебетата 
могат да дишат и гълтат едновременно. Възраст-
ните не го могат. 

8. Сърфирането е включено като училищен 
предмет в Хавай. 

9. Ако човешкото око беше фотоапарат, ре-
золюцията му щеше да бъде около 576 мегапик-
села. 

10. Лятото на Нептун е дълго 40 години, но 
температурата по това време е... -210 градуса. 
Малко студено за лято... 

11. Това е снимка на айсберга, с който се 
сблъсква Титаник.

Следва продължение

                                  Димитър Илчев – ръководител на клуба



Научната тайна на термоса има една дума и 
тя е вакуум. Вакуум почти като в космоса, кой-
то просто означава липса на въздух или друг газ. 
Термосът е вид бутилка с вътрешен контейнер и 
двойни стени. Въздухът между двете стени се из-
смуква по време на производството му и така се 
създава вакуум. Вместо да съдържа някакъв вид 
нагряващ елемент, за да запази горещите неща 
горещи, термосът е предназначен да поддържа 
топлината като просто не ѝ позволява да избяга. 
Както надяваме се знаете, топлината се разсейва 
от въздуха и за да я запазите, не трябва да допус-
кате въздух при нея. Точно затова най-добрият 

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Чудите ли се как термосът запазва 
напитките топли?
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Хапвате ли в стола на училището си на обяд? 
Или предпочитате да носите обяда си от дома? 
Ако някога сте си носили храна от вкъщи, може 
би сте забелязали, че може да е трудно да запа-
зите горещите напитки горещи и студените – сту-
дени... освен ако нямате някое от тези магически 
шишета. За какво говорим? Термос, разбира се! 
И това трябва да е магия, нали? В края на краи-
щата, как може да държи горещите неща горещи 
и студените неща студени? Всъщност това си е 
чиста наука! Ето и как точно стават нещата!

изолатор на топлина е ваку-
умът. Ако няма въздух, кой-
то да разсейва топлината, 
тогава тя се запазва там, къ-
дето е – и където искате: в 
случая във вашата напитка.

По подобен начин и сту-
дените напитки си остават 
студени, когато са сипани 
в термос. Вакуумът ги под-
държа студени за известно 
време. Топлото, което ина-
че би могло да се прехвърли на студеното съ-
държание на термос просто не достига до него. 
Всичко това се постига с метални външни стени 
и стъклени вътрешни. Те обаче се чупели твърде 
лесно. Затова днешните термоси обикновено се 
изработват от слоеве от пластмаса, които спома-
гат за намаляване на преноса на топлина. Някои 
термоси съдържат и слоеве от стиропор, които 
допълнително намаляват топлопреминаването. 
Ако днес използвате термос, може да сте сигур-
ни, че часове по-късно чаят ви все още ще е го-
рещ или лимонадата ви все още ще е студена!

Прочети още на: http://az-deteto.bg/tchudite-li-se-kak-termosat-zapazva-napitkite-topli/18141/view.html

Христомира Петкова – начален учител

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com


