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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Усети духа на Коледа с нас!
Коледа е един от най-светите и любими семейни празни–

ци. Празник на добротата, на мира и радостта, на мечтите 
и желанията, на надеждата за едно ново, по-добро начало. 
Малки и големи очакват Рождество Христово с трепет и въл–
нение, заобиколени от любимите си хора.

Скъпи приятели,
Нека създадем и в нашето училище една коледна при–

казка със своите празнични идеи за красиво украсени клас–
ни стаи и коридори, приготвени от нас коледни картички 
и сувенири, интересни идеи за подаръци, малки тайни за 
създаване на уют и топлина.

Каним ви да се включите в създаването на коледната 
атмосфера като участвате в конкурсите за рисунка и лите–
ратурно произведение на тема “Коледна приказка”. Пресъз–
дайте с думи или цветове своето настроение, своите очаква–
ния или преживявания.

Предавайте творби си на г-жа Петрова - педагогически 
съветник и на г-жа Банджакова - училищен библиотекар, до 
15.12.2011 г. 

Най-добрите произведения ще бъдат публикувани на стра–
ниците на училищния вестник в празничния коледен брой.

УчИлИщЕн паРламЕнт

Учениците от Училищния парламент

През изминалата седмица бяха осъществе–
ни две радиопредавания. Първото бе посветено 
на международния ден на толерантността. 
Водещи бяха Алекс Попов и Маргрет Аверина 
от 4в клас за първа смяна и Виктория Николова 
и Габриел Кънчев от 6 г за втора смяна.

На 16-ти ноември 1996 г. на Общо събрание 
на ООН е приета Декларация за принципите на 
толерантността.

Толерантността - тя трябва да е част от нас, 
да изпълва ежедневието ни, да бъде мост към 
многоликия свят, в който живеем. Уважението, 
разбирането и приемането трябва да запазват, 
а не да унищожават различията помежду ни. 
Толерантността е в основата на интелигентни–

те и мирни човешки отношения. Тя е ценност 
и принцип на Европейската общност, от която 
сме част.

Светът е една пъстра мозайка от личности, 
идеи и възгледи. Всеки от нас представлява 
едно малко, единствено по рода си камъче от 
тази необятна мозайка на живота. Различията 
и до ден днешен пораждат конфликти между 
нас, хората. Водели са и все още водят чове–
чеството към войни и кръвопролития. Къде то–
гава е нишката, която може да ни сплоти и да 
ни помогне да живеем като общност? Коя е 
тази ценност, която да ни накара да гледаме на 
различието като на разнообразие? Това, раз–
бира се, е толерантността.
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Клуб “Радио Алеко” 

ИЗВЪнКлаСна ДЕЙнОСт

Клуб “Млад огнеборец“

Животът ни е еднакво ценен и стои над 
всякакви предразсъдъци. При изграждането на 
образа си ние винаги се оглеждаме в чуждите 
очи, откривайки и определяйки своята идентич–
ност. Тази оценка ни прави щастливи и увере–

ни или нещастни и несигурни. Толерантността 
е нужна, за да приобщиш другия към себе си 
и да го накараш да се чувства значим, да го 
приемаш, изслушваш и зачиташ, въпреки и чрез 
различията му.

А ти толерантен ли си?
Второто радиопредаване беше реализирано 

в петък (18-ти ноември) по повод Световния ден 
за възпоменание на жертвите от пътнотранс–
портни произшествия с водещи Станимира Си–
меонова и Венелин Колев от 3 а клас и Никола 
Кирекчиев от 6 г клас и Аджелина Димитрова 
от 5 в клас.

С резолюция на ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ 
на ООН от 2005 година третата неделя от ме–
сец ноември се определя като ден, в който се 
почита паметта на загиналите при автомобилни 
катастрофи.

Всеки месец десетки българи - мъже, жени 
и деца приключват своя жизнен път или биват 
осакатявани поради чужди или свои грешки на 
пътя. И докато нещастията, причинени от ката–
строфи, се отчитат като статистика, семейства–
та остават завинаги без своите близки с болка 
до края на живота си.

Загиват или биват осакатявани без вре–
ме предимно хора с жизнени възможности. 
Хората, семействата и обществото като цяло 
понасят огромни загуби. В рамките на Евро–

пейския съюз загубите от пътнотранспортни–
те произшествия възлизат на над 100 мили–
она евро.

Днес, в условията на всеобща световна кри–
за, следва с още по-голямо внимание да се 
вгледаме в нашето поведение като участници в 
движението по пътищата, защото безопасност–
та на движението е споделена отговорност.

Да изкажем благодарност към хората, ко–
ито всеки ден се борят за спасяване живота 
на пострадалите при пътнотранспортни про–
изшествия.

Повечето от инцидентите по пътищата са 
предсказуеми и могат да бъдат предотвратени.

Да намалим грешките, които водят до тези 
безсмислени нещастия по пътищата!

Ние все по-ясно трябва да осъзнаем, че на–
рушаването на правилата за движение по пъти–
щата е заплаха за нашето здраве и бъдеще.

Нека заедно - всички участници в движение–
то - от възпоминание на жертвите да пристъпим 
към конкретни действия за постигане на нова 
култура в движението по пътищата!

На 9 ноември 2011 г. ние, младите огне–
борци от 5 а и 5 б клас, проведохме нашето 
учредително събрание.

Присъстваха ръководителят на клуба от 
ОУ „Алеко Константинов” - г-жа Васка Гу–
джева и от Районна служба за пожарна без–
опасност и защита на населението - обуча–
ващият старши инспектор Мирослав Колев и 
главен пожарникар Стефан Чолаков.

Ст. инсп. Мирослав Колев ни разказа за 
дейността на младежките противопожарни 
отряди “Млад огнеборец” и ни запозна с це–
лите и задачите на клуб „Млад огнеборец”.

Избрахме и ръководство на клуба: ко–
мандир - Ангела Ночева и секретар - Елео–
нора Комитова.
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В продължение на няколко месеца ще пре–
минем теоретична и практическа подготовка в 
областта на пожарната безопасност и ще про–
веждаме тренировъчна и спортно-състезателна 
дейност. На нашите занятия ще съчетаваме обу–
чение и забавление и ще придобием полезни 
умения как да се грижим за своята безопасност 
и за безопасността на другите.

С нетърпение очакваме пролетта, когато 
ще започнем подготовка по две много технич–
ни и атрактивни състезателни дисциплини - 
“Бойно разгръщане на състезателна пътека” 
и “400 м щафетно бягане” и ще участваме в 
състезанията.
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Елеонора Комитова – 5 а клас

Силвия Милева – учител по български език и литература

Анушка Нерсесян – 6 в клас

Клуб “бЧК“

Клуб “българсКи традиции и обиЧаи“

Първата среща на клуба 
беше в училищния салон, къде–
то госпожа Парапанова ни за–
позна с дейността на Българ–
ския Червен Кръст. Аз, лично, 
много се трогнах, когато раз–
брах колко много работа вър–

ши БЧК и как помага на хора, изпаднали в нужда. 
Пример за това е акцията „Жълти стотинки”, с 
която бяха събрани средства за закупуването на 
нова апаратура за клиника „Св. Георги”.

Мисията на Червения кръст е да подкрепя и 
обгрижва хора пострадали при бедствия от раз–
личен характер, да образова обществото какво 
се прави при кризисни ситуации. Една от дейност–
ите е да провежда курсове за първа помощ. 

Разбира се, ние сме малки и нямаме физиче–
ска и финансова възможност да направим много, 
но ще дадем всичко от себе си, за да бъдем в 
помощ - ще организираме различни акции и ще 
убедим хората колко е важно да бъдат хуманни 
и добри!                                        

На 11 ноември участниците в клуб “Български тра–
диции и обичаи“ с ръководител г-жа Милева имаха не–
забравимо преживяване - проведоха второто си зани–
мание в Етнографския музей, където г-жа Христозова 
им припомни едни от най-интересните обичаи - кукер–
ските. Учениците имаха възможност да видят и сложат 
кукерски маски на повече от 100 години и си обещаха 
да изненадат съучениците си с възстановка на кукерски 
обичаи, на които да направят свои маски.
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Учредителната сбирка на клуб ”Екология” се 
проведе на 10 ноември 2011 година. Участни–
ците се обединиха около идеята да работят за 
създаване на подходяща училищна среда и да 
помагат на своите съученици и приятели да на–
учат повече за здравословния начин на живот и 
как да пестим енергия в училище и у дома. Ка–

ним всички ученици да се включат в конкурса за 
най-атрактивни стикери, които да поставим до 
чешмите в училище и до ключовете на лампите, 
за да пестим вода и електричество. Вярваме, че 
през пролетта ще получим подкрепата на учи–
лищното ръководство, учениците и родителите и 
ще направим училищния двор по-уютен.

Клуб “еКология“

Марго, Неделина и Евгения от 5 а клас

Ангел Тетимов – 5 а клас

На 12-ти ноември учениците от 5 а клас си 
направиха Хелоуин парти. Ето какво разказва 
за него едно от децата:

„След като похапнахме, отидохме да тан–
цуваме на дансинга. После имаше много игри. 
Прекарахме си страхотно! Бяхме облечени като 
вещици, вампири, дяволи, чудовища и др. Има–
ше конкурс за най-добра маскировка. Спечели–
ха го Недялко и Евгения. Надяваме се да има и 
други такива празненства през идните години!”

Царство ,,някъде” - царство ,,никъде”

Далеч оттук имало царство ,,Никъде” и царство ,,Някъде”.
Един ден и двете царства получили писмо, в което се споменавало за ,,Епично състезание 

за най-добро царство”. В писмото също пишело, че двете царства са поканени да участват. За–
почнала трескава подготовка.

В царство ,,Някъде” наели шивачка на име Даразбирасе. Тя шиела костюми, правела шапки 
и моделирала обувки. Когато завършила модната си колекция, тя я нарекла ,,Сигурноенякъде–
тук - 2011”. Царят Никойдруг и жена му Има много харесали колекцията.

В царство ,,Никъде” течала още по-оживена подготовка. Там също наели шивачка, която се 
казвала Товалие. Модната колекция, която тя подготвяла била със странното име ,,Никъдене–
гонамирам - 2011”.

Децата от четвърти клас в царствата ”Някъде” и ”Никъде”
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И ето, че дошъл уреченият ден. Приготовленията завършили успешно. Състезанията били 
на два етапа:

I етап - Представяне на модната линия
Манекенка от царството ,,Някъде” с име Обуймипантофката представила отлично колекци–

ята.
Дошъл редът на царство ,,Никъде”. И тъкмо тогава, когато излизала на сцената, манекенка–

та Високотокче паднала, защото носела високи токчета.
Така, на първия етап спечелило царство ,,Някъде”.
II етап - Показване на кулинарни умения
Главната готвачка на царство ,,Някъде” с името Всичкоизядох, наистина била изяла всичко 

и се провалила.
Главната готвачка Нищонесготвих била от царство ,,Никъде”. Въпреки името си, тя сготвила 

салата от А - Я и спечелила това състезание.
И така двете царства завършили с равен резултат. Журито дало една златна купа на цар–

ство ,,Някъде” и една - на царство ,,Никъде”. Всички били доволни.
          Васил мумджиев - 4 а клас

Страната ,,някъде”

След седем морета,
преди девет небета,
под десет крачета,
над осем полета,
във ,,Някъде” далеч оттук,
живее кралят Някойдруг
с октопода си Напук.

Готвачката им Някога,
готви синя супа със фиде,
пържени въпроси,
черна роза - не боде
и варени двойки.
А котаракът Негознам
винаги измисля план - 
във кухнята да се промъкне,
яденето да отмъкне.

Славена Герджикова - 4 а клас

Само в сънищата

Далеч, далеч в нечувана страна
намирали се две царства.
Едното казвало се „Някъде” - 
там имало слуги отвсякъде.

Това царство било съвсем нормално
с царица и цар,
с майстор готвач
и кралски шивач.

Другото било доста различно.
Ще видите, че за кралство е малко нетипично.
Но чакайте малко!
Сега ще ви разкажа за него накратко:

В градината му цветята са наобратно засяти,
а хората там се разхождат с халати.
Кралският готвач готви чудесно,
но ястията му не се приготвят лесно.

За предястие - сънища, мисли със сирене Бри.
Салата - зеле, домати със малко мечти.
Основно - запетайки и точки в сос от звезди
и божествен десерт от дъга и лъчи.

Ако искаш да видиш тази чудна страна,
затвори очи.
Едно, две, три...и със Сънната фея отлети.

Бояна Рашкова - 4 а клас

теменужка

Синеоко, нежно цвете
изпод лист зелен наднича,
на завет, сянка най обича.
Лекичко го откъсни
и с обич го дари.
То е мила, весела дружка
и се казва теменужка.

александра николова - 4 в клас
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Царство ,,някъде”

В ,,Някъде” живее крал - 
слаб и много грозен,
и него много го е жал,
че казва се Претенциозен.

А синът му Някой
в кулата „Знам Къде” живее
със жена си Ето я
и своето куче Къде е.

Имат си те и котка вълшебна,
тя Някакси се казва,
човешки глас има
и е много приказлива.

Къде е в двореца голям се разхожда,
а слугата му Някой го съпровожда.

И всеки ден в ,,Някъде” е забавление!
Ела със мен и ти, да се посмеем!

Евгени Кайряков - 4 а клас

Звезди

Ако можех да разговарям със звездите, щях да ста–
на приятелка с една от тях. И много бих искала да я 
попитам дали може де се кача на нея и да ме отне–
се в галактиката „Млечен път“. Там сигурно ще видя 
много планети като Меркурий, Марс и други. А най-
накрая искам звездата да ме отведе, да видя Слънцето 
за малко отблизо. После ще се върна и ще разкажа на 
семейството си какво съм преживяла с моята приятелка 
- звездичката. Надявам се, тя да ме запознае е други 
нейни приятелки.

   мария палкова - 4 в клас

Звезда

Ако можеха да говорят звездите, щях да се спри–
ятеля с една от тях. Щях да я питам как се казва, а ако 
си няма име, щях да я нарека Еми. Ще я питам как се 
храни и къде спи, дали имат звездно училище. Еми ще 
ме заведе на всички красиви места, ще я питам дали там 
има море, защото много го харесвам. Ако има приятели 
ще искам да ме запознае с тях, за да им разказвам за 
нашата планета, която е най-красивата.

   маргрет аверина - 4 в клас

Звездите в космоса

Ако звездите могат да разговарят с нас, бих поискала разрешение от учителката ми в училище за 
повече почивни дни. Тогава ще се отдам само на забавления със звездите. Първо ще излетя с ракета 
в космоса и ще се срещна с тях. И тъй като сме в космоса ще играем на космически шах, а после ще 
пием космически шейк и ще се забавляваме докрай. Първият въпрос, който ще задам на звездите е 
дали си имат училище? Аз предполагам, че тяхното училище е под формата на звезда. Това е най-не–
вероятното нещо!

         александра николова - 4 в клас

Зьолден

Миналата година ходих в Австрия да карам ски. Градчето се 
казва Зьолден и се намира в долината Йоцтал. Селището от светов–
ната купа е известно като един от най-популярните ски и сноуборд 
центрове в Европа. Ски центърът включва известните глетчери Ре–
тенбах и Тийфенбах, както и принадлежащата към Зьолден ски 
зона - Гигийох-Гайзлахкогел. Общата дължина на пистите е 150 км, 
като 28 км са черни, 63 км са червени и 53 км са зелени.

Това, което най-много ме впечатли бе 
сноупаркът. Той е един от топ дестинациите 
на фристайлърите. Всяка година паркът се 
обновява - добавят с нови препятствия. Рам–
пите са няколко на брой, всяка от които е с 
различна големина и трудност.

По планината са пръснати много ресто–
ранти и най-хубавито е, че не е необходимо 
да се напуска ски зоната - те се намират на 
самата писта и скиорите трябва просто да „ 
паркират” ските си пред тях.

Зьолден е едно незабравимо място, което си заслужава да се 
посети.

     Илиан Савеков - 7 а клас
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Поля Мандулова – учител по английски език

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Hi, smart boys and girls! 
Here is a challenge for you. Try your knowledge and give the 
right answer. 
 

1. How many points does a snowflake have? 
a) none – they are round 
b) six
c) eight 

2. How fast does a wind have to blow to be called a hurricane? 
a) at least 80 km/hr 
b) at least 120 km/hr 
c) at least 320 km/hr 

3. Where do people control a space flight from on earth? 
a) a satellite 
b) a space station 
c) mission control 

4. An American unmanned spacecraft has been to Mars. Did it find 
any sign or life? 

Those who find out the correct answer get………….……guess what?
 
The answer keys will be in the next copy.

ШАХМАТ

КОНЯТ
Конят е единствената фигура, която може да прескача всички 

фигури. В начално положение двата бели коня стоят на b1 и g1, 
черните - на b8 и g8. Движи се на буквата Г, както е показано. Ако 
полето е2 не беше заето от бялата пешка, то конят можеше да 
отиде на е2 от g1. В центъра на дъската конят може да отиде на 8 
полета. В ъглите маневреността му се свежда само до 2 полета. Ето 
защо е най-добре конете да се поставят в мисления квадрат (с3-
f3-f6-с6), където обстрелват по осем полета (център на дъската). 
Силата на коня е приблизително 3 пешки, т.е. 3 точки.
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УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

пСИхИчнО РаЗВИтИЕ И пСИхО-СОЦИалнИ пРОБлЕмИ на пУБЕРтЕта
/продължение от предния брой/

Изпреварващото развитие на подрастващи–
те, тяхното по-ранно съзряване, е източник на 
допълнителни трудности. Ранното биологично 
развитие не е съпроводено от социална зрялост. 
При съвременните условия годността на младе–
жа за самостоятелен живот се определя от въз–
можността за завършване на висше образование 
или на специална професионална подготовка. До 
навършване на 25-28-годишна възраст, а често 
пъти и след това, младежите остават „финансо–
во” зависими от родителите си.

Трудно е да се даде рецепта за преодоляване 
на психичната криза, свързана с откъсването на 
подрастващите от родителската зависимост. До–
брото познаване на промените в психичното съз–
ряване през пубертета и балансираният подход, 
основаващ се на търпение, разбиране и съпри–
частност може да смекчи неизбежните понякога 
драматични преживявания на младите хора.

Типично за пубертетната възраст е, че възпри–
емането на явленията от околната среда става 
все по-съвършено и по-задълбочено. Постепенно 
се развива по-широко абстрактно мислене, спо–
собност за анализ и синтез, любов към опреде–
лени дейности. До началото на пубертета пре–
обладава механичната памет, а след това важна 
роля започва да играе логичната памет. У мом–
четата се наблюдава по-подчертана склонност 
към теоретично мислене, а у момичетата - към 
механично заучаване. За ранния период на пу–
бертета е характерна склонността към романти–
ка и нерядко към буйно фантазиране. Момчетата 
често мечтаят за пътешествия и приключения, за 
големи постижения в спорта. Момичетата виждат 
своя идеал в прочути кинозвезди, рок изпълни–
тели и красавици от модни списания.

Повечето от подрастващите имат оптимистич–
но, жизнерадостно, бодро настроение и това е 
добре да се използва за целите на възпитанието. 
Чести са обаче и отклоненията в настроението, 
като се започне от депресивни и хипохондрич–
ни и се стигне да хистерични и хипоманиакални 
прояви. Нерядко се наблюдава склонност към 
импулсивни действия, рязко непокорство и не–
послушание, негативизъм и загуба на интерес 
към всичко, желание за опозиция и за оживени 
спорове. Подрастващите обичат да дискутират, 
упорито да защитават своите становища даже и 

тогава, когато не притежават аргументация. Са–
мокритичността е слабо развита.

Емоционалният живот често пъти е напрегнат, 
но това напрежение може да остане скрито за 
родителите. Нерядко то довежда до избухвания, 
до импулсивни действия, дори до хулигански и 
антисоциални прояви. Смелостта много често е 
съчетана с недостатъчна съобразителност и това 
се оказва причина за злополуки и травматични 
преживявания.

Някои от подрастващите, особено когато се 
чувстват неоценени и неразбрани, се затварят в 
себе си и не общуват с околните. При други, 
обратно, наблюдава се прекалено желание за 
общуване, за самоизтъкване пред връстниците и 
пред възрастните.

Въпреки значително нарасналата работоспо–
собност през тази възраст е налице и известна 
лабилност. Наблюдават се едновременно лесна 
умора, неустойчивост при по-значителни нато–
варвания и голяма издръжливост, но при съот–
ветна тренировка и постепенно натоварване.

Всички изброени отклонения са все още в 
границите на нормата и се наблюдават само като 
особености на пубертетната възраст, но в някои 
случаи през пубертета започват истински психич–
ни заболявания, които могат да се диагности–
цират и лекуват единствено от лекар-психиатър. 
Особеностите в поведението на юношите и де–
войките, внезапната или постепенната промяна 
в техните навици, мисли и действия често мо–
гат да заблудят родителите, че е налице болест–
но състояние. Възможно е обаче и обратното 
- евентуално психично заболяване да се вземе 
за нормална проява на пубертетната възраст, 
за временно „излизане от релсите” на дотога–
ва напълно уравновесеното момче или момиче. 
Нерядко действия, които загрижените родители 
смятат само за израз на цялостната физическа 
и психична пренастройка на организма по време 
на пубертета, са белези на започващо сериозно 
заболяване. Безсмислени немирства, хулиган–
ски прояви, бягство от семейството, неморални 
действия могат да се дължат на лошо възпита–
ние, на заразителен пример от семейството, при–
ятелите или улицата, но ако те продължат и след 
пубертета, потърсете консултация с психолог или 
психиатър.

Здравка Петрова – педагогически съветник
по материали от Kаk–dа.соm                   
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Ивановският скален манастир се намира на 
12 км южно от град Русе. Скалният манастир 
всъщност е напълно различен от другите запазе–
ни манастирски комплекси в България. За раз–
лика от традиционния манастирски комплекс, 
който се състои от 1-2 църкви и монашеска част, 
Ивановският преставлява своеобразна мрежа от 
малки скални църкви, параклиси и килии, издъл–
бани в скалите на живописния каньон на река 
Русенски лом, на 32 м височина над водата. Тази 
обител е най-известната от групата на скалните 
манастири в Добружанския район заради краси–
вите си и добре запазени стенописи.

Ивановският скален манастир е основан през 
20-те години на ХIII век от монаха Йоаким, кой–
то заедно със своите ученици построил първата 
скална църква. Тя, заедно с останалите църкви 
в местността образуват скалния манастир “Св. 
Архангел Михаил”. 

През целия период на Второто българско 
царство манастирът поддържа трайни връзки 
с царския двор в Търново. Негови ктитори са 
били царете Иван Асен II (1218 г. - 1241 г.), Иван 
Александър (1331 г. - 1371 г.) и други предста–
вители на владетелските семейства. Дори цар 
Георги-Тертер I (1280 г. - 1292 г.) в края на 
живота си се замонашил в една от килиите на 
манастира и завършил там живота си. Гробът 
му се намира на третия етаж в “Кръщелнята”. 
Манастирът съществува и през ранните векове 
на османското владичество, но постепенно за–
пада. През ХVIII век светата обител отново е 
обект на поклонение от вярващите.

РОДОЛЮБИЕ
НЕпОВТОРИМИ КъТЧЕТА ОТ БъЛгАРСКАТА пРИРОДА

ИВанОВСКИ манаСтИР “СВ. аРханГЕл мИхаИл”

Ивановският манастир дължи своята несрав–
нима културна и историческа стойност най-вече 
на стенните фрески, датиращи от ХIII и ХIV век 
и запазени в пет от скалните църкви. Талант–
ливи художници са изрисували светилниците 
с реалистични стенописи, богати на цветове и 

композиции и са ги превърнали 
в истинско съкровище на българ–
ското средновековно рисуване. 
Стените изобилстват от антични 
мотиви - женски статуи, служещи 
за подпори, колони, върху лъво–
ве, маски. Всичко това свидетел–
ства за възобновения интерес към 
античността и нейното изкуство, 
който може да се забележи в 
изкуството на православието от 
ХIV век.

Главната църква в Ивановския 
манастир - “Света Богородица” - 
е изсечена на височина 38 м и 
е изписана отвътре с библейски 
и евангелски сцени и образи. 
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Зорка Христова – начален учител,
                            по материали от httр://www.bulgаriаnmоnаstеry.соm

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТъР

Сред тях могат да се различат сцените “Тайна–
та вечеря”, “Влизането в Йерусалим”, “Св. Йоан 
Кръстител”, “Страстите Христови”, изображе–
ния на Апостолите и други светци. Запазени 
са ктиторските портрети на българските царе 
Иван Асен II и Иван Александър, както и на 
други представители на владетелските семей–
ства. Интересен е и паралкисът “Господев дол”, 
който е сред най-богато украсените със стено–
писи помещения. В издълбания отвор се вижда 
“Благославящият Иисус Христос”, а в олтарната 
ниша са изобразени сцените “Успение Богоро–
дично”, “Възнесение Христово” и “Слизане на 
Христос в ада”.

Друга запазена църква в Ивановската скал–
на обител, е т. нар. “Затрупаната църква”. Един 
от ктиторите на църквата е бил цар Иван Асен 
II и това се потвърждава от портрета на царя, 
на който той е изобразен с умален модел на 
църквата в ръце, което е традиционния начин 
за изобразяване на ктитори. Поредната църк–
ва в комплекса, наричана от местните прос–
то “Църквата” е била създадена от цар Иван 
Александър. Тя също пази ценни стенописи, 
претворяващи библейски сцени в стила на Юс–
тиниановия ренесанс през погледа на местните 
майстори.

Ивановските скални църкви са включени в Списъка на световното 
културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО и са 
един от деветте такива обекта в България.

На 18 ноември в библиотеката бе проведен 
урок с учениците от 3 а, 3 б и 3 в клас. Децата 
първо преговориха изучените видове речници - 
правописен, тълковен, синонимен и речник на 
чуждите думи. Последва основната тема на уро–
ка: „Що е каталог? Описание на книгата. Видо–
ве каталози. Каталогът в нашата библиотека”. 
Третокласниците се запознаха с определението 
за каталог и неговите особености, спряха се на 
основните видове каталози, по какъв признак 
се търсят книги в тях, и какво представлява оп–
исанието на книгата. 

От този урок децата научиха, че библио–
течният каталог служи за указател на всички 
книги, които притежава библиотеката и дава 
информация на читателите. Разбраха как е 
оформен, по какъв начин се търси в него и 
че могат да получат по-пълна информация за 
творчеството на даден автор. Накрая се за–
познаха с новия, модерен електронен ката–
лог и неговите особености. Научиха как да 
си служат с него и с какво той ще им бъде 
полезен.

Ина Банджакова – библиотекар
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Нина Димитрова – учител по музика 

Ина Банджакова – библиотекар

мЕЖДУнаРОДнИ пРаЗнИЦИ
пРАЗНИЦИ

памЕтнИ ДатИ

16 ноември
65 години от създаването (1946) на ООн по 

въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО).

21 ноември 
140 г. от рождението на панайот пипков – 

български композитор и капелмайстор, поставил 
началото на българската професионална музика, 
автор на химна “Върви народе възродени” (1871 
г. - 1942 г.).

панаЙОт пИпКОВ

Роден на 
21 ноември 1871 г. 
в гр. Пловдив 

Починал на 
25 август 1942 г. 
в гр. София

Панайот Пипков е композитор и капелмайстор, един от първите бъл–
гарски композитори.

От ранна възраст учи цигулка, пише стихове. Бил е любител-актьор в 
пловдивска и софийски трупи, играе и в театър “Сълза и смях”, откъдето 
със съдействието на артистите, заминава да учи музика в Милано.

От 1899 последователно е диригент на музикалните дружества във 
Варна и Русе, учител по музика в Ловеч и в София. Същевременно ръко–
води самодейни хорове и оркестри и създава репертоар за тях.

През 1918 г , като диригент в Свободния театър, поставя оперетите “Ро–
зата на Стамбул” от Лео Фал, “Есенни маневри” и “Царицата на чардаша” от 
Калман.

Бил е хормайстор на Народната опера в София, артист и музикант 
в Софийския драматичен театър, капелмайстор на Градската духова му–
зика, дирижира първата духова музика на полицията, пише драматични 
пиеси, занимава се и с публицистична дейност.

Автор е на оперети за деца /„Щурец и мравка”, „Деца и птички”/ и 
детски и хорови песни, от които най-популярни са “Химн на Кирил и Мето–
дий” (“Върви, народе възродени”) по текст на Ст. Михайловски и песента 
“Сладкопойна чучулига” по текст на Ц. Калчев, китки от народни песни 
и маршове за духов оркестър, клавирни пиеси и пиеси за цигулка, теа–
трална музика и др. Клавирните му пиеси са едни от първите български 
образци в жанра.

Панайот Пипков е от композиторите, които поставят основите на българ–
ската професионална музика.

14 ноември
Световен ден за борба против диабета – 

отбелязва се от 1991 г. по повод годишнина от 
рождението на Фредерик Бантинг, канадски фи–
зиолог, откривател на инсулина.

16 ноември
международен ден на толерантността – от–

белязва се от 1996 г. по инициатива на Общото 
събрание на ООН.

17 ноември
международен ден на студентите - обявен 

през 1946 г. в Прага на Световния конгрес на 
студентите. Поводът е годишнина от разстрела на 

чешки студенти от германските окупатори през 
Втората световна война (1939 г.).

19 ноември
празник на сухопътните войски на българ-

ската армия - на този ден през 1885 г. българ–
ската войска побеждава сръбската войска при 
Сливница по време на Сръбско-българската вой–
на. Отбелязва се от 1992 г.

20 ноември
Световен ден на детето - отбелязва се по 

инициатива на ООН по повод годишнините от 
приемането през 1959 г. на Декларация за пра–
вата на детето и Конвенция за правата на детето 
през 1989 г.
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УЧИЛИЩНО пЛАНИРАНЕ

Седмичен план 
21.11. - 25.11.2011 г.

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Дежурни класове за седмицата са:          
4 а клас - класен ръководител З. Христова
7 в клас - класен ръководител Р. Зафирова

ОХРАНА

ДЕЖУРСТВО

           17.30 .   - 1        
21.11.2011 .                                        .: .  1  
                                                                       
 
 

                  12.30 .   
22.11.2011 .                                        .:                                            
    
                                   -                              
                                     “    ” 
                                                            .: , ,  
                                 
                                18.30 .        –5  6 .                  
                                                             .: . ,                                    
 
 
  

                      12.30 .     – 2  
23.11.2011 .                                        .: .  2  
 
                                18.30 .        – 7 .                       
                                                               .: . ,   
 
 
 

              10.00 .       
24.11.2011 .                                         .:   
 
                              12.30  13.30 .        
                                  – 5  6  
                                                              .: ,  
 
                               

                      
25.11.2011 .                                             
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РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честито на рожденици засмени,
да пораснат здрави и големи,
умни, весели, щастливи,
все така игриви!!!

Скъпи родители,
В навечерието на Коледа ще продължи следващият етап от предложената и дискутирана от 

нас инициатива, наречена “Училище за родители”. Също като едноименната рубрика в нашия 
вестник „Алеко-онлайн”. 

В последствие, за да подчертаем важността на двете идеи, я нарекохме “Родителска акаде–
мия”. Вече доста родители изразиха интерес и се записаха в групата, където под ръководство–
то на д-р Лазар Стойчев, психолог, ще имат шанса да споделят свои мисли и преживявания, 
трудности и постижения, емоции и опит с други родители. Всеки човек има нужда да сподели 
своя опит и пробеми.

Всичко, което Ви вълнува във връзка с развитието и общуването с нашите деца, ще намери 
отговор и подкрепа в нашата “Академия”, която всъщност не претендира за академичност, а 
по-скоро за осъзнато общуване и осмислено споделяне на личен опит, съпричастност и вза–
имопомощ.

Каним всички желаещи да се присъединят към „Родителската академия”. За въпроси и 
записване можете да се обръщате към класните ръководители на децата си или към педагоги–
ческия съветник - Здравка Петрова.

Чакаме Ви. Заедно ще е по-лесно.

Честитим рождените дни на всички, родени през тази седмица 
с пожелание за здраве и късмет.


