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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Изложба
На 31.11.2012 год. на втория етаж на нашето училище 

беше открита изложба, посветена на 250-тата годишнина 
от написването на Паисиевата “История славянобългарска”. 
Ученици от 2б клас направиха препис на част от творбата, 
която се превръща в своеобразна програма на Българското 
Възраждане. 

Адресирана към настояще-
то, тя търси ценностни опори в 
миналото, за да очертае кон-
турите на една оптимистична 
визия за бъдещето на народа 
ни. Защото народ, който е на-
следник на храбри и достойни 
предшественици, не може да 
погине. 

Нина Търева – класен 
ръководител на 2б клас
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Слънцето ме прободе с огнения си меч. 
Отворих очи и усетих цветната палитра на листата. Тяхното отражение беше огледално 

и кристално. Само златни рибки се цамбуркаха дяволито и си разказваха рибешки клюки. 
Между малките балончета те се усмихваха ехидно.

Старият див лимон с острите си шипове плетеше музиката, която огласяше езерната 
вода.

      Малките феи танцуваха своя незабравим езерен танц.

        Паула Пърпова – 7в клас 

ЕКСКУРЗИЯТА

   Беше краят на октомври - домашни, тестове, изпитвания, но ние си мислехме само 
за предстоящата екскурзия. Прогнозата беше за мрачно и дъждовно време. Синоптиците по-
знаха, но това не помрачи настроението ни. Само раниците се понапълниха с дебели дрехи. 
Когато дългоочакваният ден настъпи, всички се събрахме в двора на училището.

   Потеглихме за Рилския манастир. И преди съм бил по тези места, но светата обител 
ме вълнува всеки път и ме кара да се чувствам горд от това, че съм българин. Манастирът е 
създаден през 10 век от Св. Йоан Рилски. Още с основаването си става книжовно и просветно 
средище. В музея се съхранява уникалният Рафаилов кръст. След изписването на всичките 
детайли монахът ослепява. Съхраняват се и много други светини. Когато се качихме в рейса, 
потеглихме за Мелник. Той е най-малкият град в България. През прозорците наблюдавахме 
дъжда.

   Вечерта пристигнахме в Банско. Настанихме се в хотела. След вечеря имаше диско-
тека. Едно невероятно преживяване! Качихме се в стаите приятно уморени.

   На другата сутрин росеше дъжд. Закусихме и отидохме в църквата „Св.Троица”. По-
сетихме и музея на Паисий Хилендарски. Там видяхме копия на Историята. Бяхме до родната 
къща на Неофит Рилски. Научихме интересни сведения за неговия живот. Посетихме и музея 
на Никола Вапцаров. Запознахме с неговата поезия и живот.

   И отново в автобуса. Прибрах се у дома развълнуван и очакващ следващото пътуване.

Радослав Грозданов – 6а клас
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Виктория Попова –1а клас

Захари Лазаров – 1а клас

Гергана Каришева – 7б клас

Иван Балабанов – 1б клас
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Миа Форсайт – 1б клас

Рая Милева – 1в клас

Рая Милева – 1в клас

Радина Йорданова –1а клас
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Училището е първата сериозна житейска 
ситуация, в която детето и родителите са из-
правени пред оценката на неговите интелек-
туални възможности, на способността му да 
контролира  емоциите си  и да се справя в 
стресови ситуации. 

Тук то изпробва своите социални умения, 
изправя се пред ситуациите на успех и провал 
и техните последствия върху неговия имидж. 
Това е силен стрес и за  родителите, и за де-
тето. Така училището се превръща в тест за 
справянето и на двете страни.

За детето често е трудно и опасно да 
влезе в конкуренция с другите деца за оцен-
ки, за вниманието на учители и съученици,за 
популярност. Тревогите „как се справям”, „ха-
ресват ли ме останалите”, „приет ли съм от 
класа” често остават скрити зад поведения 
като хиперактивност, слаб успех, пакостли-
вост, агресия към учители и съученици. 

Родителите понякога мислят за това като 
за труден характер, инат, мързел или просто 
разсеяност, но това невинаги са най-добрите 
обяснения и често заплахите и наказанията 
не вършат работа.

Много деца омаловажават училището 
от страх, че няма да се представят добре и 
ще излязат глупа-
ви. Те започват да 
търсят реализация 
и внимание по дру-
ги пътища - стават 
клоуните на кла-
са, „черната овца”, 
търсят авторитет 
по пътя на физи-
ческото надмощие 
или демонстрират  
ефектна външност 
и поведение. 

Страхът от про-
вал намалява моти-
вацията за учене и в 

много случаи блокира представянето. Разсе-
яността и хиперактивността в клас са начини 
детето да напусне неблагоприятната ситуа-
ция. 

Под всички тези „проблемни” поведения 
много често се крият несигурност, ниска са-
мооценка, страх от отхвърляне. Много важно 
е родителите да не остават фиксирани в про-
блемното поведение и неговото „поправяне”, 
а да се опитат да разберат дълбоката тревож-
ност на детето,  да го предразположат  да 
споделя. Добре е да се консултират с учители 
и психолози. 

За преодоляването на тези трудности са 
важни както подкрепата и разбирането от 
страна на учители и родители, така и партни-
рането на детето в откриването на неговите 
силни страни и интереси. 

Следваща стъпка е поставянето на кон-
кретни и постижими цели в трудните об-
ласти, чието изпълнение да бъде адекватно 
оценено и възнаградено. По този начин дете-
то започва да открива своите способности и 
заложби и да гради чувство за компетентност 
и справяне.   

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Страхът от провал 
намалява мотивацията за учене

Здравка Петрова - педагогически съветник,
по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

    През изминалата седмица се проведоха ча-
     сове по извънкласно четене с второкласни-

ците. Учениците се запознаха с мултимедийна презен-
тация, посветена на живота и творчеството на едни от 
най-известните разказвачи на приказки братя Грим. 
От нея научиха кога и къде са родени двамата бра-
тя, как е преминало детството им, къде са получили 
образование и как от устни разкази и писмени доку-
менти, стари книги и хроники са съхранили немските 
народни приказки. Така двамата братя ни завещават 
повече от 200 произведения, преведени на 160 езика, 
които се четат далеч отвъд пределите на родната им 
Германия - вълшебни истории за безстрашни юнаци, 
красиви принцеси и добри джуджета, забавни случки 
с разбойници и животни, поучителни разкази за мър-
зеливци и глупаци.

Ина Банджакова – библиотекар

Децата научиха, че братя Грим развиват 
теорията за произхода на приказката от мита, 
подкрепена от най-значителния труд на Якоб 
Грим - “Немска митология”. Така те поставят 
началото на сериозната научно-изследовател-
ска дейност в областта на народното разказва-
ческо творчество. Като учени - изследователи 
братя Грим възприемат народната приказка не 
просто като забавна случка, а като източник 
на идеи, мотиви и сюжети. За тях тя е обект, 
който трябва да бъде запазен за науката, да 
се проучи сериозно и задълбочено. 
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Агушевите конаци
рОдОЛЮБИЕ

По време на Османското нашествие и последва-
лата ислямизация изчезват всички значими селищ-
ни центрове на Родопите. В периода след края на 
ХVII в. обаче населението на тази мистична плани-
на започва да се събужда за нов живот. Един от 
признаците за това е развитието на характерната 
Родопска архитектура. Със замогването на част от 
населението започнало и строителство на богати 
жилища. Така по нашите земи бил пренесен от 
Мала Азия жилищният тип на “конаците”. 

Безспорно един от най-големите и инте-
ресни е ансамбълът на “Агушевите конаци” в 
Могилица. Село Могилица се намира в Сред-
ните Родопи, на тридесет километра южно 
от Смолян, на брега на р.Арда. Конашкият 
ансамбъл представлява два съседни конака, 
свързани със стопански сгради, образуващи 
затворен комплекс от типа на средновеков-
ните замъци.

Историята на строежа се дели на три ос-
новни периода. През 1825 г. Агуш Ага по-
строява първият от конаците и по-късно го 
завещава на големия си син. През 1842 г. 
по-малкият син си построява свой, южно от 
първия конак. Характерно за него е велико-
лепната, изписана кула, която и до днес уди-
влява посетителите. Третият основен период 
се характеризира с разделянето на първия 
конак на две отделни жилища и изграждане-
то на няколко допълнителни пристройки. По-

ради разликата във времето на гра-
дежа, двата конака носят белези на 
различни епохи. Докато по-старият е 
представител на предвъзрожденската 
традиция, то новият е силно повлиян 
от идеите на Възраждането. Това пре-
връща Агушевите конаци в уникален 
пример за развитието на Родопската 
архитектура през османския период.
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Самият Агуш Ага е представител на 
българо-мохамеданските търговски фа-
милии от началния период на стоковото 
стопанство в Османската империя. Освен 
уважаван султански воин, той имал и ви-
соко за времето си образование. През 
ХIХ в. бил един от най-крупните земевла-
делци в Родопите.

Поради стръмния терен целият ан-
самбъл е разслоен на различни нива, 
което му придава една особена раздви-
женост, позволяваща от дворовете да се 
наблюдава великолепната природа на 
планината. Самите конаци са построени, 
за да демонстрират благосъстоянието 
на собствениците. Посетителите оста-
ват силно впечатлени от просторните и 
светли пространства, от богатите дърве-
ни тавани и изписаните с пъстри цветове 
мусандри (долапи).

Зорка Христова – 
начален учител



ЕзИКОВа СТраНИЦа

Rеаd оut lоud thе tехt insidе thе triаnglе bеlоw.

Моrе thаn likеlу уоu sаid, ‘А bird in thе bush’! 
if this IS whаt YОU sаid, thеn уоu fаilеd tо sее thаt thе wоrd 
ТНЕ is rереаtеd twiсе!
Sоrrу, lооk аgаin

In blасk уоu саn rеаd thе wоrd GООD, in whitе thе 
wоrd ЕVIL (insidе еасh blасk lеttеr is а whitе lеttеr). 
Nоw, whаt dо уоu sее?

Yоu mау nоt sее it аt first, but thе whitе sрасеs rеаd thе wоrd орtiсаl, thе bluе lаndsсаре 
rеаds thе wоrd illusiоn. Lооk аgаin! Саn уоu sее whу this раinting is саllеd аn орtiсаl illusiоn?

Whаt dо уоu sее hеrе?

Тhis оnе is quitе triсkу!
Тhе wоrd ТЕАСН rеflесts аs LЕАRN.

Lаst оnе.
Whаt dо уоu sее?

Yоu рrоbаblу rеаd thе wоrd МЕ in brоwn, but...
whеn уоu lооk thrоugh МЕ уоu will sее YОU!

Dо уоu nееd tо lооk аgаin?



Соunt еvеrу ‘F’ in thе fоllоwing tехt:

FINISНЕD FILЕS АRЕ ТНЕ RЕ
SULТ ОF YЕАRS ОF SСIЕNТI
FIС SТUDY СОМВINЕD WIТН

ТНЕ ЕХРЕRIЕNСЕ ОF YЕАRS

(SЕЕ ВЕLОW)

НОW МАNY ?
WRОNG, ТНЕRЕ АRЕ 6 nо jоkе.
RЕАD IТ АGАIN !
Rеаllу, gо Васk аnd Тrу tо find thе 6 F ‘s bеfоrе уоu sсrоll dоwn.

Тhе rеаsоning bеhind is furthеr dоwn.
Тhе brаin саnnоt рrосеss ‘ОF’.

Inсrеdiblе оr whаt? Gо bасk аnd lооk аgаin!!
Аnуоnе whо соunts аll 6 ‘F’s’ оn thе first gо is а gеnius. 

Тhrее is nоrmаl, fоur is quitе rаrе.

Lооk аt thе sрinning wоmаn аnd if shе is turning 
right уоur right sidе оf уоur brаin is wоrking . If shе 
is turning lеft уоur lеft sidе оf уоur brаin is wоrking 
. If shе turns bоth wауs fоr уоu thеn уоu hаvе а 
160 оr bеttеr IQ

Моrе Вrаin Stuff.

Оlnу srmаt роеlре саn rаеd tihs.
I сdnuоlt blvеiее tаht I сluоd аulасltу uеsdnаtnrd wаht I wаs 

rdаniеg. Тhе рhаоnmnеаl рwеоr оf thе hmuаn mnid, аоссdrnig 
tо а rsсhееаrсh аt Сmаbrigdе Uinеrvtisу, it dеоsn’t mttаеr in 
wаht оrеdr thе lttееrs in а wrоd аrе, thе оlnу iрrmоаtnt tihng 
is tаht thе frist аnd lsаt lttееr bе in thе rghit рсlае. Тhе rsеt 
саn bе а tаоtl msеs аnd уоu саn sitll rаеd it wоuthit а роrbеlm.
Тihs is bсusеае thе huаmn mnid dеоs nоt rаеd еrvеу ltеtеr 
bу istlеf, but thе wrоd аs а wlоhе. Аmzаnig huh? уаеh аnd I 
аwlуаs tghuhоt slреling wаs iрmоrаntt!!! 

Поля Мандулова – учител по английски език
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ШаХМаТ

БЕЛИТЕ НА ХОД ПЕчЕЛЯТ

Отговор на задачата от брой 60:

1.Ое5! Дд8 (Db7? 2.Оf6#) 2.Dа8  1-0

Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб

дОМаШНИ ЛЮБИМЦИ

Да поглезим домашния любимец
Очила за кучета
Една от най-новите глезотии за домашно-

то куче са слънчевите очила. Дизайнът им е 
съобразен с особеностите на всяка порода. 
Могат да бъдат избирани рамки с различни 
цветове и декорации. Те се прибавят към спи-
съка от шапки, колиета, ранички, играчки и 
прочие кучешки аксесоари, които от години 
присъстват на пазара.

Сладолед за кучета
През изминалото лято в Италия е пуснат в 

продажба и кучешки сладолед джелато. Той 
не съдържа мляко, яйца или захар, които са 
вредни за кучешките зъби. Предлага се с аро-
мат на ванилия, ориз и йогурт. Може да бъде 
консумиран както от домашния любимец, 
така и от неговия стопанин.

Час за фризьорски салон
Според специализираните фризьорски са-

лони за животни, при котешките подстриж-
ки няма голямо разнообразие. Но затова пък 
прическите за кучета са повече от 50. Само за 
пуделите се предлагат повече от 10 вида. 

Ако се присъединим към мнението на по-
знавачите, че от хигиенна гледна точка това е 
необходимо да се прави поне веднъж на два

месеца, от друга трябва да признаем, че мно-
го често тази процедура показва състоянието 
на кучешката кожа и алармира за дерматоло-
гични проблеми или за наличие на кърлежи.

Пластични операции
Колкото и невероятно да ни се струва, и 

това става изключително популярно в някои 
ветеринарни клиники. Списъкът на предлага-
ните услуги включва както мини тату, така и 
операции на гласови връзки, имплантиране на 
зъби и ред други манипулации.

Отдавна не прави впечатление никому 
възможността домашният любимец да бъде 
глезен с личен прислужник, посещения в са-
лони за красота, басейни и почивки в спе-
циални хотели, личен стилист, ветеринарен 
лекар и дори готвач. За някои това е въпрос 
на престиж, за други - израз на любовта и 
загрижеността им към четириногия любимец. 
Но дали не прекрачваме границата и не пре-
връщаме животните до нас от верни спътници 
и другари в смехотворен образ и изразител 
на финансовите си възможности!? 

Защо ли не говоря кучешки? 

Весела Русева – начален учител
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МУзИКаЛЕН СВЯТ

Съвременни стилове в музиката

В съвременната музика има най-различни стилове. Тук ще научите накратко за по-извест-
ните от тях. Ще ги опиша накратко, като съм ги групирал по сходствата помежду им.

Рок
Отличителните черти на рока са мощното звучене с рифове, изсвирени на китара, силни 

вокали и открояваща се ритъм секция, която се състои от баскитара и барабани. В някои 
случаи се използват и теми на клавишни инструменти. Съществуват и течения в стила, които 
разнообразяват звученето с духови инструменти и цигулки. Най-открояващият се инструмент 
за стила рок са електрическата и акустичната китари. 

R&B и Соул
R & В и близкият до него стил Соул се отличават със сравнително бавни и мелодични 

композиции и напевни вокали. И двата стила са с танцувална насоченост. Тук  ритъмът на 
ударните инструменти не се откроява толкова силно, колкото при рока.

Фънк
Стилът Фънк е ритмичен, динамичен и танцувално ориентиран. Основно при него е бас 

линията на фона на духови и клавишни инструменти. Ритъмът е на ударни инструменти и е 
с различна бързина.

Рап и Хип Хоп
Отличават се с бързо пеене, наподобяващо  изреждане на фрази и основна вокална 

линия, която се подкрепя от барабани, клавишни и бас. Текстовете отразяват живота на 
улицата, действителността и са силно актуални.

Джаз
Основополагащ стил в музиката. Изпълняват се сложни композиции с разно-

образни групи инструменти - струнни, духови, клавишни, ударни. При 
джаза рядко се използват електронни ефекти. Важни са из-

пълненията на самите музиканти и техните умения.

        
Константин Кънчев – 
   4в клас

Стилове, възникнали в САЩ

Продължава в бр. 62
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

дЕЖУрСТВО

рЕФЕрЕНдУМ

Дежурни класове за седмицата са:  
4 в клас - класен ръководител Тодорка Тахчиева
7 в клас - класен ръководител Нели Велева

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

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

и късмет.

ЛЮБОВ

ЖИВОТ

УСПЕХ

ЗДРАВЕ

ЩАСТИЕ


