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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Животът в ОУ „Алеко Констан-
тинов” е пъстър калейдоскоп от лич-
ности и събития. Затова днес ще ви 
запознаем с човек, чиято съдба е не-
разривно свързана с училищния ни 
живот. 

Това е г-н Панчо Панчев, упра-
вител на фирма за охрана и Център 
за професионално обучение „Ин-
форма” ЕООД. Това е фирмата, ко-
ято осигурява нашето спокойствие и 
сигурност, а Центърът за професио-
нално обучение е включен в списъка 
на одобрените доставчици на услуги 
в кампанията „Аз мога повече”.  

 Работил е като учител, сътруд-
ник на периодичния печат, а от 1980 

до 1996 г. - в органите на Министерството на вътрешните рабо-
ти. След това продължава в направление „Банкова сигурност” в 
ТБ „Биохим” и „Хеброс Банк” АД. 

Но ние бихме искали да ви го представим преди всичко като 
активен читател и писател. В многообразието от литературни 
произведения с различна тематика - бизнес, психология, худо-
жествена литература, г-н Панчев открои мястото на късия раз-
каз и авторите, които особено цени - Чехов, Николай Хайтов, с 
когото лично се е познавал, Ивайло Петров...

На 18 юли 2013 г. в Културен център „Тракарт” бе преми-
ерата на книгата му „Играта продължава” - сборник разкази с 
пестелив изказ, внезапен обрат и необичаен финал. Те не са 

СРЕЩИ

измислени, а реални. В някои от тези събития 
е бил участник и самият автор. В героите могат 
да се припознаят реални личности. Тези разка-
зи не просто илюстрират един етап от живота 
на българското общество. В тях спомените се 
преплитат с опита за осмисляне на преживяно-
то, търсенето на отговори и вземането на ре-
шения. Някои от тях са тъжни, други - весели. 
Някои звучат като равносметка, а други - като 
обещание за ново начало. 

Понеже смята себе си за припрян човек, 
който пише спонтанно, от раз запечатва сю-
жетите, при досега с които някои от негови-
те читатели очакват и още нещо, авторът се 

е насочил към късия разказ. Не всеки от раз-
казите може да бъде продължен, сподели г-н 
Панчев, но определено смята да продължи да 
пише. Трудно може да отдели любим , въпреки 
че с удоволствие ни прочете част от „Тангото” и 
сподели за „Чешит”, първият разказ от Част 1 - 
„Такива ми ти работи” - „много си го харесвам”. 
А Част 2, озаглавена „Играта продължава” е 
всъщност финала на едно от произведенията, 
включени в нея.

Пожелаваме ви да се срещнете с героите 
и потопите в историите на „Играта продължа-
ва”! А всички ние чакаме „още нещо”, с което  
г-н Панчев да ни изненада!

Клуб „Медии „Алеко”” 
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Ирен Динева, 2 а клас

“
Дъжд” - Рада Фратева, 2 а клас
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Деница, 1 а клас

Джорджо, 1 а клас
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Димитър Станчев, 2 а клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Направете 
детето си 

ОПТИМИСТ!

Ползата от оптимизма е била доказвана безброй пъти чрез различни изслед-
вания. Оптимистите се радват на по-добро здраве и по-дълъг живот, за разлика 
от песимистите. Те изживяват по-леко стреса и постигат повече в живота. По вре-
ме на развитието, когато чертите на характера са все още в зародиш, вие можете 
да повлияете на детето си и да възпитате песимистично или оптимистичното му 
мислене. Бъдете сигурни, оптимизмът се постига с обучение. Ето няколко начина, 
чрез които можете да помогнете на детето си да изгради тази безценна черта и 
да отгледате едно щастливо и позитивно мислещо дете.

Помогнете му да опита от успеха! Деца-
та развиват себеувереност и оптимизъм когато 
опитат от успеха, дори когато са изправени 
пред трудности. Дайте на детето възможност 
да прави неща самостоятелно. Разбира се вие 
ще му помагате, но без да вземате неговата 
роля, като вземате решения вместо него или 
вършите цялата работа. След това детето тряб-
ва непременно да получи вашето одобрение. 

Стимулирайте успеха! Когато детето ви 
успее в нещо, дайте му да разбере как е дос-
тигнал до успеха и означете тези качества като 
силни. Кажете му например, че се е справил 
добре с теста и, че е много умен. Или му каже-
те, че той сигурно е работил много здраво, за 
да постигне този успех и че наистина е упорит. 
Направете така, че да се радвате на успехите 
на детето си и да ги отчитате като постижения. 

Това изгражда в децата себеувереност и води 
след себе си оптимизма. 

Търсете бъдещият успех! След постига-
не на отлични резултати, фокусирайте върху 
това, какви черти в характера на детето ви 
са направили възможен успеха и опитайте да 
постигнете нов успех, като използвате същите 
тези черти. Можете да споменете, че здравата 
работа и интелигентността, които показва ус-
пешния тест, могат да му помогнат да постигне 
други цели. 

Не награждавайте без да е заслужил! 
Ако казвате на детето си, че всичко, което 
прави е страхотно, вместо да му помогнете да 
опита наистина да успее, като отстоява на ис-
тински препятствия по пътя към успеха, дете-
то ви ще се чувства неудобно. Това създава у 
детето силно самочувствие, което при случай 
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Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет

на неуспех, го прави много ранимо, изживя-
ва тежко неуспеха и има по-голяма склонност 
към депресивни състояния. И така не пропус-
кайте успехите, но забелязвайте и неуспехите 
на детето си. 

Попитайте го как се чувства! Когато де-
тето ви е изправено пред неуспех, или непри-
ятна ситуация, разберете чувствата на детето 
си, но задайте въпроси, които ще го накарат 
да гледа по-оптимистични на нещата. Напри-
мер, ако друго дете не иска да играе с него, 
говорете за наранените чувства на детето си 
и го предразположете да ви разкаже всичко. 
След това го попитайте няма ли други прияте-
ли, които с удоволствие биха играли с него. 
Това ще помогне на детето ви да преработи 
(а не да отрича или подтиска) своите емоции 
и освен това, насочва към възможно развитие 
на ситуацията. 

Припомнете за успеха по време на 
неуспех! Когато нещата вървят зле, 
поговорете с детето си за негови-
те чувства. Помогнете му да си 
припомни за миналите успехи. 
Кажете му, например: „Виж-
дам, че си разочарован от 
теста си. Може би си имал 
лош ден. Ти обикновено се 
справяш по-добре. Сигурна 
съм, че ще се справиш чу-
десно следващия път.” До-
бре е да направите оценка, 
какво е направило самото 
дете и ако е сгрешило, сти-
мулирайте го да даде повече от 
себе си следващия път. Правилния 
подход е да търсите възможност за подобре-
ние, а не да се самообвинявате, че не сте по-
стигнали добри резултати, като учите детето 
си да бъде оптимист. 

Обърнете внимание на добрата страна! 
Дайте възможност на детето си да види и до-
брата и лошата страна на дадена ситуация. 
Разиграйте игра, в която то трябва да намери 
положителното в на пръв поглед негативната 
ситуация. Например, ако детето ви не може 

да играе навън, защото вали дъжд, потърсете 
позитивните страни в играта у дома или други 
закрити помещения. Можете също да му обяс-
ните какви са положителните страни на това 
да има допълнително време за учене или че-
тене. Дори счупения крак може да донесе по-
ложителни емоции на детето ви. То ще получи 
известност сред съучениците си и ще има под-
писи и добри пожелания от всички желаещи. 

Не използвайте негативни етикети!!! Ко-
ригирайте неприемливото поведение, но нико-
га не поставяйте на детето си негативни ети-
кети! Децата обикновено преживяват много 
силно вашите коментари, за това дали са удо-
влетворили вашите очаквания. Ето защо ко-
ментар от вида „Ти си нашият герой!” или „Ти 
си нашето срамежливо дете!”, което може да е 
само преходна черта у детето, може да доведе 
до по-продължителното й задържане. Ако го 

повторите няколко пъти, 
макар и неволно, 

може да ви повяр-
ва и да му създа-
дете нова, трайна 
черта от харак-
тера. Това има 
много по-вредно 
въздействие вър-
ху самооценката 

на децата, откол-
кото родителите си 

представят и може да 
доведе до утвърждаване 

именно на това качество, кое-
то родителят е вменявал на детето 

и което смята за много неприятно. 
Дайте пример със себе си! Децата непре-

къснато ни наблюдават и приемат поведението 
ни като константа за пример, независимо дали 
това им харесва или не. Добрата новина, свър-
зана с този факт е, че можем да ги обучаваме 
чрез нашите действия. Научете се самите вие 
да имате оптимистично мислене. Когато по-
стигнете успех, не го омаловажавайте с фал-
шива скромност, а се похвалете за добрата 
работа. 

Запомнете! Когато всичко около вас започва да се руши, мислете позитивно, 
забравете за законите на Мърфи и отдайте разрухата на гравитацията. Позволете 
си капитулация само за ден два и мислете в перспектива. И най- важното, ако вие 
се приемате за песимист, не предавайте това качество на децата си! Научете ги, 
че винаги има изход от всяка ситуация! Успех! 
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През изминалата седмица учениците от 3а 
клас, с класен ръководител Вилиана Делче-
ва, представиха своите читателски дневници, 
в които през лятото отразяваха прочетените 
от тях книги. Часът по библиотечно - библи-
ографски знания, по думите на децата, е бил 
един от най-приятните  и интересни през този 
ден. И тъй като те отдавна знаят каква е пол-
зата от читателския дневник и как е най-добре 
той да се структурира /само като препоръки, 
творчеството тук е желано в най-голямата му 
степен/, ориентирахме се към четене на на-
писаното в тях.

Особена полза и интерес имаше към след-

ващата дейност - размяната на дневници. Заед-
но избрахме най-добрите, които публикуваме 
на страниците на училищния вестник, а другите 
украсиха рафтовете на библиотеката.

За финал послужи следната  литературна 
игра: Приказни фонове се редуваха на екрана 
на компютъра, а децата се надпреварваха кой 
пръв ще разпознае приказката или заглавието 
на книжката, чиято илюстрация тече в този мо-
мент. Спомнихме си за ,,Мечо Пух”, ,,Дивите 
лебеди”, ,,Трите прасенца”, ,,Чук и Пук”,  Ри-
барят и златната рибка”, ,,Хензел и Гретел”,  
,,Златното момиче”, ,,Човекът и лъвът” и още 
много други. 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр



Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет                    
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Знаем, че четенето е полезно за интелекту-
алното и личностното израстване на човек, но 
се оказва, че книгите са полезни и за физиче-
ското здраве, твърдят учени от Оксфорд. Про-
фесор Джон Стейн от университета в Оксфорд 
е категоричен, че не трябва да смятаме четене-
то за пасивно занимание.

Когато седим с книга в ръка, упражняваме 
целия си мозък. Потъвайки между страници-
те, ние правим нещо много повече, отколкото 
просто да следим сюжета. Въображението ни 
активно гради картини какво се случва с ге-
роите, като съответно се поставяме на тяхно 
място.

Изследването е проведено с помощта на 

магнитен резонанс. Според проучването, ако 
човек чете за природни картини, звуци, аро-
мати и вкусове, в същото време в мозъка му 
се задействат тези центрове, които биха били 
активни при съприкосновение с реалното, а не 
с книжното преживяване.

С други думи - нашият мозък преживява и 
изпитва всичко, което става с героите в книгата, 
все едно сме на тяхно място. В същото време 
подобно нещо не се случва, когато гледаме те-
левизия или играем на компютърна игра. Още 
през 2009 г. учени от университета в Съсекс до-
казали, че 6 минути четене понижава стреса с 
повече от 2/3 - много по-бързо, отколкото слу-
шане на музика или разходка на чист въздух.

четенето
и 

физическото
здраве
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

«В лесу 
родилась ёлочка»

Автор текста: Кудашева Р.; композитор: Бекман Л.                  

                              

Метель ей пела песенку:

“Спи, ёлочка, бай-бай!”

Мороз снежком укутывал:

“Смотри, не замерзай!”

В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла,

Зимой и летом стройная, зелёная была. 



И вот она, нарядная,

На праздник к нам пришла,

И много, много радости детишкам принесла!

Трусишка зайка серенький

Под ёлочкой скакал.

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал.

Васка Гуджева -  учител по руски език
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Човек замърсява атмосферата вече хиля-
долетия. През последните години се наблю-
дават места и региони с изключително силно 
замърсен въздух, което е свързано с разви-
тието и концентрацията на промишлеността и 
транспорта в тях. Във въздуха се изхвърлят 
милиарди тонове твърди и газообразни части-
ци. Действието на вредните вещества във въз-
духа може да се усилва от взаимните реакции 
помежду им, натрупването им в планините, го-
лямата им продължителност на присъствие във 
въздуха, особените метеорологични условия и 
други фактори. В районите с висока плътност 
на населението и концентрация на промишле-
ни обекти замърсяването на въздуха е особе-
но интензивно. В дните, когато циркулацията 
на въздушните маси е затруднена, може да се 
образува смог, който е особено опасен за въз-
растните и болните хора, за бременните жени 
и децата.

Общопризнат замърсител на атмосферата 
е промишленото производство. Източниците на 
замърсяване са: топлоелектроцентрали, които 
освен дим изхвърлят и въглероден диоксид, 
серен диоксид и други газове; металургичните 
предприятия, особено тези от цветната мета-
лургия, които отделят във въздуха оксиди на 
азота, сероводород, хлор, флуор, амоняк, съ-
единения на фосфора, частици и съединения 
на живака и арсена; химичните и циментовите 
заводи.

Най-разпространените замърсители по-
стъпват в атмосферата или под формата на 
увлечени частици, или под формата на газове. 
Вредните газове попадат във въздуха в резул-
тат на процесите на изгарянето на горивата за 
нуждите на промишлеността, отоплението на 
жилищата, транспортните нужди, изгарянето и 
преработката на битови и промишлени отпадъ-
ци. Най-сериозен проблем се явява сериозното 
замърсяване на атмосферата с несвойствени 
за нея химични вещества. Аерозолите (твърди 
или течни частици) се появяват под формата 
на дим, облак или мъгла. В земната атмосфе-
ра ежегодно постъпват около 1 km3 прахови 
частици с изкуствен произход. Производстве-
ната дейност на хората също е свързана с ге-
нерирането на прахови частици: изгаряне на 
каменни въглища, стапяне на мед, олово, цинк 
и други метали, производство на чугун, про-
изводство на цимент. Аерозолните частици на 
тези производства се отличават с изключител-
но разнообразен химичен състав. Най-често в 
тях се откриват съединения на силиция, ман-
гана, цинка, никела, хрома, кобалта, а също 
така и азбест. 

Още по-разнообразно е съдържанието на 
органичния прах, включващ алифатни и аро-
матни въглеводороди, соли на различни кисе-
лини. Този прах се получава при изгаряне на 
нефтопродукти в процеса на нефтопреработ-
вателните, нефтохимическите и други подобни 

Замърсяване
на атмосферата

ЕКОЛОГИЯ
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Иван Ганев - учител по география

предприятия. Взривните работи са източник на 
прах и на токсични газове. В резултат на сре-
ден по маса взрив (250 - 300 t взривно веще-
ство) в атмосферата се изхвърлят около 2000 
m3 условен въглероден оксид и над 150 t прах. 
Фотохимичният смог представлява многоком-
понентна смес от газове и аерозолни частици 
с първичен или вторичен произход. Основни 
компоненти на газовата смес са озон, оксиди 
на сярата и азота, многобройни органични съ-
единения с пероксидна природа, наричани в 
общия случай фотооксиданти. Фотохимичният 
смог е резултат от фотохимична реакция при 

определени условия в атмосферата: наличие 
на високи концентрации от азотни и серни ок-
сиди, въглеводороди и други замърсявания, 
интензивна слънчева радиация, безветрие или 
много слабо движение на въздушните маси в 
приземния слой, при мощна инверсия, в про-
дължение поне на едно денонощие. Инверси-
ята обикновено се съпровожда от устойчиво 
безветрено време, което е необходимо усло-
вие за създаване на висока концентрация от 
взаимодействащи вещества. Такива условия 
възникват най-често в периода юни - септем-
ври и по-рядко през зимата.       
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заБаВНа СТраНИЦа

Най-продаваната

ИГРАЧКА
на 2013 г.

Робо рибка, която оживява, когато 
бъде поставена във вода, е най-продава-
ната играчка на 2013 г. според в. “Дейли 
мейл”.

От рибката са продадени 15 мили-
она екземпляра.

Тя е сред най-популярните пет играчки 
в 40 страни. Всеки ден хонконгската ком-
пания “Зуру” произвежда по 700 хиляди 
броя от нея. Съществуват осем различни 
рибки за колекциониране, както и купа, 
в която да бъдат пускани. Рибките Клоун 
се продават в цветове: зелена, оранжева, 

синя и розова; акулите - сива, синя, чер-
вена и зелена. Могат да бъдат закупени 
и допълнителни аксесоари: замък, корали 
и кепче, а също и специална стойка, на 
която да бъдат поставени, след като се 
извадят от водата. 

Ярко оцветените рибки плуват като ис-
тински във вода, но веднага щом бъдат 
извадени, се деактивират. Благодарение 
на плавните си движения, те заобикалят 
подводните обекти и докосвайки се до 
стените на съда, в който са поставени, 
сменят посоката си на движение.
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ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Отговор 
на задачата от брой 93:

1.Оh7 Ц h7  2.Де6 
1-0

Нова задача:

Черните на ход печелят:

Те са разработени, използвайки най-
новото в технологиите на водните роботи. 
Активирането им във вода става с въгле-
родни сензори. 

Някои треньори използват играчката, 
за да помага на малките деца да се пре-
страшат да влязат в плувните басейни.

 А вие можете да поплувате заедно във 
ваната!

Клуб „Медии „Алеко”” 
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

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!


