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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

На 20.12. 2013 година се 
състоя поредният Благотвори-
телен коледен концерт на уче-
ниците от нашето училище. Той 
се проведе с цел набиране на 
средства за благоустрояване 
на училищния двор. 

В концерта взеха участие 
малки и по-големи таланти от 
почти всички класове на учили-
щето. Изпълненията бяха под-

готвени от класните ръководи-
тели както и от ръководителите 
на групи по проект „Успех”. С 
много ентусиазъм  и вълнение 
учениците репетираха дни на 
ред и подготвяха своите изяви, 
защото знаеха, че каузата си 
заслужава. Те го правеха, за да 
помогнат училището и училищ-
ният двор да бъдат едно добро 
място за учене и спорт.

Коледен концерт
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В продължение на два часа и половина та-
лантите от нашето училище пяха, танцуваха, 
свиреха пред повече от осемстотин зрители. 
Алековци доказаха, че освен отличници в уче-
нието и спорта могат да създават коледно на-
строение и да радват с артистичните си способ-
ности своите приятели, родители и учители.

Зрителите се радваха на изпълненията на 
Вокална група „Междучасие”, на малките из-
пълнители от „Коледни камбанки”, на Вокална 

група „Медени звънчета” от 2 г клас, на Вокал-
на група „Гласове” от 5 а клас, на клавирното 
изпълнение на Стела Рималовска и на Екате-
рина Попова, на изпънението на пиано на Бо-
рислав Караиванов, на изпълнението на кита-
ра на Денис Тончев, на танците, подготвени от  
2 в клас и много други. А „Малките фантазьори” 
от 4 а и 4 б класове подготвиха една чудесна 
салата от приказки, която артистично поднесо-
ха на публиката.

Специален поздрав за учениците от ОУ 
„Алеко Константинов” и за техните родители 
и учители бяха изпълненията на Вокална група 
„Творчески искри” както и танцовите изпълне-
ния към клуб акробатичен рокендрол „Катери-
ни”, чието изпълнение доказа, че танцът е ма-
гия и страст. С изпълненията си те завладяха 
публиката.

Концертът беше едно чудесно изживяване 
за ученици, родители и учители. Край на една 
успешна година. Предстояха коледните праз-
ници и така желаната коледна ваканция. Това 
внасяше допълнителна емоция във веселото на-
строение. 

Благодарим за снимковия материал
на  г-н Христо Крачолов! 
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За Коледните празници учениците от 1в 
клас украсиха жива елха. След ваканцията 
децата засадиха дръвчето в училищния двор. 
През голямото междучасие първокласниците се 
радват на малката елхичка, грижат се за нея и 

я пазят. За следващата Коледа се надяват да я 
украсят отново. Защото най-красивото дръвче 
е живото!

Тодорка Тахчиева -  
класен ръководител на 1 в клас      

Коледна елха
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Фехтовка е вид борба между двама души 
използвайки различни по вид оръжия, както и 
ръкопашен бой. Терминът произлиза от нем-
ската дума “fесhtеn”, бия се. Първоначално 
фехтовката е била приложима бойна система, 
а не спорт.  Видовете оръжия, с които се прак-
тикува спортна фехтовка са:

сабя - поражаема повърхност е трупът от 
кръста нагоре, ръцете, шията, главата;

рапира - поражаема повърхност е само 
трупът;

шпага - поражаема повърхност е цялото 
тяло на фехтовача

   Фехтовачите се състезават със специални 
екипи, които ги предпазват от нараняване.Те 
позволяват безопасното провеждане на боеве-
те. Всеки екип се състои от: маска,(предпазва 
главата от нараняване) костюм в две части (из-
работен от кевлар или друг материал), пластма-
сови протектори, ръкавица и ламе, което пред-
ставлява жилетка с вплетени метални нишки.То 
служи за регистриране на точките (тушове).

Мартин Коевски от 3б клас 
е заел първо място 
на състезанието по плуване, 
което се е провело 
в СОУ ” Димитър Матевски” 
на 15 декември. 

Желаем му нови успехи! 

достойни  изяви

Ивайло Манев от 3б клас участва в състезание по фехтовка в София 
в края на месец декември. 
Той показа умения със сабя, представи се отлично и спечели второ място.

Нека върви все напред и нагоре!

Нина Търева - класен ръководител на 3 б клас



Зеленчуков град
Някъде в някакъв град,
за никой непознат
живеела Марулка
с нейната приятелка Фасулка.
Там къщите били от зеле и 
фасул,
като идеш - яко, куул!
Веднъж Марулка
с нейната приятелка Фасулка
тръгнали на училище,
ала се оказало истинско мъ-
чилище.
Математиката разбъркали,
а българския объркали.
Като се върнали, 
всичко наопъки обърнали.
Градината голяма,
обсипана с цветя,
всичко развалили,
останали само детелини.
Къщата разтурили,
всички се опулили.
За училище не мислели,
домашните не писали.
И така всеки ден
объркват ме и мен.

Борислав Стоянов,  
Паола Райчева  
и Цвета Владимирова 
от 4 б клас

5
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Живял някога в едно царство неизвестно един цар, на име 
Портокал и семейството му - царица Праскова и децата им 
Прасковка и Мандаринчо. Един ден, докато плодовете в града 
се разхождали, а царското семейство си почивало, се чули ви-
кове. Прасковка и Мандаринчо погледнали през прозореца и 
не можели да повярват на очите си:

- Олеле, този вулкан се готви да изригне! - казали те.
Тогава всички граждани и царското семейство се събрали 

около вулкана. Изведнъж той изригнал. От него потекъл фреш 
от всякакви плодове. 

Ани Крачолова, 2 г клас

Царство 
плодорина - Мандарина

Децата много се зарадвали, 
че ще могат добре да се напият.

- Мммм..., вкусно!
Оттогава градът се прочул 

като ,,Градът с плодовия вул-
кан”.

    Виктория, Мина 
и Антония 
от 4 б клас
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Йоанна Александрова, 2 г клас

Йоанна Александрова, 2 г клас



Боби, 1 б клас

Ирен Динева, 2 а клас Никол Митева, 2 г клас

Никол Митева, 2 г клас
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    Някои деца са склонни да лъжат, за да 
получат желан резултат. Как да ги научим да 
печелят с честност, а не с измама!

    Лъжите са различни - понякога са опит 
да се заобиколи истината, понякога опит да те 
измамят или подведат, понякога - подло пове-
дение. Ако лъжите се превърнат в навик, това 
подкопава доверието и добрата воля в семей-
ството.  Родителите споделят, че се чувстват 
обидени, отчуждени и използвани. Лъжите на 
детето пораждат страхове за други опасности: 
кражби, вандализъм, бягство от училище.

    Трудните деца, които редовно лъжат, 
в началото са оставали незабелязани и може 
би дори са вярвали на собствените си лъжи. 
Бихме могли да ги върнем обратно към чест-
ността.

     Първото, което можем да направим, е 
да създадем атмосфера, в която от всички се 

очаква да държат на думата си. Детето трябва 
да разбере и приеме това.

    Второ, въвеждаме правилото, че няма 
място за увъртане - или ще направиш нещо 
или няма да го направиш - няма уговорки, 
няма средно положение.

     Трето, родителите са тези, които преце-
няват, кога детето казва истината и кога - не.  
Ако не сме сигурни, трябва да го погледнем 
сериозно и да кажем: „Не съм сигурен в това. 
Убеди ме!”

     Четвърто, гневното реагиране на лъжи-
те рядко помага. По-добре е да кажем: ”До-
бре измислено, имаш въображение, а сега ми 
кажи какво стана наистина.”

     Пето, ако откриете, че детето е излъ-
гало, то трябва да си признае по начин, който 
да възстанови доверието.

 Разбирането на децата за честността се 

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Ивайла Запрянова, 2 в клас

Послъгване, самохвалство 
и истински лъжи



променя с възрастта. В различните възрасто-
ви етапи те имат различно усещане за това, 
кое е правилно и защо трябва да се държат 
по определен начин. Различни трябва да бъ-
дат и родителските статегии за справяне.

     За децата на 4 годишна възраст е пра-
вилно и честно всичко, което би помогнало, 
за да получат нещо желано. За тях причина 
да се държат добре може да бъде награда 
или избягване на наказание. Децата на тази 
възраст не могат да разберат лъжите. Ако те 
дават неправилна версия на събитията, прос-
то им припомнете, какво в действителност се 
е случило.

    За 5-6 годишните деца е правилно да 
се прави това, което възрастните казват. За 
тях е важно да са до-
бри, за да не се забърк-
ват в неприятности. За 
родителите е важно да 
изградят семейна атмос-
фера на искреност и да 
не позволяват подвеж-
даща информация или 
подмолно поведение да 
водят до положителни 
резултати.

    Децата на 6-8 го-
дини обикновено постъп-
ват така, както другите 
постъпват с тях. Основа-
нието за добро поведе-
ние е „А аз какво ще по-
луча?” т.е. „ти - на мен, 
аз на теб”. В тази въз-
раст родителите трябва 
да започнат да обръщат 
внимание на съпричастността, да питат детето 
как би се почувствало то, ако е на мястото на 
излъгания човек. Поговерете за това, какво 
би се случило, ако всички лъжат.

   За децата между 8 и 12 години правил-
но е това, което отговаря на очакванията на 
другите или им доставя удоволствие. Детето е 
склонно да излъже, за да избегне неприятни 
преживявания. Образът за себе си, създаден 
на базата на това, че другите то харесват, е 
по-важен от мнението на възрастните. Тъй 
като моделите на приятелствата се променят в 
тази възраст, родителите е редно да обяснят, 
колко е важна искреността и честността за 
истинското приятелство. Посъветвайте детето 

си в случай на конфликт с приятел да не зло-
словят по негов адрес и да не го обиждат.

    Детето между 12 и 14 години вече има 
ясна предства, кое е правилно и кое - не е, 
но лъже с цел да бъде харесвано и да напра-
ви добро впечатление. Възможно е също да 
излъже неволно. Причина да се държи добре 
може да бъде вярност към приятел или по-
ложителна представа за самия себе си. Ро-
дителите на деца в тази възраст трябва да 
са бдителни, но да им дават възможност да 
заслужат доверието им. Например ако детето 
каже, че иска да остане да нощува у приятел, 
вие му кажете: „Добре, а има ли нещо, което 
трябва да знам, преди да се обадя на роди-
телите му?”

   Детето на 15-16 годиш-
на възраст на интелектуално 
ниво е абсолютно запознато с 
това, кое е правилно и кое - не, 
но все още не винаги обмисля 
последствията. Възможно е да 
разглежда искреността като по-
дарък, който едни заслужават, 
а други - не. Помагайте му да 
предвиди резултатите от дейст-
вията си, като го питате: ”Какво 
мислиш, че ще стане, ако....?

   17 - годишните знаят, 
че имат дълг към приятелите, 
семейството и обществото. Те 
знаят също, че честността е по-
ложително качество на добрия 
човек. Можете да им предложи-
те някакъв обществено полезен 
труд.  

   Различните деца лъжат 
по различен начин. Някои лъжат, за да на-
правят впечатление. Други просто се хвалят. 
Трети го правят по навик и поведението им 
става проблемно. 

    Добре е да си създадете ясна полити-
ка за поправяне на склонността да се лъже, 
вместо да подчертавате вината. Ако нямате 
очевидно доказателство за лъжа, не нала-
гайте наказание. Уверете ги, че няма нищо 
по-добро от постигнатото с честни средства. 
Поощрявайте искреността и честността. Ин-
тересувайте се от това, какво преживяват и 
чувстват децата ви. Когато във взаимоотно-
шенията ви има доверие, рядко се случват 
лъжи.

Здравка Петрова - педагогически съветник, по книгата на Андрю Фулър “Трудните деца”
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Елена Пенишева - библиотекар

В края на месец декември 2013 година 
седмокласниците от ОУ,,Алеко Константинов” 
имаха един различен час, затвърдяващ темата 
по български език ,,Фразеологични съчетания” 
и допълващ  тази  по библиотечно-библиограф-
ски знания - ,,Речници”.

Използвахме състезателен елемент: класо-
вете биваха разделени на  четири или пет еки-
па, всеки от по още толкова участници. Групите 
разполагаха  с различен вид речник, а задачата 
им беше да отговорят на три въпроса, свързани 
с него. Заедно оформяха своя отговор, проче-
тен от говорителя на групата. Жури, състоящо 

се от трима ученици, оценяваше отговорите по 
три критерия. Екипът, събрал най-много точки, 
беше определен за победител.

Така неусетно учениците припомниха и до-
пълваха своите знания. Забавляваха се с интер-
претацията на изрази като ,,прави му вятър”, 
,,на всяко гърне похлупак”, ,,събирам си кру-
шите”.

От речник на литературните термини за при-
мер посочиха ,,емоционална окраска на героя”, 
,,инсцениране”, ,,лайтмотив” и други.

От тълковния речник запознаха другите с 
думите ,,нирвана, отражение, конспектирам”.

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

един По-различен час
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Поля Мандулова - учител по английски език

In Еnglаnd еvеrуthing is diffеrеnt.Yоu must 

undеrstаnd thаt whеn реорlе sау ‘Еnglаnd’, thеу 

sоmеtimеs mеаn  ‘Grеаt Вritаin’ /Еnglаnd, Sсоtlаnd 

аnd Wаlеs/, sоmеtimеs ‘thе Unitеd Kingdоm’ /

Еnglаnd, Sсоtlаnd,  Wаlеs аnd Nоrthеrn Irеlаnd/, 

sоmеtimеs ‘thе Вritish Islеs’ /Еnglаnd, Sсоtlаnd, 

Wаlеs, Nоrthеrn Irеlаnd аnd thе Rерubliс оf 

Irеlаnd/ - but nеvеr just Еnglаnd.

Оn Sundауs in Еurоре, thе рооrеst реrsоn 

wеаrs his bеst сlоthеs аnd thе lifе оf thе соuntrу 

bесоmеs hарру, bright 

аnd соlоurful; оn Sundауs 

in Еnglаnd, thе riсhеst 

реорlе wеаr thеir оldеst 

сlоthеs аnd thе соuntrу 

bесоmеs dаrk аnd sаd. In 

Еurоре nоbоdу tаlks аbоut 

thе wеаthеr; in Еnglаnd, 

уоu hаvе tо sау ‘Niсе 

dау, isn`t it?’ аbоut twо 

hundrеd timеs еvеrу dау, 

оr реорlе think уоu аrе а 

bit bоring. In Еurоре уоu 

gеt Sundау nеwsрареrs 

оn Моndау. In Еnglаnd, а 

strаngе соuntrу, уоu gеt 

Sundау nеwsрареrs оn Sundау.

Оn а Еurореаn bus thе drivеr usеs thе bеll 

if hе wаnts tо drivе оn раst а bus-stор withоut 

stоррing. In Еnglаnd уоu usе thе bеll whеn уоu 

wаnt tо thе bus tо stор. In Еurоре реорlе likе 

thеir саts but in Еnglаnd thеу lоvе thеir саts mоrе 

thаn thеir fаmilу. In Еurоре, реорlе еаt gооd fооd. 

In Еnglаnd реорlе think thаt gооd mаnnеrs аt thе 

tаblе аrе mоrе imроrtаnt thаn thе fооd уоu gеt 

tо еаt. Тhе Еnglish еаt bаd fооd but thеу sау it 

tаstеs gооd.

In Еurоре imроrtаnt реорlе sреаk lоudlу аnd 

сlеаrlу; in Еnglаnd thеу lеаrn tо sреаk slоwlу 

аnd quiеtlу sо уоu саnnоt undеrstаnd thеm. In 

Еurоре, сlеvеr реорlе shоw thаt thеу аrе сlеvеr 

bу tаlking аbоut Аristоtlе, Ноrасе аnd Моntаignе; 

in Еnglаnd оnlу stuрid 

реорlе trу tо shоw hоw 

сlеvеr thеу аrе. Тhе оnlу 

реорlе whо tаlk аbоut 

Lаtin аnd Grееk writеrs 

аrе thоsе whо hаvе nоt 

rеаd thеm.

Еurореаns сrу 

аnd quiсklу gеt аngrу; 

instеаd оf this thе 

Еnglish just lаugh quiеtlу 

аt thеir рrоblеms. In 

Еurоре реорlе аrе еithеr 

hоnеst with уоu оr thеу 

liе tо уоu; In Еnglаnd 

реорlе аlmоst nеvеr liе, 

but thеу аrе аlmоst nеvеr quitе hоnеst with уоu 

еithеr. Маnу Еurореаns think thаt lifе is а gаmе; 

thе Еnglish think сriсkеt is а gаmе.

Frоm 

‘Ноw То Ве Аn Аliеn’

Ву Gеоrgе Мikеs                                

A WARNING 
TO BEGINNERS

 /THOSE WHO WANT 
TO VISIT ENGLAND/ 
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Зимата е един от четири-
те сезона в умерения пояс, 
заедно с пролетта , лятото 
и есента. Тя, както и остана-
лите сезони, се дължи на на-
клона на земната ос, който 
е 23.5° спрямо орбиталната 
равнина, в която се движи 
Земята. Поради този наклон 
различни части на планета-
та са подложени на различ-
но осветяване от страна на 
Слънцето при движението 
й по орбитата през година-
та. Вследствие на това през 
този период, лъчите падат 
под много малък ъгъл спря-
мо земната повърхност, като 
това води до разпръскване-
то им на по-голяма повърх-
ност - вода или суша, а не се 
фокусира на по-малка площ, 
както е през лятото, когато 
снопът лъчи идва почти вер-
тикално. През зимата Слън-
цето е и ниско над хоризон-
та, за по-кратко време през 
деня, в сравнение с лятото. 
Земята е осветена, но зна-
чително по-малко количе-
ство енергия попада върху 
континентите и океаните на 
това полукълбо на планета-
та, в чиято част лъчите падат 
под малък ъгъл. Освен това, 
тъмната част на денонощи-
ето (нощта) се увеличава 
значително, като повече от 
половината от съответното 
полукълбо през този период 
се намира в нощ във всеки 
един момент. Така за еди-

ЕКОЛОГИЯ

з и м а ница площ се пада по-мал-
ко количество енергия и се 
приема по-малко топлина. 
Слънцето залязва напълно 
в зоната зад полярния кръг 
и там настъпва полярната 
нощ. Всички тези фактори 
водят до увеличена загуба-
та на топлина от съответ-
ното полукълбо (южно или 
северно) в Космоса, което 
не може да се компенсира 
от ниския приток на енергия 
и слънчево греене през този 
сезон, в сравнение с лятото. 
Въздухът, водата и земната 
повърхност изстиват и над 
тях се образуват масивни 
студени - полярни и арктич-
ни въздушни маси с много 
ниски температури, които 
нахлуват все по на юг (в се-
верното полукълбо) или все 
по на север (в южното). 

Астрономически зимата 
започва в деня на зимното 
слънцестоене.Тогава, тези 
слънчеви лъчи, падащи под 
ъгъл 90° са най-отдалечени 
от екватора, съответно слън-
цето е най-ниско по видимия 
си път над хоризонта за ця-
лата година. За Северното 
полукълбо това се случва 
около 21 декември и тогава 
преките слънчеви лъчи падат 
точно върху южната тропич-
на окръжност, а за Южното 
полукълбо - около 21 юни, 
когато преките лъчи попадат 
върху северната тропична 
окръжност. 

След деня на зимното слънцестоене, ъгълът на слънчевите лъчи започва да се увеличава бавно 
и видимото положение на слънцето над хоризонта става все по-високо. Астрономически зимата 
приключва в деня на пролетно равноденствие, когато слънцето пресече т. нар. небесен екватор в 
пролетната равноденствена точка и лъчите падащи под ъгъл 90° на повърхността навлязат в север-
ното - през месец март, или южното - месец септември полукълба. Зимата е сезонът с най-къси 
дни, което варира значително в зависимост от географската ширина, и с най-ниски температури. 
В районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има значителни снеговалежи.

През 2014 г. астрономическата зима в Северното полукълбо започва  на 22 декември в  
01:03 ч. българско време.

Гергана Стоицова - по материали от Интернет
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Клуб „Медии „Алеко”” , по материали от интернет

заБаВНа СТраНИЦа

Словашки пенсионер събра десетки плюше-
ни животни, изоставени от собствениците им, и 
откри в парк в Дубравска - Братислава, необи-
чайна зоологическа градина.

Идеята за зоопарк с плюшени животни 
хрумнала на 70-годишния Тибор Марко, когато 
преди около година и половина не успял да се 
раздели с играчките на децата си. Същевремен-
но приятел му предложил редица други плюше-
ни животни.

„Той ми каза да направя нещо с тях.Тога-
ва си помислих, че старите играчки могат да 
донесат радост на други деца”, разказва Мар-
ко, който е пенсиониран строителен работник 
и дядо.

Днес малката зоологическа градина близо 
до дома му е осигурила подслон на повече от 
70 плюшени животни, сред които огромен лъв, 

слон, змия, динозавър, няколко маймуни и меч-
ки.

“Първите плюшени животни бяха открадна-
ти, но сега всички съседи ми носят старите си 
играчки, а съпругата ми и аз се заемаме с аран-
жирането им”, пояснява Марко, който също 
така се грижи и за цветята в парка.

Новият зоопарк без клетки, ограждения и 
без входни билети, която никога не се затваря 
в определен час, е много популярен в кварта-
ла.

„Често идвам тук с двегодишната си дъще-
ря, която много обича да си играе с плюшени 
животни”, доверява местната жителка Мария. 
И продължава, като се обръща към малкото 
си момиченце, което прегръща плюшения цар 
на животните: „Кажи „Лека нощ на лъва!”, ние 
трябва да се прибираме вкъщи!”.

Зоопарк от... плюшени играчки
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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!




