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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

На 18.01.2014 г. в Центъра за работа с деца се проведе 
традиционният турнир по шах между училищата в гр. Плов-
див. Събрахме се най-добрите млади шахматисти в града. 
Нашето училище бе представено от Георги Колев - 2 а клас, 
Ярослав Докузов -  4 г клас - капитан на отбора, Росица 
Костова - 7 б клас и Ивайло Русинов - 7 в клас.

Играта беше напрегната и оспорвана. Проведоха се по 
20 партии на отбор. Нашето училище имаше само една за-
губа и съвсем заслужено зае първото място.

Отличната си подготовка дължим на нашия добър ръко-
водител г-н Димитър Илчев. Благодарим му от сърце!

Ивайло Русинов - 7 в клас      

най-добрите 
шахматисти
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творчески 
искри

Национална художествена гимназия „Цан-
ко Лавренов” гостува на ОУ „Алеко Констан-
тинов” с картини на свои ученици. Изложбата, 
която бе открита на 14 януари 2014 г. от г-н 
Светлозар Чавдаров и г-н Красимир Ангелов, 
се осъществява благодарение на Младеж-
ка академия „Творчески искри”. Това е един 
проект на фондация „Огънят на Орфей”, чий-
то председател, г-жа Евгения Тагарева, при-

ветства присъстващите, представи събитие-
то и анонсира конкурса за рисунка на тема 
„Моят роден град”, като прикани учениците 
от ОУ „Алеко Константинов” да се включат в 
него със свои произведения. И двете училища 
са партньори по този проект, което им дава 
възможност да реализират и други идеи за 
сътрудничество в областта на изобразително-
то изкуство.

Клуб „Медии „Алеко”” 
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Моето мечтано пътешествие
Мечтая да отида на пътешествие в една измислена от мен страна, наречена Сладоледия. В нея 

всичко ще е от сладолед. Ще се настаня в красива шоколадова къща с прекрасен изглед към мо-
рето от сметана. В тази чудна страна на всеки гост ще се предлага по една голяма сладоледена 
торта и ще може да си тръгне, след като се е наял до насита със сладолед.

Някой иска ли да дойде с мен на това пътешествие?
         Рая Чаушева 3б клас

Моята мечта за пътешествие
Обичам пътешествията, но съм още малък, за да пътувам в действителност. Затова затварям 

очи и си представям, че съм там, където мечтая да бъда.
И ето ме с лодка по течението на Амазонка. Около мен само гъста джунгла и прекрасните 

гласове на птиците. Изведнъж нещо разтърси лодката ми. Огромен крокодил се плъзна покрай 
мен и се скри в дълбоката вода. Колко ли такива като него има още? Побиха ме тръпки и загре-
бах по-бързо. Целта ми е да намеря приятелско племе и да поживея при него.  Само че се чудя, 
когато се прибера, как ще им благодаря, защото нямат мобилни телефони и интернет.

         Васил Кръстенов 3б клас

Ще се радвам, ако 
срещна царя на живот-
ните - лъва. Забавно 
ще ми бъде да поиграя 
с маймунките. С лю-
бопитство ще наблю-
давам, как гепардите 
преследват плячката 
си.

Моето пътешествие
Аз мечтая да оти-

да в Африка. Знам, 
че там могат да се 
видят най-различни 
животни. Най-инте-
ресен ще ми бъде 
фенекът. Той е мно-
го интересно за на-
блюдение животно. 

След това пътешествие 
ще се завърна у дома с мно-
го впечатления за животните. 
Това ще ми помогне някой 
ден като порасна да сбъдна 
и друга моя мечта - да стана 
изследовател на животни. 

Златомир Ангелов  
3б клас
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Моята мечтана ваканция
Много искам да отида в Испания. Някой ще попита „Защо?”. Там ще видя стадиона на футбо-

лен клуб „Барселона“. Може да срещна Лионел Меси, прочут футболист на Барса. Той е печелил 
Златната топка за най-добър футболист в света няколко пъти. Когато го видя, ще припадна от 
изненада и възторг. Като се свестя, ще му поискам автограф. Освен това искам да разбера как 
живеят хората в Испания. Ако някой ме попита нещо, ще се правя, че разбирам и ще кимам с 
глава. Е, дано не ме натупат, ако не се разберем правилно. В магазините за сладки неща ще видя 
огромни близалки. Ако имам достатъчно пари, ще взема една и ще си я поделя с батко. Ще я 
ядем с дни...

За съжаление, се събудих и разбрах, че докато съм си мечтаел, съм заспал. Все пак аз все 
някога ще отида в Испания. Когато това стане, ще ви донеса гигантски близалки и на вас.

        Ясен Христозов 3б клас

Моята мечта
Бъдещето на човека е свързано с Космоса.
Аз мечтая да създам летяща чиния, с която да полетим в Космоса. Искам да посетим най-

близката звезда Проксима и на някоя от нейните планети да срещнем други, подобни на нас 
същества. Убеден съм, че ще станем приятели и ще сподилим мисли и мечти.

Знам, че в Космоса е много тъмно. Това е така, защото в него няма атмосфера. Там звез-
дите се виждат по-големи и светят по-силно.

Надявам се през люка на нашата летяща чиния да видим в Космоса друга, подобна на на-
шата чиния, която е тръгнала да търси като нас други светове.

Искам да се запознаем с тях и да станем приятели, да ги поканим да дойдат на Земята и да 
ни гостуват.

        Ивайло Манев 3б клас

Васил Кръстинов, 3 б класЙоана Боникова, 3 б клас
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Йоан Пейчинов, 4 б клас
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Борислава Караиванова, 2 в клас

Йоана Боникова, 3 б клас
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Хората, които не умеят да сдържат гнева 
си, бързо остават без приятели. Не е лесно да 
научите децата си да контролират неприятни-
те емоции. Детето трябва да разбере, че има 
някой, който е по-силен от гневните изблици и 
негативните емоции. Ако то стигне до извода, 
че родителите му отстъпват винаги, когато то 
се ядоса, детето ще използва този гняв, за да 
получи, каквото желае.

Децата изразяват гнева си главно по два 
начина: като „горещи глави” или като „студе-
ни сърца”. „Горещите глави” показват гнева 
си много бързо и трябва да се научат как да 
контролират импулсите си. Те изливат емоци-
ите си бурно. Те трябва да се научат сами да 
се успокояват. Опитайте се 
да обсъдите с тях собстве-
ния им гняв, нещата, които 
ги ядосват, и им предложете 
други начини за справяне с 
тези усещания. По-малки-
те „горещи глави” могат да 
бъдат държани в прегръдка 
- нежно, но твърдо, по време 
на нервния пристъп, докато 
се успокоят.

„Студените сърца” имат 
по-голям контрол над собст-
вените си импулси и под-
хождат по-пресметливо към 
изразяването на гнева. Су-
пермаркетите са любимата 
сцена за тези деца, които ся-
дат на пода и заплашват, че 
ще започнат да крещят, ако не им купят нещо. 
Колкото по-рано тези деца научат, че гневни-
те изблици не са добър начин за получаване 
на внимание и привилегия, толкова по-добре. 

Трудните деца могат да ви въвлекат в не-
вероятна драма за отрицателно време. Трябва 
добре да прецените ситуацията - дали е истери-
чен изблик или от типа стихване на огъня. Исте-
ричният изблик възниква, когато няма начин да 
отклоните поведението на детето само с думи. 
Интензивността на конфликта е достигнала до 
такава точка, че рационалните разговори не са 
възможни. Признаци за това, че нещата са ес-
калирали до истеричен изблик са: 

• Спорът е преминал от една тема на дру-
га сякаш от само себе си;

• Акцентът е повече върху изразяване на 
гняв или фрустрация, отколкото върху реша-
ването на проблема;

• Някой от участниците започва да се 
притеснява за своята безопасност;

• Вече е имало действие или заплаха за 
физическа разправа.

При истеричен изблик е много важна ва-
шата позиция, както и доколко познавате де-
тето си. Някои трудни деца, когато достигнат 
до истеричен изблик, се нуждаят от колкото 
може повече пространство и усамотение. По-
лезни стратегии в такъв случай са да ги оста-

вите сами, да ги изпратите 
в стаята им или самите вие 
да се отдалечите т.е. да уве-
личите физическото прос-
транство помежду ви. Има 
деца, които реагират много 
зле, ако ги оставите сами. 
Те могат да рушат, да нара-
няват себе си или другите и 
т.н. Такива деца не бива да 
остават сами в ситуация на 
истеричен пристъп, а да са 
под контрол от възрастен, 
докато гневът премине. 

Процедурата с „преки-
пяването” се основава на 
факта, че никой не може 
продължително време да 
беснее, но докато детето е в 

това състояние, всяка провокация или намеса 
от какъвто и да е било вид би била неефек-
тивна. Целта е никой да не пострада, както 
и да се създадат условия за успокояване на 
ситуцията. 

Осигурете достатъчно пространство на 
беснеещото дете, не заставайте на пътя му 
за бягство, за да не пострадате самите вие. 
Използвайте колкото се може по-малко думи. 
Ако се налага да говорите, направете го тихо 
и авторитетно. „Прекипяванията” ви дават въз-
можност да покажете на трудното дете, че не-
зависимо от това, че е ядосано и загубило 
контрол, вие сте там, за да го опазите.

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

справяне с гнева
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 Баснята е кратка стихотворна или проза-
ична творба, която поучава.Често творби от 
този литературен род се пишат под форма 
на диалог. Така чрез живата реч още по-сил-
но се открояват важни черти от характера на 
героите и се засилва напрежението в текста. 
Особеното в баснята е краткото изложение 
на случката и липсата на подробности. При 
характеристика на образите се изтъкват само 
най-съществените им белези. Обикновено ге-
роите в басните не търпят развитие и са ясно 
противопоставени. Действието се развива 
бързо и се отличава с ярък завършек. Освен 
това то има сатирична насоченост,  критикува 
и осмива някои нравствени недостатъци или 
явления в света на човека. Чрез насмешката 

и хапливия език баснописците карат читателя 
да се замисли върху разказаната история, за 
да открие и осмисли посланията в нея.

Героите на баснята са хора, животни, 
предмети и растения. Най-предпочитани 
от баснописците са образите на животни. 
Сред тях се нареждат образите на предмети 
и растения, а по-рядко на хора. Като оду-
хотворяват животните или неодушевените 
предмети, приписвайки им човешки качест-
ва, способности и характери, авторите из-
ричат важни истини.

Древните гърци твърдят, че баща на бас-
нята е Езоп. Повече от 300 творби са извесни 
като Езопови басни. Кратки, стегнати по фор-
ма, те крият безкрайно тематично богатство. 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Б А С Н Я Т А

Децата се чувстват доста разстроени и 
изтощени след истеричен изблик, затова не 
се поддавайте на изкушението да обсъждате 
проблемите, които са довели до него. Просто 
бъдете до детето си и използвайте това време 
като възможност да му покажете, че го оби-
чате.

Трудните деца имат нужда от умения за 
самоуспокояване, и то преди да са избухнали. 
Тези умения могат да бъдат овладяни и прак-
тикувани. Добре е и ние родителите да имаме 
свои техники за справяне с емоциите, които 
често се оказват заразни. Ето някои методи:

Мехурчетата на смеха 
Затворете очи и постепенно се съсредо-

точете върху усещането на тялото си. Някои 
части вероятно чувствате уморени и натежа-
ли, а други - леки и пълни с енергия. Когато 
започнете да се успокоявате, от корема ви се 
надигат мехурчета от смях, точно като мехур-
четата в чаша лимонада. Опитайте се да от-
криете този вътрешен смях и го оставете да 
побълбука. 

Фокусиране 
Представете си момент от живота си, в 

който сте били много щастливи и напълно уве-
рени. Открийте този момент и обърнете вни-
мание къде в тялото си го усещате - гръдния 
кош, главата, дланите и т.н. А сега съберете 
върховете на палеца и показалеца и използ-
вайте това движение като знак, с който да си 
припомните чувството на щастие и увереност.

Прочистване на мозъка  
Представете си, че лежите на безлюден 

плаж. Сами сте и сте в безопасност. Усещате 
топлината на слънцето и полъха на морския 
бриз. Звукът на вълните, които се плискат и се 
отдалечават от пясъчния бряг, е като дишане: 
вдишване - издишане, вдишване - издишане. 
На небето има няколко облака. Представете 
си как небето постепенно се прояснява, а за-
едно с това съзнанието ви се освобождава от 
мисли. В момента, в който и последното обла-
че стигне хоризонта, съзнанието ви е постиг-
нало пълно прояснение и съсредоточеност.                                               

Здравка Петрова - педагогически съветник, по книгата на Андрю Фулър “Трудните деца”
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Езикът им, като език на всеки голям творец, 
е пределно ясен и точен.

Ние дори не предполагаме, че толкова 
известни мисли и житейски принципи като: 
“Земята за едни е майка, за други мащеха”, 
“Външността мами”, “С ласка почти винаги ще 
постигнеш повече, отколкото с груба сила и 
безброй други”, са поуки от Езоп, стигнали 
до нас.

Басните на Жан дьо Лафонтен (1621-1695) 
са за децата един вълшебен свят, населен с 

умни и говорещи животни, а за възрастните - 
очарователни истории, които разкриват дъл-
боката същност на човешката природа. Но 
творбите му не са така наставнически, както 
у Езоп, и са написани в мерена реч. Те са 
мъдри приказки, чрез които поетът се про-
тивопоставя на онова, което не харесва край 
себе си.

Басни създават още Джон Гей, Кристиян 
Гелерт, Готхолд Лесинг, Петко Славейков, 
Стоян Михайловски, Радой Ралин и други.                                            
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Елена Пенишева - библиотекар

Синигер и елен
Едно енотче си играело със своите братчета. От игра на игра то се загубило. Седнало 

на един дънер и започнало да плаче. Видяло го синигерчето и го попитало:
- Защо си тъжен?
- Загубих си братчетата - отговорило с тъжен глас то.
 За да го развесели, синигерчето започнало да пее. Литнало над дърветата и също 

търсело другите енотчета. Когато ги видяло бързо се върнало и му  извикало:
- Намерих ги, следвай ме!
Енотът го послушал и намерил братята си. Най-големият от тях благодарил на доброто 

синигерче.
 Минало време и ето че пострадало самото то - ловци го хванали и искали да го зане-

сат на своите деца. Запяло тъжно. Чули го тогава енотите, отворили клетката и освобо-
дили стария си приятел.

,,Направиш ли добро - добро ти се връща!”

                                                                           Мария Христозова 3 в кл.

Лисица и бухал
Една лисица си почивала в гората. Изведнъж видяла бухал, който й се сторил много 

грозен. Казала му какво мисли, а той отговорил, че може и да е грозен, но е добър, за 
разлика от нея.

,,По- добре да цениш хората отвътре, отколкото отвън.”
                                         Симона Томова   3 в кл.

В пъстрия свят на басните бяха за кратко през изминалата седмица и 
учениците от 3 в клас, с които заедно изгледахме презентация по темата. 
Накрая някои от тях пожелаха сами да съставят басни, най-добрите от ко-
ито поместваме по-долу.
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

“Inviсtus” is а shоrt Viсtоriаn роеm 
bу thе Еnglish роеt Williаm Еrnеst Неnlеу 
(1849-1903). It wаs Nеlsоn Маndеlа’s 
fаvоuritе роеm.

INVIСТUS
Оut оf thе night thаt соvеrs mе,

Вlасk аs thе рit frоm роlе tо роlе,

I thаnk whаtеvеr gоds mау bе

Fоr mу unсоnquеrаblе sоul.

In thе fеll сlutсh оf сirсumstаnсе

I hаvе nоt winсеd nоr сriеd аlоud.

Undеr thе bludgеоnings оf сhаnсе

Му hеаd is blооdу, but unbоwеd.

Веуоnd this рlасе оf wrаth аnd tеаrs

Lооms but thе hоrrоr оf thе shаdе,

Аnd уеt thе mеnасе оf thе уеаrs

Finds аnd shаll find mе unаfrаid.

It mаttеrs nоt hоw strаit thе gаtе,

Ноw сhаrgеd with рunishmеnts 

thе sсrоll,

I аm thе mаstеr оf mу fаtе:

I аm thе сарtаin оf mу sоul.

Иван Ганев - учител по география
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Почва наричаме горния 
слой на земната повърх-
ност, основата, върху коя-
то се е формирал животът 
на нашата планета. Расте-
нията са закрепени за поч-
вата и извличат хранител-
ни вещества и вода от нея 
чрез корените си. Почвата 
се възприема като жива 
система, тъй като е оби-
тавана от множество живи 
организми, освен това е 
постоянно в процес на об-
разуване или разпадане (ерозия).  

Образуването на почва отнема много вре-
ме.   Формирането на 30-сантиметров слой ста-
ва в продължение от 1000 до 10 000 години 
- един толкова дълъг процес, че почвата може 
да бъде смятана за невъзобновим ресурс. Фак-
торите, които влият на образуването на почвата  
са първоосновата, живите организми (растения, 
животни, човешка дейност, микроорганизми, 
топография и метеорологични условия. 

Почвата е нещо повече от инертна среда 
- тя е динамична, жива система, съставена от 
органични и минерални компоненти, функцио-
ниращи в мрежа от кухини и пори, изпълнени 
с течности и газове. Структурата на тези ком-
поненти определя основния вид на почвата - 

съществуват повече от 300 
вида почва само на терито-
рията на Европа.

Освен това почвата съ-
държа и живи организми - 
бактерии, червеи, гризачи.

Почвата е сложна сис-
тема, в която протичат ва-
жни биологични, химични и 
геологични процеси. В гор-
ния 30-сантиметров слой на 
един хектар почва има сред-
но около 25 тона почвени 
организми - бактерии, гъби, 

земни червеи, мокрици, рачета и  твърдокрили. 
Организми като охлювите, мишките и земните 
червеи представляват от 50 до 75 % от общото 
тегло на живите организми в почвата.

В слой от един до пет милиметра на един 
хектар земните червеи поглъщат от 18 до 40 
тона почва, която преминава на повърхността. 
Почвената флора и фауна превръщат органич-
ната материя в хумус, който след това се съе-
динява с минералната маса.

Освен това червеите създават и поддържат 
въздушните пътища в почвата, които имат зна-
чение за корените на растенията. Почвата е 
необходима за растежа на зърнените култури, 
влакната и дървесината и е важна съставна част 
на всички земни екосистеми.

ЕКОЛОГИЯ

ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ
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Мария Митева - по материали от интернет

Поради своята статичност почвата поглъща 
лесно всякакви вредни вещества, изпуснати в 
околната среда по различни причини. Тъй като 
периодът на разпад на тези вещества е значи-
телно по-дълъг, когато те се намират в почвата, 
отколкото във въздуха или във водата, то про-
блемът често остава дълго време скрит.

Основни проблеми на почвата 
в България
България се отличава с изключително го-

лямо разнообразие на почви, независимо от 
малката си територия. Това се дължи на раз-
нообразните релефни, климатични, растителни  
и геоложки условия. Продължителното използ-
ване на почвите е допринесло също за тяхно-
то разнообразяване. С право се изтъква, че  
“....територията на България представлява ис-
тински почвен музей с редица специфични поч-
ви, характерни за Югоизточна Европа”

Поради изключителното релефно много-
образие и наличието на много планини, делът 
на обработваемите земи е малък - едва 43% 
от общата територия. С високо плодородие се 

отличават само около 15% от обработваемите 
земи, с ниско плодородие са около 33%. 

Днес сериозно предизвикателство пред-
ставляват т.н. “нарушени почви”. Техният дял 
застрашително нараства, намалявайки размера 
на обработваемите земи. Ежегодно промишле-
ността и строителството “поглъщат” до 4000 ха 
обработваеми земи, а друга част се прехвърля 
в горския фонд поради деградация или замър-
сяване.  

Стратегическите подходи към замърсява-
нето на почвата изискват както превантивни 
мерки, така и възстановяване на замърсените 
почви и подземните води. Превантивните мерки 
се изразяват в намаляване на замърсяването от 
промишлеността и опазване на почвите и под-
земните води. 

Съществуват различни технологии за обра-
ботка на замърсени почви - разкопаване, от-
миване и отстраняване на замърсителите. Тези 
методи обаче са изключително скъпи. Има и 
нови, по-рентабилни технологии на обработка 
на почвите чрез добавяне на фиксатори.
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заБаВНа СТраНИЦа

Диамантите са 
най-твърдите естест-
вени минерали. Вярва 
се, че ако са придо-
бити по честен начин, 
те пазят от зли сили и 
носят здраве на своя 
притежател.

От археологиче-
ските находки става 
ясно, че диамантите 
са били познати и ценени още 3000 г. пр. Хр. 
Според легендите пръв Александър Македон-
ски донася диаманти в Европа. Естествено, били 
им приписвани какви ли не магически свойства. 
В действителност диаманти са открити първо 
в Индия. Те са се образували в земните недра 
преди милиони години от синхронното дейст-
вие на два важни фактора - висока температура 
и високо налягане. Вулканичните изригвания ги 
изтласкват към повърхността на Земята.

След като вулканичната лава изстине, тя 
се превръща в специален вид почва, наречена 
кимберлит. Точно под нея и до днес могат да 
бъдат открити необработени диаманти.

Някъде около 1456 г. един фламандски би-
жутер от Антверпен открива начин как да се 
шлифоват диаманти с полиращо колело, на-
мазано със смес от зехтин и диамантен прах. 
Новият метод повишава много качеството на 
обработените диаманти, а градът става център 
на търговията с тях.

През 19 в. в Южна Африка са открити ог-

ромни диамантени 
залежи, които пре-
дизвикват световна 
диамантена треска. 
Южноафриканските 
мини са без аналог 
в света чак до 1954 
г., когато са открити 
големи находища на 
диаманти в полярните 
части на Сибир.

Обработката на диамантите е високотех-
нологичен процес, който се извършва на ня-
колко места в света - Амстердам, Антверпен, 
Йоханесбург, Ню Йорк и Тел Авив. Основ-
ното количество от добиваните диаманти са 
с размери до 1 карат. Каратът е единица 
мярка за скъпоценни камъни - 1 карат е ра-
вен на 200 мг. Много редки и особено ценни 
са кристалите с маса стотици, а понякога и 
хиляди карати. Поради огромната им стой-
ност и изключителна красота те се записват 
в регистър и за съхраняването им се полагат 
специални грижи. Най-красивите красят вла-
детелски корони или се намират в кралски 
съкровищници.

Компанията Dе Вееrs, основана през 1934 г., 
контролира почти цялата световна търговия с 
диаманти. Цената на всеки диамант се опреде-
ля от 4 критерия - теглото, цвета, обработката 
и прозрачността на камъка. Когато диамантът 
е шлифован така, че да има 57 фасети, той се 
нарича брилянт.

диамантите

Клуб „Медии „Алеко””  по материали от интернет
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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!


