e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”
www.oualeko.com

Бр. 101, година 6, 24 февруари 2014 г.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
Учебна дейност

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:
Училищен живот
Отг. Здравка Петрова

Детско творчество
Отг. Виктория Стойнова
Силвия Милева

Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център
Отг. Елена Пенишева

Езикова страница
Отг. Ангелина Велева

Екология

Отг. Г ергана Стоицова

Забавна страница

Отг. Весела Русева

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Достойно представяне
на учениците от 4-те класове
на олимпиадата
„Знам и мога”
Учениците от 4 клас се представиха достойно на първия кръг
на националната олимпиада „Знам и мога”. Двадесет от тях се
класираха за втория етап – областен кръг, който ще се проведе
на 22.02.2014 г.
4 а клас – Антон Раев, Божидар Кръстев, Бояна Цветковска,
Велизара Филева, Гергана Родозова, Слави Сотиров, Стефан
Петков, Теодор Давчев
4 б клас – Антония Хасковлиева, Борислав Стоянов, Габриела Майдозян, Огнян Викиев
4 в клас – Даниел Нерсесян, Деница Сапунова, Зарина Илова
4 г клас – Александър Саров, Калина Караиванова, Мария
Минчева, Радостина Стоева, Ярослав Докузов
На всички класирани ученици желаем отлично представяне и
на областния кръг. Браво, деца! Гордеем се с вас!

Класни ръководители на 4 клас

Представителна изява на клубовете

„Приятели на словото”
и „Вълшебна приказка”

На 12.02.2014 година се проведе първата представителна изява на клубовете „Приятели
на словото” и „Вълшебна приказка”.
Учениците от 4 а клас продължават своята работа по системата на Джани Родари. Те
успяха да създадат свои интересни „Салати от приказки”, написаха чудесни истории, разсъждавайки върху въпросите, зададени им от този велик автор: Какво би станало, ако дядо
стане котарак? А после?
Дайте вашето предложение за край на историята!
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Децата разсъждаваха върху общочовешки ценности – доброта, съпричастност към
болката на другите хора, желание хората да
живеят по-добре, да бъдат здрави, щастливи, да няма мъка и страдание по земята.
Учениците по-подробно се запознаха с творчеството на Доналд Бисет. Неговите „Небивалици” им дадоха нови идеи, децата с удоволствие
написаха истории с тигърчето Бинки, с калинката, която си набива точките, градината, която
тръгнала на пътешествие и много други.
Гости на представителната ни изява бяха
родители, учители, учениците от 4 б клас.
Специални гости бяха представителите на
детския отдел на библиотеката – г-жа Васка

Тонева и г-жа Кръстева.
Учениците прочетоха част от своите нови истории, изиграха две „Салати от приказки”, които
сами измислиха, написаха и режисираха.
Празникът премина чудесно – имаше много смях, забава и настроение. Децата получиха заслужени аплодисменти и поздравления,
както и вкусна почерпка от родителите.
Учениците от 4 а и 4 б клас подготвиха и
връчиха на г-жа Тонева своите мартеници, които специално направиха, за да участват в Националния благотворителен базар. Средствата, които ще се съберат, ще бъдат връчени на
онкологичното детско отделение в София.
Браво, деца! Благодаря!

Виктория Стойнова – ръководител на клубовете
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ПРОЕКТ
“4 сезона”

Здравейте! Ние, учениците от група ПИГ – 2 клас, искаме да ви разкажем в снимки една
приказка. Приказка за това как се роди една градина и как тя се преобразява през всеки
сезон – пролет, лято, есен, зима. Събрахме и донесохме материалите, сформирахме екипите,
определихме правилата за работа и започнахме да творим. Всичко – от проекта до изпълнението и на най-малкия детайл, всяка идея бе плод на съвместната ни работа. Удовлетворени от
резултата, искаме да споделим приказката с вас – нашите съученици и учители от ОУ „Алеко
Константинов”.

3

Училищен парламент

Ден на розовата фланелка
Всяка година последната сряда от месец февруари е известна като Световен ден за борба с
тормоза в училище или Ден на
розовата фланелка. На този ден
участниците носят розови дрехи или аксесоари, за да изразят
своята позиция на неприемане
на тормоза в училище.
Всичко започва като протест
срещу инцидент в едно канадско
училище. При откриването на
учебната година група по-голе-

НЕ
на тормоза
в училище!

ми ученици са се подигравали и са тормозили един деветокласник заради това, че бил
облечен в розово поло. На
следващия ден неговите съученици Дейвид Шепърд и Травис Прайс купили 50 розови
тениски и ги разпространили
в училище в подкрепа на тормозеното момче. Тази инициатива бързо станала популярна в Канада, а постепенно из
целия свят.

Не са малко учениците, които са тормозени. Затова нашето училище ще участва за
втора поредна година в инициативата като част от кампанията на Училищния парламент. На 26 февруари, сряда, ще се облечем в розово като с това ще заявим своята
позиция „Тормозът спира дотук!” Ако нямате розова фланелка, закичете си розова
панделка.
А тези ученици, които тормозят, нека се замислят за последствията.
Учениците от Училищния Парламент
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Мравоядът Ед става милионер
Дружината от блока се събра на една пейка. Говореха си за бъдещето и за времето,
когато ще станат богати.
-	 Аз ще ви дам по малък дял от парите си – казал мравоядът Ед.
-	 А аз ще ви подаря по едно скутерче – казал мравоядът Ок.
-	 А пък аз ще ви заведа на околосветско пътешествие – казал мравоядът Ин.
-	 Ех, колко сме добри! – извикали всички.
-	 Хайде да отидем да пуснем по един тото фиш – казал Ед.
Отишли те, попълнили по един фиш и си тръгнали.
След две седмици Ед спечелил един милион мравоядски лева. Не си спомнил нито за старите
приятели, нито за обещанията си. С парите си купил скутерче и отишъл на пътешествие.
Не бил щастлив, нито доволен.
Разбрал, че сбъднал мечтите на приятелите си, а не своите мечти. Разбрал, че му е трудно
без тях и че те и мечтите им са станали част от него.
Остатъкът от парите си изхарчил заедно с приятелите си. И до днес Ед знае, че не парите и
мечтите, а приятелите са неговото богатство.
Антон Раев – 4 а клас

Бринки откри ивичките си
Една леопардка чакала да се роди малкото й леопардче. Докато чакала, решила да направи една торта. Извадила брашното и другите продукти и се заловила за работа. Както всичко наоколо било
изцапано с брашно, изведнъж на бял свят се появило малкото леопардче. Дошли всички роднини да го видят. Останали
много учудени, че то си няма ивички. Или поне никъде по
него не се виждали.
Поотраснало малкото леопардче и започнало да страда, че само то си
няма ивички. Решило да тръгне на пътешествие. Обиколило много далечни
страни. Една сутрин се натъкнало на роднина – възрастна леопардка, на която разказало накъде
е тръгнал и защо. Тя се разчувствала от разказа му и го гушнала. Решила и да го близне. Учудила се колко е вкусен. В един момент забелязала, че се показват ивичките му. Пратила малкото
леопардче до реката да се измие и щом се измил, ивичките му се показали. То било много щастливо, като разбрало, че върху него е имало брашно и яйца от тортата на майка му. Прибрало се
вкъщи и зарадвало цялото семейство.
Георги Стойчев – 4 а клас
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Мадам Бруновская
и крокодилът

След като мадам Бруновская и крокодилът събрали достатъчно пари, решили да отидат в
цирка. Там мадам Бруновская изпяла нова песен, която всички харесвали и обичали, а крокодилът започнал да танцува. Тогава събрали още повече пари и щели да изнесат концерт.
Но един ден всичко се разпаднало. От гръмогласното пеене на мадам Бруновская й паднал
гласът, а крокодилът си изкълчил глезена и не можел да танцува. Освен това, като ги видял, че
пеят и танцуват на главната улица, където било забранено, полицаят ги глобил. Останали без
пари, гладни и жадни, нямало къде да пренощуват. Концертът бил отменен.
По едно време на улицата ги срещнал един търговец. Той дал на мадам Бруновская сладък
сок и тя започнала да пее по-хубаво. Превързал крачето на крокодила, а той научил нови стъпки
и танци. След това отишъл в полицията и показал, че законът за пеенето на главната улица бил
отменен преди две години. Полицията върнала парите на мадам Бруновская и крокодила, а билетите за концерта били разпродадени за по-малко от минута.
За да му се отблагодарят, мадам Бруновская и крокодилът поканили търговеца да влезе в
корема на крокодила и да пеят в дует. Концертът се провел и всички харесали гласа на търговеца.
А не след дълго мадам Бруновская и добрият човек вдигнали голяма сватба в корема на
крокодила и заживели дълго и щастливо.
Гергана Родозова – 4 а клас
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Проекти на Георги Стойчев - 4 а клас
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Цвети Плочева - 1 в клас

Константина Червенкова - 1 в клас

Антоанета Андреева - 1 в клас

Ивон Григорова - 1 в клас

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Джани Родари продавачът на надежда
един от любимите детски писатели

Писателят Джани Родари е роден през
1920 година в малкото градче Оменя. То се
намира в Северна Италия - край малко езеро
с остров по средата, на който се издига стар
замък. Бащата на Джани Родари бил пекар имал собствена фурна и малък магазин. Джани
останал сирак на девет години. Една дъждовна
нощ баща му излязъл навън, за да прибере на
топло бездомно котенце. Простудил се тежко и
умрял от възпаление на белите дробове.
Майка му работела като домашна прислужница в богат дом. Семейството, останало без
подкрепата на бащата, изпаднало в нищета.
На седемнадесет години Джани Родари вече
изкарвал сам прехраната си. Преподавал италиански език на немски евреи, които бягали
от Хитлерова Германия.
После Джани Родари работил като начален учител. Той не притежавал специално
образование, но имал талант да общува с децата. Често им разказвал измислени от него
истории. Малчуганите посрещнали с възхищение новия учител. Джани Родари поднасял
учебния материал под формата на игра. “В
действителността може да се влезе през глав-

ния вход – казва по-късно писателят, но за
децата е много по-забавно, когато влязат през
прозореца.”
Когато избухва Втората световна война,
Джани Родари се включва активно в Съпротивата срещу италианския и немския фашизъм.
След войната работи във вестник “Унита”.
Младият журналист пътува много. Опознава
контрастите на Италия. Заедно с богатствата
й вижда и страшна мизерия. Особено онеправдани по онова време са хората на наемния
труд и безимотните селяни.
Джани Родари започва да пише за деца
през 1948 година. Първите си разкази и стихотворения публикува във вестник “Унита”.
През 1951 година в едно детско литературно
списание се появява приказният роман “Приключенията на Лукчо”. Тази книга скоро става
любимо четиво на децата по света.
Родари е автор на много сборници с разкази, приказки: “Приказки по телефона” (1962),
“Торта в небето” (1966), “Разни приказки за
игра” (1971) и на още няколко романа: “Синята стрела” (1954), “Джелсомино в страната
на лъжците” (1959). Няколко поколения български деца се радват на стиховете на Джани
Родари, преведени от поета Валери Петров:
“Продавач на надежда”, “Небето е на всички”.
С чудесната си книга “Граматика на фантазията” Джани Родари помага на родителите и
учителите да развиват въображението и мисленето на децата, играейки заедно с тях.
През 1953 г. той се жени за Мария Тереса
Ферети, която след четири години му ражда
дъщеря - Паола. През 1957 г. Родари полага
изпита за професионален журналист. В периода 1966-1969, Родари не публикува книги,
а само работи по проекти с деца. През 1970
година Джани Родари получава за цялостното
си творчество наградата “Андерсен”, наричана “малката” Нобелова награда. Родари умира от тежко заболяване на 14-ти април 1980
година в Рим.
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Ето едно от любимите ни стихотворения:

НА ДЕЖД А
Ако можех да имам едно
магазинче със две полички,
бих продавал... познайте какво?
- Надежда! Надежда за всички.
“Купете! С отстъпка за вас!
Всеки трябва надежда да има!”
И на всеки бих давал аз,
колкото трябва за трима.

А на тоз, който няма пари
и само отвънка поглежда,
бих му дал, без да плаща дори,
всичката своя надежда.
Виктория Стойнова – начален учител

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

PLACES YOU MUST VISIT IN LONDON
THE HOUSES OF PARLIAMENT

BIG BEN

The name Big Ben is often used to describe
the tower, the clock and the bell but the name
was first given to the Great Bell.
The Elizabeth Tower, which stands at the north
end of the Houses of Parliament, was completed
in 1859 and the Great Clock started on 31 May,
with the Great Bell’s strikes heard for the first
time on 11 July and the quarter bells first chimed
on 7 September.
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NATIONAL
GALLERY

THE LONDON EYE

The crowning glory of Trafalgar Square,
London’s National Gallery is a vast space filled
with Western European paintings from the 13th
to the 19th centuries. In this iconic art gallery you
can find works by masters such as Van Gogh,
da Vinci, Botticelli, Constable, Renoir, Titian and
Stubbs. Entry is free.

The London Eye is a giant Ferris wheel on
the South Bank of the River Thames in London,
England. Also known as the Millennium Wheel, its
official name was originally the British Airways
London Eye, then the Merlin Entertainments
London Eye, and since January 2011, the EDF
Energy London Eye.

NATURAL HISTORY
MUSEUM

BRITISH MUSEUM
The world-famous British Museum exhibits the
works of man from prehistoric to modern times,
from around the world. Highlights include the
Rosetta Stone, the Parthenon sculptures and the
mummies in the Ancient Egypt collection. Entry is
free but special exhibitions require tickets.

As well as the permanent (and permanently
fascinating!) dinosaur exhibition, the Natural
History Museum boasts a collection of the biggest,
tallest and rarest animals in the world. See a lifesized blue whale, a 40-million-year-old spider, and
the beautiful Central Hall. Entry is free but special
exhibitions require tickets.

Стефка Кацарова – учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ
Българската гора е прочута още от Античността и Средновековието, когато “Велика българска
гора” (Magna silva bulgarica). Тя се е разпростирала от Черно море до Адриатика и от Дунав до
Родопите.
Понастоящем горите в България заемат близо 30% от територията на страната и са най-значимият национален ресурс за страната. Освен огромно значение за биоразнообразието, горите
са източник на важни икономически ползи за страната и хората. Половината от населението на
България е пряко зависимо от горите и горските ресурси като източник на доходи, питейни води
и дървесина за отопление. Състоянието на българските гори пряко влияе върху климата и водните
запаси и на съседните балкански държави и определя качеството на живот на осем милиона българи и над петнадесет милиона жители на Балканите.
Днес този стратегически ресурс e подложен на безогледно унищожение.
България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в която горските територии
намаляват с обезпокоителни темпове.
Унищожаването на българската гора е сред най-значимите екологични проблеми.
Загубите за държавния бюджет и за обществото са десетки милиони лева всяка година, без да
се отчитат загубите за природата. Тези загуби са необратими!

МЕРКИ ЗА

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

Горските пожари нанасят сериозни щети на
околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности
и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и
вятърът са фактори, които бързо усложняват
пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че (вследствие на вятъра и
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турбулентните въздушни течения при пожар)
фронтът на пожара често променя посоката
си. Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната
статистика показва, че в 1% от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причина за огнените бедствия е
била човешката небрежност.

ЗА ДА ОПАЗИМ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА СТРАНАТА ОТ ПОЖАРИ, СТРИКТНО ТРЯБВА
ДА СПАЗВАМЕ ПРОТИВОПОЖАРНИЯ РЕД В ГОРИТЕ.
Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие (хвърлена кибритена клечка), което допринася за
бързото разпространение на горенето.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което
да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че имате осигурени количества вода за загасяване на огъня
при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да
действате в случай на възникване на пожар.
Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на
големи разстояния.
Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на
определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и
задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и други тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в
посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни.
След като избегнете опасността, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112.

Мария Митева - начален учител, по материали от интернет

13

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Необичаен разговор

Първият хуманоиден робот в Космоса – андроидът Киробо, висок 34 см и тежащ 1 кг и
японският астронавт Коичи Ваката са си побъбрили в Космоса. Разговорът им е част от експеримент, който цели да изследва доколко машина
може да прави компания на човек в изолация
дълго време. Оказва се, че микрогравитацията на
Международната космическа станция (МКС) не е
проблем за андроида.
- Сам ли пристигна? Това е чудесно - подхвър-

ля астронавтът Коичи Ваката, който пристига на МКС през ноември 2013 г., три месеца
след робота Киробо.
- Разбира се! Нали съм робот - отговаря
андроидът, стараейки се да стои прав въпреки безтегловността.
- Как беше изстрелването?
- Вълнуващо!
Въпросите за неофициалния разговор не
са били подготвени предварително. Диалогът
е бил възможен благодарение на изкуствения
интелект на Киробо, който може да се учи
от опита. Той е програмиран да обработва
въпросите и да избира думи от речника си, с
които да съставя отговор, вместо да изговаря предварително програмирани реплики за
конкретни въпроси. Създателят на Киробо –
Томотака Такаши казва, че заради автономните функции никой не е знаел дали роботът
ще се справи добре с отговорите.
В проекта участват рекламната компания
“Денцу”, автомобилостроителят “Тойота” и
Токийският университет. Експериментите с
Киробо ще продължат и когато се върне на
Земята в края на 2014 г., а той самият си е
поръчал играчка ракета на Дядо Коледа.

Клуб „Медии „Алеко”” по материали от интернет

ШАХМАТ

Нова задача:
Бели на ход печелят

Димитър Илчев - ръководител
на шахматен клуб
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РЕФЕРЕНДУМ
ОХРАНА

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

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