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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

  Скъпи приятели и участници в акцията „Жълти стотин-
ки”, за изминалата 2013 година в Пловдив бяха събрани  
3811 лв., а 406.68 лв. от тях събрахме ние от  ОУ „Алеко 
Константинов”.

Окончателно събраната сума за цялата страна е  
34 800 лв !!!

Можем да сме щастливи, доволни и горди, че сме отво-
рили сърцата си и сме помогнали на деца със здравословни 
проблеми!

ЗАЕДНО СМЕ СИЛНИ, 
ЩЕДРИ и ЩАСТЛИВИ!

Акция   „Жълти стотинки”
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На 28 януари 2014 г. се 
проведе Международен ма-
тематически турнир „Мате-
матика без граници” – Зима 
2014.

Турнирът за ученици от II 
до VIII клас се провежда в 
четири кръга. Решава се тест 
от 20 задачи, всяка от които 
носи по 1 точка. 15 от зада-
чите са с избираем отговор, 
а 5 – със свободен отговор.

От ОУ „Алеко Константи-
нов” се явиха трима четвър-
токласници – Ивета Борисо-

Математика без граници

Стар обичай е в периода между Месни и 
Сирни заговезни е да се празнува Кукеровден. 
Кукерските игри целят чрез специални магиче-
ски танци и страшни маски да бъдат уплашени 
и прогонени завинаги злите духове и орисни-
ци, така че да има богата реколта през следва-
щата стопанската година. Повечето от маските 
са с дървена конструкция. Върху нея се на-
лепят разноцветни конци, парченца разноцвет-
ни платове, огледала, лъскави пайети и други 
елементи. Маската  трябва да бъде грозна и 
страшна, за да се изплаши злото. Някои маски 
имат две лица. От едната страна носът е чип и 
лицето е добродушно; от другата носът е гър-
бав, а лицето – зловещо. Тези маски са символ 
на доброто и злото, които съществуват нераз-
делно в света и са неотменими. Голямо значе-
ние за символиката на маските имат и цвето-
вете на украсата. Преобладава червеният цвят 

Учебна дейност

ва и Павел Симеонов – 4 а клас, и Мария Минчева – 4 г клас, заела второ място с 16 
от 20 точки и спечелила сребърен медал.

И тримата получиха сертификати за отлично представяне.
   
Пожелаваме им успех на Пролетното състезание и участие на финалното със-

тезание „Математически звезди”!                                                                                
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– символ на плодовитостта на обновяващата се 
природа, на слънцето и огъня; черният цвят–
олицетворява земята и нейната богиня майка, 
а белият е символ на водата и светлината. За 
най–старинни се считат маските  на овен, ко-
зел и бик. Въздействието на маскираните ку-
кери допълнително се подсилва и от звука на 

окачените по тях медни звънци. Екипировката 
на един кукер тежи около 30 кг.

Децата от клуб „Традиции и обичаи”  посе-
тиха кукерския празник в гр. Раковски. Заедно 
със страшните кукери, сред неописуем звън на 
хлопки и чанове участваха в прогонването на 
злите сили. 

Нина Търева - начален учител
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Израел през моите очи
   Пристигнахме в Тел Авив с директен полет от София 

на Израелската авиокомпания „Ел Ал”. На другия ден отпъ-
тувахме към красивия храм Капернаум, разположен на брега 
на Галилейско море. Посетихме Табаха – мястото на благо-
словението на петте хляба и двете риби, с които по чудо са 
нахранени 5000 души.

  Посетихме и Йерусалим,  и бяхме приети от Йерусалим-
ския патриарх Теофил III. Бях впечатлен от факта, че на тази 
среща присъстваха не само православни християни, но и ев-
реи, мюсюлмани и последователи на Буда. По–късно ,същия 
ден, отпътувахме за град Йерихорн – най–старият град в све-
та, който е на 10 000 години. Разгледахме археологическите 
разкопки и посетихме православния манастир, построен по 
един уникален начин в планината на Христовите изкушения.  

   На третия ден се поклонихме в базиликата „Рождество 
Христово”, видяхме пещерата, в която се е родил и яслите, в 
които е бил положен Христос. Поклонихме се и в манастира 
„Св. Сава Освещени”, разположен навътре в пустинята, не-
далеч от Витлеем. В него имаше над 40 черепа на мъченици 
и нетленно тяло на монах, умрял преди 400 години. Разгле-
дахме и светите места в град Йерусалим. Извървяхме „Виа 
Долороса” – пътя на Христовите страдания, по който има 14 станции и който води до разпятието 
и до гроба Господен. Посетихме и храма „Рождество Богородично” в пещерата, където се е ро-
дила Божията Майка. Видяхме и еврейската светиня – Стената на плача. Това е една от стените 
останали още от времето на цар Ирод Велики. Поставихме на главите си характерната за евреите 
шапка – кипа, и оставихме желанията си с надеждата да бъдат изпълнени.

Посетихме и Кумран, където овчари – бедуини са намерили в пещерите стари ръкописи от 
преди 2000 години. Потопихме се и във водите на Мъртво море, което беше най–забавната част 
от пътуването. 

  Върнахме се в град Йерусалим, където посетихме гроба Господен, който всъщност е малък 
параклис в огромна църква, а на следващия ден отпътувахме за река Йордан, в чиито води е 
кръстен Господ Иисус Христос. Потопихме се във водите й. Беше извършен водосвет, а аз изва-

дих кръста. За мен беше 
много интересно това, че 
имаше над 100 огромни 
сома, скупчени на едно 
място.

Да бъдеш покръстен 
във водите на река Йор-
дан, да бъдеш благосло-
вен от Йерусалимския па-
триарх, да се сдобиеш с 
Пасаван за хаджийство... 
невероятни мигове, които 
преживях, и които оживя-
ват отново, когато ги спо-
делям с вас.

Иво Иванов, VI б клас  
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Тема – Какво е за мен трети март?

3–ти март – 
Национален празник на България
  До този ден България е била поробена. Българите са били под чужда власт и миг 

не са били свободни. Но на тази дата, през тази година всичко се променило. Дошла 
така чаканата свобода. Най–после България имала възможността да стане нормална и 
развиваща се европейска страна. Един договор променил живота и бъдещето на цял 
един народ – българския!

Йоанна Мишева, 6а клас

   В деня 3–ти март аз се чувствам величествено, несравнимо, защото това е получаване на 
свобода, желана толкова дълго време... Има обаче и тъга за падналите в битките невинни вой-
ници. Този ден не е само празник, той е доказателство ,че българският дух е несломим.

Затова е толкова важен за нас.
                                                 Васил Мумджиев, 6 а клас

    3 март – изключително важен ден за мен. Всяка година на него аз се гордея, като гледам 
толкова много хора със знамена в ръце, с портрети на Левски и Ботев, с плакати със стихове за 
свободата. 3 март 1878 – кръв, сълзи и пот ведно със смелост, безстрашие и вяра. С тях велики 
мъже спасили велика страна – България.

Александра Атанасова, 6 в клас

    За мен 3–ти март е велик празник! На тази дата сме се освободили от османско иго. 
Празнувам този празник, защото се чувствам истински българин и искам да покажа, че кръвта 
на хората – борили се за свободата не е пролята напразно. Обичам България! Всяка година под-
насям цветя за героите на паметника Шипка и така изразявам своята гордост и благодарност.

Радостин Китин, 6 в клас

   Националният празник е нещо свято, не само за мен, а и за целия български народ.  Пре-
ди 136 години той е бил за нас ново начало. Чувствам се горд, че съм българин. Съжалявам 
само за хората, пролели кръвта си, за да я има сега България. Няма да ги забравим!

 Александър Гаргов, 6 в клас

МАТЕРИАЛИТЕ  СА ПОДГОТВЕНИ ОТ ШЕСТОКЛАСНИЦИТЕ, ПОСЕЩАВАЩИ СИП – ИСТОРИЯ. 

                                                    РЪКОВОДИТЕЛ – ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА
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Габриела Мейдозян, 4 б класГабриела Мейдозян, 4 б клас

Габриела Мейдозян, 4 б клас

Габриела Мейдозян, 4 б клас Мила Папаризова, 5 в клас

Габриела Мейдозян, 4 б клас



Алис Терлемезян, 6 а класЙоана Иванова 7 б клас
77

Деница, 7 б класНадя Седлоева, 7 б клас

Екатерина Грозева, 5 а клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Понякога каквото и да опитваме, детето от-
казва да чете. Може би не осъзнаваме, че дори 
и най–добрите намерения могат да ни подве-
дат. Списъкът по–долу е за всички вас, които 
искат да избегнат тези капани.

1. Не награждавайте четенето с гледане на 
телевизия

Експертите твърдят, че награждаването на 
детето за прочетеното е много спорна практи-
ка. Според тях изпращаме сигнал, че четенето 
е неприятно и заради това трябва да бъде на-
граждавано. По този начин детето никога няма 
да възприеме самия акт на четене като нещо 
забавно и приятно. Изследванията показват, че 
когато несвойствени награди се дават за зада-
ча, която иначе ще бъде изпълнена добровол-
но, щом стимулът се премахне, децата губят 
интерес към задачата.

Някои деца обаче реагират положително, 
когато пред тях е представена награда. Целта 
все пак е вашето дете да чете и по този начин 
да развива своите умения и в крайна сметка да 
приеме четенето за лесно и приятно занима-
ние. Ако наградата е наистина необходима, за 
да мотивира детето ви да чете, тогава помисле-
те за подходяща – например книга, интересен 
книгоразделител или златна звезда за постиг-
нати резултати в четенето.

9 неща, които да избягвате, 
ако искате детето ви 
да заобича четенето

„Децата са достатъчно умни и обръщат вни-
мание на тези неща, а посланието, което искаме 
да стигне до тях е, че четенето само по себе си 
е награда. Когато предлагаме гледане на теле-
визия като награда, ние показваме, че четенето 
е пътят, към по–ценно нещо като гледането на 
телевизия”, казва Том Бартелмес, президент на 
Асоциацията за детски библиотеки.

Важно е и да знаем, че най–мотивиращо за 
децата може да е нашето одобрение.

2. Недейте просто да „четете на глас”
Фокусирайте се повече върху значението, 

не толкова върху звука на буквите или думи-
те, когато помагате на детето да чете. Да че-
теш добре означава да разбираш смисъла, а не 
просто да можеш да произнасяш думите. Гово-
рете с детето си за прочетеното и му задавайте 
въпроси. Помагайте му да разбира значението 
на непознати думи от контекста или от илюс-
трациите.

3. Не спирайте да четете на глас
Когато четете на глас на детето си или за-

едно с него, вие му помагате да направи първа-
та крачка към самостоятелното четене. Затова 
е хубаво да четете заедно книги, като го на-
сърчавате да повтаря прочетеното след вас. По 
този начин детето ще усети вашата подкрепа, 
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като в същото време ще чува себе си да чете 
и ще се почувства читател. Щом добие повече 
увереност, започнете да се редувате – едно из-
речение вие, следващото изречение то. А кога-
то детето ви започне да чете по–дълги творби, 
може да се редувате в четенето на цели глави. 
Дори и след като детето ви започне да чете 
напълно самостоятелно, продължавайте да на-
мирате време да четете заедно с него (така ще 
забележите, ако има проблеми с произнасяне-
то на някои думи).

4. Не дръжте книгите на недостъпни места
Ако искате детето ви да чете, къщата ви 

трябва да е пълна с книги, които да са лесно 
достъпни за него. Сложете малка поставка за 
книги в кухнята или дневната, за да може то 
лесно да стига до книгите по време на закуска 
или докато приготвяте вечерята. Поднасяйте на 
детето си книги, които са лесни за четене – на-
пример, книги с повече илюстрации, комикси 
или с кратки анекдоти. Те са лесноразбираеми 
и винаги могат да позабавляват детето ви, ко-
гато се чуди какво да прави.

5. Избягвайте всеки път вие да избирате 
книгата

Вашата цел е да накарате детето да зао-
бича четенето. Това означава да го подтикнете 
да се чувства комфортно с избраното четиво. 
Най–добрият начин да го постигнете е като му 
дадете избор. Децата не обичат да им се казва 
какво да четат. Но когато сами правят избо-
ра си, може да сгрешат. Дете, което все още 
трудно чете, може да избере прекалено лесна 
книга или обратното – да се спре на прекалено 
сложна за възрастта и нивото си на четене, за 
да не го упрекват, че чете „бебешки книги”. В 
такъв случай най–добрата стратегия е да оста-
вите детето само да избере една книга, а вие 
да му изберете втората.

6. Не осъждайте избора на четиво.
Четенето е много повече от прелистване 

на книги. Ако детето ви иска да чете хуморис-
тична книга, позволете му. Ако иска да чете 
детски уебсайт, позволете му. Всяко четиво 
е полезно и помага на детето да синтезира и 
изгради собствения си речник. В крайна смет-
ка обаче целта е да накарате детето си да се 
чете различни жанрове и формати и да излезе 
от зоната си на комфорт. Четенето на романи, 
публицистика, поезия развива различни нервни 

връзки, така че е добре да запознаете детето с 
всеобхватността на литературните жанрове.

7. Недейте да четете само преди лягане.
Страхотно е да четете на детето си вечер, 

както и да го окуражавате да почете за ня-
колко минути, преди да “изгасите лампите”. Но 
четенето не трябва да се свежда единствено до 
дейност преди лягане. Намерете друго време, 
през което да четете на децата си – например 
по време на закуска, когато сте навън в парка 
или когато чакате на опашка. Създайте забавни 
места за четене – например четете под одея-
лото и импровизирайте тайно укрепление или 
намерете уютно кътче на дивана, където да се 
сгушите.

8. Не задължавайте детето да чете непре-
менно вашите любими книги от детството.

Когато моята дъщеря започна да чете по–
дълги книги, аз бях нетърпелива да споделя с 
нея своите любими книги от детството. Но дали 
тези книги са подходящи за днешните деца? 
Според мен да, но не всички деца биха избра-
ли да четат точно тези книги, колкото и да се 
иска на родителите им.

Създаването на списък за четене може да 
бъде добър начин да се организира едно дете, 
което не иска да чете. Но нека то да доба-
вя и свои предпочитания към списъка. И ако 
забележите, че някоя книга не увлича детето 
достатъчно, по–добре я върнете в библиотеката 
и пробвайте с друга. Има толкова много пре-
красни (и нови) книги, с които може да го за-
познаете!

9. Не оказвайте натиск.
Темпото, с което децата се учат да четат, е 

индивидуално. Докато някои млади читатели са 
погълнати от „Хари Потър”, други пристъпват 
плахо в началото. Не се изкушавайте да го при-
тискате, като му задавате броя на страниците 
за четене. Вместо да карате детето си да чете 
10 страници (или 10 книги), които могат да му 
изглеждат непреодолими, помолете го да поче-
те за 20 минути. Времевата рамка не поставя 
натиск върху четенето за скорост, а върху чете-
нето за удоволствие.

Кое е най–доброто, което може да напра-
вите? Просто насърчавайте детето си, като го 
поощрявате и подкрепяте за положените уси-
лия и бъдете търпеливи. С времето ще дойде и 
щастливият край.

Силвия Милева - учител по БЕ и литература
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Fun Facts 
tha t  you a lways wanted to know...!! !

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

If уоu уеllеd fоr 8 уеаrs, 7 mоnths аnd 6 dауs, уоu wоuld hаvе рrоduсеd еnоugh sоund еnеrgу 
tо hеаt оnе сuр оf соffее.

Тhе strоngеst musсlе in рrороrtiоn tо its sizе in thе humаn bоdу is thе tоnguе.

Еvеrу timе уоu liсk а stаmр, уоu’rе соnsuming 1/10 оf а саlоriе.

Тhе humаn hеаrt сrеаtеs еnоugh рrеssurе whеn it рumрs оut tо thе bоdу tо squirt blооd 30 fееt.

Ваnging уоur hеаd аgаinst а wаll usеs 150 саlоriеs аn hоur.

А реrsоn саnnоt tаstе fооd unlеss it is miхеd with sаlivа. Fоr ехаmрlе, if strоng–tаsting substаnсе 
likе sаlt is рlасеd оn а drу tоnguе, thе tаstе buds will nоt bе аblе tо tаstе it. Аs sооn аs а drор оf 
sаlivа is аddеd аnd thе sаlt is dissоlvеd, hоwеvеr, а dеfinitе tаstе sеnsаtiоn rеsults. Тhis is truе fоr 
аll fооds. Тrу it!

Тhе аvеrаgе реrsоn fаlls аslеер in sеvеn minutеs.

Yоur stоmасh hаs tо рrоduсе а nеw lауеr оf muсus еvеrу twо wееks оthеrwisе it will digеst itsеlf

Нumаns аrе thе оnlу рrimаtеs thаt dоn’t hаvе рigmеnt in thе раlms оf thеir hаnds.

Dоgs hаvе fоur tоеs оn thеir hind fееt, аnd fivе оn thеir frоnt fееt.

Тhе аnt саn lift 50 timеs its оwn wеight, саn рull 30 timеs its оwn wеight аnd аlwауs fаlls оvеr 
оn its right sidе whеn intохiсаtеd.

А сосkrоасh will livе ninе dауs withоut it’s hеаd, bеfоrе it stаrvеs tо dеаth.

Вuttеrfliеs tаstе with thеir fееt.

It’s роssiblе tо lеаd а соw uрstаirs... but nоt dоwnstаirs.

Еlерhаnts аrе thе оnlу mаmаls thаt саn’t jumр.

Stаrfish dоn’t hаvе brаins.

Роlаr bеаrs аrе lеft hаndеd.

А duсk’s quасk dоеsn’t есhо, аnd nо оnе knоws whу.
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ЕКОЛОГИЯ

застрашени животински  
видове в българия

Червената книга на България е списък със 
застрашени, изчезващи и изчезнали биологични 
видове, живеещи на територията на България.  
Излиза в томове – през 1984 г. първи том, пос-
ветен на растенията, а през  1985 г., втори том, 
посветен на животните. Преди това в света вече 
са издадени няколко подобни книги. Подготвя 
се второ издание на Червената книга на застра-
шените растителни и животински видове в Бъл-
гария (информация към 2007 г.) Описаните в нея 
биологични видове са приоритетни за опазване 
в задължителния за България европейски проект 
Натура 2000.

Застрашени видове в България
България е на едно от първите места в Евро-

па по разнообразие на животински видове.
Местообитанията и естествената среда, не-

обходими за съществуването на много от тях, 
са разположени в границите на трите национал-
ни парка ”Пирин”, ”Рила”, ”Централен Балкан” 
и съществуващите в страната резервати. Новото 
издание на Червена книга на България включва 
три тома: том първи – растения и гъби, том втори 
– животни и том трети – местообитания.

Птици 
В България са установени около 383 вида 

птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включе-
ни в Червената книга. Такива са черният щъркел, 

осоядът, скалният орел, ливадният дърдавец, 
горският бекас, гълъбът хралупар, белогърбият 
кълвач, черният кълвач, малкият креслив орел, 
соколът орко, големият ястреб, египетски лешо-
яд, орел змияр, ловен сокол, белошипа ветруш-
ка, червен ангъч и други. Девет вида птици са 
престанали да гнездят и са вписани в Червена-
та книга като изчезнали. Шест от тях – розов 
пеликан, картал, сив жерав, средна бекасина и 
малка кукумявка вече не гнездят в страната в 
размножителния период. Тези три вида – брадат 
лешояд, момин жерав и стрепет вече не гнездят 
в България, нито мигрират през нея.

Бозайници

В Червената книга на България 
са вписани 19 бозайника, като злат–
ката, пъстрият пор, тюленът монах, 
кафявата мечка, видрата, дивата 
котка, някои видове прилепи и дру-
ги. По принцип, черноморският тю-
лен – монах се счита за изчезнал, ма-
кар че отделни екземпляри са били 
виждани за последен път през 1991 
г. Други изчезнали бозайници са ев-
ропейската норка, афалата и мутку-
рът. През последните десетилетия 
са изчезнали и шест местни породи 
домашни животни – риломанастир-

Черен щъркел

Рис



Иван Ганев - учител по география, по материали от интернет
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ска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха 
свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски 
кон. Според екологичната организация Сдружение 
„Балкани”, в началото на 21 век, в района на Бер-
ковица са се появили следи от рис, смятан за из-
чезнал от територията на България в продължение 
на един век. Предполага се, че те са от екземпля-
ри, преминали през границата със Сър-
бия. Според сдружението е възможно 
повторното заселване на рисове да бъде 
застрашено от евентуалното изграждане 
на ски комплекс в подножието на връх 
Ком, който е изключен от първоначал-
ния проект на Натура 2000 след натиск 
от местния бизнес.

Земноводни и влечуги
В Червената книга са описани 2 

земноводни (алпийски тритон и сирий-
ска чесновница) и 13 влечуги. Защитени 
са вдлъбнаточел смок, смок мишкар, 
змиегущер, леопардов смок, сухоземна 
костенурка и други.

Тюлен монах

Алпийски тритон

Риби
В Червената книга са вписани 2 кръглоуст-

ни и 22 костни риби. Застрашени от изчезва-
не са див шаран, кавказко попче, деветиглена 
бодливка, дунавска минога, михалца, волжка 
бяла риба, келерово попче, шип и други.
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Най-невероятните  
училища в света

Клуб „Медии „Алеко””  по материали от интернет

Който си мисли, че учителят на Хари Потър от фен-
тъзи епоса Албус Дъмбълдор е само измислица, нека 
отиде в градчето Катоти, Калифорния, и ще бъде изне-
надан. 

Там работи първото официално регистрирано в све-
та училище по магии, съобразено със законите на щата. 
Истинският вариант на екранния Дъмбълдор се казва 
Оберон Зелл–Рейвънхърт. Той е посветил целия си жи-
вот на това да изучава тъмните сили. 

Училището, официално кръстено „Академия Грей за 
магьосничества“, се помещава в 4 старинни замъка и 
има 16 предмета, свързани с магия и вълшебства. Учат 
се алхимия, укротяване на зверове и таласъми, изпъл-
няване на желания, правене на отвари и разваляне на 
магии. Учениците са разделени в няколко дома – „Вет-
ровете”, „Водни феи”, „Гноми” и „Саламандри”. 

В момента то се посещава от 735 ученици. Престоят 
в него е 7 години. Излиза се с диплома за магистър по 
магиите.

В Калифорния тренират 
как се развалят магии

„Тонлесан” е най–големият прес-
новоден язовир в Източна Азия, в 
близост до който се намира извест-
ният комплекс от храмове „Ангкор 
Ват”. Върху гладките води на язови-
ра се помещава и древният „плаващ 
град” Компонг Луонг. Град е, защо-
то има всичко – къщи, кафенета, ма-
газини, училище. Неговите ученици 
са предимно сираци, родителите на 
които са загинали рибари – профе-
сия, обичайна за тази местност. Ин-
тересна е обаче издръжката на уче-
ниците. За да помогнат, туристите, 
които посещават града, буквално 
изкупуват всичко от магазините и 
заливат децата с храни и подаръци.

Плаващият град в Камбоджа събира сираци
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РЕФЕРЕНДУМ

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

ОХРАНА

ШАХМАТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Честитим  
рождените дни 

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

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Нова задача:

Белите на ход 
печелят:
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