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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

    По покана на Основно училище „Фаик Коница”, гр. Прищина, Република Косово, предста-
вители на училищната общност на Основно училище „Алеко Константинов” – ученици, учители и 
родители, гостуваха и изнесоха специален поздрав по случай 60–годишнината от основаването 
му. Облечени с народни носии, учениците от I и II клас пяха, танцуваха и рецитираха за своите 
приятели. Ритмите на българските хора и ръченици впечатлиха публиката, но изпълнението на 
албанската народна песен „Mоj е bukurа Mоrе” първоначално остави гостите в залата без дъх, 
след което бе наградено с бурни аплодисменти. След края на своята програма децата зарад-
ваха учениците от училището юбиляр с подаръци – балони, мартеници и ръчно изработени 
сувенири от хартия и мъниста – цветя, гривни, колиета... 

Mакар и кратко, посещението бе незабравимо преживяване и за гостите, и за домакините, 
които нееднократно подчертаха прекрасните си спомени от гостуването си в Пловдив през  
май 2013 г. 

Визита

Клуб „Медии „Алеко”
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Здравословни ползи от тренирането на фехтовка:
1. Горене на калории и подобряване на сърдечния ритъм
2. Гъвкавост
3. Освобождава стреса
4. Развива умствените способности

Фехтовката е страхотен и забавен начин да се разтоварим след тежък ден, да на-
малим теглото си или да добием гъвкавост и функционална сила. 

В наши дни приятелството между партньорите и удовлетворението от победата 
носят удоволствието от играта. А играта е това – да постигаш резултати, докато се 
забавляваш.                                

Ива Балинска – начален учител

ИГРАЕШ И сЕ ЗАБАВЛЯВАШ
На 14, 15 и 16 март 2014 г. се проведе Държавното първенство по фехтовка.
От ОУ” Алеко Константинов”  участва Борислава Караиванова от 2 в клас. Тя беше 

най–малката участничка в състезанието.
През април над 1200 състезатели от 90 страни ще участват на Световното първенство 

по фехтовка за кадети до 17 години и младежи до 20 години, което ще се проведе от  
3 до 12 април 2014 в Пловдив.

Фехтовката е вид борба между двама души, която представлява дуелиране с оръ-
жие като сабя, рапира и шпага. В миналото тя е била начин за разрешаване на споро-
ве и често е завършвала със смърт. През XVIII и XIX век се формира като вид спорт. 
Най–активно е практикувана и бързо развита във Франция, Италия, Австро–Унгария и 
Германия.
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УСПЕХИ
На 22 февруари 2014 г. се състоя об-

ластният кръг на олимпиадата „Знам и 
мога”. Двадесет ученици от 4 клас пред-
ставиха достойно ОУ „Алеко Константи-
нов”. 

На 7 място от 412 явили се деца, с ре-
зултат 45,5 т. се класира Ярослав Докузов 
от 4 г клас. На 11 място с резултат 44,75 
т. се класира Mария Mинчева от 4 г клас. 

И на тях, и на всички останали  изказ-
вам огромната си благодарност и пожела-
вам много успехи занапред! Ние, вашите 
учители, се гордеем с вас!

                                                                               

Весела Русева, класен ръководител на 4 г клас   

Ч е р в е н а т а 
ч е р е ш к а

Един ден една черешка паднала от дървото, докато си 
зреела, но все още била зелена. Тази черешка се казвала 
Mими. Помислила си, какво ли да направи, за да е червенка 
и решила да си купи червена боя за кожа. Тъй като не зна-
ела откъде да купи боята, попитала черешката до нея, която 
също паднала неузряла, а сега била червена. Червената че-
решка обяснила, че трябва да отиде в магазин „От зелена в 
червена”. Но също и казала да не се разхожда така голичка, 
иначе ще й се присмиват. 

Mими отишла да си напазарува, но всичко било твърде 
скъпо. Тя знаела, че ще трябва да си спечели карта за от-
стъпка, но за нейно съжаление турнирът бил за червени черешки. Mими рискувала и отишла без 
дрешки. Стигнала магазина за боя. Но и боята била твърде скъпа. С наведена глава се разхож-
дала и мислела, че няма късмет. Спряла се и изведнъж късметът дошъл – в краката си намерила 
карта за отстъпка. Доволна, Mими отишла в магазина за дрехи, купила си панталонче, блузка и 
обувки, но също така си купила червена боя. Вечерта, като си лягала, била доволна, че вече е 
червена, пуснала новините и разбрала, че е станала мис „черешка” и е получила наградата „Чер-
вената черешка”!

Константин Витковски - 4 а клас
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Един ден кучето Джаф се разхождаше из 
гората. Радваше се на хубавия ден, на дърве-
тата,  на храстите и на всичко, което ги зао-
бикаляше. Така не усети как навлезе дълбоко 
в гората и се загуби. Започна да се оглежда 
наоколо, за да види нещо познато и да намери 
пътя към дома, но остана доста изненадан от 
това, което откри.

Изведнъж гората свърши и той се озова на 
място, огряно от слънцето и заобиколено отвся-
къде с пещери, коя от коя по–красиви и сякаш 
викащи го да ги посети. Не устоя на изкушение-
то и тръгна към най–голямата и красива измежду 
тях. Но още не направил и няколко крачки, нещо 
се уви около краката му, обгърна го мрежа и той 
се издигна над земята, висейки с главата надо-
лу. Доста се стресна, но реши да запази спокой-
ствие, за да намери изход от ситуацията. Докато 
си мислеше как да постъпи, до него достигна 
странен непознат шум. Не можеше да види до-
бре откъде точно идва и кой е източникът му, но 

скоро и това разбра. Под него земята изведнъж 
оживя, беше почерняла от рояци скорпиони. 

– Какво ли е това място, на което попад-
нах? – мислеше си Джаф.

Но странните неща, през коите щеше да 
мине и да види, тепърва предстояха. Най–голе-
мият и страшно изглеждащ скорпион му заго-
вори с човешки глас.

– Кой си ти и какво правиш по нашите 
земи? – каза Кралят на скорпионите.

Mилото, бедното куче толкова се беше из-
плашило, че не можеше да издаде и стон. Кра-
лят продължи:

– Зная, че всички ние изглеждаме ужа-
сяващо и отблъскващо, но всъщност не сме 
зли. Над нас тегне страшно проклятие и само 
този, който има добро и чисто сърце може да 
го развали. От много време чакаме да дойде 
чужденец по нашите земи, който е предопре-
делен да развали магията, направена на мен 
и народа ми от злия магьосник Крас.

Омагьосаните скорпиони  
и кучето Джаф

Никола Стефанов, 1 а клас
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Стъпил на все още треперещите си от страх 
крака, Джаф решил твърдо да помогне на скор-
пионите.  Накарал ги да му покажат пътя към 
пещерата на магьосника  и тръгнал натам. Но-
вите му приятели го последвали скришом, за-
щото много се страхували от Крас. 

Без капка страх и със сърце, изпълнено с 
желание да помогне, той потропал на вратата 
на магьосника. Не му се наложило да чака дъл-
го, за да му отворят. На вратата стоял самият 
Крас. Видът му бил отблъскващ, но това никак 
не повлияло на решителността на кучето. Той 
кротко му заговорил, че е чувал много за мо-
щта и силата му, но решил лично да се убеди 
в това, защото хората често украсяват нещата 
и той не вярвал, че Крас наистина притежава 
огромна сила.

Това толкова разгневило магьосника, че той 
отвърнал:

– Ти ли се намери най–умния и смел из-
между всички, та да подлагаш на съмнение мо-
ите сили?! Ще ти покажа хубавичко и ще ме 
помниш цял живот, само още се чудя в какво 
да те превърна? 

– Mогъщи Крас, – заговорил Джаф – зная, 

че можеш да ме превърнеш в каквото си поже-
лаеш, но аз имам молба – искам да видя дали 
ти можеш да се превърнеш в каквото си поже-
лаеш?

Крас не очаквал въобще такъв отговор, по-
гледнал кучето в очите и казал:

– Гледай добре и разказвай на всички за 
моята мощ! Първо ще се превърна в прилеп, по-
сле в мечка, а накрая в каквото ти пожелаеш.

– А ще можеш ли да се превърнеш в ко-
мар? – попитал Джаф.

– Това за мен е като детска игра, гледай!
 И докато кучето се опомни, около него жу-

жеше комар. Той това и чакаше, плесна с лапи 
и комарът се размаза между тях. Тогава всички 
скорпиони, начело с краля приеха човешки вид, 
а пещерите се превърнаха в красиви къщи. На 
хълма отсреща се издигаше дворецът на кра-
ля. 

Направиха голям празник, с който отпраз-
нуваха своята свобода, а почетно място в 
него бе отредено на безстрашното и добро 
куче Джаф, което стана почетен гражданин на 
кралството.

Йоан Петров - 4 а клас

Джорджо Кристиано, 1 а клас
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Ивайло Иванов, 2 а клас Ивелина Цанкова, 2 а клас

Тилия Мутавчийска, 2 а клас Деница Велева, 1 а клас
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Никол Боева, 1 а клас

Жени, Коко, Слави и Гого Стойчев, 4 а клас
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Ваня Живкова, 1 а клас

Иво Пантев, 2 а клас Ивелина Герева, 2 а клас

Бояна, Антон и Велизара, 4 а клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Вероятно на  всеки се е случвало да срещ-
не дете, което трудно общува с другите – за-
творено, самотно, дистанцирано. То сякаш е 
различно, не умее да създава контакти, да се 
включва в игрите, да намира теми за разго-
вор. Асоциалното поведение може да се пре-
върне в изключителен проблем с течение на 
времето. 

Според изследвания семейството е най–ве-
роятната причина за асоциално поведение. Дис-
хармоничните семейни отношения се отразяват 
на цялостното функциониране на детето. Ако 
взаимоотношенията вкъщи са конфликтни, ро-
дителите често спорят и се карат, неизбежно е 
това да се отрази на психиката на детето. Друг 
фактор може да бъде недостатъчната привър-
заност на родители спрямо детето и неглижи-
рането на неговите потребности, чувства и пре-
живявания. Всяко дете има нужда от любов и 
внимание. Ако тази негова потребност не бъде 
адекватно удовлетворена, е възможво да се по-
яви аномалия в поведени-
ето му. То може да расте 
с ниска самооценка – неу-
мерено, страхуващо се да 
изрази себе си и своите 
чувства. Често тези деца са 
неуспешни, просто защото 
не са поощрявани силните 
им страни и техните усилия 
в детството. Тази неувере-
ност се е пренесла в общу-
ването и в други дейности. 
Възможно е асоциалното 
поведение да се дължи на 
темпераментови особено-
сти. Темпераментът е био-
логично детерминиран, той е генетично предо-
пределен. Едно срамежливо, интровертно дете, 
което обича тихите съзерцателни и творчески 
дейности, може на пръв поглед да изглежда асо-
циално, но то просто има свой свят, различен от 
този на повечето деца. То общува по–трудно, 
но има приятели, макар и по малко(най–често 
само един). Обикновено дези деца преодоляват 

Асоциалното дете –  
как да му помогнем

трудностите, когато пораснат и придобиват со-
циалните умения, които са им нужни.   

Връзката дете–родител е изключително ва-
жна. Родителят е този, който трябва да наблю-
дава детето си постоянно и ако види някаква 
промяна, да вземе своемвременни мерки.  Асо-
циалността при вече възрастните хора може да 
се превърне в много опасно поведение – опасно 
не само за околните, но и за самия човек. 

На първо място родителите трябва да се 
консултират със специалист – не подценявайте 
положението и състоянието на детето. Детският 
психолог е най–сигурният начин, че детето ще 
получи адекватна подкрепа. Имайте предвид, че 
освен консултации на психолога с детето, ве-
роятно и вие ще вземете участие. Каква ще е 
терапията, колко често, колко време ще отнема, 
решава специалистът. В случай, че това не даде 
желаните резултати, трябва да се потърси соци-
ален педагог, който да работи с детето индиви-
дуално. За да се разреши проблема, трябва да 

имате търпение. Тъй като 
вероятно и вие ще имате 
среща със социалния пе-
дагог, той ще ви даде съ-
вети и напътствия – как да 
процедирате от тук ната-
тък. Специалистът ще ви 
каже дали да разпитвате 
детето за терапията, как-
во да му казвате, как да 
разговаряте с него и пр. 

Ако и в този случай 
терапията не даде жела-
ния резултат и детето про-
дължи да бъде затворено 
в себе си и крайно асоци-

ално, най–често се налага да бъде преместено в 
друго училище. Това обикновено е крайна мярка, 
която се предприема в случай, че детето продъл-
жава да бъде потиснато и асоциално. Смяната на 
средата често пъти оказва много добро влияние 
на подрастващите – в нова и непозната среда, те 
започват отначало, като бял лист хартия, върху 
който започват да пишат отново и отново. 

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

   За втора поредна година Националната награда “Бисерче вълшебно” ще провокира 
българските деца да изберат своята любима книга. Проектът, който е уникален за България, 
е организиран от фондация “Детски книги” и едноименния сайт, част от групата на “Аз чета”. 
Целите на инициативата са да запознае децата с модерната художествена литература, изда-
вана на български език и да насърчи четенето сред подрастващите на възраст между 6 и 15 
години.

Кампанията по гласуването тази година ще стартира на 19 март (сряда) от 11:00 ч. със 
специално събитие в Американския център на Столична библиотека. Организаторите и техни 
гости ще демонстрират как ще се осъществява гласуването, както и мненията на библиотека-
ри, учители и родители за влиянието на наградата във възпитанието на децата като читатели. В 
рамките на събитието ще бъдат представени още и първите посланици на наградата – ученици 
от столични училища.

„За да срещнем децата с книгите, всички възрастни трябва да се обединим в единна кауза 
и да следваме обща посока за насърчаване на четенето. Само така ще успеем да предложим 
на децата онези четива, които да развият въображението им и да ги насърчат да вървят на-
пред като отговорни граждани, следвайки мечтите си”, казва Валентина Стоева, председател 
на фондация “Детски книги” и главен редактор на сайта dеtskiknigi.соm.

Образование Новини 

Българските деца избират  
своята любима книга  

за втора година с наградата  
„Бисерче вълшебно“
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Всяко дете на възраст от 6 до 15 години ще има възможността да стане част от журито за 
наградата „Бисерче вълшебно“, като гласува онлайн за своята любима книга на сайта www.
bisеrсhе.соm. Заглавията, номинирани в 2 възрастови категории – „Mлади читатели“ (6 – 10 г.) 
и „Запалени читатели“ (11 – 15 г.), са художествена литература на български език, издадена 
през 2013 г. и неприсъстваща в задължителните учебни списъци. Всяко дете може да гласува 
за номинираните книги онлайн в периода 19 март 2014 – 30 април 2014 г., като има правото 
само на един глас. За своя принос към избора на най–добрата книга, всеки участник получава 
почетна грамота.

Кампанията ще завърши с Детски книжен празник на 11 май 2014 г., а двете книги във вся-
ка от възрастовите категории, събрали най–много детски гласове, ще бъдат обявени на 14 май 
2014 г. в рамките на инициативата “Нощ на литературата”. Предвидени са също книжни и други 
материални награди за деца, участвали в гласуването.

Наградата „Бисерче вълшебно“ 2014 се провежда в партньорство с Асоциация „Българска 
книга“, Българска библиотечно–информационна асоциация, Столична библиотека, Асоциация 
„Родители“, Национална мрежа на децата, “Заедно в час”, Чешки културен институт, Регионална 
библиотека “Партений Павлович” Силистра, библиотека “Родина” Стара Загора и с медийното 
партньорство на „Аз чета“, Детски Дневник, АzDеtеtо.соm и ТееnРrоblеm.соm.

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет

Нови периодични издания
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ЕКОЛОГИЯ

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Кон-
ференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Ге-
нералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден 
на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в 
цял свят, посветени на водата. Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което 
трябва да бъде опазвано и защитавано. 

Гергана Стоицова, по материали от интернет

Световен ден 
на водата  
22 март

Водата е в основата на живота на Земята. 
Качеството на живот пряко зависи от качест-
вото на водата. Доброто качество на водите 
поддържа здрави екосистемите и води до по-
добряване на човешкото благосъстояние и об-
ратно – лошото им качество вреди на околна-
та среда и човечеството. Замърсяването е все 
по–голяма заплаха за качеството на водните 
ресурси. Качеството на водата е ключът към 
здравето на хората и екосистемите. Животът 
на човечеството зависи от водните ресурси, 
следователно опазването им от замърсяване е 
отговорност на всеки. Световният ден на вода-
та 22 март предполага споделена отговорност 
от всички заинтересовани страни – от хората и 
местните общности до международните орга-
низации и гражданското общество, за опазва-
не качеството на водата и живота на Земята.
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St. Patrick’s Day traditions explained
ЕзИКОВа СТраНИЦа

Whо wаs St. Раtriсk? St. Раtriсk wаs nоt асtuаllу Irish. 

Раtriсk wаs а nоblеmаn bоrn in аbоut 400 А.D. in Вritаin аnd kidnарреd bу Irish 
рirаtеs аt thе аgе оf 16. Не wаs bоrn intо а rеligiоus fаmilу, but wаs аn аthеist еаrlу in 
his lifе. Ноwеvеr, hе rеdisсоvеrеd his fаith whilе еnslаvеd in Irеlаnd.Аftеr 17 уеаrs аs а 
slаvе, St. Раtriсk еsсареd Irеlаnd аnd fоund his wау hоmе, but rеturnеd tо Irеlаnd аs а 
missiоnаrу.Не sаid hе wаs rеаdу tо diе in Irеlаnd in оrdеr tо mаkе his missiоn suссеssful.
It’s unсlеаr if St. Раtriсk did in fасt diе in Irеlаnd, but Mаrсh 17 is widеlу bеliеvеd tо bе 
thе dау оf his dеаth. 

Lерrесhаuns - Тоdау’s lерrесhаuns, usuаllу 
rоsу–сhееkеd, bооzу littlе mеn in grееn аttirе, соmе 
frоm Irish fоlklоrе. Тhе first rесоrdеd mеntiоn оf а 
lерrесhаun gоеs bасk tо thе 8th сеnturу, соming frоm 
thе wоrd luсhоrрбn, mеаning “littlе bоdу” tо dеsсribе 
wаtеr sрirits.Аnоthеr роssiblе оrigin is thе Irish gоd 
Lugh, whоsе Wеlсh vаriаnt is knоwn аs оnе оf thе 
“Тhrее Gоldеn Shоеmаkеrs.” Тhеrе’s аlsо thе Irish fаirу 
Сluriсаunе, “а сunning sрirit whо hаunts сеllаrs, drinks, 
smоkеs аnd рlауs triсks”.

Раrаdеs - St. Раtriсk’s Dау bеgаn аs 
а rеligiоus hоlidау in Irеlаnd but bесаmе а 
сеlеbrаtоrу аffаir bесаusе оf Irish Аmеriсаns.
In thе Unitеd Stаtеs, St. Раtriсk’s Dау wаs 
first сеlеbrаtеd in Воstоn, Рhilаdеlрhiа, Nеw 
Yоrk, Сhаrlеstоn, S.С., аnd Sаvаnnаh, Gа. 
Nеw Yоrk Сitу hоstеd thе first St. Раtriсk’s 
Dау раrаdе in 1762.

Shаmrосks - Lеgеnd hаs it 
thаt St. Раtriсk usеd thе thrее–lеаvеd 
shаmrосk tо ехрlаin thе Сhristiаn 
Ноlу Тrinitу. Тrаditiоns аs еаrlу аs 
thе 17th сеnturу inсоrроrаtеd thе 
рlаnt. Реорlе wоrе shаmrосks оn 
thеir соаts аll dау.

Ангелина Велева – преподавател по английски език
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Отговор 
на задачата 
от брой 104:

1.Dс7
1-0

Нова задача:

Белите на ход
печелят

заБаВНа СТраНИЦа

Интересни факти  
за България

Клуб „Медии „Алеко”  по материали от интернет

(продължение от брой 104)

1. България е третата страна в Европа с 
най–ценни археологически находки, открити на 
територията й. Изпреварват я само Гърция и 
Италия. 

2. Столицата София е единственият голям 
европейски град, който се намира само на 15 
минути от планина. Затова и Витоша е любимо 
място за разходка на много софиянци.

3. Българите първи започнали да пишат на 
кирилица. Днес кирилицата се използва както 
от славянски, така и от неславянски народи. С 
приемането на България в Европейския съюз 

тя  става третата официална азбука на ЕС след 
гръцката и латинската.

4. Различните етнически и религиозни групи 
в страната съжителстват мирно.

5. Българската армия никога не е губила 
знаме в битка.

6. София съществува отпреди 7000 години, 
което я прави един от най–старите градове в 
Европа.

7. От 1977 г. с изстрелването на “Вояджър 1” 
и “Вояджър 2” българската народна песен “Из-
лел е Дельо хайдутин” звучи в космоса заедно с 
най–великите творби на Бах и Mоцарт.



Честитим рождените дни 
на всички, родени 

през тази седмица, 
с пожелание за здраве  

и късмет!
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОXРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Отговор 
на задачата 
от брой 104:

1.Dс7
1-0

Нова задача:

Белите на ход
печелят


