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От 21 до 24 март 2014 г. в гр. Бургас се проведе Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната
среда. Радослав Грозданов от 7а клас и Цветина Стоянова от
7а клас защитиха достойно честта на училището.

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!
Лилия Топчийска - пом.-директор УД и учител по химия

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
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Отлично представяне на ученици от 4 клас
в Национална философска конференция
в град Бургас

На 21.03.2014 г. в град Бургас се проведе 18-та Национална философска конференция. Тя е
под егидата на Министерството на образованието и Регионален инспекторат по образованието
– Бургас.
Нашето училище участва за първи път – в най-малката категория - 4 клас. Децата имаха за
задача да променят края на избрана от тях приказка.
В конференцията участваха 40 училища от цялата страна. Домакин на събитието бе
СОУ „Епископ Константин Преславски”. Гости на конференцията бяха представители на Министерството на образованието, преподаватели от СУ, представители на Регионалния инспекторат,
учители по български език и литература, директори на бургаски училища.
Участниците работиха по секции, в зависимост от възрастовата категория. Те представиха
своите работи пред експертно жури, което имаше задачата да отличи най-добрите в секцията.
Наши представители бяха Слави Сотиров и Бояна Цветковска. Те представиха приказките си
с променен край – „Морското детенце” и „Малката кибритопродавачка”. Слави и Бояна достойно
представиха училището ни. Получиха сертификати, а Слави Сотиров заслужено спечели първо
място. Той бе награден с книга и грамота, връчена му при тържественото закриване на конференцията.
Браво, деца! Гордеем се с вас!

Виктория Стойнова – начален учител
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Музикална игра „Ключът на музиката”
Приключи Националното състезание по
музика за ученици от IV и V клас „Ключът на музиката”, организирано от МОН.
Състезанието се провежда чрез писмена
самостоятелна работа, в която се решават
15 задачи и се провежда в три кръга: общински/училищен, областен и национален
кръг.
Домакин на националния кръг на състезанието „Ключът на музиката” за учебната
2013-2014 г. бе РИО – Пловдив. На 22 и 23
март то даде възможност на състезателите
от цялата страна не само да демонстрират
своите знания и умения, но и да проявят
творчество.
Бихме искали да споделим гордостта си, че сред финалистите имаше и ученици от
ОУ „Алеко Константинов”. Това са Габриела Майдозян от IV б клас, Калина Караиванова и
Мария Минчева от IV г клас, които се представиха отлично.
Нека ни радвате и занапред със своите успехи, прекрасни наши деца!
Весела Русева – начален учител

Представителна изява на студио
„Музикално петолиние“
На 21.03.2014 г. се състоя представителната изява на студио „Музикално петолиние“ по
проект „УСПЕХ“. Тя бе посветена на красивия пролетен сезон. Момичетата, облечени в народни носии, с песни и танци представиха обичая лазаруване. Със своето изпълнение те създадоха
радост и пожелаха пролетно настроение на всички присъстващи.

Нина Димитрова - ръководител на студиото
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фортисимо в клас
Уроците на “Фортисимо в
клас”, които се осъществяват
със съдействието на Фондация
„Америка за България”, обхващат часовете по музика на паралелките от четвърти клас. В
тях професионални музиканти
запознават децата с инструменти
от симфоничния оркестър. Основен вдъхновител на програмата е
диригентът Максим Ешкенази, а
големият стремеж на организаторите и участниците е да възродят
интереса на младата аудитория
към класическата музика.
В няколко поредни седмици учениците от четвъртите класове в нашето
училище имаха удоволствието да се срещнат с
инструменталисти от Пловдивската филхармония и да се запознаят с инструменти от всички
групи в симфоничния оркестър.
С флейтата ги запозна Екатерина Попова,

която им разказа за нейния
произход и разновидности.
Вълнуващи бяха и часовете с Пенчо Пенчев, който ги
запозна с тромпета и Игнат
Величков, който им представи
валдхорната.
Учениците научиха интересни факти за възникването на
инструментите, тяхното устройство и разновидности, чуха чудесни изпълнения на музикални
творби. Самите четвъртокласници имаха възможност да посвирят на инструментите и това
предизвика много вълнение. С
много положително настроение, те пробваха да
произведат звук от духовите инструменти - някои имаха по-голям успех, на други им бе малко по-трудно.
С нетърпение очакваха следващите срещи с
музикантите от филхармоничния оркестър.

Нина Димитрова – учител по музика
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ПОКАНА
Уважаеми родители, ученици и учители, наближава 23 април –

Международния ден на книгата и авторското право.
По този повод ние, членовете на клуб ,,Приятели на книгата”,
всяка година инициираме кампания

,,ПОДАРИ ЛЮБИМА КНИГА
НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА,
ЗА ДА Я ПРОЧЕТАТ И ДРУГИТЕ!”.
Подкрепете ни, за да обогатим НАШАТА БИБЛИОТЕКА това толкова важно за всички ни място!
Тази година началото постави г-н Красимир Ангелов с дарение
от 123 тома прекрасна руска класическа литература.
Ще Ви очакваме през целия месец април.
За всичко останало се обръщайте към библиотекаря –
Елена Пенишева е-мail: elipenisheva@abv.bg GSM 0897410846
или просто елате в библиотеката. Да успеем заедно!
Клуб,,Приятели на книгата”

23 април е Световeн ден на книгата
и авторското право

Той е определен за честване от ЮНЕСКО при ООН
С празнуването на този ден в целия свят,
23 април e символична дата за световната
ЮНЕСКО се стреми да насърчава четенето, из- литература. На тази дата през 1616 г. са почидателска дейност и защитата на интелектуална- нали Сервантес, Шекспир и Inca Garcilaso de
та собственост чрез авторското право.
la Vega. Това е датата на раждане или смърт и
на други изтъкнати автори като Морис Дрюон,
Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Josep Pla
и Manuel Mejía Vallejo. Това прави естествен
изборът на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целият свят да отдаде почит
на книгите и авторите им, насърчавайки всички
и по-специално младите хора, да открият удоволствието от четенето и да зачетат приноса
на тези, които допринасят за социално-културния прогрес на човечеството. Идеята за този
празник произхожда от Каталуня, където на 23
април, денят на св. Георги Победоносец, традиционно се подарява книга.
Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет
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Празник на буквите
На 24, 25 и 26 март първокласниците отпразнуваха изучаването
на всички букви. С песни и стихове на сцената на Кукления театър
малките ученици показаха пред своите родители, близки и учители, че вече са грамотни. Заедно с актьорите децата участваха в постановката “Видърчето Чарли и реката от думи” по Доналд Бисет.

Като чудна незнайна магия
бяха всичките букви за мен.
Радостта си не мога да скрия днес за мен е най-светлия ден!

Елиана Щерева, Анета Терзиева, Тодорка Тахчиева - учители на първи клас
6

На 28 март учениците от 1 в клас
посадиха в училищния двор подарената от родителите на Празника на буквите магнолия с пожелание малкото
дръвче да расте заедно с децата и техните знания.
Тодорка Тахчиева - учител на 1 в клас

БОЯНА ЦЕНКОВА ЦВЕТКОВСКА
гр. Пловдив, ОУ ”Алеко Константинов” – 4 а клас

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА
/ПРИКАЗКА С ПРОМЕНЕН КРАЙ
по Ханс Кристиан Андерсен/
Беше мразовита привечер, бръскаше сняг и бавно се смрачаваше – настъпваше последната
вечер на годината, новогодишната. В тази студ и в този мрак по улицата креташе гологлаво момиченце с боси нозе. Наистина от къщи тръгна обута, но обущата бяха толкова големи – нали
майка й ги носеше приживе, че ги загуби, когато се затича, за да избегне двете фучащи коли по
платното. Някакво момче грабна едната, побягна и извика през рамо, че ще си направи люлка за
децата когато порасне, а другата направо потъна вдън земя.
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Нозете на бедното момиченце бяха морави
от студ. В закърпената си престилчица то носеше няколко кутийки кибрит, а една държеше в
ръка. Цял ден не бе продало нищо, никой не му
бе подхвърлил дори и петаче. Гладно и премръзнало, клетото дете се шляеше унило. Снежинки се сипеха по дългите руси коси, които се
виеха около вратлето му в красиви къдрици, но
сега не му беше до къдрици.
Приседна и се сви в ъгъла между две къщи
– едната бе по-издадена напред. Загърна с дрехата премръзналите си нозе, но след това му
стана още по-студено. У дома не смееше да
се прибере, защото не бе продало нито една
кутийка кибрит, нито бе изпросило дори петаче. Баща му щеше да го напердаши, а и там
бе кучешки студ – всъщност имаха само покрив
над главите си, иначе вятърът свиреше отвред,
макар да бяха затъкнали по-големите процепи.
Ръчичките му бяха вкочанени. Ах, клечка кибрит щеше да свърши добра работа! Стига да
се реши и да измъкне една от някоя кутийка,
да я драсне и да стопли пръстите си. Детенцето
измъкна една. Драс! Как само пламна! Пламъкът бе ярък, топъл. Момиченцето го заслони с
длан и той заблестя като приказно сияние!
Изведнъж пред нея застана едно странно
човече. Това бе Коледното духче. То беше ниско, с дълъг нос, облечено в червено костюмче.
- Здравей! – каза то.
- Здравей! – отвърна премръзналото и уплашено дете.
- Ако се чудиш кой съм, аз съм Духчето на
Коледната нощ и заедно с теб
можем да изпълним три добри дела в тази
вълшебна вечер.
- Добре, но защо избра точно мен? Та аз...
- В новогодишната вечер аз помагам на
много страдащи и бедни деца, твоята голяма
мъка ме повика. Тази година е твой ред да бъдеш добра вълшебница. Е, какво е твоето първо желание?
- В моя квартал всички хора са бедни,
нямат постоянна работа, не могат да осигурят
храна, топлина и сигурност на своите деца. Затова дори и днес приятелите ми ще си легнат
гладни и ще заспят със сълзи на очи, защото и
тази година за тях няма да има подаръци. Моля
те, помогни им, нека всички те заживеят по-добре, да бъдат щастливи, образовани и здрави.
- Твоето желание ще бъде изпълнено, обещавам, но какво да правя с хората, които живеят в последната къща?
Момиченцето затрепери още по-силно.
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Това е нашата къща. Там живеем с баща
ми. Някога това бе най-щастливото място за
мен – бедно, но чисто, подредено и всички се
обичахме. Но мама умря, после и баба си отиде.
Татко се промени, пропи се, не говори много,
всяка вечер ме праща да продавам кибрит...
От очите на детето закапаха горчиви сълзи.
- Позволи на мен да се погрижа – предложи дребното човече. – Какво друго желаеш да
направим в тази вълшебна нощ?
- Искам всички хора да се обичат, да бъдат
добронамерени един към друг, да няма войни и
болести.
- Е, това е чудесно желание, ще трябва
време, но ще се постарая да го изпълня. А сега
ще се погрижа за теб, мило дете!
В този миг се чу трополене и пред момиченцето спря голяма карета. От нея излезе елегантна жена. Първоначално тя се поогледа, но
след като видя детето, с надежда в гласа, попита:
- Ти си племенничката ми, нали?
Момиченцето замълча и не каза нито дума.
Не можеше, защото в лицето на тази жена то
сякаш съзря своята любима майка.
- Пратиха ми писмо, че след смъртта на
сестра ми живеете зле и се нуждаете от помощ.
Ела с мен у нас! Ще растеш с моите деца, ще те
подкрепям и обичам! – рече красивата жена.
Момиченцето протегна премръзналите си
ръчички към леля си и тя я прегърна. Сълзи,
този път от щастие, потекоха по къдриците на
детето. Жената обгърна още по-силно треперещото детско телце и се качи в топлата карета.
Конете потеглиха.
Момиченцето помаха с ръка на малкото човече. Коледното духче въздъхна доволно и изчезна.
А какво стана с бащата? В Коледната нощ
прогнилите дъски на покрива се срутиха под тежестта на снега и затрупаха пияния мъж. Коледното духче направи така, че хората от съседните къщи да го намерят навреме и да го спасят.
Бащата се опомни в дом за инвалиди. Беше в
количка, с изпочупени ръце и осакатени завинаги крака. В дома се грижеха добре за него,
мъжът имаше много време, за да осмисли живота си. Най-пострадало се оказа сърцето му,
защото бащата не можеше да си прости това,
което беше сторил на своето дете, срамуваше
се от себе си. Знаеше от писмата на лелята, че
дъщеря му е щастлива и обичана. Дали щеше
да намери сили да й поиска прошка? Може би!
Това го знае само Коледното духче!

СЛАВИ ИВАНОВ СОТИРОВ
гр. Пловдив, ОУ ”Алеко Константинов”– 4 а клас

МОРСКОТО ДЕТЕНЦЕ
/ПРИКАЗКА С ПРОМЕНЕН КРАЙ
по Джани Родари/
Веднъж един рибар от Чефолу, като изтеглял мрежата в лодката си, почувствал голяма
тежест и повярвал, че е хванал кой знае какъв
рядък улов. Но в мрежата намерил само една
рибка, дълга колкото кутре. Хванал я той за
опашката и ядосан се готвел да я хвърли обратно в морето, когато чул тънко гласче:
- Ай, не ме стискай така силно!
Рибарят се огледал и не видял никого наблизо, нито надалече. Замахнал, за да хвърли
рибката, но гласчето пак се обадило:
- Не ме хвърляй, не ме хвърляй!
Тогава разбрал, че гласчето идва от рибката, разрязал я и видял в нея едно съвсем мъничко, но добре оформено детенце с краченца,
ръчички, личице и всичко, както трябва, само
дето на гърба си имало две перки като рибите.
- Какво си ти?
- Аз съм морското детенце.
- Какво искаш от мене?
- Ако ме вземеш със себе си, ще ти донеса щастие.
Рибарят въздъхнал:
- Вече имам толкова деца, които трябва
да храня, тъкмо на мене ли се падна да храня
още едно гърло.
- Вземи ме и ще видиш – казало морското
детенце.
Рибарят го отнесъл вкъщи, ушили му ризка,
за да скрият перките, сложили го да спи в люлката на най-малкото дете на рибаря. Морското
детенце не заело и половин възглавница.
Но колкото до яденето: ужасна работа!
Морското детенце ядяло повече от всичките
останали деца на рибаря, които били седем –
кое от кое по-гладни.
- Хубав късмет имам – въздъхнал рибарят.
- Ще ходим ли за риба? – попитало на
следната утрин морското детенце с тънкото си
гласче.
Отишли за риба и морското детенце казало:
- Греби направо, докато ти кажа да спреш.
Ето, пристигнахме. Сега хвърли мрежата тук!

Рибарят послушал и когато измъкнал мрежата, видял, че е пълна както никога: само риба
първо качество.
Морското детенце плеснало с ръчички:
- Нали ти казах! Аз зная къде са рибите.
За кратко време рибарят забогатял, купил
си втора лодка, после трета, после много други и всички те излизали да хвърлят мрежи за
него. Мрежите се пълнели с хубава риба, рибарят спечелил толкова много пари, че трябвало
да изучи за счетоводител един от синовете си,
за да ги брои.
Но щом забогатял, рибарят забравил колко
бил страдал като бедняк. Отнасял се зле с моряците, плащал им малко и ако се бунтували, ги
уволнявал.
- Как ще изхранваме децата си? – оплаквали се те.
- Давайте им камъни – отговарял той. – Ще
видите, че ще ги смелят.
Една вечер морското детенце, което виждало и чувало всичко, му казало:
- Внимавай, че каквото е направено, може
и да се развали.
Но рибарят му се изсмял и не му обърнал
внимание. Дори взел морското детенце, затворил го в една голяма мида и го хвърлил в морето.
Тръгнал обратно към дома си, но нещо го
стегнало за гърлото, а от очите му потекли парещи сълзи. Той си припомнил тъжните очи на
своите деца. Спомнил си тъничкото гласче на
морското детенце, което му посочвало къде има
много риба. Осъзнал, че е допуснал огромна,
непростима грешка. Хукнал обратно към морето. Насочил лодката към онова място, където
запратил мидата. Хвърлил веднъж мрежата,
после още веднъж и още веднъж. Но мрежата била празна – нямало детенце, нямало риба,
дори разсеян рак не се бил уловил.
Рибарят се върнал тъжен и сломен у дома.
Възглавничката, на която спяло морското детенце, била още в леглото на малкия му син.
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Обещал си, че никога повече няма да бъде груб
с децата си, не само ще ги храни и облича, но и
ще говори с тях, ще излизат заедно на разходка в морето. Решил да даде на работниците си
по-големи заплати, за да изхранват спокойно
семействата си. Чудел се как е позволил парите
да го превърнат в човек, който той самият не
харесва.
А в дълбините на морето морското детенце продължавало да вика за помощ. Морският
цар минавал наблизо със свитата си. Дочул той
странен шум от една голяма розова мида и заповядал да я отворят. Така морското детенце
било отново спасено.
- Какво се е случило? – попитал царят учудено.
Детенцето не разказало случката с рибаря.
Имало добро сърце, помнело, че някога този
човек му е помогнал в беда. Обяснило, че си е
играело на морското дъно и мидата го погълнала, защото го помислила за голяма песъчинка.
Приели морското детенце в двореца. То си
играело и веселяло с царските деца. Лъжата
обаче му тежала на сърцето и то решило да
я разкаже на морската звезда. Тя пък я раз-

казала на октопода, той – на рачето и така
историята стигнала до ушите на морския цар.
Той така се разгневил, че се издигнали огромни морски вълни и обърнали един кораб и
две лодки.
Царят решил да накаже неблагодарния рибар. А какво може да измисли един морски
цар, освен една страшна морска буря! Задухал
силен вятър, небето потъмняло, огромни вълни хукнали с бясна скорост към брега, където
била рибарската къща. Изпотрошили прозорците, изблъскали и превърнали в трески всички мебели. Но къщата била празна, нямало
никого.
Морското детенце изпреварило бурята. То
предупредило рибаря и цялото семейство напуснало къщата. Рибарят не съжалявал за изгубения си дом. Той бил достатъчно богат, за
да си построи нов. За него най-важно било, че
морското детенце е живо и отново е при тях.
Морският цар никога повече не видял чудното детенце с перки на гърба. Изпитвал вина за
стореното. Упреквал се, че не е успял да овладее гнева си. Сърцето му говорело, че злото не
се поправя със зло, а с прошка и доброта!

Училище за родители

Как да отгледаме
щастливи деца

Това, което прави децата щастливи, може
да ви се стори доста изненадващо. Експерти по
развитието на детето, казват, че щастието не е
нещо, което даваш на детето си като красиво
опакован подарък. „Всъщност, свръхзадоволените деца – и тези, които са постоянно засипвани с играчки, и тези, на които им се спестява
всякакъв емоционален дискомфорт – са посклонни да се превръщат в отегчени, цинични
и безрадостни тийнейджъри“, казва Едуард Халоуел, психиатър и автор на „Детските корени
на щастието” (Edward Hallowell, The Childhood
Roots of Adult Happiness.) “Най-добрите предпоставки за щастието се намират в децата, а не
извън тях“, казва Халоуел, който обръща особено внимание на това колко е важно да изградим вътрешни инструменти, на които децата да
разчитат през целия си живот.
Добрата новина е, че не е необходимо да
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сте експерт по детска психология, за да успеете
да изградите вътрешна сила и мъдрост, с които
детето да се справя през трудните и лесните
моменти в живота си. С търпение и гъвкавост
всеки родител може да постави основите на
щастлив живот за детето си.

Да се научим да четем знаците
Вашето дете може много ясно да покаже
кога е щастливо и кога – не. Лицето му просветва със сияйна усмивка, когато се прибирате
вкъщи или плаче неутешимо, когато не успява
да открие любимото си одеалце (или играчка).
Но, като цяло, трудно можете да прецените
дали е щастливо дете или не е. Знаците са повече от ясни: детето ви се усмихва, играе, любопитства, показва интерес към другите деца и
не се нуждае от постоянна стимулация. „И обратно, казва Халоуел, знаците, че детето ви не

е щастливо, също са ясни: детето е сдържано,
тихо, не се храни много, не си играе с другите
деца, не си играе и самичко, не задава въпроси,
не се усмихва и не се смее и говори малко.“
Ако имате по природа срамежливо и интровертно дете, което не се смее и не завръзва
контакт лесно, това не означава, че детето е
нещастно. Срамежливостта и чувството за нещастност са две различни неща. Но родителите
трябва да следят по-задълбочено за промени в
поведението на детето си и дали то не се променя във времето – дали не се изолира повече
или дали не е изплашено – това би означавало,
че то има някакви проблеми, на които родителите трябва да обърнат внимание.
Повечето родители сами разбират, че тревожните, лесно плашливи деца са нещастни, но
това, което Халоуел иска
да обясни е, че децата,
които са агресивни и сърдити, също са деца, които изразяват тъгата си.
Ако детето удря малкото
си братче или хвърля играчката си, означава, че
изпитва повече стрес отколкото може да се справи. Без значение от възрастта „агресията е начин
да изразим тъгата си“.
Вашето дете най-вероятно има свои начини
да ви покаже, че не се чувства добре. Някои
деца се затварят в себе си, други се тръшкат
или се вкопчват във вас. Когато опознаете добре характера на детето си, ще можете да се
справяте по-добре с темперамента на детето си
и с различните му емоционални състояния.
Отворете път за забавленията
Въпреки че безкрайните забавления и сладолед за вечеря са сбъднатата мечта на всяко
дете, това което прави детето ви истински щастливо е доста по-просто: вие.
Игрите създават щастие, но също и начин
детето ви да развие умения, които са съществени за бъдещото му щастие. Неструктурираната
игра е начинът, по който те откриват какво им
харесва да правят — да строят кули от кубчета,
да играят на болница с плюшените играчки – а
това би могло да тласне детето ви към бъдещата му кариера, което би означавало, че детето

поставя началото на цял един живот, изпълнен с
игри. Играта не означава уроци по музика, тренировки и други структурирани и „обогатяващи“
занимания. „Игри“ означава децата да сменят
ролите, да творят и да мечтаят.
Помогнете им да развият талантите си
Рецептата за щастие, според Халоуел, включва един изненадващ фактор: щастливите хора
са онези, които са успели да усъвършенстват
някои свои умения. Например, когато детето
се учи да хвърля топка, то се учи от грешките
си, учи се на търпение и дисциплина и накрая
изпитва удоволствие от успеха, постигнат чрез
собствените му усилия.
Също така, детето се чувства доволно от
похвалите, които получава.
Но най-вече то открива, че
има контрол над живота
си. Знае, че ако се опита
да постигне нещо, може
да го направи. Открива, че
ако пожелае нещо и бъде
достатъчно търпеливо, ще
достигне до него. Проучванията сочат, че именно
това чувство на удовлетворение и на контрол над
живота е важен фактор
за щастието на детето
(и на всички хора всъщност). Децата, точно както
и възрастните, имат нужда
да следват интересите си, за да са щастливи.
Здрави тела, здрави деца
Многото сън, движението и здравословната храна са естествени упражнения – да давате
на децата си време да потичат наоколо, помагат на децата да се чувстват щастливи. Също:
обърнете внимание на нуждата от структурирано време: докато някои деца са много спокойни без да имат ясен график, други се чувстват
сигурни, когато имат точен режим и знаят какво
следва във всеки един момент.
Също така е важно да обърнете внимание
на връзката между настроението на детето и
храната. Някои родители забелязват, че захарта
може и да дава силен прилив на енергия на детето, тя може да предизвиква лесна промяна в
настроението му и дори агресия. Хранителните
алергии и непоносимост също могат да окажат
влияние върху настроението на детето.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

2 АПРИЛ - междунароДЕН ден
НА ДЕТСКАТА КНИГА
Знаете ли, че детските книги също празнуват? Техният празник е на 2-ри април! Международният ден на детската книга се отбелязва
в цял свят. Над 50 години този празник вдъхва
у децата любов към четенето. Отбелязва се от
1967 г.
Празникът съвпада с рождения ден на
датския писател Ханс Кристиан Андерсен
(1805 – 1875), който е създал едни от найвеликолепните приказки на всички времена.
Роден през 1805 г. в малкото градче Одезе,
Ханс живее в скромно семейство на обущар
и перачка. Заедно с баща си майстори малки
фигурки от дърво, рисува, чете и декламира.
От малък е надарен с богато въображение и
артистични заложби, има развита фантазия и
винаги е замечтан. Светът около него оживява – купичката, лъжичката, вилицата, уличният
фенер... и разказва собствена история. “Няма
по-хубави приказки от тия, които създава самият живот”, казва Андерсен, с което показва
колко правдиви и истински са неговите истории. В своите приказки: “Новите дрехи на
царя”, “Оловният войник”, “Малката русалка”,
“Малката кибритопродавачка”, “Принцесата

Деня на детската книга отпразнуваха по
нетрадиционен начин и третокласниците от нашето училище. На специално тържество бяха
поканени много от нашите млади автори – ученици, за да разкажат на по-малките от тях как
се създава едно произведение и разбира се
да прочетат най-обичаната тяхна творба.Това
бяха: Борислав Стоянов, Цвета Владимирова,
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върху граховото зърно” и т.н., писателят разкрива с изключително майсторство човешките
слабости и добродетели на своите герои.
През 1956 г. Международният съвет за
детската книга учредява специална награда
„Ханс Кристиан Андерсен” - най-голямото
международно отличие за детска литература,
наричана още „Малката Нобелова награда“.
На всеки две години страните от цял свят имат
възможност да предложат за награждаване
изявен детски автор и илюстратор. Номинирани писатели от България са били Георги
Константинов и Асен Босев, както и Любен
Зидаров в секцията за детски илюстратор.
Сред носителите на наградата „Ханс Кристиан Андерсен” са Астрид Линдгрен, Ерих
Кестнер, Туве Янсон, Джани Родари…
Първата българска книга, включена в Почетния списък, е „Приказен свят“ на Ангел Каралийчев през 1974 г. В Почетния списък са
включени и нашите писатели Валери Петров
за “Пет приказки” през 1988 г., Йордан Радичков за книгата “Малки жабешки истории”
през 1996 г. и Веса Паспалеева за “Пролет в
родината” през 1980 г.

Александра Нанкова и Габриела Майдозян от
4 б клас, Димитър Петров и Даниел Нерсесян
от 4 в клас, Татяна Христова и Татяна Екмекчиян от 5 а клас, Александра Атанасова и Лора
Апостолова от 6 в клас.
Всички с удоволствие отговориха на зададените към тях въпроси: Защо са избрали
точно тази тема за писане; Как избират да на-

пишат стихотворение, а не приказка например;
Лесно ли откриват необходимите думи; Кой им
помага и с какво; Трябва ли да имаме точно
определено настроение, за да започнем да пишем нещо; Как приемат оценката на другите за
създаденото от тях; Страхуват ли се от нещо в
работата си и т.н.
Поздрав към всички присъстващи поднесоха Магдалена, Петьо, Диана, Арман и Преслава от 3 а клас, които изиграха драматизацията ,,Малката Божана отива в училище” от
книгата на Божана Апостолова. Представиха

се като истински актьори, на които сценичната треска дори не личеше. С играта си показаха твърдото решение да продължат да се
развиват на театралното поприще, пък един
ден, кой знае - може да ги видим и на голямата сцена.
С ведро настроение, усмивки на лице и пожелание за интересна и пълноценна пролетна
ваканция децата напуснаха салона, подобаващо украсен с изложба от най-хубавите детски
книги, както и табла с илюстрации към тях, създадени от всички класове.
Елена Пенишева - библиотекар

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Что такое весна ?

Вышел из берлоги медвежонок и спросил
у мамы-медведицы:
-

Что такое весна?
А мама в ответ:
Что такое весна?
Ты спросил у меня,

А на это ответить так просто.
Это яркое солнце
и птиц трескотня,
И весёлое, тёплое солнце.

Распускается лес
И подснежник расцвёл,
пробудились медведи от спячки.
И на сердце становится так хорошо...
Ведь весна – это праздник и счастье!
- Я понял, - сказал медвежонок. Здравствуй, весна!

Мария Николова – учител по руски език
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ЕКОЛОГИЯ

21 Март – световен ден на гората

Международният ден на гората се отбелязва
от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие
по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971),
подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората
и фауната на горите. Европейската земеделска
федерация (CEA) направи през 1971 г. предложение на Организацията за храни и земеделие
(FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на
пролетното равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие
в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като
Световен ден на гората.
Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на

разнообразие от растения и животни. Наред с
това горите имат и важно стопанско значение
за икономиката на дадена страна. Затова всеки
носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието
на страната.
Индустриализацията е съпътствана с проблеми при опазване на околната среда. Некомпетентното поведение води до изчерпване на
природните ресурси на Земята и до превръщането й в непривлекателно място за живеене.
Най-важното, което трябва да се направи, за да
оставим за бъдещите поколения чиста природа
и планета, на която може да се живее, е да
пазим горите, да залесяваме и да не допускаме
процесите на ерозия да се развиват.

Юлия Ковачева - учител по биология, по материали от интернет
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Отговор
на задачата
от брой 105
1.De1+
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Нова задача:
Бели на ход печелят:

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

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!
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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ПОКАНА
Уважаеми родители, ученици и учители, наближава

23 април –
Международния ден на книгата
и авторското право.
По този повод ние, членовете на клуб ,,Приятели
на книгата”, всяка година инициираме кампания

,,ПОДАРИ ЛЮБИМА КНИГА
НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА,
ЗА ДА Я ПРОЧЕТАТ И ДРУГИТЕ!”.
Подкрепете ни, за да обогатим
НАШАТА БИБЛИОТЕКА това толкова важно за всички ни място!
Тази година началото постави
г-н Красимир Ангелов с дарение от
123 тома прекрасна руска класическа литература.
Ще Ви очакваме през целия месец април.
За всичко останало се обръщайте към библиотекаря –
Елена Пенишева е-мail: elipenisheva@abv.bg
GSM 0897410846 или просто елате в библиотеката.

Да успеем заедно!
Клуб,,Приятели на книгата”

