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Състезание по творческо
писане на английски език
На 28.03.2014 г. приключи четвъртото национално състезание
по творческо писане на английски
език. В него участваха повече от
4000 ученици от 6 до12 клас от 180
училища в България.
Участие в състезанието взеха
шестокласници и седмокласници
от ОУ ”Алеко Константинов”, които
получиха сертификати за участие.
За участие в национален финал
бе класирано есето на Йоан Щерев
от 6в клас на тема: ”You are a tree
- tell your life story”. Поздравления
и пожелания за нови успехи и творческо вдъхновение!
Стела Куртева - учител по английски език

Успешно представяне
Ученикът от 4 а клас Стефан Петков представи достойно нашето училище в математическото състезание „Европейско кенгуру” и се класира на трето място.
Поздравяваме го за неговото постижение и му желаем нови успехи в света на знанието!

Виктория Стойнова - начален учител
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Силни и в спорта
На 7 и 8 в април в Новотел Пловдив се проведе
ДИП - блиц /Държавно индивидуално първенство/ по
шахмат за юноши до 12 години.
Ярослав Докузов от 4 г клас на ОУ ,,Алеко Константинов” се представи отлично, спечелвайки сребърен медал от общо 70 състезатели от цялата страна!
Желаем му изкачване по стълбичката все по-нагоре!
Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

фортисимо в клас
В предишния брой ви запознахме с програмата “Фортисимо клас”, която се осъществява със съдействието на
Фондация „Америка за България” и обхваща часовете по
музика на паралелките от четвърти клас. Освен с духовите
инструменти флейта, тромпет и валдхорна, в няколко поредни седмици учениците от четвъртите класове в нашето
училище имаха удоволствието да се запознаят и с инструменти от другите групи в симфоничния оркестър.
Представянето на цигулката развълнува силно учениците. Чрез прекрасните изпълнения и разказ на Ани Цончева
те се запознаха с нейното устройство, разбраха какво е
пицикато, как се променя тембъра на инструмента при използването на сурдинка и много други интересни неща.
Не по-малко вълнуваща беше и срещата с виолончелото.
Представи го Анет Артинян и децата силно се впечатлиха
от изпълнението и красивия тембър.
Дългоочаквани бяха моментите, когато те вземаха инструментите в свои ръце, за да посвирят.
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С голям интерес и радост учениците посрещнха и часовете, в които се запознаха
ударните инструменти. Под ръководството на
Десислава Гюзелева те опитаха различните начини на свирене.
Програмата „Фортисимо в клас”, която
представя различни инструменти пред четвъртокласници в часове по музика в училище от
професионални преподаватели, ще завърши с
голям концерт на 25.04.2014 г., който ще се
дирижира от Максим Ешкенази.
С нетърпение очакваме тази среща.
Нина Димитрова - учител по музика

НА ЛАГЕР
Учениците от вторите класове прекараха пролетната ваканция в град Хисар.
Дните отлетяха неусетно, защото много се забавляваха.
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Всеки ден плуваха и се спускаха по водната пързалка в минералния басейн. В парка сред
раззеленените дървета и нацъфтелите великденчета играха с топка, на федербал и фризби.

Вечерите бяха много интересни – дискотека, конкурси, представяне на проекти.
Учениците ще запомнят пролетния лагер и с посещението на Тракийския комплекс в с. Старосел, Археологическия музей и Римската гробница в града.
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М. Райковска, И. Балинска, З. Христова, М. Митева – класни ръководители 2 клас

Алиса помага на розата и другите
цветя да спасят градината
В един прекрасен ден Алиса решила да отиде в близката градина.Там било пълно с красиви
цветя: маргаритки, рози, зюмбюли, минзухари и много други. Поразходила се малко и изведнъж
чула нечий плач. Тръгнала към звука. Надникнала зад едно храстче и видяла, че една роза плаче.
Алиса я запитала какво й се е случило. Разбрала, че през градината са минали много лоши деца
и са изпотъпкали сестрите на розата. Алиса се разчувствала и поискала да помогне. Почистила
разхвърляните клонки и листа по земята. Поляла розичката. Успокоила я с нежни думи. Казала
й , че следващата година около нея ще пораснат нови розички, но тя трябва да има търпение. За
да не се случи нещо по-лошо Алиса поставила табела, на която пишело: „Моля, пазете цветята!
Те са най-красивото нещо в природата!”
								
Нина Маркова 3б клас
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Алиса в цветната градина
В една свежа утрин Алиса реши да се поразходи. Слънцето грееше и се отразяваше в капчиците роса по тревата. Славеят пееше своята чудна песен. Врабчето весело чуруликаше. Всички
се радваха на прекрасната утрин.
Алиса стигна до една цветна градина с парички. В средата на градината имаше стара
върба, свела клони към земята. Алиса застана на сянка под дървото и започна да се любува на
цветята. Те я привлякоха с красотата и аромата, който се разнасяше из цялата градина. На Алиса
много и се искаше да поговори с всяко цвете, за да разбере повече неща за него. Това обаче и
се струваше невъзможно.
Внезапно момичето чу шепот. Една красива лилия тихичко промълви, че цветята могат да
говорят, но само с този, който го заслужава, а Алиса е много добра и си струва да проведе
разговор с нея. Момичето беше толкова смаяно, че в първия миг не можа да каже нищо. После
проговори срамежливо, почти шепнешком. Попита червената роза дали може да я откъсне и да
я занесе вкъщи. Розата й отговори, че има остри бодлички, които пазят никой да не я докосва.
Тя трябва да остане в градината, където може да разнася аромата си.
След това Алиса помоли едно жълто лале да й разкаже за себе си. Цветето сподели, че
има много сестрички и всички са с различен цвят. Те красят градините през пролетта. Има и
сестричка, която живее в планината. Това е чудното родопско лале. Никой не трябва да го къса,
защото то е защитено.
После Алиса видя в близкото езерце една красива водна лилия. Момичето я попита как
така расте във вода и с какво се храни. Цветето й обясни, че има дълго, дълго стъбълце, което стига до дъното на езерцето. Там има
много храна за него.
Уморени от разговора цветята затвориха своите чашки и
се приготвиха да спят. Алиса се сбогува с тях доволна, че се порадва на красотата и аромата им и научи много неща за живота
им.
								
Златомир
Ангелов 3б клас

Кокиче
Малко цвете съм в градина
аз вещая пролетта,
вижте ми цветчето,
то навело е глава.
И край храсти голи
даже още под снега
кокиченцето бяло
пълни цялата леха.
Аз с ръчички малки
белите камбанки
в миг ще набера
и букет на мама ще подаря.
Мартин Коевски 3б клас
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Алиса
в страната на илюзиите
Алиса стигна до ограда от планини с облаци отгоре. Над тях тя видя нещо, което приличаше на огледало -други планини се спускаха от небето. Под тях също имаше слой облаци, като
между двата слоя имаше малко разстояние и така се получаваше невероятна картина. Алиса
беше любопитна и искаше да види какво има зад тази чудна ограда. Тя си спомни, че е запазила
малко от една гъба, която може да те прави по-голям или по-малък. Детето хапна две парчета и
веднага стана великан.Направи две гиганткси крачки и веднага се озова вътре в градината. Там
отново изяде две парчета и стана с нормален ръст. Алиса видя четири полета. Първото беше голо
блато пълно с водни растения, второто - градина пълна с полски растения и животни. Третото
поле беше кална пустош почти без живот. Когато през нея преминеше някое животно, от земята
излизаше гигантско зелено хищно растение, което го изяждаше. А четвъртото поле? То беше
същинска пустиня. Там нямаше никакви растения и животни. Интересно беше , че отгоре се виждаше същата картина. Алиса беше объркана. Тя не знаеше дали дали стои върху огледало или
не. Изведнъж двете планини започнаха да се стесняват. Момичето тропна силно с крак и всичко
се счупи, а тя започна да пропада в тъмна бездна.
Васил Кръстенов 3б клас

Нова приказка
за Снежанка
След дълъг стогодишен сън Снежанка се събуди. Отвори очи и видя край леглото си странно
облечени деца.
- Какви са тези странни смешни дрехи, които сте облекли? Такива не съм виждала – каза
Снежанка.
- Това са дънки и блузи. Всички хора се обличат с тях, защото са много удобни – отвърнаха
децата.
Те заведоха Снежанка в една стая и там тя видя гардероб.
- Тук ли криете вашите съкровища? – попита момичето
- Не, това е най-обикновен гардероб. В него се слагат дрехи. Ето, вземи си и облечи тези,
които ти харесват.
Внезапно Снежанка чу зад гърба си шум и се стресна. Обърна се и видя една говореща кутия.
- А това какво е? Как всички тези малки хора са влезли в тази кутия?
- Това е телевизор, чрез него научаваме новините от света – обясниха и децата.
Едно от тях натисна копчето на дистанционното управление и екранът на телевизора угасна.
Снежанка излезе от къщата и видя стотици бръмчащи коли. В нейните очи те изглеждаха като
дракони. Тя се усмихна. Надяваше се и нейният прекрасен принц да дойде с такъв дракон, да се
оженят и да заживеят щастливо.
Ивайло Манев 3б клас
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Адриана Панайотова, 1 в клас
Александра Вачурова, 1 в клас

Кирил Халачев, 1 в клас
Ивон Григорова, 1 в клас

Надежда Цапрева, 1 в клас
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Училище за родители

Родителски стилове

Вероятно сте забелязали как в различните семейства взаимоотношенията между деца и
родители са различни. Очакванията и изискванията са различни, правилата също. Те зависят
до голяма степен от личността на родителите
и начина, по който те самите са обгрижвани и
възпитавани като деца, но значение има също
темпераментът на детето и доколко то се влияе
от въздействието на своите родители.
Стилът на родителстване може да бъде определен като се имат предвид 4 основни показателя:
- контрол /опити да се насочва или модифицира чувството на зависимост, агресията и
играта/
- изисквания за по-голяма зрялост /опити
да се накарат децата да вършат нещата по найдобрия възможен им начин/
- яснота в общуването /изслушване и разговаряне с детето/
- обгрижване /изразяване на топлота и гордост от поведението на детето/
На базата на тези показатели се установяват три разновидности на родитеския стил:
1. Авторитетни родители, които имат високи стойности и по четирите показателя.
2. Авторитарни родители, които показват
само висока степен на контрол, но слаб интерес към детето.
3. Отстъпчиви родители, които показват
високи резултати само по отношение на обгрижването.
В общуването си
с детето авторитетните родители упражняват контрол,
когато е необходимо, но те обясняват
своите действия и
поощряват децата
сами да изразяват
своето мнение. Авторитарните родители се държат на
дистанция от своите
деца. Те изискват

строго подчинение и определен стандарт на поведение, които не се обясняват на детето, „Ще
направиш това защото, аз ти казвам“. Отстъпчивите родители са много привързани към децата
си, но не успяват да си създадат авторитет пред
тях. Те рядко ги ограничават, поставят малко
изисквания пред тях и отбягват наказанието за
лошо поведение. Както може да се очаква, тези
родителски стилове са свързани с различия в
социалното развитие на децата.
Баумринд открива, че децата на авторитарните родители са по-често без настроение,
неуверени и затворени в себе си, докато при
отстъпчивите родители децата са незрели, пасивни и зависими. Само децата на авторитетните родители се оценяват изцяло позитивно. Те
са независими и самостоятелни, дружелюбни и
енергични. Така че най-добре приспособените
и социално развити деца са на родители, които обичат, но и изискват, обсъждат целите и
стандартите на поведение със своите деца. В
своето изследване Баумринд открива, че 8-9
годишните деца на авторитарните и на отстъпчивите родители при решаване на тестове за
интелигентност, дават по-малко оригинални
отговори и са по-неуверени, докато децата на
авторитетните родители притежават по-голяма
самоувереност, самостоятелност и общуват полесно. Родителските стилове имат връзка и с
успеха в училище. Изследване обхванало около
8 хиляди деца от горния курс на средното училище, показва, че децата на авторитетните родители имат сравнително по-високи оценки от
учениците, чиито родители са авторитарни или
отстъпчиви. Когато разсъждаваме върху тези
резултати, ние, естествено се изкушаваме да
си припомним, как ние
самите сме били отгледани от нашите родители и как би трябвало да
използваме тази информация, за да възпитаме
следващото поколение
по-добре.

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

ЩЕДЪР ЖЕСТ
КЪМ УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
31 март 2014 г. - Директорът на нашето училище, г-н Красимир Ангелов, показа своята съпричастност и желание за подпомагане на духовното съзидание на
нашата училищна общност, като направи ценен дар от личната си библиотека. От
дългия списък ще цитираме само някои от тях:
Поредица ,,Жизнь замечательных людей”- ,,Н. Островсий”, ,,А. Крылов”, ,,Кант”,
,,Паганини”, ,,Спартак” и т.н., събрани съчинения и избрани творби на М. Шолохов, Р.
Рожденственский, А.Толстой, К. Симонов, Ю. Нагибин, П. Загребельний - пълна колекция на творчеството му и други.
Приемаме това ценно дарение като отлично начало на ежегодната дарителска кампания на библиотеката ,,Подари любима книга, за да я прочетат и другите” и вярваме,
че този пример ще допринесе в голяма степен за успеха на начинанието сред всички
наши читатели.

Изказваме благодарност към г-н Ангелов за проявената щедрост!

Елена Пенишева - библиотекар
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НОВИ
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Скоро Пасха!
Светлая Пасха – волнующий праздник,
Таинство, чудо, рожденье добра!
Пусть наши души наполнятся счастьем,
Мудрости будет в них больше, тепла!
Пасхальные яйца Карла Фаберже
Петер Карл Фаберже (1846 – 1920) - знаменитый русский ювелир,
основатель семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства.
Фаберже производил разнообразные ювелирные изделия, но славу принесли ему именно ювелирные яйца, известные на весь мир как пасхальные яйца Фаберже.
Первое яйцо Фаберже появилось в 1885 году. Оно было заказано
российским императором Александром III как пасхальный подарок для
супруги Марии Фёдоровны. И за создание этого подарка взялись Карл
Фаберже и ювелиры его фирмы.
Яйцо снаружи покрыли белой эмалью, имитирующей скорлупу, внутренняя его часть была вылита
из матового золота. В нём была спрятана курочка из цветного золота,
внутри которой, по принципу матрёшки, располагалась маленькая рубиновая корона. Искусство Фаберже настолько понравилось императрице,
что придворный ювелир Карл Фаберже получил задание – каждый год
создавать по эксклюзивному яйцу. Ювелирное изделие должно было быть
уникальным, не повторяться и содержать в себе сюрприз.

Ландыши

Лебедь
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Яйцо с решёткой и розами

Павлин

Конный памятник Александра ІІІ

Пеликан

Петушок

Позже фирмой Фаберже был изготовлен ещё ряд пасхальных яиц.
Александр III стал основателем традиции. На Пасху он дарил своей супруге Марии Фёдоровне яйца Фаберже. После его смерти эту традицию продолжил его сын – Николай II. Он дарил пасхальные яйца Фаберже как своей супруге Александре Фёдоровне, так и своей матери
– Марии Фёдоровне.
Считается, что императорская коллекция включает 52 произведения ювелирного искусства
(всего же было сделано 71 яйцо). Все они сейчас раскиданы по миру, по частным коллекциям и музеям. 10 находятся в Оружейной палате, ещё 11 — в коллекции Вексельберга, 1 — в
Русском национальном музее, остальные вне пределов России. А местонахождение восьми яиц
императорской коллекции до сих пор неизвестно при том, что каждое из них стоит порядка
1 млн долларов.
Васка Г уджева – учител по руски език

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Интересни факти
за България
Продължение от брой 105
1. Първият компютър е създаден от българин. В периода 1937-1942 г. Джон Атанасов,
учен от български произход, и Клифърд Бери, американски изобретател, работят към Университета в Айова и създават първия цифров електронен компютър.
2. Първият дигитален ръчен часовник също е създаден от българин. Неговото име е Петър
Петров.
3. Безспорно българското кисело мляко е най-доброто в света. Това се дължи на уникалната бактерия Лактобацилус булгарикус, която се използва за направата му и която се среща
само в нашата страна.
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4. Съществуват солидни исторически сведения, че още от Каменната ера на днешната
територия на България се е произвеждало вино. Към момента страната си е спечелила репутация на винопроизводител от световна класа.
5. Всяка година на 1-ви март българите си разменят мартеници. Изработените от червенобели конци украшения са символ на здраве и щастие.

6. Известният създател на Facebook Марк Зукърбърг има български корени: дядо му се
преселил от България в САЩ през 40-те години на миналия век. Самият Зукърбърг, който е
кръстен на дядо си Марко, заявява, че се гордее с българския си произход.

Клуб „Медии „Алеко” по материали от интернет
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ШАХМАТ

Отговор
на задачата
от брой 106:
1.Тd7
1-0
Нова задача:
Черни на ход правят реми:

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ
ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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