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Велизара Филева на финал
за момичета до 11 г. в Бресюр,
Франция - 26.04.2014 г.
Велизара Филева от ТК
”Албена” (Пловдив) достигна
до финала на международния турнир “Top 10/12” за
момичета до 11 г. в Бресюр,
Франция. Тя е ученичка от
4а клас в нашето училище.
След пет последователни победи над полякиня с
6-0,6-1, парагвайка с 6-3,6-2,
белгийка с 6-2,4-6,6-1, полякиня с 7-5,6-3 и холандка с
6-3,6-1, Велизара достигна
до финала на турнира при
схема от 64 участнички. Това
й даде шанс да се изправи
срещу англичанката Кети
Ленд в спор за титлата.

От ляво надясно: Марина Христова, Иван
Пенев, Николай Неделчев и Велизара Филева

Българският отбор с треньор-водач Велислав Венински е във Франция на един от
най-престижните турнири в света до 12 г. от
календара на Тенис Европа. За първи път тази
година се организира отделна схема за деца до
11 г. Много държави участват със свои представители - САЩ, Англия, Холандия, Австрия,
Белгия, Норвегия и др. Останалите български
представители Марина Христова, Иван Пенев и
Николай Неделчев постигнаха по една победа в
основната схема.
Присъствието на децата в този топ турнир в
Бресюр, Франция, е част от политиката на БФТ
за участие на най-малките ни тенис надежди в
най-силните турнири в Европа и за подпомагане на тенис развитието при подрастващите като
цяло.
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Велизара Филева от 4 а клас се представи блестящо и спечели титлата от силния Международен
турнир за девойки до 11 г. в Бресюр, Франция.
На финала тя се наложи над англичанката Кети
Ленд с категоричното 6-1,6-0.
С партньорката си Марина Христова (в дясно
на снимката) Велизара достигна и до полуфинал на
двойки, където отстъпиха пред двойката на домакините от Франция Жакемо/Леклерк след 2-6,6-7(6).
Честито!
Радваме се искрено на твоите успехи!

Успехи, с които се гордеем
Изминалата седмица ни поднесе възможността ние – ръководство, учители, ученици и родители да споделим радостта от успехите на двама четвъртокласници от ОУ „Алеко Константинов”.
Г-жа Букович имаше удоволствието да връчи грамотата на Бояна Цветковска от 4 а клас
– победител в състезанието „Английски за знаещи” под бурните овации на нейните съученици
и всички присъстващи.
Своята грамота получи и Борислав Стоянов от 4 б клас – победител в XXI Национално Великденско математическо състезание, домакин на което е ОУ „Драган Манчов”, гр. Пловдив,
а на второ място е класирана Ивета Иванова от 4 а клас.

Организатори на състезанието са:
Съюз на математиците в България секция “Изток” гр. София, Училищно настоятелство при ОУ “Драган Манчов” - гр.
Пловдив и Общински детски комплекс - гр.
Пловдив.
Турнирът се провежда едновременно в
градовете: София, Пловдив, Варна, Плевен,
Русе, Шумен, Хасково, Видин, Монтана, Горна Оряховица, Кюстендил, Благоевград, Гоце
Делчев, Сандански, Ямбол, Разград, Ихтиман, Свиленград и Братислава (Словакия).
Пожелаваме ви още много победи в света на знаещите и можещите!
Клуб „Медии „Алеко”
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Ден на детето в Турция

На 23 април в Турция се отбелязва Денят
на детето. Традицията е поставена от Кемал
Ататюрк, който на тази дата през 1920-та
година открива Великото национално събрание и обявява Турция за независима светска
република. На този ден в Турция се събират

деца от много страни и отбелязват празника с песни, танци и подаръци.
Нашите ученици бяха поканени в генералното консулство на Турция в Пловдив, за да
отбележат празника заедно с деца от други
училища от различни етноси. Те отправиха
своето послание към турските деца като им
пожелаха щастливо детство и весели игри.
Поздрава беше отправен на български и турски език. Вокална група „Междучасие”, с ръководител г-жа Нина Димитрова, впечатли гостите с изпълненията си на турската песен „Gel
yanima” и „Една българска роза”.
Като израз на нашите благопожелания
директорът на нашето училище г-н Ангелов
предаде на генералния консул на Република
Турция Шенер Джебеджи албум с рисунки,
специално нарисувани от нашите ученици за
турските деца, и стикери, символизиращи приятелството между децата от двете държави.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Клуб “Млад огнеборец“

През последните три години ние, ученици
от VІІ а и VІІ б клас, поставихме началото на
традиция в нашето училище – съществуването
на клуб „Млад огнеборец”.
На сбирките, които провеждахме под ръководството на обучаващите ни старши инспектор Мирослав Колев, инспектор Иван Мерджанов и главен пожарникар Стефан Чолаков от
Първа районна служба за пожарна безопасност
и защита на населението и на г-жа Васка Гуджева, ръководител на клуба от училището ни,
научихме много неща в областта на пожарната
защита, придобихме полезни практически умения да се грижим за своята безопасност и за
безопасността на другите.
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Вече три години достойно се представяме на
районното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. Тази година
то се проведе на 25 април на лекоатлетически
стадион „Пловдив”. Участваха седем отбора. На
състезанието дадохме всичко от себе си и се
представихме отлично. Класирахме се на достойното ІІІ място след други два силни и сериозно подготвени отбора. Получихме и Грамота
за участие и успешно представяне. От нашето
училище се състезаваха: Ангела Ночева, Весела
Рангелова, Виктория Бозукова, Елеонора Комитова, Евгения Шопова, Ивайла Текелиева, Йоана
Сиракова, Недялко Дочев, Симона Рангелова,
Стефан Пепелянков и Иван Гатешки.

Надпреварата беше в дисциплините “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400
м щафетно бягане с препятствия”. Показахме
отлични умения за боравене с пожарникарска
техника: правилно скопчаване на шлангови линии, преодоляване на воден трап и тунел, пълнене на резервоар-мишена с кофпомпа, връзване на възли, поставяне на противопожарни
съоръжения. Освен всичко, което научихме за
състезанието, разбрахме, че най-важното е да
бъдем единни, да бъдем задружни, да си помагаме, да бъдем един екип.

Тази година завършваме VІІ клас. Участието в клуба ни научи на взаимопомощ,
сплотеност и екипност в работата, донесе
ни много нови емоции, преживявания, запознанства, радост от успехите, удовлетворение
и гордост, че сме ученици от ОУ „Алеко Константинов”.
Евгения Шопова
капитан на отбора
VІІ а клас

В света на музиката
На 25.04. учениците от 3 и 4 клас посетиха концерт – финал на програмата „Фортисимо в клас”.
Обогатиха знанията си за видовете музикални инструменти. Децата се пренесоха в света на музиката, като „прелетяха” в различни държави и се запознаха с имената на велики композитори.
Концертът беше великолепен, дирижиран от Максим Ешкенази. Любимците на учениците
– Шайбата и Печенка, предизвикаха бурни аплодисменти. Щастливи, учениците се върнаха за
учебните занятия.

М. Найденова – класен ръководител на 4б клас
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ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР В ГРАД БАНСКО
И тази година пролетната ваканция донесе
много емоции на нас – учениците от четвъртите
класове, защото бе свързана с прекрасни мигове в зимния ни курорт Банско. Нетърпеливи да
започнем своето приключение, най-напред посетихме Рилския манастир. Разгледахме църквата и музея на манастира, снимахме се и си
взехме сувенири за спомен. На свежите поляни
извън манастирските порти похапнахме и поиграхме.

Най-после пристигнахме в хотел „Бъндерица”, който бе наш дом през тези незабравими пет дни и отправна точка за нашите
пътешествия. Всеки ден плувахме в басейна, а всяка вечер се забавлявахме чудесно
с различно по тематика парти. Дискотека,
конкурс за най-оригинална прическа, забавна викторина, пижамено парти, игра на филми... и всичко това придружено с много смях
и награди.

Кулминацията несъмнено бе последната вечер, когато се проведе конкурсът за Мис и Мистър
Пролетен лагер и за най-добре танцуваща двойка или индивидуален изпълнител.
Всеки ден ни носеше нещо ново и интересно. Някои от нас за първи път пътуваха с влак –
теснолинейката, която ни отведе на следобедна разходка до Разлог. Много ни хареса в Рупите.
С удоволствие поиграхме на поляните край Роженския манастир. В Мелник посетихме Кордопуловата къща и се пренесохме като с магическа пръчка назад във времето.
И това не е всичко. Прекрасен финал на пролетния лагер бе разходката с водни колела на
езерото „Клептуза” във Велинград.
Бе толкова хубаво, че не ни се искаше да свършва! До нови срещи, прекрасни кътчета на
България!
Учениците от 4а, 4б, 4в и 4г клас
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Мечта
Аз съм мама и обичам
хубаво да се обличам.
Да се кипря ей така,
да приличам на мома.
Грим тук, руж там
и червило, за да не е сам.
Остана само това
тоалет да избера яке или сако, не знам,
но да е без петно,
джинси или панталон,
с тях да яхна прелестен кон.
Готова съм и ще кажа само,
че има причина да те наричат
„мамо“!
Ще изляза вън и
със силен вик ще кажа:
,,Не съм ли много шик!?“
Александра Атанасова – 6 в клас
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Трите
ореха
Живяло някога едно семейство. То било много бедно. Веднъж бащата казал на тримата си
сина да отидат в града и да работят една година, а после да се върнат. Тръгнали и стигнали
до един кръстопът. Най-големият брат тръгнал по първия път, средният по втория, а най-малкият
по третия . Най-големият брат стигнал до град наречен Търново. Там той започнал да работи в
една хлебарница и печелел добре. Вторият брат стигнал в Перущица, където отворил месарница и също печелел добре. Третият пък стигнал до град с име Казанлък. Станал чирак на един
дървар.
Тримата братя работели усърдно цяла година и дошло време да се прибират. На кръстопътя
те отново се срещнали и попитали кой колко пари е събрал. Най-големият спечелил три кайсии,
които купил с пари, вторият две кайсии, а третият показал три ореха, които дърварят му предложил вместо жълтици. Чиракът избрал орехите. Когато се прибрали в дома си и показали кой
какво е спечелил, бащата се ядосал като видял трите ореха и решил да ги изяде. Най-малкият
брат счупил орехите, но вместо ядки от тях излязла маса пълна с храна, каруца, натоварена с
кайсии, жълтици и прекрасно младо момиче за невеста на най-малкия брат. Тогава той много се
зарадвал. Разделили печалбата на всички и заживели щастливо до края на дните си.
Татяна Христова – 5 а клас
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Дара, 1 а клас

Захари Лазаров, 2 а клас

Виктория Попова, 2 а клас

Божидар Тодоров, 2 б клас

Училище за родители

Устойчиви деца, уверени родители

Колко добре детето ви успява да се справя в трудни ситуации, да посреща разочарования или да приема тежки уроци? Иначе казано
– колко устойчиво е то? Ние, като родители,
често си мислим, че е наша работа да защитаваме децата си и да ги предпазваме в трудни
ситуации, но истината е, че тази защита предпазва само нас.
От друга страна, ние искаме те да се научат да се справят с гнева, тъгата и страха си.
В повечето случаи самите ние не сме изживели тези чувства като деца, защото не са били
допускани от нашите родители. Съответно не
сме сигурни как да се справим с тях, ако се
случат на нашите деца. Затова избираме полесния вариант – просто правим всичко възможно, за да не им се случват.
Когато сме прекалено обгрижващи и бранещи децата си, опитвайки се да ги правим
щастливи, без да искаме ние намаляваме способностите им да се справят с неизбежните
критични ситуации в живота, които са извън
техния контрол.
Изграждането на устойчивостта на децата,
изисква от нас 5 основни неща:
1. Да се доверим на способността на детето ни да се справи само.
2. Чрез думи и жестове го уверете, че има
капацитета да отблъсне разочарованието или
проблема.
3. Разрешавайте, приемайте и предоставяйте възможности на детето да изпитва чувства на тъга, страх, гняв или разочарование.
4. Не бързайте да разрешавате възникнал
проблем, без да усетите ангажираност и от
негова страна.
5. Намерете баланс между неговите и вашите нужди.
Децата са много по-способни да се справят и да решават проблемите си, отколкото
ние предполагаме. Нашето естествено чувство
като родители, да се грижим за тях и да ги
закриляме, лесно може да се превърне в прекалено обгрижване, смятайки, че така е подобре за тях и за тяхното щастие.
Като ги предпазваме от разочарования
или им казваме, че не трябва да се чувстват
ядосани или тъжни, реално ние не им правим

добра услуга. Ако имат нужда да поплачат
– нека, това може да е техният метод. Ние
не трябва да правим нещо или да променяме
друго. Това, което е нужно е просто да признаем техните усещания в момента и да бъдем
съпричастни към това, което изпитват. Така
децата ще разберат и ще знаят, че са чути,
разбрани и че това, което изпитват е нещо
съвсем нормално.
За да бъдат децата ни устойчиви на ситуациите, които животът ще им подхвърля, да
бъдат здраво стъпили на земята и да са уверени в способностите си, ние родителите трябва да разпознаваме разликата между нашите
проблеми и проблемите на децата си, да им
позволяваме да преживяват и решават сами
проблемите си и да им помагаме и подкрепяме, но не да им казваме винаги какво и как
да правят. Добре е да им предоставяме възможност свободно да изразят чувствата си.
Например чрез ролеви игри или изживяване
на фантазии. Дори, ако детето има нужда да
освободи натрупана агресия, да му предложим някакъв безопасен за него и околните
начин да го направи, без да го караме да се
срамува от чувствата си.
Често, родителите пренебрегваме или се
правим, че не забелязваме трудна ситуация,
защото не сме сигурни как точно да постъпим. Истината е, че ние не трябва непременно да знаем всичко. Даже е добре, ако не
знаем, защото така няма да наложим нашия
метод на справяне с положението на детето
си. След като веднъж приемем чувствата му
и му предоставим възможност да ги изрази,
ние го насочваме и му помагаме само да намери своите собствени отговори. Може да го
подпомогнем като правим предложения, ако
усетим, че не знае как да постъпи, но най-добре е да го оставим да го води неговата мисъл и любознателност. Детето е способно да
намери отговори на въпроси, за които никога
не бихме си и помислили. Защото, когато казваме на малкия човек как да мисли, какво да
направи и какво да каже, ние рискуваме да го
направим зависим от решенията и помощта на
някой друг, за да намери решение на собствените си проблеми.

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

210 години от рождението
на Йохан Щраус (баща)
/1804-1849/
Австрийски композитор, цигулар и диригент, и 165 години от смъртта му (25 септември 1849 г.) Автор е на 152
валса, 32 кадрила и 13 полки.
Йохан Щраус Баща има доста безнадеждна семейна
участ, сполетяван от внезапни нещастия. Майка му умира
ненадейно, когато той е само на седем, а няколко години по-късно пропилият се и изпаднал баща, собственик на
малка ферма се самоубива не от скръб, а заради неизплатени дългове. Бурната младост обаче, провокира лудории
у Щраус Баща. Пролетта на 1824 г. се влюбва в чаровната
Анна Стреим, която скоро му става годеница, а година покъсно му съобщава щастливата новина, че е бременна. Двамата се женят през юли и на 25 октомври 1825 г. се ражда
Йохан. Бащата пише своите първи творби като композитор
през 1826 г., а през 1827 г. (когато се ражда вторият му
син Йосеф) основава собствен оркестър. Започва много напрегната работа като творец и директор на оркестъра.
През 1832 г. организира турне в Англия. През 1843 г. Щраус Баща открива, че синът му
Йохан взима тайно уроци по цигулка и има намерение да се посвети на музикалната кариера.
Бащата се опитва да спре сина си, който е подкрепен от майка си Ана Щрайм. Същата година
Йохан и Анна се развеждат, а през 1845 г. Йохан-син дебютира във Виена. Със създаването
на музика се занимават и другите му деца.
По време на последното му турне в Германия позициите му на верен поданик на империята
са сурово критикувани от студентите. Два месеца след завръщането му умира от скарлатина.

Световноизвестният симфоничен оркестър Щраус Оркестра - Виена
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80 години от РОЖДЕНИЕТО
НА ХРИСТО ФОТЕВ /1934-2002/
Христо Константинов Фотев е роден на 25.03.1934 г. в Истанбул. Завършва фабрично-заводско училище в Сливен (1951), но живее и работи в Бургас.
По-важни негови книги са: “Баладично пътуване. Малки
песни и балади” (1961), “Лирика” (1965), “Сантиментални
посвещения” (1967), “Пристанище” (1969), “Обещание за
поезия” (1978), “Литургия за делфини” (1981), “Спомен за
един живот” (1982), “Словесен пейзаж. Избрани стихотворения” (1984), “Венецианска нощ. Поеми” (1989). Умира на
27.07.2002 г.
По повод 80-годишнината от рождението на Христо Фотев, която ще се чества на 25 март, Благовещение, ще бъдат
връчени и наградите от Националния конкурс за поезия на
името на “Христо Фотев” в Бургас, участниците в който тази
година са рекорден брой - 140. В конкурса участват български автори, издали книги през последните две години.
Проф. Светлозар Игов написа в едно свое слово за поета: “Не зная много ли са българските градове, които могат да се похвалят, че са обезсмъртени в толкова хубави
стихове. А и не зная дали е правилно да нарека Бургас родно място на поета Христо Фотев,
а не Христо Фотев – родина на поетическия Бургас. Поне за мен Бургас винаги е присъствал
такъв, какъвто го е създал в поезията си Христо Фотев. Защото не градовете създават поетите,
а поетите – градовете.”
Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет

ЕКОЛОГИЯ

Природен парк Златни пясъци
Природен парк “Златни пясъци” се намира
на 17 км северно от град Варна и е в непосредствена близост до КК ”Златни пясъци”. Обявен
е за защитена природна територия през 1943 г.
Днес площта му е 1320,7 ха, общата дължина
е 9,2 км, а средната ширина - 1,2 км. Съгласно критериите на Световния съюз за защита на
природата (IUCN) паркът е поставен в пета категория защитени територии. Горските масиви на
природния парк следват крайбрежната линия,
обграждат курортния комплекс “Златни пясъци” и в южната си част се свързат с венец от
курортни гори на град Варна. Територията на
парка е заета от естествени широколистни гори
съставени от дъбовете цер, благун, космът дъб,
и келяв габър. Под защита са 20 редки и застрашени от изчезване растителни вида (снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.), 70
вида птици (обикнивен мишелов, голям ястреб,
черешарка, авлига и др.) и 25 вида бозайници

(сърна, дива свиня, язовец и др.). В югозападната част на парка се намира “Аладжа манастир”- средновековен скален манастир от 14
век, който с намиращите се в непосредствена
близост Катакамби образува исторически комплекс.
Двестагодишния чинар е друга забележителност на природен парк “Златни пясъци”.
С внушителните си размери(височина 20 м и
обиколка на ствола 4 м) вековното дърво впечатлява всеки посетител на Природния парк.
На територията на Природния парк са разработени пет туристически маршрута с различна
сложност и продължителност. По протежение
на маршрутите се срещат стари чешми, изградени са кътове за отдих, оформени са погледни
места с очарователен изглед към морето. Към
ДПП ‘’Златни пясъци’’ са и защитените местности ‘’Побити камъни’’ и ‘’Камчийски пясъци’’.
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Побити камъни
Побити камъни’’ се намират на около 20 км
западно от Варна и са обявени за природна
забележителност още през 1937 г. Най-характерното за тях са многобройните варовикови
колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени атрактивно върху
пясъчна повърхност. Колоните са разпръснати
върху площ от около 70 км2 и са обособени в
14 групи. Сред тях най-известната и посещавана от туристи е групата „Център-Юг” непосредствено до път I-9. Този уникален природен феномен е предмет на наблюдения и изследвания
повече от 175 години като загадката за неговото образуване все още не е разрешена и към
момента за произхода на каменните колони са
известни над 10 хипотези. Най-актуална и считана за най-научно обоснована е хипотезата,
че колоните са образувани вследствие отлагане
(седиментация) на микробиален карбонат, по
модела на мини атолите.
Камчийски пясъци
Защитена местност “Камчийски пясъци”
се намира на юг от устието на река Камчия
(на около 35 км от гр. Варна) и заема площ
от 372,6 ха. Обхваща плажна ивица, обширни
пясъчни дюни, храстови и тревни съобщества,
сладководни блата, естествени широколистни
гори и изкуствено създадени иглолистни гори.
По пясъчните дюни се срещат типични пясъколюбиви тревисти растения - лепидотрихум, български лен, морски ветрогон и др. Защитената
местност е убежище на влечуги - голям стрелец, шипоопашата костенурка и др., както и на
балканската чесновница – застрашен и защитен
вид. Тук гнездят черен щъркел и още над 20
вида прелетни и водоплаващи птици.

Г ергана Стоицова, по материали от Интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Easter Day in English-speaking world

Ангелина Велева - учител по английски език, по материали от интернет
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Осем кътчета от света,
които спират дъха
Продължение от брой 108
Салар де Уюни, Боливия
Салар де Уюни е най-голямото соленоводно езеро и е едно от най-красивите места в Боливия и Южна Америка. С площ от 10 000 кв.
км. Салар де Уюни съдържа 10 млрд. т. сол.
Солта буквално се изгребва от водата и се
насипва на камари. Цялото езеро е оградено
от планини и водата не се оттича от никъде.
Всяка зима то се изпълва с дъждовна
вода, но все пак остава достатъчно плитко.
През лятото водата му пресъхва, откривайки
утаени пластове минерали, предимно соли,
на места с дебелина 6 м. Тук не расте нищо с изключение на редки кактуси. Минералният
слой се простира до хоризонта и блести като
огледало.
Дървото “Кръвта на дракона“, Йемен
На височина достига 10 метра. Името си
дължи на червената си смола. Още през I в.
“Кръвта на дракона“ се е използвала като боя
и лекарство за лечение на дихателни и стомашно-чревни заболявания.
Дедвлей, Намибия
Вълшебно място, заобиколено от най-големите пясъчни дюни в света. Тази територия
се е образувала преди векове от проливни дъждове, но след като климатът в района се е
променил драстично, площта се обезводнява.
Хилядолетните дървета остават на същото място, независимо от промяната. Изчислено е, че
тези акациеви дървета са мъртви от над 900
години.
Мъртвото езеро се намира близо до известните солници на Сосувлей (превод: “Мястото,
от което няма връщане“).

Клуб „Медии „Алеко” по материали от интернет
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ШАХМАТ
Шахматна партия:
S - кон
L - офицер
K - цар
D - царица
T - топ
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7
5.Db3

dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 a6 8.Le2 b5
9.Db3 Sc6 10.e5 Le6 11.Dd1 Sd5
12.0-0 Sxc3 13.bxc3 Ld5 14.Le3 Sa5
15.Sd2 c5 16.Lf3 cxd4 17.cxd4 Sc4
18.Sxc4 bxc4 19.Tc1 e6 20.Da4 Lxf3
21.gxf3 Dd5 22.Txc4 Dxf3 23.Tfc1
Dg4+ 24.Kh1 De4+ 25.Kg1 Dg4+
26.Kh1 De4+ 27.Kg1
1/2
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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