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„Родна стряха“
Виктор Славчев
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„Разходка“
Теодора Анева
2 б клас
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„На реката“ - Яна Панова, 2 б клас

„Охлювата къща и Бързоходко“ - Магдалена Палкова, 2 б клас
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„Подвижният тротоар“ - Ева Петкова, 2 б клас

Магдалена Палкова, 2 б клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Виена - световна столица
на музиката
Австрийската столица Виена е най-добрият
град за живеене в Европа трета поредна година.
Старата имперска столица днес е с население
1,7 милиона души, които живеят в изключително чист град, богато озеленен и с много добре
поддържани сгради.
Всеки ден хиляди туристи от цял свят идват
специално да видят катедралата „Св. Стефан“,
имперския дворец Шонбрун и забележителните
му градини, най-старата зоологическа градина
в света, както и увеселителния парк „Пратера” с
прочутото Виенско колело.
Навсякъде туристи с камери и фотоапарати
снимат красивите мостове на река Дунав, минаваща през Виена, и парковете с многобройни паметници на велики хора, живели в този град.
В огромната пешеходна зона в централната
част на столицата често се срещат мъже, облечени в характерни оперни костюми и перуки, носещи каталози с музикалните събития в града, които канят туристите да ги посетят, защото Виена е
преди всичко град на музиката. Тук е живял и творил гениалният Моцарт. Във Виена за първи път са
изпълнени повечето му произведения. С великата
му опера „Дон Жуан“ е открита Виенската опера,
където днес пеят най-прочутите оперни певци.
Днес в града има около 100 оркестъра за класическа музика, които свирят не само в концертни зали,
но и в залите на дворците, замъците и музеите.

Катедралата „Св. Стефан“
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Най-гледаното музикално събитие в света е
новогодишният концерт на Виенската филхармония от златната зала „Музикферайн“. Изключителните музиканти свирят блестящо валсове и
полки от Йохан Щраус - създателят на Виенския
валс.
На 9 май - в деня на Европа, във Виена се състои голям концерт на открито, в който участват
стотици музиканти от цяла Европа.
Когато човек се разхожда, почти всичко напомня, че се намираме в града на музиката. Навсякъде има афиши за класически концерти и
опера. Музиката на Моцарт и Щраус звучи в магазини, кафенета, ресторанти и дори в таксита.
Тя е част от живота на жителите на Виена и нейните гости. Затова този град се възприема като
световна столица на музиката.
Материалът е подготвен от:
Сияна Цончева - 5а клас

Дворецът „Шонбрун

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Международен фестивал
„Горски Резонанс“
събира света над Пловдив
Тази година Белащица чества 1000 години от
своето основаване след битката през 1014 година между цар Самуил и византийския император
Василий при Беласица планина. Според легендата българските ослепени войни са предадени
на Никифор Скифи, управител на Пловдивска област преди 1000 години. Тези именно ослепени
пленници преди едно хилядолетие основават
селището Белащица по името на Беласица планина и засаждат вековните сега чинарени дървета.
Самата чинарена гора е много по-млада и
уникална със своята трансформация след изсичането ѝ преди 70 години, когато тя буквално се
възражда от унищожените дървета. Свежи фиТазгодишното издание на международния
лизи тръгват към небето и дават начало на една фестивал „Горски Резонанс“ се проведе на 5 окнова млада гора, стъпила върху вековните дъл- томври, като кулминацията беше в така наребоки корени.
чения опалов час – най-романтичната част от
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денонощието. Светлото и тъмното присъстваха
символично в самото времетраене на фестивала. В светлата част на деня – от 15 ч. децата от
ателие „Резонанс“ и всички малки художници
оцветяваха камъчета, които послужиха за реализирането на една голяма мандала в гората. В
тази мистична атмосфера галеристите от плов
дивския артсалон „Резонанс“ виждат много символика – смесица от усещането за силна гравитация от една страна и духовно възвисяване от
друга. За да я споделят, всяка година от галерия
„Резонанс” посвещават по един проект на чинарите.
В изключително богатата програма се срещнахме с цели 77 артисти – ентусиасти, които опаковаха идеите си с различни материали и похвати. Лин Пламър от Австралия работи в областта
на скулптурата от много меки „женски“ материИнсталацията на Нели Тодорова се нарича
али. Сезар Пиментел от Бразилия ни представи,
окачена на едно чинарено дърво, интерактивна „Чиста съвест“ и отразява ежедневната борба
инсталация от текстил, акрилна боя, лак, хартия, за и със съвестта. Оказва се, че тази особена
нематерия в съзнанието ни има няколко форпрежда - „Пътуване към черната дупка”.
ми. Всички произведения ще бъдат осветени
през тъмната част на денонощието и ще допълват мистичната атмосфера на гората. Мустафа Хаякър от Турция е нарисувал при пребиваването си в Пловдив „Леда и Лебеда“, масло
върху платно.

Таня Невлева - учител по домашна техника и икономика, по материали от интернет
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Училище за родители

19 съвета към родителите
от Мария Монтесори

Счита се, че през 20 век четири личности извършват революция в педагогиката. Това са американецът Джон Дюи, немецът Георг Кершенщайнер, съветският педагог Антон Макаренко и
италианският психиатър и педагог Мария Монтесори. В един от многото си трудове Монтесори
съставя списък от синтезирани съвети към родителите за хармонично развитие на децата им.
Те са кратки, но съдържат голяма мъдрост.
Децата се учат от това, което ги обкръжава.

Ако детето живее в атмосфера на приятелство и се чувства необходимо – то се учи да отАко критикувате често детето – то се учи да
крива любовта в света.
критикува и съди.
Не говорете лошо за детето – нито пред
Ако детето често се хвали – се учи да оценего, нито в негово отсъствие.
нява.
Концентрирайте се върху развитието на
Ако на детето постоянно се демонстрира
доброто у детето, за да
враждебност – се учи
не остане в крайна сметка
да се бие.
място за лошото.
Ако бъдете с детето
Винаги изслушвайте
честни – се учи на спрадетето и му отговаряйведливост.
те, когато се обръща към
вас.
Ако се надсмивате
на детето – то се учи да
Уважавайте детето,
бъде покорно и плахо.
което е направило грешка, и може в момента или
Ако едно дете жина по-късен етап да я повее с чувство за безоправи.
пасност – то се учи да
вярва.
Бъдете готови да помогнете на дете, което
Ако детето често се
търси, и бъдете незабелеобвинява – се учи да се
жими за това дете, което
чувства виновно.
всичко е намерило.
Ако често одобряПомагайте на детето да усвоява неусвоевате детето – то се учи да се отнася добре към
ното по-рано. Правете това, изпълвайки ежесебе си.
дневието му с грижа, сдържаност, тишина и
Ако често сте снизходителни към детето, то любов.
се учи да бъде търпеливо.
Когато се обръщате към детето, винаги се
Ако насърчавате детето – то възпитава уве- придържайте към добрите маниери – предлареност в себе си.
гайте му най-доброто от себе си.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?
Архитект
Архитектът е специалист, който проектира жилищни сгради и съоръжения.
Той разработва архитектурни проекти. Проучва условията, на които следва да отговаря проектирането на жилищните сгради. Разработва още проекти за интериор на обществени сгради или
хотели.
За да станеш архитект, трябва да умееш добре да рисуваш и чертаеш, защото ще се наложи да изобразиш идеите и
представите си на хартия или на компютър. Важно е също да си добър математик,
защото при проектирането са необходими
доста изчисления.
Когато вече е проектирал дадена сграда, архитектът провежда периодичен контрол на строителните и монтажните работи и дава писмени предписания за това,
дали се изпълнява правилно архитектурният проект.
За да станеш архитект, трябва да имаш
висше инженерно-строително образование.
За да учиш архитектура, трябва да притежават качества, произтичащи от спецификата на архитектурата – синтез от изкуство и строително-техническа дейност. Поради това кандидатите трябва
да притежават: всестранно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и
пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност
за самостоятелно творчество.
Когато завършиш, можеш да си намериш работа в строителните фирми и проектантските
бюра.
В България осем висши училища предлагат обучение за професията архитект, жилищно строителство. Те са:
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Технически университет – София
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Нов български университет
Лесотехнически университет
Национална художествена академия
Пожелаваме ви успех в учението и избора на професия!
Здравка Петрова – педагогически съветник
по материали от kakvidastanem.bg
8

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга
Моята любима книга е „Стас и Нели“. Написана
е от Хенрик Сенкевич, който просто те кара да се почувстваш вътре в книгата. Тя разкава историята на едно
осемгодишно момиченце и четиринадесетгодишния
Стас. Стас и Нели са приятели от много отдавна. Приятели са и бащите им, които заедно работят като инженери. Нито Стас, нито Нели имат майка. Откакто останали с един родител, бащите на децата се сближили
още повече.
По Коледа инженерите взимат децата със себе си
по работа за около месец в Мединет. Но там те биват
отвлечени от религиозни фанатици. След изморително
пътуване през пустинята Сахара те попадат в страната
на жестокия Махди. Дългият им път към дома е осеян с
опасни премеждия и приключения.
„Стас и Нели“ е една наистина невероятна книга. Тя
ни научава на търпение, предпазливост и смелост. Стана ми любима неслучайно. Много се радвам, че прочетох тази книга.
Гергана Родозова 5 а клас
Елена Пенишева - библиотекар

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

5th NOVEMBER - Guy Fawkes Night
400 years, bonfires have burned on
November 5th.

Preparations for Bonfire Night celebrations
include making a dummy of Guy Fawkes, which
is called “the Guy”. Some children even keep up
an old tradition of walking in the streets, carrying
“the Guy” they have just made, and beg passersby
for “a penny for the Guy.” The kids use the money
to buy fireworks for the evening festivities.
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On the night itself, Guy is placed on top of the bonfire, which
is then set alight; and fireworks displays fill the sky.
The extent of the celebrations and the size of the bonfire
varies from one community to the next. Lewes, in the South East of
England, is famous for its Bonfire Night festivities and consistently
attracts thousands of people each year to participate.
Bonfire Night is not only celebrated in Britain. The tradition
crossed the oceans and established itself in the British colonies
during the centuries. It was actively celebrated in New England
as “Pope Day” as late as the 18th century. Today, November
5th bonfires still light up in far out places like New Zealand and
Newfoundland in Canada.

Стефка Кацарова - учител по английски език, по материали от интернет
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Хелоуин
Хелоуин (на английски: Halloween) е
празник, който се чества на 31 октомври
най-вече в английскоговорящите страни Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. Началото си води от келтския езически празник
Сауин (Samhain) и католическия Вси светии
(All Saints’ Day).
По традиция на празника се носят страшните
костюми, правят се тиквените фенери и се обикалят съседите, които раздават бонбони и сладки на малките деца, за да не станат „жертва“ на
техните шеги.

• По същото време с православния празник Сирни Заговезни, както и в цялата Сирна
седмица (Сирна неделя) по езически обичай
хората се маскират и на Песи понеделник излизат кукерите (които са типично български
езически обичай и нямат нищо общо с Вси светии, нито с православната вяра и църква). В
българската народна традиция често пъти езически обичаи се смесват (погрешно, вероятно
поради страх от църковни наказания) с християнството.
• Тиквеният фенер се нарича Светещият
Джак.
• В България православната църква отбелязва празника на Вси светии в началото на лятото, в първата неделя след Петдесетница. А през
ноември е Архангеловата Задушница - в съботата преди Архангеловден, който е винаги на 8 ноември.

Богдана Мумджиева - начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

УРОК 3:

Вземане и превръщане на пешката
Вижте диаграмата вдясно:
Пешките вървят напред, но винаги вземат по
диагонал. В тази позиция ако на ход са белите, то
те могат да вземат с пешката на f3 топа на g4 или
черната пешка на e4.
Когато пешка достигне 8-ми или 1-ви хоризонтал, тя се превръща в някоя от следните фигури: дама, топ, офицер или кон (по избор на играча). Разбира се почти винаги се избира дамата
като най-силна фигура в шаха.

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 много радост,
здраве и късмет!
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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П О КАНА

ИК АРКА представя Гейл Зое Гарнет
на българския читател

Уважаеми колеги, родители и приятели на ОУ „Алеко Константинов”,
Имаме удоволствието да ви поканим на представянето
на известната канадска писателка Гейл Зое Гарнет
и нейния роман „Свирепо обожание”.
Срещата ще се състои в НБ „Иван Вазов” на 03.11.2014 г. от 17.30 ч.
в Конферентна зала.

Гейл Зое Гарнет е родена на 23 юли 1949 г. в Нова Зеландия.
Започва да се изявява като актриса от седемгодишна, а да пише
и публикува творбите си в списания, антологии, сборници с есета и
литературни алманаси още от ученическа възраст. Първият й роман
VISIBLE AMAZEMENT, „Видимо удивление” излиза в Канада през 1999,
а в САЩ, Франция и Германия през 2001. Следват TRANSIENT DANCING,
„Мимолетен танц” и SAVAGE ADORATION, „Свирепо обожание”.
Благотворителната и обществената й дейност е не по-малко разнообразна от творческата. Тя е активен участник в „Литература за цял
живот“ – литературна организация от Торонто. С подкрепата на фондация „Стивън Луис“ и Съюза на писателите в Канада организира доставката и популяризирането на канадски детски книги сред осиротели в
резултат на СПИН деца от Уганда. Идеята на проекта е да напише книга
с тези деца, да я публикува в Канада и спечелените средства да се върнат обратно при децата.
Госпожа Гарнет постоянно ръководи творчески работилници за писане и актьорско майсторство, провежда курсове за обучение на кандидат-студенти.
Артистичният й талант се проявява и в моноспектаклите, които сама пише, режисира, поставя и изпълнява. Владее английски, френски, гръцки, италиански, шведски и малко руски.
Книгата „Свирепо обожание” се чете леко, на един
дъх, като криминален роман. Осмислянето обаче идва
по-късно, защото героите, или по-скоро тяхното поведение, още дълго не ни дават мира и ни карат да се
замислим за проблеми, които засягат всекиго от нас:
В какво се превръщаме след смъртта на близък
човек, чието наследство трябва да се подели?
Какво е родителското ни отношение към „различните” ни деца?
До какво води липсата на родителска любов... или
на прекомерната? Дали не е до онова СВИРЕПО ОБОЖАНИЕ, което грабва любопитството ни още от самото заглавие?
Тези и много други въпроси ще имате възможност
да отправите към самата авторка на срещата с нея.
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