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ЖЕНИТЕ
БУДИТЕЛИ
В дните около 1-ви ноември си спомняме и отдаваме почит
на българите духовници, будители и създатели. Замисляли ли
сте се обаче, че повечето от тях са мъже. Къде в историята на
българското просвещение е жената? Коя, например, е първата
българска учителка? Не е Рада Госпожина, тя е най-популярната, понеже е възпята от самия Вазов в „Под игото”. Не е и Райна
Княгиня, макар и тя е да била учителка.
Първата се казва Анастасия Димитрова. Тя се ражда в бедно
семейство, майка й е прислужница в дома на епископ Агапий.
Епископът бил добродетелен и щедър човек. Той забелязва стремежа към знание у малката Анастасия и я изпраща в Калоферския девически манастир, където изучава история, география и
математика.

Как и защо Анастасия решава да открие
първата светска девическа гимназия в България - историята мълчи. Но през октомври
1839 г. основава в родния си град Плевен първото девическо взаимно училище, което се издържа отново от нейния покровител, епископ
Агапий. Никога не смe се замисляли, че допреди някакви си 175 години било истинско събитие една жена да чете и пише и да ходи на
училище! През 1852 г. Анастасия Димитрова се
омъжва и напуска училището. Дори и като домакиня, тя продължава да дава частни уроци
на любознателни момичета. Цели 50 години от
живота си тази светска жена посвещава на педагогиката. Вероятно е била много обаятелна,
щом повечето й ученички продължават делото
й и също откриват нови девически училища в
различни градове на страната. В края на живота си Анастасия отива на поклонение в Ерусалим, където приема монашеството и името
Анна.

В годините на Възраждането най-популярната
професия за жените е била шивашката. Но какво
общо може да има една шивачка с културата или
образованието, или с будителите изобщо. Първата картинна галерия в София е открита от една
модистка - Елка Енева Пеева, която през лятото
на 1879 г. пристига от Виена в София. Ето как модата е допринесла за културния живот в новата
българска столица: За да привлече вниманието
към шивашкото си ателие, находчивата шивачка
използва стария дюкян на баща си на днешния
булевард ”Цар Освободител”. Направила ремонт,
отворила витрини към главната улица и подредила картини на Виенски майстори. Поканила 36
дами от висшето общество в София да разгледат
изложбата, а покрай картините им представила и
първата си модна колекция - ръчно ушити рокли.
Дамите дошли в старомодните си сукмани, а пред
тях стоят разкошни рокли от Виена!
Така започнало модното пробуждане на българката преди 135 г.
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Най-популярната ни възрожденка безспорно е Райна Княгиня. Тя действително е била учителка, ушила първото въстаническо знаме за Панагюрското въстание. Но това не е всичко, което
си струва да знаем за тази будна и еманципирана жена. Истинското й име е Райна Футекова.

След Априлското въстание е заловена от
турците и подложена на тежки изтезания: бита,
малтретирана и оставена на хляб и вода повече
от месец в Пловдивския затвор. Нейната история
е разказана в репортажите на Макгахан. Съдбата й става тема във висшето общество на Европа
и след намесата на европейските дипломати е
освободена от затвора и изпратена да учи медицина в Москва. Райна Футекова е първата дипломирана акушерка в България. Тя пише автобиография, която е и първата издадена книга за
Априлското въстание.

Кристиян Русев, 2 в клас
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В Русия с подкрепата на видни аристократки
от Дамското дружество тя осигурява средства за
отглеждането и възпитанието на 36 панагюрски
сирачета. След освобождението се връща в България, омъжва се и ражда петима синове, а покъсно осиновява и едно момиченце. През целия
си живот продължава да работи като акушерка.
Умира на 29 юли 1917 г. Всичките й петима синове стават български офицери.
Оказва се, че много български жени са допринесли за деня на духовното пробуждане, което носи знание. Знанието ни прави по-силни и
осмисля живота ни. То ни вдъхновява да вършим
доби дела, да завъртаме колелото на прогреса
и да оставяме нещо след себе си. Нека помним
хората, които ни вдъхновяват, любимите си писатели, учени, артисти, художници и учители –
будители!

Иван Фъсов, 2 в клас

Димитър Василев, 2 в клас

Дара Пешева, 2 а клас

Мария Костурска, 2 в клас

Мона-Никол Апостолова, 2 в клас
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Мария Костурска, Доротея Иванова, 2 в клас

Деница Велева, 2 а клас
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Деница Велева, 2 а клас

Стефани Асенова, Александра Вачурова
1 в клас

Мона-Никол Апостолова, Надежда Цапрева
2 в клас

Доротея Иванова, 2 в клас
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Клуб
ПЪТЕШЕСТВЕНИК

Здравейте, малки и големи пътешественици!
Привет на всички вас, които планирате най-невероятните пътешествия, мечтаете да посетите най-интересните и екзотични места и можете да изброите многобройни факти за избраната дестинация! Надяваме се, че общата ни страст, събрала ни в нашия клуб, ще ни води по
стъпките на великите пътешественици, очертали смело картата на познатия ни днес свят, по
следите на онези откриватели, които променят представата ни за древността и отърсват от
праха на времето безценни исторически реликви. Бъдете с нас, за да ви разкрием принципите
на успешната фотография, да ви научим да оцелявате в пустошта, да подбирате правилно екипировката си и да покачим нивото на адреналина ви с катерене на стена и преодоляване на
маймунска пътека. Тъй като сме съвсем наясно, че в социалната мрежа ни дебнат опасности,
ще се научим заедно да споделяме снимките си безопасно.
Забравете за куфара и митническите формалности! Настройте сетивата си! Прокарайте
пръсти по земното кълбо и избрания маршрут, защото приключението започва!
С пожелание за попътен вятър, Красимир Ангелов –
ръководител на клуб „Пътешественик”
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Празникът на духовете

Хелоуин се празнува на 31 октомври. Най-веОткъде произлиза и какво
че в страни като Великобритания, Канада, Ирланвсъщност е тиквения фенер
дия и САЩ. По традиция децата носят страшни
Тиквеният фенер представлява издълбана
костюми, тиквени фенери и обикалят съседите
си, като искат бонбони и сладки с предупрежде- тиква с източник на светлина отвътре, чиято идея
нието, че ако не получат такива ще им "изиграят е да прогонва злите духове. Свързан е главно с
празника Хелоуин. Докато първоначално за целномер".
та били използвани репи и цвекла, по-късно в
употреба започват да влизат само тикви. В днешПроизход и поява
но време обаче може да се видят и изработки
на Хелоуин
от други плодове и зеленчуци, например от анаДревните келти посрещали своята Нова го- нас.
При направата на тиквен фенер се оформя
дина Самайн (Сауин) в края на октомври. Те живеели с вярването, че в нощта срещу нея почина- капаче от върха на тиквата, тя се издълбава отвълите през изминалата година навестяват земята тре, премахват се семките ѝ, след което пък се
в търсене на живи тела, в които да се вселят. За дълбаят различни фигури (най-често чудовищно
да се предпазят, келтите гасели огъня в огнища- лице), а накрая се поставя и запалва свещ.
В България пък, са издълбавали фенери от
та и се опитвали да изглеждат колкото се може
по-страшно - обличали животински кожи и гла- дини.
Божидар Кръстев, 5 а клас
ви, надявайки се да изплашат привиденията. Събирали се около огньове, запалвани от друидите
жреци, устройвали гадания.

В България
Хелоуин започва да се празнува и в България.
Децата си слагат костюмите, гримират се и излизат. Костюмите им са на вещици, зомбита, върколаци, вампири, клоуни, анимационни герои,
чудовища, призраци, скелети и др. Те ходят на
кино, обикалят из града, ходят на Главната улица, в мола. Думата, която използват за искане е
,,номер или лакомство’’. Така те събират бонбони за месеци напред.
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Микеланджело Буонароти
(1475–1564)

Микеланджело Буонароти е един от найгениалните хора, които някога са се раждали
на планетата Земя. Самотен, необикновен гений, надарен с невиждан замах и сила, които
не могат да се сравнят с нищо преди или след
него, Микеланджело още приживе получил
прозвището “титанът с четирите души”, защото
бил едновременно скулптор, живописец, архитект и поет.
Микеланджело се появил на бял свят на
6 март 1475 г. в селцето Капрезе, недалеч от
Флоренция. Баща му, Лодовико Буонароти Симони, бил dolce far niente (приятен безделник),
който малко след раждането на Микеланджело загубил работата си като кмет на Капрезе
и всъщност почти никога вече не получил добра работа. Майка му, Франческа Миниато дел
Сера, била с много крехко здраве и затова малкият Микеланджело бил даден на жената на
един каменар, за да го откърми. Много години
по-късно той се шегувал, че е всмукал любовта
към мрамора още с това мляко.
Микеланджело имал щастието да прекара младежките си години в люлката на италианския Ренесанс – Флоренция. Най-доброто място, където можело да се учи скулптура
във Флоренция била градината на Лоренцо ди
Медичи, наричан Великолепни. Там се намирала най-голямата колекция антични статуи, а
учител на Микеланджело в скулптурата станал
Бертолдо ди Джовани, който пък бил ученик
на прочутия скултор от XV в. Донатело.
В началото на 1496 г. Микеланджело бил в
Рим, където две години по-късно изваял прочутата си “Пиетa” (pieta, ит. – състрадание).
Тази скулптура, представляваща Дева Мария
с мъртвия Христос, който лежи в скута й, е
един от най-големите шедьоври на световната
скулптура. И все пак страданието на Мадоната,
съсредоточено в погледа върху отпусната ръка
на Христос, се чувства толкова силно. Необходимо е само да си човек и да чувстваш.

С “Пиетa” на Микеланджело са свързани и
някои интересни легенди. Когато скулптурата
била поставена в “Св. Петър” никой не можел
да повярва, че такова съвършенство може да
се сътвори от едва 23-годишен скулптор. Казват, че ядосаният Микеланджело се промъкнал през нощта, за да изсече името си върху
лентата на Дева Мария. Това е единствената
му творба с подпис. Вгледайте се в лентата на
Дева Мария и ще го видите. Освен това противниците на Микеланджело, признавайки техническото съвършенство на творбата, съскали
ехидно: “Въпреки всичко неестествено е, че
майката е представена по-млада от сина си!”.
Микеланджело, който стоял наблизо и чул забележката им, отвърнал: “Изворът на красотата и правдата не остарява никога...”. Нямали
какво да му отговорят!

Мария Райковска - начален учител, по материали от интернет

Училище за родители

Как рисунките помагат да се справим
с тревожността на децата

Когато едно дете се страхува, родителите
също се тревожат. Търсят начини да помогнат
на малкия човек да се справи, утешават, разказват собствени преживявания и обясняват, че да
се страхуваш е нормално. Родителите могат да
направят наистина много, за да нормализират
емоционалното състояние на детето си.
Ако сте майка, помнете, че в дома Вие сте
преди всичко източник на нежност, любов, спокойствие. Разрешавайте на детето си, колкото се може повече
да играе, да се разхожда, да тича
със свои връстници. Не плашете
детето с полицаи, лекари и т.н.
Намирайте повечко време за
рисуване. Играйте цялото семейство заедно. Приемете детето такова, каквото е. Не го сравнявайте със съседския "красавец" или
с отличника на приятелката Ви.
Обичайте детето си. Не забравяйте, че милувката, ласката са
най-доброто средство за премахване на излишното напрежение. Оставете детето да се чувства
като равноправен член на семейството - със свои
права и задължения. Бъдете негов приятел.
Болшинството детски страхове са обусловени от възрастта и са временни, но точно от родителите зависи да не се превърнат в болестно състояние. Ако имате търпение може да пристъпите
към поетапна съвместна работа за премахване
на страха:

Да нарисуваме страха!
Преди да рисува, оставете детето да поиграе
само и установете с него приятелски контакт.
След това може да преминете към разгавор,
с цел да разберете от какво се страхува детето, като от време на време му задавате въпрос
" Кажи, ти страхуваш ли се или не се страхуваш
от..." . По-добре запомнете въпросите, които ще
задавате, защото не е желателно да бъдат четени

при самото им задаване (това би смутило детето
и би повлияло на неговите отговори). Съставете
предварително списък със страховете, за които
ще питате - баба Яга, животно, тъмното, машина, вода, пожар, болест и т.н. В края на разговора
изиграйте заедно някоя игра - напр. на "топло и
студено". После предложете на детето да нарисува предмета, казан като пръв в качеството на
предизвикващ страха.
Става така, че само след няколко дни детето решава да пренесе на листа своя страх. Помагайте му, рисувайте заедно с него
на същия лист свoи варианти на
"страшния" предмет. След приключване на рисуването, накарайте детето да Ви разкаже какво
е нарисувано на рисунката. Непременно го похвалете, стиснете
му ръка, отбележете страховете,
с които се е справило. Кажете на
детето, че рисунките ще останат
при Вас - важното е да не останат при него. После изиграйте някоя игра, в която задължително
победител да е то.
За такива занимания отделете около две седмици. През това време сред рисунките ще има и
такива, в които детето още не е преодоляло своя
страх. Предложете му: "А сега да рисуваме така,
че да си личи, че не те е страх". Например не
детето да бяга от баба Яга, а тя от него. Средно,
за осъзнаването от детето и изобразяването на
себе си като нестрахуващ се, са нужни също две
седмици. Постарайте се в това време да играете
повече заедно, да излизатe повече на разходки,
да избягвате семейните конфликти.
С помощта на рисуването може да се отстрани страх, причинен от въображаема случка,
нещо, което никога не е ставало, но по мнението
на детето може да се случи. Частичен е успехът
при страхове, породени от реални събития, случили се отдавна.

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

Какъв да стана?
Учител
Какво е да си учител! Представата на хората за тази професия е различна. Когато започнете да учите за учител, ще откриете неща,
за които не сте предполагали, че трябва да
умеете или правите. Най-общо работата на
учителя се изразява в това да планира, подготвя и провежда обучението по преподавания от него предмет.
Необходимо е преди всичко учителят да
подготви необходимия учебен материал и
нагледни пособия за провеждане на занятията, съобразно изискванията в учебните
планове и програми. Още преди започването
на учебната година той изготвя годишно разпределение на учебния материал. Така знае в
коя седмица и в кой учебен час ще преподава определен урок, кога ще представи нови
знания и кога ще упражняват или преговарят
учениците усвоеното.
Освен това учителите участват в
разработването на
училищни учебни
планове и програми. Организират и
провеждат извънкласни
занимания за учениците
с по-задълбочени
интереси по неговия предмет. Под-

помагат учениците в тяхната професионална
ориентация, съобразно проявените от тях интереси.
Учителите поддържат редовни контакти с
родителите и ги информират за обучението
и поведението на техните деца в училище.
Когато е класен ръководител, учителят планира дейността на класа и се грижи за взаимоотношенията в него. Съдейства за разрешаването на възникнали конфликти. Помага
на учениците за разрешаване на проблеми в
училището или извън него.
Учителят води установената училищна
документация, свързана с неговия предмет и
дейност като преподавател и класен ръководител. Участва в работата на педагогическия
съвет, както и в различни организационни
форми, свързани с дейността на училището.
Ако желаете
да практикувате
учителската професия, можете
да
потърсите
работа във всички държавни и
частни
общообразователни
учебни заведения – училища и
образователни
школи.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Да почетем

Деня на будителите

Ученици от полуинтернатните групи на 2,
3, 5-7 клас посетиха библиотеката организирано, за да вземат участие в беседата, посветена на 1 ноември - Деня на народните будители. Обогатиха знанията си за това кого още
почитаме на този официален празник, като
се запознаха с живота и делото на Христо Г.

Данов, братя Миладинови, Захари Стоянов,
Константин Костенечки, Владимир Граматик
и други. Разбраха кога и как е възникнала
идеята за празнуването му. Единодушно изразихме мнение, че заслужават не само да
помним имената им, но и винаги да има цветя пред паметниците им.

Обучителен семинар в гр. Хисаря
От 22 до 24 октомври 2014 г. Елена Пенишева
- библиотекар в ОУ ,,А. Константинов”, взе участие в годишния семинар на фирма ,,Софт Либ”
на тема ,,Нов специализиран софтуер за библиотеки, музеи, галерии, архиви, филмотеки, фонотеки Е-Либ Прима”.

Организирано на най-високо ниво, професионално и атрактивно поднесено, обучението
беше изключително полезно. Участие в него взеха около сто библиотечни, музейни и други специалисти от цялата страна. Впечатляващ беше
броят на пловдивчани и особено на представи11

телите от НБ ,,Иван Вазов”. Всички въпроси получиха своя отговор, всеки проблем - своето разрешение. Убедени сме, че и в бъдеще работата ни
ще продължи в същия дух - на сътрудничество,
добронамереност, градивност.
Имаше и още едно важно нещо за отбелязва-

не – 15-годишния юбилей на фирма ,,Софт Либ”.
Мили думи, десетки подаръци и цветя извикаха
сълзи в очите на дамите, отдали не малка част от
живота си за просперитета на фирмата.
Прекрасната туристическа обиколка на града
пък ни накара да се почувстваме и отпочинали.

Елена Пенишева - библиотекар

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Interesting Facts About English

1. The most common letter in English is "e".
2. The most common vowel in English is "e",
followed by "a".
3. The most common consonant in English is
"r", followed by "t".
4. Every syllable in English must have a vowel
(sound). Not all syllables have consonants.
5. Only two English words in current use end in
"-gry". They are "angry" and "hungry".
6. The word "bookkeeper" (along with its associate "bookkeeping") is the only unhyphenated
English word with three consecutive double letters.
Other such words, like "sweet-toothed", require a
hyphen to be readily readable.
7. The word "triskaidekaphobia" means "extreme fear of the number 13". This superstition is
related to "paraskevidekatriaphobia", which means
"fear of Friday the 13th".
8. More English words begin with the letter "s"
than with any other letter.
9. The word "uncopyrightable" is the longest
English word in normal use that contains no letter
12

more than once.
10. A sentence that contains all 26 letters of the
alphabet is called a "pangram".
11. The following sentence contains all 26 letters of the alphabet: "The quick brown fox jumps
over the lazy dog." This sentence is often used to
test typewriters or keyboards.
12. The only word in English that ends with the
letters "-mt" is "dreamt" (which is a variant spelling
of "dreamed") - as well of course as "undreamt" :)
13. The word "alphabet" comes from the first
two letters of the Greek alphabet: alpha, bēta.
14. The dot over the letter "i" and the letter "j"
is called a "superscript dot".
15. In normal usage, the # symbol has several
names, for example: hash, pound sign, number sign.
16. In English, the @ symbol is usually called
"the at sign" or "the at symbol".
17. If we place a comma before the word "and"
at the end of a list, this is known as an "Oxford comma" or a "serial comma". For example: "I drink coffee, tea, and wine."

18. Some words exist only in plural form, for
example: glasses (spectacles), binoculars, scissors,
shears, tongs, gallows, trousers, jeans, pants, pyjamas (but note that clothing words often become
singular when we u se them as modifiers, as in
"trouser pocket").
19. The shortest complete sentence in English
is the following. "I am."
20. The word "Checkmate" in chess comes from
the Persian phrase "Shah Mat" meaning "the king is
helpless".
21. We pronounce the combination "ough" in
9 different ways, as in the following sentence which
contains them all: "A rough-coated, dough-faced,
thoughtful ploughman strode through the streets of
Scarborough; after falling into a slough, he coughed
and hiccoughed."

22. The longest English word without a true
vowel (a, e, i, o or u) is "rhythm".
23. The only planet not named after a god is
our own, Earth. The others are, in order from the
Sun, Mercury, Venus, [Earth,] Mars, Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptune.
24. There are only 4 English words in common
use ending in "-dous": hazardous, horrendous, stupendous, and tremendous.
25. We can find 10 words in the 7-letter word
"therein" without rearranging any of its letters: the,
there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.
26. The "QWERTY keyboard" gains its name
from the fact that its first 6 letter keys are Q, W, E,
R, T and Y. On early typewriters the keys were arranged in such a way as to minimize the clashing of
the mechanical rods that carried the letters.

Иван Ганев – учител по английски език

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Най-щастливите факти
Щастието е много относително понятие, но все пак желано от всички. Затова искаме да ви донесем по една усмивка, за да ви отдалечим за една статия време от
проблемите. Сега се отпуснете и вижте някои от най-позитивните факти:
1. Всяка година порастват милиони дръв2. Пингвините имат само един-единствен
чета, благодарение на катерички, забравили спътник през целия си живот. Мъжките предкъде са оставил ядките, които са събрали.
лагат на избраницата си като ѝ подаряват специално камъче.
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3. Кравите си имат най-добри приятели.

5. Видрите се държат за ръце докато спят,
за да не се изгубят взаимно.

4. Червеите комуникират чрез гушкане.

6. Съществува вид медуза, която живее
вечно.
7. Пеперудите могат да усещат вкусове с
краката си.

8. Чрез гъделичкането се отделя вещество,
което помага за бързото лекуване и възстановяване на физически наранявания.
9. Според неврологични изследвания, когато видите някой да
се усмихва, това неволно ви прави по-щастливи.
Американските експерти стигнали до извода, че човек може да
потисне болката толкова успешно, колкото и с обезболяващи медикаменти, единствено и само с доброто настроение и позитивнoто мислене. Съветват още всичките си пациенти с болков симптом да слушат
повече приятна музика, да мислят
позитивно за живота, защото втора
серия няма.
Тази терапия е достъпна до
всички. Няма възрастови ограничения и най-важното, не можеш да се
пристрастиш към нея, както с обезболяващите, които много често са
вредни за здравето. Усмихвайте се
повече! Повече усмивки, по-дълъг
живот!
Ива Балинска - начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

УРОК 7: Следващата

фигура е КОНЯТ

по сила

Конят е единствената фигура, която може да
прескача всички фигури. В начално положение
двата бели коня стоят на b1 и g1, черните - на
b8 и g8. Движи се на буквата Г, както е показано.
Ако полето е2 не беше заето от бялата пешка, то
конят можеше да отиде на е2 от g1. В центъра на
дъската конят може да отиде на 8 полета. В ъглите маневреността му се свежда само до 2 полета. Ето защо е най-добре конете да се поставят в
мисления квадрат (c3-f3-f6-c6), където обстрелват по осем полета (център на дъската). Силата
на коня е приблизително 3 пешки, т.е. 3 точки.
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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