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КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ
НА ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ
В УЧИЛИЩЕ

За първи път в България ще се реализира образователната
кампания „Дай пет“. Стартът се осъществява в Пловдив и е насочен към учениците в основните училища.
По иновативен и атрактивен за децата начин се набляга на
важността от опазването на околната среда и по-конкретно вредата и влиянието на отпадъчните пластмасови бутилки от напитки. Проектът е насочен към това да се насърчат младите хора да
се замислят за последиците от техните действия върху околната
среда и тяхната ролята за постигането на положителна промяна
в обществото. Името на проекта е игра на думи, използван е популярния поздрав, като в случая PET е наименованието на материала, от който се изработват бутилките за напитки – polyethylene
Шахмат Отг. Димитър Илчев
terephthalate.
В периода на учебната 2014/2015 пилотно се дългосрочен и ежегодно да се увеличава обхватът
реализира проектът в две пловдивски училища, – като брой учебни заведения, а защо не и като
като старта е в 21 ОУ „Алеко Константинов” и населени места. Подкрепа има от доста фирми с
тази кампания ще е в синхрон с
отношение към каузата и вече
проекта „Училището – център на
са подсигурени основните звеместната общност”.
на – автоматът е предоставен,
Монтира се модерен автоосигурено е периодичното измат за събиране на PET бутилки
возване на събраните бутилки,
от напитки, който вмества 900
обслужването и техническата
бутилки или около 20 кг PET, подподдръжка, консумативите –
ходящ за следваща преработка.
найлони, хартия и други. С раАвтоматът издава бележка за
дост се приемат нови спонсоброя върнати бутилки и така клари, като се цели закупуването
совете помежду си ще се състезават за награда на нови автомати, които да се използват от учиза най-голям принос към екологичната кауза.
лищата. Кампанията е подкрепена от пловдивОрганизаторите от Раунд Тейбъл 3 Пловдив, ската асоциация на училищните настоятелства,
Клуб 41 и Соларити се стремят проектът да е както и от местни фирми в града.
Сайт на кампанията: www.givemepet.com
Фейсбук страница: http://facebook.com/givemepet
Сайт на ОУ Алеко Константинов: http://oualeko.com
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16 ноември – Световен ден за възпоменание
на жертвите при пътнотранспортни
произшествия

Животът е с предимство

По света има толкова много пътища. Малки павирани улички, широки булеварди и магистрали, които могат да Ви отведат до работа, вкъщи, на гости или на почивка. Всеки ден Вие
избирате накъде да тръгнете. Но преди да направите това, спомнете си, че по който и път да
поемете – ЖИВОТЪТ е с предимство.

Произшествия
и жертви

По данни на Световната
здравна организация всяка
година в резултат на пътнотранспортни произшествия
(ПТП) загиват над 1.2 милиона
души, а още 50 милиона получават различни по вид и тежест травми. Пътнотранспортният травматизъм е сериозен
проблем и за нашата страна.
За последните 10 години по
пътищата на страната в резултат на ПТП са пострадали 100
542 души (9852 загинали и 90
690 ранени). През 2010 г. са регистрирани 6609
ПТП, в резултат на които са загинали 776 души,
а 8078 са били ранени. Над половината от загиналите са в активна възраст – 25-64 г. (59.9%),
следват хората над 65-годишна възраст (20.6%),
младежите на 18-24 години (14.6%) и децата до
17 години (4.9%). Според категорията на участие
в пътнотранспортното произшествие преобладават водачите – 361 (46.5%), следвани от пътниците – 239 (30.8%), и пешеходците – 174 (22.4%).
Децата до 17-годишна възраст най-често стават
жертва при ПТП като пътници и пешеходци, младежите на 18-24 години – като пътници и водачи,
лицата на 25-64 години – като водачи и пътници, а възрастните лица – предимно като пешеходци.

Безопасността

Безопасността на пътното
движение се определя от непрекъснатото взаимодействие
и взаимното влияние на три основни фактора:
- човешкият фактор – участниците в движението;
- техническият фактор – пътните превозни средства (ППС);
- околната среда – пътната
обстановка.
Основна роля и обединяващо звено се явяват участниците
в движението, пряко – в качеството си на водач, пътник или
пешеходец, и косвено – при
поддържането на техническата изправност на
ППС и на пътната обстановка.
Участници в движението
Неправилното поведение на участниците
в движението (водачи, пешеходци, пътници) е
една от основните причини за възникване на
пътнотранспортни произшествия. Над 80% от тях
са по вина на водачите на пътни превозни средства, като преобладават случаите на превишена и
несъобразена скорост, отнемане на предимство,
неправилно изпреварване и други. Значително
по-нисък е делът на пътнотранспортните произшествия, причинени от пешеходците и пътниците. Употребата на алкохол оказва влияние върху
поведението на всички участници в движението
и е една от причините за ПТП.
Иван Ганев – учител по география
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„НЕ” НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Беше 17 юли – обикновен горещ ден. Хората са по домовете си, а децата играят навън. Прибрах се вкъщи, седнах до родителите си и чух по телевизията, че жертвите на войната за седмицата
са пет, а татко спокойно седеше на фотьойла и пиеше кафе. Веднага попитах каква е тази война,
в кой град се води? Всъщност война няма. Това са хората, загинали в катастрофите. Става дума за
жертвите. Явно е било много трудно да се спазват простички правила: да си сложим колана, когато
шофираме, да спазваме ограниченията за скорост, да не употребяваме алкохол и после да шофираме, да пресичаме не където искаме, а на обозначените за това места и други също толкова прости
правила, които знаят дори децата в детската градина.
Мисля, че всички можем да спрем тази „война по пътищата” още днес - просто трябва да поискаме! Съгласни ли сте?
Антоанета Ботева, 6 б клас

Петър Попов, 2 а клас

ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Хиляди катастрофи се случват за една година. Хиляди човешки живота се отнемат само защото
някои шофьори не внимават. Ето защо това трябва да се спре. Необходимо е да се спазват правилата за движение, а не шофьорите да си карат както и където си искат. На пешеходна пътека спри
и изчакай човек да премине. Не бързай, има време. Но по някога за реакция няма време, затова
помисли и се постави на мястото на пешеходеца, защото това може да си ти. Но невинаги вината е
у шофьора, а у пешеходеца. Виждам по-често хора да пресичат на червено, в тунелите и на места,
където няма пешеходна пътека. Велосипедите се карат навсякъде по улицата. Лесно е да караш
колело, но рискът на улицата е голям. Затова трябва да се внимава, защото хиляди колоездачи са
пострадали. Внимавай на пътя и мисли какво правиш. Отговаряш не само за живота си, но и за живота на другите.
Екатерина Грозева 6 а клас
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Войната по пътищата
Войната по пътищата е много голям проблем. Всеки ден умират хиляди невинни хора.
Решението на този проблем е много просто. Всички хора трябва да спазват правилата - както
шофьорите, така и пешеходците. Шофьорите много често карат с превишена скорост или в нетрезво
състояние. Пешеходците също трябва да спазват правилата. Някои от тях пресичат на неподходящи
места и така стават причина за пътно-транспортни произшествия. Не трябва заради няколко безотговорни участници в движението да умират невинни хора.
Контролът по пътищата също трябва да се засили. В някои големи градове по света, благодарение на видеокамери, пътно-транспортните произшествия са намалели няколко пъти.
Ако всички хора положат усилия, войната по пътищата ще приключи.
Лили Шипарова 6 в клас

Александър Саров, 5 г клас

Златомир Ангелов, 5 б клас
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Антон Раев, 5 а клас

Истински цветен фонтан заля с топлота класните стаи на 1а и 1б клас.
Малките ученици създадоха чудесни рисунки,
посветени на красавицата есен.
Виктория Стойнова - начален учител
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Секция
МЛА Д ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ
В секция „Млад природолюбител“ участват 12 ученици от 5-ти и 6-ти клас. Целта на участието в този проект е децата да се запознаят с природните забележителности в Пловдивска
област, историята и постиженията на природолюбителите в родния край, различни начини
и методи за ориентиране в планината, планински екипировки и техники за придвижване
в планината.
Учениците ще научат повече за резерватите в България и за националните паркове, за
скални образувания, вековни дървета, пещери, защитени местности, ще изработят презентации по интересни за тях теми, ще посетят туристическо дружество и ще се запознаят
с професионални планински водачи, алпинисти и природозащитници.
Тези дейности ще формират у младите природолюбители качества като екипност, родолюбие, активно отношение към опазване на природата и ще укрепи техните дух и тяло.
Иван Ганев – ръководител секция
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Спортни звездички

„Спортни звездички” е инициатива, целяща да насърчава децата да спортуват и играят
повече.
На 28.10.14 се проведе състезание, в което участваше и нашето училище. Конкурирахме се с 12 други отбора. Трябваше да минем през 6 зони – лицеви опори, боулинг, коремни
преси, скачане на въже, обръч и ритане на топка.
При всяка зона ни даваха лист с печат. Когато получихме 6 печата, сложихме картончето
в кутия, за да участваме в томбола. Имахме възможност да спечелим 15 федербала, тротинетка, скейтборд, уейвборд или колело. Преди да продължим направихме една огромна
Мексиканска вълна.
Дойде и важният момент - щафетата. Трябваше да
минаваме под лента, да прескачаме прът и да заобиколим конуси. Първият път се справихме без грешка, но
все пак завършихме на 4 място и не спечелихме медал,
а от томболата - явно нямахме късмет, и не изтеглиха
никой от нашето училище.
Ения Енева 6б клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Детският песенен конкурс
Евровизия 2014

е 12-тото ежегодно издание на Детската Евровизия, който ще се проведе в Малта. Това е първото провеждане на конкурса в Малта.
Финалът ще е на 15 ноември 2014 и ще се
проведе в Корабостроителния комплекс на Малта в Марса, близо до Валета. Засега дванадесет
държави са потвърдили своето участие, като Италия, Черна гора и Словения правят своя дебют, а
България, Кипър, Португалия и Сърбия се завръщат в конкурса след съответно три и петгодишно
отсъствие.
България е участвала общо 4 пъти на Детски
песенен конкурс Евровизия - 2007, 2008, 2011 и
2014 г. Дебютът през 2007 г. е последван от напускане през 2009 г., завръщане през 2011 г. и
отново напускане през 2012 г. През 2014 г. е обявено, че Крисия Тодорова ще представя България на конкурса, а през октомври същата година
е показана и песента ѝ - "Планетата на децата".
Песента е избрана чрез вътрешна селекция,
като за реализация на участието обединяват
сили българският национален телеоператор БНТ
и частният Би Ти Ви.
Лирическата героиня в песента е фея, чието
желание е да направи Земята място без глад,
страх и война, а всички хора да бъдат превърнати в деца, защото в детския свят противоречия
не съществуват, а само хубави неща.

Видеоклипът е заснет в просторна зала, в
която се откриват два рояла (черен и бял), използвани от Хасан и Ибрахим. За подобряване
ефектността му е използван сух лед, целящ от
своя страна да създаде ефект на пушек в самото
помещение. По думите на Крисия денят, в който
е заснет видеоклипът, е сред най-щастливите й и
тя се е забавлявала много.

Пожелаваме
успех
на Крисия
и нейната
песен
на конкурса!
Ангелина Велева - учител по английски език, по материали от интернет
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Училище за родители

Специфични обучителни трудности

Уважаеми родители, вероятно сте чували от
свои близки и приятели, че детето им се затруднява с ученето. Част от учениците действително
имат определени затруднения в овладяването
на училищните умения. Всяко дете би могло в
един или друг момент да срещне някакви пречки при усвояване на учебния материал. Деца на
една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното
си развитие. Тези различия изпъкват особено
ярко в първите години в училище. И все пак съществува една група деца, за които проблемите
с ученето са не просто инцидентно или периодично явление. При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение.

Ето най-често срещаните симптоми:
- нарушена ориентация за ляво и дясно;
- трудности при запомнянето на неща, имащи точно определена последователност - дните
на седмицата, месеците, пръстите на ръката, азбуката, таблицата за умножение.
- трудности при подреждане на нещата в последователност;
- нарушена ориентация във времето – не
разбират разликата между ”преди това” и ”след
това”, ”скоро” и ”отдавна”, трудно се ориентират
по часовник, трудно управляват времето си;
- трудности в следването на инструкции;
- лош контрол на движенията;
- трудности с фокусирането на вниманието,
слаба концентрация;
- езикови затруднения - ограничен речник,
сериозни трудности при цели свързани изказвания, трудно овладяване на граматичните правила и др.;
- трудности с математиката – трудно четене
на числа и разбиране на математическите знаци
и термини, затруднения при решаване на устни
задачи, огледално писане на цифри и др.;
- нарушение на уменията за четене /дислексия/;
- нарушение на уменията за писане /дисграфия/

Четивни проблеми
- бавно четене /3-10 пъти по бавно от скоростта на нормалния читател/;
- напрегнати движения /мръщи се, говори с
писклив глас, мърда устни/;
- побуквено четене;
- замяна на сходни звукове /С-Ш, Д-Т, Ч-Ц/;
- замяна на сходни букви /Т-Г, П-Н-И, З-В/;
- пропускане и добавяне на звукове и срички;
- огледално четене;
- четене на думите в грешен ред;
- аграматизъм; четене дума по дума, с накъсване на фразата и паузи на неподходящо място;
не се съобразява с препинателните знаци, неподходяща интонация;
- често губи мястото за четене;
- нарушения в разбирането, не може да повтори основни факти, да разкаже последователно прочетеното и др.
Проблеми с писането
- замяна на сходни букви /О-А, Ъ-Ч, В-Д и
др./, замяна на сходни звукове /П-Б, З-Ж, Ц-Ч/;
- пропускане, добавяне и разместване на
букви и срички;
- разделно писане частите на една дума,
сливане на съседни думи;
- трудно определяне границите на изречението - две изречения се обединяват в едно или
въобще липсват точки, запетаи, главни букви;
- аграматизъм /грешки в съгласуването по
род и число и др./;
- почерк - лошо изписани букви, неспазване
на редовете, силен натиск на химикала, много
зачерквания и др.
Това е списък на възможните, а не на задължителните прояви. В отделните случаи могат да
се срещнат само малка част от тях. Кои обаче ще
се демонстрират и в каква степен е строго индивидуално. Ако забележите част от тези признаци при своето дете, не се тревожете, а потърсете
консултация с психолог и логопед. Затруднениятя ще бъдат установени и ще се направи индивидуален план за работа, за да се справи детето с
трудностите по най-подходящия за него начин.

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

Какъв да стана?

Актьор

Актьорът играе роли на сцена, в телевизионни, радио-, видео-, филмови и други продукции. Той интерпретира сериозни
или комични роли, като използва
реч, жестове или движения на тялото.
За да се подготви за своето изпълнение, той разчита и репетира
роли от сценарий, заучава реплики, текстове за театрални постановки, филмови роли или други представления. Актьорът пресъздава
емоции, действия или ситуации.
Ако работи в куклен театър, той
прави кукли и марионетки, шие дрехи за тях ръчно или с машини, като
използва и различни инструменти.
Служи си с връв, конци, пръчка или
пръсти, за да одухотвори кукла или
марионетка в синхрон с говор, пеене или записана програма.
Актьорът често участва активно
в създаването на творбата, в която
играе, като пише нови или преработва мате-

риали за драма, комедия, куклено шоу, разказни или други
представления.
Той се подготвя и изпълнява
различни сцени за рекламни клипове, за филмови, телевизионни или
театрални продукции. Често пее
или танцува по време на драматично или комедийно представление.
Разказва истории, изпълнява танци
и песни, имитира чуждо поведение
и гласове, мимики и използва други
средства, за да забавлява публиката. Ползва костюми и грим при изпълнение на ролите.
Образователната степен, която
ви е необходима, за да станете актьор е "бакалавър" или "специалист"
в областта на актьорското майсторство и изкуство.
Работа можете да търсите във
всички частни и държавни театри и
трупи, филмови компании, телевизионни и радио програми.
Желая ви успех в избора на професия!

Здравка Петрова – педагогически светник, по материали от kakvidastanem.bg

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

нови периодични издания в училищната библиотека
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Елена Пенишева - библиотекар

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

November poems

"The name 'November' is believed to derive from 'novem' which is the Latin for the number
'nine'. In the ancient Roman calendar November was the ninth month after March. As part of the
seasonal calendar November is the time of the 'Snow Moon' according to Pagan beliefs and the period described as the 'Moon of the Falling Leaves' by Black Elk."
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"There is music in the meadows, in the air Autumn is here;
Skies are gray, but hearts are mellow,
Leaves are crimson, brown, and yellow;
Pines are soughing, birches stir,
And the Gipsy trail is fresh beneath the fir.
There is rhythm in the woods, and in the fields,
Nature yields:
And the harvest voices crying,
Blend with Autumn zephyrs sighing;
Tone and color, frost and fire,
Wings the nocturne Nature plays upon her lyre."
William Stanley Braithwaite, Lyric of Autumn

"A tingling, misty marvel
Blew hither in the night,
And now the little peach-trees
Are clasped in frozen light.
Upon the apple-branches
An icy film is caught,
With trailing threads of gossamer
In pearly patterns wrought.
The autumn sun, in wonder,
Is gayly peering through
This silver-tissued network
Across the frosty blue.
The weather-vane is fire-tipped,
The honeysuckle shows
A dazzling icy splendor,
And crystal is the rose."

"I am rich today with autumn's gold,
All that my covetous hands can hold;
Frost-painted leaves and goldenrod,
A goldfinch on a milkweed pod,
Huge golden pumpkins in the field
With heaps of corn from a bounteous yield,
Golden apples heavy on the trees
Rivaling those of Hesperides,
Golden rays of balmy sunshine spread
Over all like butter on warm bread;
And the harvest moon will this night unfold
The streams running full of molten gold.
Oh, who could find a dearth of bliss
With autumn glory such as this!"
Gladys Harp

Evaleen Stein, November Morning

Стела Куртева - учител по английски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

16 ноември Международен ден
на толерантността
Международният ден на толерантността се
отбелязва от 1996 година. Тогава Общото събрание на ООН призовава страните членки да
почитат 16 ноември като Ден на толерантността
и препоръчва чрез различни дейности да се
разпространява идеята за разбирателство между народите. Родителите, с походящи приказки
и разкази, да учат децата си от малки как правилно да се постъпва в дадена ситуация, ако се
налага детето да отстъпи, да му се обясни защо
трябва да го направи и какво печели от това.

Толерантността - хармония в многообразието

Да бъдем толерантни – означава да уважаваме другите, да бъдем внимателни към тях , независимо от различията, и да обръщаме внимание
на това, което ни сближава.
Истинската толерантност е качество и изкуство, което трябва да се възпитава и развива,
защото толерантността започва у всеки от нас,
всеки ден. Толерантността е средство за борба
с омразата, с невежеството, с разделението на
„ние” и „те”. Тя е условие за мир, за добродушие, търпение, уважение, състрадание и приятелство.

Различни мечти и копнежи, различни идеи
и цели. Те съставят нашия свят парченце по
парченце. Те му придават цвят, те го карат да
се развива, но само ако им позволим. Нашата
земя – това е място, където ние можем да се
обичаме един друг, да спазваме традициите
и да бъдем ТОЛЕРАНТНИ.

Ива Балинска - начален учител, по материали от интернет
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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 успехи,
радост и здраве!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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