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УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

Седмичен план
за периода 24.01. до 28.01.2011 г.

понеделник		 Дежурни	класове	за	седмицата	са:																									
24.01.2011	г.									4	в	клас	–	кл.	р–л	Г.	Стоицова
										 	 7	а	клас	–	кл.	р–л	М.	Николова
                                                  Отг.: дежурни учител

вторник              12.30	ч.	Задължителна	оперативка																																						
25.01.2011 г.                                 Отг.: Директор
                              
сряда              до	12.30	ч.	Представяне	на	преструктуриране
26.01.2011 г.     на	годишните	разпределения	на	учебния	мате–

                 	риал,	където	е	необходимо,	1	–	4	клас	на	ПД	УВД		
                                                  Отг.: учители
															Посещение	от	учениците	от	1	а,	б,	в	и	г	класове	на
															постановката	на	кукления	театър	„Зимна	приказка”	
                                                  Отг.: кл. ръководители
 
четвъртък												2.30	ч.	Състезание	„Аз	и	числата”
27.01.2011 г.                                  Отг.: М. Чалъкова                   
                                              
																									Оформяне	на	оценки	за		І–ви	учебен	срок
																									5	–	7	клас
                                                   Отг.: учители         

петък											 Инструктаж	на	дежурните	ученици	за	след
28.01.2011	г.									ващата	седмица																		
	 																	4	а	клас	–	кл.	р–л	В.	Делчева
																									7	б	клас	–	кл.	р–л	С.	Куртева

ИвАНкА ДИмИтРОвА 
ДИНЕвА

Начален учител в ОУ 
”Алеко Константинов” от 
1997 година.

Завършила висше  образование, специ-
алност  Начална училищна педагогика в ПУ 
”Паисий Хилендарски”.

СИЛвИя мИРЧЕвА 
ЧАкОвА-мИЛЕвА
Учител по български език 

и литература в ОУ “Алеко 
Константинов” от 1987 г. 

Завършила ПУ  “Паисий 
Хилендарски”, специалност 
българска филология – магис-

тър. Следдипломна специализация по бъл-
гарска  литература в ПУ  “Паисий Хилен-
дарски”. Наградена с почетното отличие 
“Неофит Рилски” на Министерството на 
образованието, младежта и науката през 
май 2010 г.

РУБРИКИ:
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Здраве
Отг. Мария Аджарова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Таня Пилева

Празници
Отг. Таня Пилева

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Дежурство
Отг. Дежурен учител

Охрана
Отг. Костадинка Донкова

Училищен живот
Отг. Десислава Радионова

Коментари
Отг. Лилия Топчийска

Представяме ви...
Отг. Таня Пилева

Любими места в нашия 
град

Референдум
Отг. Гергана Стоицова
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ЗДРАвЕ

БИБЛИОтЕЧНО – ИНФОРмАЦИОНЕН ЦЕНтЪР

 Таня Пилева – библиотекар

ПРАЗНИЦИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

Рибата - ценен хранителен и диетичен продукт
Рибата	 съдържа	 всички	 хранителни	 вещес–

тва,	необходими	за	растежа,	развитието	и	под–
държането	живота	в	човешкия	организъм	(вода,	
белтъчини,	мазнини,	минерални	соли,	витамини,	
ензими	и	други.)

Месото	на	рибата	съдържа	от	50	до	82	%	
вода,	което	го	прави	сочно	и	му	придава	нежна	
консистенция.	Особоно	ценна	е	неговата	белтъч–
на	 съставка,	 която	 е	 от	 15	 до	 28	%.	 Рибните	
белтъчини	имат	висока	биологична	стойност.	Те	
са	 изградени	 от	 22	 различни	 аминокисини,	 от	
които	десет	са	незаменими,	т.	е.	човешкият	ор–
ганизъм	не	може	да	ги	синтезира.

Богатото	съдържание	на	белтъчини	и	мине–
рални	соли	прави	рибата	полезна	диетична	храна	
при	чернодробно	–	жлъчни,	стомашно	–	чревни	и	
бъбречни	заболявания.

Тъй	 като	 рибата	 е	 бедна	 на	 въглехидрати,	
тя	е	полезна	диетична	храна	и	 за	 	болните	от	
захарен	диабет.

Месото	 на	 рибата	 е	 богато	 на	 ценни	мине–
рални	соли	(калций,	калий,	магнезий,	фосфор	и	
други)	и	на	много	микроелементи	(йод,	желязо,	
мед,	манган,	кобалт,	цинк,	фосфор	и	други).

Особено	голяма	диетична	стойност	има	риб–
ният	хайвер,	който	е	богат		на	витамин	Е	и	С	и	
минерални	вещества,	които	засилват	организма.

С	високите	хранително	–	вкусови	и	диетични	
качества	на	рибата	се	обяснява	фактът,	че	хора,	
които	по	–	често	консумират	риба	са		по	–	жиз–
неспособни	и	боледуват	по	–	рядко.

Рибата	 е	 ценен	
хранителен	 и	 диети–
чен	 продукт	 за	 чо–
века	 от	 всички	 въз–
расти	 и	 трябва	 да	
заеме	 своето	 заслу–
жено	място	на	наша–
та	трапеза.

Тази	седмица	в	библиотеката	се	проведоха	
уроци	със	седмите	класове	по	информационна	
компетентност	на	тема:	„Библиография.	Видо–
ве	и	предназначение.	Изготвяне	на	тематична	
библиографска	справка”	и	„Работа	с	фразео–
логичен	речник”.

Занятието	за	библиографиите	по	традиция	
се	провежда	като	мултимедиен	урок.	Ученици–
те	се	запознават	с	библиографията	като	наука,	
с	видовете	библиография	и	предназначението	
им.	По	–	подробно	се	спираме	на	препоръчи–
телната	библиография,	която	има	най	–	голяма	
употреба	за	ученическа	възраст.	

Седмокласниците	научиха	що	е	то	справо–
чен	 апарат	 на	 библиотеката,	 какво	 представ–
лява	библиографският	 указател	 и	 за	 какво	 и	
как	 може	 да	 им	 послужи.	 Проследихме	 пътя	
за	изготвяне	на	тематичната	справка,	като	из–

ползвахме	тема	за	Христо	Ботев	–	автор,	който	
изучават	тази	година,	от	работата	със	справоч–
ния	апарат	до	използването	на	намерената	ин–
формация	и	нейната	обработка.

При	работата	с	фразеологичния	речник	на–
блегнахме	на	структурата	и	начина	за	ползване	
на	речника.	Учениците	имаха	възможност	да	го	
разгледат	и	потърсят	сами	фразеологизми.

По повод паметни дати бяха подредени 
и няколко витрини: 

75 години	от	смъртта	на	Джоузеф	Ръди–
ард	Киплинг	–	английски	белетрист	и	поет,	но–
сител	на	Нобеловата	награда	за	литература	за	
1907г.

140 години	от	рождението	на	Даме	Гру–
ев	–	деец	и	ръководител	на	българското	наци–
оналноосвободително	 движение	 в	Македония	
(1871	–	1906).

25 януари
Ден на радиото. На	тази	дата	цар	Борис	

ІІІ	издава	указ	за	одържавяване	на	Радио	Со–
фия.	Първите	радиопредавания	 са	осъществе–
ни	от	малка	радиостанция	през	декември	1929	

г.	От	1930	г.	започва	излъчвания	предавателят	
“Родно	радио”,	който	от	6	юни	1931	г.	се	пре–
именува	в	Радио	София.	От	27	януари	1993	г.	с	
решение	на	36–то	Народно	събрание	се	нарича	
Българско	национално	радио.	
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ПАМЕТНИ ДАТИ
27 януари 
110 години от смъртта на 

Джузепе Верди –	италиански	ком–
позитор	(1813–1901).	

Джузепе	 Верди	 е	 италиански	
композитор,	роден	на	10	октомври	
1813	г.	в	село	Ронколе	край	град	
Бусето	в	областта	Парма.

Той	 е	 живял	 и	 творил	 през	
епохата	на	Романтизма,	композирайки	предимно	
опери.	 Творчеството	 му	 го	 прославя	 като	 един	
от	най–великите	и	влиятелни	композитори	на	19	
век.	Неговите	опери	 често	 са	изпълнявани	и	до	
днес	 в	 целия	 свят	 и	 излизайки	от	 границите	на	
жанра,	някои	от	темите	в	тях	отдавна	са	навлез–
ли	в	масовата	култура	 –	 “Lа	dоnnа	и	mоbilе”	от	
Rigоlеttо,	“Vа,	реnsiеrо”	от	Nаbuссо	и	“Libiаmо	nе’	
liеti	саliсi”	от	Lа	trаviаtа.

Първата	опера	на	Джузепе	Верди,	 „Оберто,	
граф	ди	сан	Бонифачо“.	„Набуко“	става	първият	
голям	 успех	 на	 Верди,	 донесъл	 му	 широка	 из–
вестност.	 През	 следващото	 десетилетие,	 което	
по–късно	 той	 нарича	 „каторжнически	 години“,	
Верди	пише	още	14	опери.	С	„Ернани“,	базирана	
на	известната	едноименна	пиеса	на	Виктор	Юго,	
той	 се	 прочува	 и	 извън	 границите	 на	 Италия	 и	
през	 1847	 година	 той	 поставя	 първата	 си	 опе–

ра	в	Париж	–	„Йерусалим“.	Постановката	следва	
френската	традиция,	включваща	продължителни	
балетни	сцени,	и	„Йерусалим“	става	първата	опе–
ра	на	Верди	в	жанра	гран	опера.	По	това	време	
Верди	пише	и	операта	„Макбет“,	определяна	чес–
то	като	неговата	най–оригинална	опера.	За	пръв	
път	той	прави	опит	за	опера	без	любовен	сюжет,	
нарушавайки	едно	от	основните	правила	на	ита–
лианската	 опера	 от	 19	 век.	 От	 1851	 г.	 започва	
нов	период	в	творчеството	на	Верди.	Първите	три	
опери	 от	 този	 период,	 “Риголето”	 (либрето	Пи–
аве),	 “Трубадур”	 (либрето	 Салваторе	 Камарано)	
и	 “Травиата”	 (либрето	 Пиаве),	 са	 посветени	 на	
по–общочовешки	сюжети	и	доказват	умението	на	
Верди	 да	 изгражда	 и	 развива	 до	 съвършенство	
оперната	форма.	Други	опери	на	Верди	са	“Си–
моне	Боканегра”,	 “Сицилиански	вечерни”,”Бал	с	
маски”,	 “Силата	 на	 съдбата”,	 “Дон	 Карлос”.	 По	
това	време	Верди	написва	и	едно	друго	голямо	и	
също	така	вечно	произведение	–	“Реквием”,	пос–
ветен	на	поета	Алесандро	Мандзони.

През	последните	години	на	творческия	си	пе–
риод	Верди	написва	само	три	музикално–сценич–
ни	творби	–	“Аида”,	“Отело”,	“Фалстаф”,	които	се	
считат	за	връх	на	неговото	изкуство.

Джузепе	Верди	умира	на	27	януари	1901	г.	в	
Милано.

Рожден ден на Българската народна банка 
(БНБ). На	25	януари	1879	г.	с	подписа	на	Донду–
ков–Корсаков	 е	 утвърден	първият	 устав	на	БНБ.	
Според	този	документ	банката	се	учредява	като	
правителствен	кредитен	институт	с	основен	капи–
тал	2	000	000	лева.	Официално	банката	е	открита	
на	23	май	1879	г.	На	6	юни	с.г.	е	извършена	пър–
вата	банкова	операция	–	министърът	на	финансите	
внася	 2	млн.	 златни	франка	 уставен	 капитал	 на	
БНБ.	 Законът	 за	 БНБ	 е	 от	 18	 януари	 1885	 г.	 –	
банката	става	емисионен	институт,	като	й	се	дава	
право	да	издава	банкноти.

26 януари
Международен ден на митниците. Отбе–

лязва	се	от	1983	г.	по	инициатива	на	Европейския	
съюз	 за	 	 митническо	 сътрудничество.	 Годишни–
на	 от	 Учредителната	 сесия	 (1953)	 на	 Съвета	 за	
митническо	сътрудничество,	от	1994	г.	–	Световна	
митническа	организация.

България	е	член	на	Организацията	от	4	юли	
1973	г.	През	2007	г.	членове	на	Световната	мит–

ническа	организация	са	171	държави.
Международен ден на митническия слу-

жител. Професионален	празник.
27 януари
Международен ден в памет на жертвите от 

Холокоста. Обявен	на	27	януари	2000	г.	на	меж–
дународна	 конференция	 за	 Холокоста	 в	 Сток–
холм,	Швеция.	Годишнина	от	освобождението	на	
концентрационния	 лагер	 Освиенцим	 (Аушвиц)	 в	
Плоша	(1945	г.).	

28 януари
Празник на Разград. Чества	се	по	Решение	

на	Общинския	 съвет	 от	 януари	 1994	 г.	На	 този	
ден	през	1878	г.	градът	е	освободен	от	османско	
иго	 по	 време	 на	 Руско–турската	 освободителна	
война	(1877	–	1878).

29 януари
Празник на град Търговище. Чества	се	от	

1993	г.	На	този	ден	през	1878	г.	градът	е	освобо–
ден	от	османско	иго	по	време	на	Руско–турската	
освободителна	война	(1877	–	1878).

255 години от рождението на 
Волфганг Амадеус Моцарт –	 ав–
стрийски	композитор	(1756	–	1791).	

Моцарт	е	роден	в	Залцбург	през	
1756 г.

Разказът	 за	детството	му	 зву–

чи	не	като	биография,	а	като	приказка.	На	три	
години	вече	свири	мелодии	на	пиано.	На	четири,	
неговият	 баща	 вече	му	 преподава.	На	 пет	 –	 са–
мостоятелно	 композира.	 На	шест	 –	 изнася	 кон–
церти,	дори	в	императорския	дворец.	Сам	се	учи	
да	свири	на	цигулка	и	на	орган.	Пише	сонати	за	
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КАК ДА ПОВИшИМ САМООЦЕНКАТА НА СВОЕТО ДЕТЕ

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИтЕЛИ 

Искаме	 децата	 ни	 да	 са	 здрави,	 щастли–
ви,	 способни,	 добре	 приспособени	 и	 сигурни	
в	нашата	любов.	Може	би	нищо	не	влияе	така	
върху	 здравето	 и	 енергията	 ни	 както	 нашата	
самооценка.	От	нея	зависи	вътрешното	ни	щас–
тие,	целите,	които	си	поставяме,	същността	на	
взаимоотношенията,	компетентността	и	качест–
вото	на	изпълнението	на	задачите,	успехите	и	
постиженията.

Тъй	 като	 самооценката	 е	 толкова	 важна	
за	всички	човешки	начинания,	ние	родителите	
често	 се	 питаме,	 как	 да	 помогнем	 на	 своите	
деца	да	развият	чувство	на	Аз–а,	което	ще	им	
даде	вътрешна	сила	и	мотивация.

Човек,	чиято	самооценка	е	висока	 (но	не	
завишена),	създава	около	себе	си	атмосфера	
на	 честност,	 отговорност,	 състрадание	 и	 лю–
бов.	Такива	хора	се	чувстват	стойностни	и	не–

обходими.	Те	усещат,	че	светът	е	станал	по–до–
бър,	защото	живеят	в	него.	Само	убедеността	
в	личната	ценност	гарантира	способността	да	
приемеш	и	уважаваш	достойнството	на	другите	
около	теб.	

Децата	с	адекватна	самооценка	са	открити,	
общителни	 и	 лесно	 приемат	 различни	 игрови	
роли.	Те	са	активни,	любознателни	и	непосред–
ствени.	Но	усещането	за	собствената	стойност	
може	да	се	формира	само	в	атмосферата	на	
семейство,	колектив	или	общество,	в	което	се	
приемат	индивидуалните	различия,	където	об–
щуването	е	откровено,	изпълнено	с	доверие,	а	
правилата	за	поведение	не	се	превръщат	в	за–
костенели	догми.	Способността	да	учиш	задъл–
жително	предполага	висока	самооценка	и	вяра	
в	собствените	сили.	Желанието	да	се	учиш	е	
желание	да	повишиш	самооценката	си.	

Как да повишите самооценката 
на детето си: 

1. Приемайте	детето	такова,	каквото	е.	

2. Във	 вашите	 думи,	жестове,	 интонация,	
тембър,	съприкосновения	и	действия	са	зало–
жени	съобщения	за	ценността	на	малкия	човек.	
Ако	родителите	постоянно	изразяват	съмнение	
в	постъпките	му,	това	означава,	че	не	са	убеде–
ни	в	способността	му	да	върши	нещо	правилно.	
Децата	формират	самооценката	си	главно	през	
първите	5–6	години.	

3. Наказанията	поставят	самооценката	под	
въпрос	и	всяко	насилие	рязко	я	понижава.	

4. Искрено	се	радвайте	на	всеки	успех	на	де–
тето.	Вашето	отношение	ще	му	вдъхне	увереност	
и	ще	го	стимулира	за	нови	постижения.	Учете	го	
от	душа	да	се	радва	на	успеха	на	другите.	

5. Възлагайте	 на	 детето	 си	 поръчения	
според	силите	му.	Всеки	обича	да	се	чувства	
полезен	и	 сръчен.	Уважавайте	 труда	на	де–
тето,	 позволете	му	да	завърши	започнатото	
дело.	И	не	се	стремете	в	домакински	порив	
да	изхвърлите	в	боклука	шедьовъра	на	мла–
дия	гений.	

6. Поощрявайте	 самоинициативата	 на	 на–
следниците	си.	Нека	да	бъде	лидер	във	всички	
начинания,	но	и	му	показвайте,	че	другите	мо–
гат	да	бъдат	по–добри	в	някои	дейности.	

7. Сравняването	 на	 детето	 с	 връстниците	
му	 е	 недопустимо,	 защото	 поражда	 обида	 и	
завист.	Нека	ориентир	да	бъдат	 промените	 и	
прогресът,	 които	 наблюдавате	 в	 самото	 него	
–	 какво	 е	 било	 вчера	 и	 какво	 може	 да	 бъде	
утре.	

 Таня Пилева – библиотекар

цигулка	и	клавесин,	създава	първите	симфонии.
11–годишен	пише	първите	си	опери	–	“Аполон	и	

Хиацинт”,	“Мнимата	простота”,	“Бастиен	и	Бастиена”.	
В	1780	г.	пише	много	успешната	опера	“Идоме–

ней”.		Година	по–късно	напуска	двореца	и	се	уста–
новява	във	Виена.Това	е	най–плодотворния	период	
в	живота	му.	Композира	операта	“Отвличане	от	са–
рая”,	симфониите	с	номера	от	33	до	38,	инструмен–
тални	концерти,	струнни	квартети,	сонати.

През	1786	г.	в	императорския	дворец	се	запознава	
с	придворния	поет	Лоренцо	да	Понте.	По	негови	либре–
та	Моцарт	пише	три	от	най–великите	си	творби:	“Сватба–
та	на	Фигаро”,	“Дон	Жуан”	и	“Така	правят	всички”.

Последното	му	произведение	за	сцена	е	“Въл–
шебната	флейта”.	По	това	време	здравето	му	рязко	
се	влошава.	Преди	смъртта	си	написва	по	поръчка	
само	гениалния	“Реквием”.

Умира	на	5	декември	1791	г.,	едва	35–годишен.
29 януари  
145 години от рождението на Ромен Ролан 

–	френски	 писател,	 музиковед	 и	 обществен	 деец	
(1866	–	1944).	

30 януари 
110 години от рождението на Тодор Боров 

–	български		библиограф	и	библиотековед,	публи–
цист	и	литератор	(1901	–	1993).	
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Здравка Петрова – педагогически съветник

УЧИЛИЩЕН ЖИвОт

ДЕЖУРСтвО
През седмицата дежурни класове бяха: 

4в	клас	–	кл.	р–л	Г.	Стоицова
7а	клас	–	кл.	р–л	М.	Николова

Дежурните	ученици	изпълняваха	отговорно	
своите	задължения.

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:
Начален курс
1а	клас	с	кл.	р–л	Виктория	Стойнова
4в	клас	с	кл.	р–л	Гергана	Стоицова
Среден курс
6в	клас	с	кл.	р–л	Роза	Зафирова
5б	клас	с	кл.	р–л	Юлия	Ковачева

УчЕБНА РАБОТА

Ч Е СТИТО

С п р а в к а
Относно:	Констатирани	и	предотвратени	нарушения	от	охраната	на	територията	на	учебното	

заведение	за	периода	12	януари	–	18	януари	2011г.

През	изминалият	период	не	са	регистрирани	инциденти.

ОХРАНА

Венета Илиева - 5а

Жени Дакова - 5а

Вече	са	приети	10	члена	на	Математическото	акционерно	дружество.	
На	20.01.2011г.	те	спечелиха	първата	си	математическа		акция.	

Ето	имената	им:

8. Отчитайте	реалните	му	възможности	и	не	
изисквайте	повече.	

9. Разказвайте	на	детето	си	за	собствените	
победи	и	несполуки.	Анализирайте	заедно	въз–
можностите	си	и	получените	резултати.	Детето	
трябва	 да	 види,	 че	 в	 живота	 има	 място	 и	 за	
успехи,	но	и	за	поражения.	Главното	са	правил–
ните	изводи.	

10. Излишната	опека	възпрепятства	форми–
рането	на	адекватна	представа	за	самите	тях.	
При	децата,	защитени	от	всякакви	неблагопри–

ятни	последици	от	поведението	им,	не	се	разви–
ва	механизъм,	способен	да	ги	удържи	от	лоши	
постъпки.	

Без	 съмнение	 всеки	родител	 иска	 детето	
му	да	е	съпроводено	с	успехи	в	живота	и	да	
бъде	достоен	човек.	Но	малчуганите	със	зани–
жена	 самооценка	 са	 склонни	 във	 всяка	 дей–
ност	 да	 намират	 непреодолими	 препятствия.	
И	само	тактичното	и	подкрепящо		поведение	
на	родителите	ще	помогне	на	детето	да	бъде	
щастливо,	лесно	да	се	адаптира	и	да	преодо–
лява	трудностите.
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Катедрата	по	английски	език	ви	представя	
интересни	линкове	и	сайтове,	подбрани	от	г–жа	
Анчева	–		дългогодишна	преподавателка	по	анг–
лийски	език.	

httр://www.tоlеаrnеnglish.соm/	 –	 детски	
игри	и	упражнения	за	ученици	от	начален	курс

httр://vосаbulаrу.со.il/	–	съдържа	няколко	
интересни	игри	за	изучаване	на	английски	език	
за	ученици	от	начален	курс

httр://wоrdсhаmр.соm/	–	интересен	англий–
ски	сайт,	в	който	може	да	развиете	четенето	и	
произношението,	както	и	да	научите	нови	думи

httр://www.сliсknkids.соm/Іndех.аsр	 –	 два	
интересни	демо	урока	за	малките

httр://www.lеаrnеnglish.dе/	–	сайт	по	анг–
лийски	език	за	малки	и	големи	–		с	упражнения,	
тестове,	граматика,	учене	на	нови	думи,	чат	на	
английски	и	много	други

httр://www.аgеndаwеb.оrg/	–	много	добър	
сайт	за	учене	на	английски	онлайн	за	малки	и	
големи,	пълен	с	граматически	и	лексикални	уп–
ражнения	върху	глаголите	и	слушане

h t t р : / / w w w . g е n k i е n g l i s h . n е t /
tеstlеаrnеnglish.htm	–	игри	за	по–малките	по	анг–
лийски	език

httр://www.stаrfаll.соm/	–	игри,	които	раз–
виват	четенето	на	английски	за	малките

httр;//www.frее–kids–gаmеs.hit.bg	–	онлайн	
детски	игри	

httр://www.еnglish–dаilу.соm/	–		безплатни	
ресурси	за	учене	на	английски	език

httр://www.sаt–рrераrаtiоn.со.il/	 –	 инте–
ресни	тестове	за	по–големите	ученици

stаrt.shtml	–	уроци	за	произношението

httр://www.еnglishlеаrnеr.соm/tеsts/tеst.
html	 –	безплатни	упражнения,	тестове	и	уроци	
по	английски	език

httр://sреаk.hit.bg/рiсdiс/	–	богато	илюс–
триран	картинен	английско–бьлгарски	речник	

httр://muсhоsjuеgоs.nеt/dоwnlоаds/
bаllоnеsреll.swf	–	интересна	игра	за	по–малките	
на	английски	език

httр://www.britishсоunсil.оrg/lеаrnеnglish–
сеntrаl–gаmеs–hоmераgе.htm	–	игри	за	изучаване	
на	английски	за	по–големите

httр://www.bbс.со.uk/sсhооlslаас/stоrу/
sbi.sht	–	анимирани	книжки	за	учене	на	англий–
ски	език

h t t ://www.еnсhаn tеd lеа rn i ng . соm/
Diсtiоnаrу.htm	–		картинен	английски	речник,	в	
който	може	да	научите	много	нови	думи,	прос–
то	трябва	да	щракнете	вьрху	сьответната	буква	
в	сайта

ВНИМАНИЕ! ПОЛЕЗНО! АНгЛИйСКИ ЕЗИК!

Ръководител на МАД: /В. Иванова/

Отговори:
Предлагам	ви	решенията	на	последните	две	задачи	на	математическата	игра:

13 зад.																										•											 		•																																 ВD=	ВС	+	СD
																		А													В																							С																			D	 	 ВD=	АD	–	АВ

14 зад.	Мравката	достига	върха	за	16	дни,	защото	за	15	дни	е	на	височина	15м	и	на	шестнаде–
сетия	ден	се	издига	още	5м.

Мартина гарабедян - 5а

Мартин Карадимов - 5а

Петя Кръчмарова - 5а

Станислава Каменова - 5а

Антоан Майдозян - 5б

Илия Даскалов - 5г

Мария Щърбева - 5г

Никола Пепелешев - 5г
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Мечката и ловецът

Нашата учителка
Кристиян Наков 
6а клас

Илиана и Кристина 
4в клас

Тръгнала	веднъж	Баба	Меца	със	своя	малък	Медунчо	из	гората	да	събира	
диви	ягоди	и	мед.	Полянките	били	изпъстрени	с	горски	билки	и	сочни,	зрели	
червени	плодове.	Пеперудите	летели	свободно	и	закачливо	се	надпреварвали.	

Една	красива	пеперуда	се		оплела	в	невидима	паяжина	и	жално	запърхала	с	крилца.	Мал–
кият	Медунчо	замахнал	с	тромавата	си	лапичка,	разкъсал	паяжината	и	освободил	крила–
тата	пленничка.	Тя	отново	полетяла	волно,	а	злият	паяк	паднал	в	локвата	и	се	удавил.

Баба	Меца	съзряла	един	див	кошер	в	клоните	на	красивата	ела.	Покачила	се	на	дър–
вото	и	събрала	достатъчно	мед.	Като	слязла	долу	при	мечето	си,	видяла,	че	на	лапата	й	
се	е	залепила	пчела.	Мецана	не	я	убила,	а	лекичко	я	побутнала,	за	да	я	освободи.	Пчелата	
също	не	ужилила	своята	благодетелка,	а	литнала	да	събира	цветен	прашец	за	мед.

Баба	Меца	и	Медунчо	продължили	разходката	си,	но	зад	един	стар	бор	се	бил	скрил	
ловец,	който	насочил	пушката	си	към	малкото	мече.	

Точно	преди	да	натисне	спусъка,	пред	очите	му	литнала	пеперуда	и	го	разсеяла.	Той	
паднал,	но	не	се	отказал	от	злите	си	намерения.	Насочил	отново	оръжието,	ала	не	видял,	
че	върху	спусъка	е	кацнала	пчела.	Тъкмо	да	гръмне,	малката	животинка	го	ужилила.	Той	
изревал	от	болка,	а	Баба	Меца	го	чула.	Докато	ловецът	се	опомни,	мечката	и	малкият	
Медунчо	вече	се	били	изгубили	в	гъстата	гора.	

Ловецът	се	прибрал	без	улов	и	с	отекла	ръка,	та	цяла	седмица	нищичко	не	можел	да	
прави	с	нея.	

Който	зло	мисли,	зло	го	постига,	а	който	добро	прави,	добро	му	се	връща!

бАСНя

Щом	се	съберем	в	клас,
Влиза	и	учителката	в	час.
Класът	тя	поздравява
И	на	катедрата	застава.
Учениците	обичат	я	много,
Затова	написаха	лого:
„Обичай	госпожата	–
тя	знае	всичко	на	Земята!”



ПРЕДСтАвямЕ...

НЕПОвтОРИмИ кЪтЧЕтА От БЪЛГАРСкАтА ПРИРОДА
кАНьОНА НА вОДОПАДИтЕ

Завършек	 на	 тази	 феерия	
от	 планински	 ручеи	 и	 скали	 е	
най	 –	 големият	 от	 всички,	 но–
сещ	 името	 на	 митичния	 певец	
Орфей.	Водните	му	струи,	спус–
кащи	се	линеално	от	68	метра	
височина	напомнят	струните	на	
арфата	 на	 легендарния	 траки–
ец,	 чийто	 вълшебни	 песни	 по–
корявали	зверове	и	птици.

Топлите	 лъчи	 на	 небес–
ното	 светило	 тук	 сътворяват	
разнообразни	цветове	и	фор–
ми,	които	се	отразяват	във	во–
дните	струи.	А	малко	по–наго–
ре,	като	от	птичи	поглед	–	от	
трите	панорамни	площадки	по	
пътя	–	се	виждат	диви	кози	по	
скалите,	 заедно	 със	 зелените	
върхове	от	Перелишкия	дял	на	
Родопите.	 Погледът	 може	 да	

стигне	и	по–далеч,	любувайки	
се	на	красивите	пейзажи,	ко–
ито	Родопа	планина	разкрива	
пред	вас	чак	до	границата	ни	
с	Гърция.	

Така	че,	ако	сте	решили	да	
си	починете	ог	 големия	 град,	
Родопите	 са	 мястото,	 където	
може	да	го	направите	успеш–
но.	Трябват	ви	удобни	обувки,	
ентусиазъм	и	любов	към	при–
родата.

Екопътека	Каньонът	на	во–
допадите	 започва	 в	 покрайни–
ните	 на	 Смолян.	Маршрутът	 е	
6	 км	 и	 може	 да	 бъде	 взет	 за	
около	4	часа.

Най–горната	точка	е	на	око–
ло	1800	м	надморска	височина.	
Създателите	 на	 пътеката	 са	 я	
проправили	през	самия	каньон,	
изграден	 от	 риолитни	 скали.	
Поради	 своята	 твърдост	 те	 не	
са	се	поддали	на	въздействието	
на	водата	и	така	са	се	образу–

вали	големи	прагове	
и	 спускащите	 се	 по	
тях	 бистри	 планин–
ски	водопади.

Едно	 от	 забе–
лежителните	 места,	
през	 които	 минава	
част	 от	 разходката,	
е	 резерват	 Сосков–
чето.	 В	 резервата	
виреят	много	расти–
телни	 видове,	 меж–
ду	 които	 вековни	 смърчове,	

бял	 бор	 и	 много	 ред–
кия	Родопски	крем.

Пътеката	 е	 инте–
ресна	 обаче	 най	 –вече	
заради	 	 красивите	 во–
допади,	които	са	й	дали	
името.	По	нея	може	да	
се	 видят	 46	 водопада,	
по–внушителните	 по	
своя	 размер	 са	 около	
пет.	 Когато	 слизате	
отгоре,	 първият	 голям	

водопад	е	Ропката.	Водата	на	
водопада	е	издълбала	дупка	в	
скалата	и	оттам	идва	името	му.	
След	 него	 планинската	 вода	
се	 стича	 надолу	 и	 все	 едно,	
че	 пропада	 в	 казани.	 Така	 се	
наричат	и	 следващите	водопа–
ди	Казаните.	По–нагоре	по	ка–
ньона	 водата	 преминава	 през	
Сърцето.	А	поредни,	но	не	и	по	
красота,	 са	Каскадите,	 където	
струите	падат	по	скалите	напо–
добяващи	малки	тераски.

 Зорка Христова – начален учител, по материали от Интернет
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ЗНАЕтЕ ЛИ, ЧЕ ...
Кой наистина пръв е открил Америка?

Таня Пилева – библиотекар

Първият	 мореплавател,	 стъпил	 на	 Амери–
канския	бряг,	се	казва	Джон	Кабот	–	италианец	
по	произход,	който	живее	в	Англия	заедно	със	
семейството	си.	Истинското	му	име	е	Джовани	
Кабото.	

На	14	юни	1497	 г.	 пристига	на	 северното	
крайбрежие,	 в	 днешен	 Лабрадор,	 заедно	 със	
сина	си.	

В	същата	година	един	друг	италианец,	Аме–
риго	Веспучи,	пътува	по	поръчение	на	Португа–
лия	за	Южна	Америка	и	стъпва	там	на	сушата.	
Преди	него	Христофор	Колумб	пресича	 с	 ко–
раби	Атлантическия	океан	и	открива	острови	в	
Карибско	море,	но	не	е	стъпвал	на	американ–
ския	континент	преди	Кабот	и	Веспучи.

Тези	факти	са	всеобщо	известни.	Някои	из–
следователи	търсят	зрънца	истина	в	старите	ле–
генди,	които	се	разказват	в	Норвегия.	Според	
тях	норвежките	викинги	са	пресекли	Атланти–
ческия	океан	500	години	преди	Колумб.	Казват,	
че	 Лайф	 Ериксон	 е	 пристигнал	 на	 един	 бряг,	
западно	от	Гренландия,	в	страна,	която	нарича	
Винланд.	През	 1961	 г.	 един	 археолог	 намира	
доказателство,	че	тази	легенда	се	основава	на	
истина.	Той	изкопава	в	Нюфаундленд	руините	
на	едно	селище	–	оръдия	на	труда,	инструменти	
и	други	предмети,	които	ясно	показват,	че	не	
се	касае	за	индианско	село.	Възрастта	на	това	
селище	 се	 определя	 на	 почти	 хиляда	 години.	
Предполага	се,	че	там	са	живели	викинги.

През	1965	г.	Йеилският	университет	в	САЩ	
обявява,	 че	 е	 намерена	 карта,	 която	 показва	
къде	се	намира	Винланд.	Тази	карта	е	нарису–

вана	250	години	преди	пътуването	на	Колумб.	
Тя	показва	Винланд	на	северното	крайбрежие	
на	Северна	Америка	и	потвърждава,	че	там	е	
пристигнал	Лайф	Ериксон.	Според	картата	Вин–
ланд	е	считан	тогава	за	 голям	остров	 –	не	са	
разбрали,	че	са	открили	нов,	голям	континент.

Истинска	 ли	 е	 картата?	 Проучвана	 е	 мно–
го	внимателно	от	специалисти	и	са	стигнали	до	
убеждението,	че	действително	е	създадена	през	
1440	година.	Все	пак	историята	на	тази	карта	е	
доста	неясна.	Твърди	се,	че	е	нарисувана	в	Ба–
зел,	Швейцария,	въз	основа	на	още	по	 –	стара	
карта.	По	това	време	в	града	се	срещат	свещени–
ци	от	много	страни	консилиум	(църковен	събор),	
продължил	от	1431	до	1449	г.	Един	от	тях	опис–
ва	пътуване,	което	европейски	монах	предприел	
през	13	век	в	Монголия,	а	скандинавски	свеще–
ник	разказва	историята	за	пътуването	на	Лайф	
Ериксон	до	новата	земя.	Като	доказателство	за	
думите	си	показва	стара	карта,	от	която	тогава	
е	изработено	копие.	Това	копие,	заедно	с	ръко–
писната	история	за	пътуването	в	Монголия,	е	нап–
равена	като	книга.	Тази	книга	потъва	в	забрава.	
В	последните	години	книгата	попада	в	Йеилския	
университет	и	картата	се	появява	отново.

Но	 и	 викингите,	 които	 достигат	 Америка	
преди	почти	хиляда	години,	не	са	първи.	Пре–
ди	около	5000	 години	японски	кораб	хвърля	
котва	 до	 брега	 на	 Еквадор.	 За	 това	 пътува–
не	няма	книга	и	карта,	но	учените	разполагат	
с	убедителни	доказателства	–	глинени	съдове	
като	тези,	които	се	изработват	по	същото	вре–
ме	в	Япония.

ЛЮБИмИ мЕСтА в НАШИя ГРАД

Пловдив	 е	 като	 отворена	
книга.	 Вървейки	 по	 улиците	 му	
ние	четем	за	минали	епохи	и	ци–
вилизации.	Той	е	жива	легенда.

Големият	 френски	 писател	
Алфонс	 дьо	 Ламартин	 възклик–
ва:	,,Трудно	можете	да	си	пред–
ставите	 по–красиво	 разположен	
град”

Действително,	очарованието	
на	Пловдив	се	дължи	до	голяма	
степен	на	неговото	местоположе–
ние.	 Градът	 изниква	 сред	 голе–
мия	кипеж	на	Тракийската	земя,	

9
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в	прегръдките	на	живописни	хълмове,	край	тях	
Марица	бавно	носи	водите	си.	На	хоризонта	
преливат	каменните	вълни	на	Родопите.	Въз–
действието	на	Пловдив	е	несравнимо–неговата	
специфична	 атмосфера,	 която	 никъде	друга–
де	не	може	да	се	почувства,	носи	отпечатъка	
на	многовековна	история.	Осем	хилядолетия	
човешкото	присъствие	по	тези	места	трупа	ве–
ществени	свидетелства	за	висока	материална	
и	духовна	култура.	Отшумяват	различни	циви–
лизации,	но	от	палитрата	на	времето	се	наслоя–
ват	пласт	след	пласт	върху	историята	на	града.	
Вековете	съхраняват	белезите	на	героични	и	
трагични	събития,	на	разцвет	и	разорение,	на	
борба	и	съзидание.	На	историческата	сцена	се	
редуват	 последователно	 траки	 и	 македонци,	
римляни	и	византийци,	славяни	и	прабългари.	

Те	творят	славата	на	Пулпудева,	Филипо–
полис,	Тримонциум,	Пълдин…

Келти,	 готи,	 хуни	 оставят	 тук	 пепелища.	
Но	 градът	 надживява	 своите	 разрушители	 и	
отново	се	въздигат	крепости,	израстват	къщи	
–	приказки,	храмове	–	паметници.

На	територията	на	днешния	град	са	съ–
ществували	 селища	 още	 от	 дълбока	 древ–
ност.	 Особено	 значение	 е	 имало	 праисто–
рическото	 селище,	 разположено	 на	 хълма	
Небет.	 Като	 първо	 име	 на	 това	 селище,	
древните	и	съвременни	историци	сочат	Ев–
молпиада	или	Евмолпиас.

Когато	се	появяват	траките	и	се	установя–
ват	по	нашите	земи	дават	и	името	на	област–
та	–	Тракийска.	Те	са	имали	богата	култура	с	
големи	и	процъфтяващи	градове.	Така	нарече–
ното	Трихълмие	/	Таксим,	Джамбаз	и	Небет	/	
било	опасано	от	крепостни	стени	–	първите	от	
крепостния	град.

През	341/2	год.	Пр.н.	е.	Филип	Македон–
ски	 покорява	 Тракия.	 Разширява	 и	 укрепва	
града	 и	му	 дава	 своето	 име	 –	Филипополис.	
Тракийското	население	не	се	покорява	на	за–
воевателя	и	6	десетилетия	 след	падането	на	
града,	борбите	им	се	увенчават	с	успех	и	Фи–
липополис	става	Пулпудева.	

След	многобройните	келтски	набези	гра–
дът	бива	разрушен,	но	няколко	години	по–къс–
но	отново	възвръща	предишния	си	блясък.

Повече	от	едно	столетие	продължава	бор–
бата	 на	 Рим	 за	 завладяване	 на	 тракийските	
земи.	След	покоряване	на	последните	тракий–
ски	 крепости	 Пловдив	 се	 оказва	 под	 римско	
владичество.	Бива	преименуван	Тримонциум	/	
Трихълмие/.	Градът	процъфтява.	Тримонциум	е	
провъзгласен	за	метрополия	със	самостоятелен	
сенат,	с	право	да	налага	данъци	и	мита,	да	сече	
монети.	Славата	за	неговата	красота	и	блясък,	
за	икономическата	му	мощ	се	разнася	далеч	из	
пределите	на	Римската	империя.	Този	разцвет	/	
близо	4	века	/	бива	прекъснат	от	нашествието	
на	готите,	които	го	разрушават	и	опустошават.	

В	сърцето	на	днешния	Пловдив	се	откри–
ва	сложна	плетеница	от	развалини	на	масив–
ни	крепостни	стени	и	съоръжения	от	времето	
на	римското	владичество,	централната	улица	
лежи	върху	останките	на	стадион,	акропола	
на	 града,	 отломки	 от	монументална	 украса	
и	др.

През	VІв.	многобройни	славянски	племе–
на	 се	 настаняват	 на	Балканите,	 като	 се	 за–
селват	и	в	Пловдив.	През	812год.	хан	Крум	
включва	 Пловдив	 в	 пределите	 на	 Първата	
българска	държава.	

За	кратко	време	е	в	границите	на	Латин–
ската	 империя.	 Освободен	 е	 отново	 от	 цар	
Калоян.	При	Иван	Асен	ІІ	разцветът	на	града	
бележи	своя	връх.	

През	ХІVв.	бързият	икономически	и	култу–
рен	подем	на	град	Пловдив	бива	задушен	от	
османското	нашествие	и	прекъснат	за	векове.	
Градът	бива	преименуван	Филибе.

Вследствие	на	изменилите	се	икономичес–
ки	условия	през	ХVІІІ	–	ХІХв.	градът	започва	да	
се	съвзема	от	дълбокия	упадък	–	започва	да	се	
развиват	бързо	занаятчийството,	търговията…

Градът	на	хълмовете	е	отново	във	възход.	
Най–ценни,	 като	 забележителности	 образци	
на	 архитектурното	 ни	 наследство	 /	 от	 този	
период	/	са	къщите,	на	които	се	дължи	оча–
рованието	на	Стария	град.	

След	Освобождението,	Пловдив,	заедно	с	
цяла	Тракия,	е	откъснат	от	България	и	става	
столица	на	провинция	Източна	Румелия.	Седем–
годишната	борба	на	българското	население	от	
Източна	Румелия	се	увенчава	със	Съединение–
то	на	6	септември	1885г.	–	Пловдив	отново	е	в	
пределите	на	българската	държава.	

Започва	 бързият	 възход	 на	 града	 за	 да	
достигне	до	днешния	си	вид.	Няма	друг	град	
в	България	където	минало	и	настояще	се	съ–
четават	така	хармонично	е	едно	цяло.	
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Изпращайте	своите	идеи	и	предложения	на	редакционния	адрес:	

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Едно	 от	 любимите	 места	 за	 разходки	 на	
пловдивчани	и	гостите	на	града	е	Гребната	база,	
където	по	дългия	2	200	метра,	широк	120	метра	
и	дълбок	3	метра	канал,	сред	зелените	площи	и	
нежните	песни	на	птиците,	ежедневните	пробле–
ми	остават	някъде	далеч.	Това	е		най–голямата	
подобна	база	на	Балканите,	където	могат	да	се	
провеждат	състезания	по	гребни	спортове.	Греб–
ният	 канал	 представлява	 само	 част	 от	 големия	
спортен	комплекс.	Още	на	входа	ще	ви	посрещ–
не	надпис,	който	гласи;	„Добре	дошли	в	спортен	
комплекс	Пловдив”.

ГРЕБНА БАЗА в ПЛОвДИв - ИДЕАЛНО мяСтО ЗА СПОРт И РАЗХОДкА

Минавайки	 по	 алеите,	 които	 ви	 от–
веждат	до	канала,	ще	видите	от	всички	
страни	добре	поддържани	игрища,	леко–
атлетически	писти,	указателни	табели	за	
пътя	към	стадион	„Пловдив”,	който	раз–
полага	 с	 55	 000	 места	 за	 зрители,	 ре–
хабилитационния	 център,	 закрит	 плувен	
комплекс,	 закрити	 и	 открити	 тенис–иг–
рища,	все	неща	свързани	със	спорта.	В	
близост	се	намира	и	Спортното	училище,	
което	 има	 много	 добра	 база	 за	 трени–
ровки	и	собствен	стадион.	Много	велики	
спортисти,	прославили	България,	са	тръг–
нали	от	тук.

Посетете	 посочените	 сайтове,	 за	
да	разберете	защо	това	е	любимото	
място	за	почивка	на	нашия	директор,	
г–н	Ангелов!

httр://www.bgvаkаnсiа.соm/zаbеlеjitеlnоsti–v–bulgаriа/indех.рhр?асt=аrtiсlе&аid=792

Интересно!!!
httр://wikimарiа.оrg/322954/bg/%D0%93%D1%80%D0%В5%D0%В1%D0%ВD%D0%

В0–%D0%В1%D0%В0%D0%В7%D0%В0–%D0%9F%D0%ВВ%D0%ВЕ%D0%В2%D0%В4%
D0%В8%D0%В2

Панорамна	снимка
httр://bvstudiоbg.соm/tоurs/оbjесts/bоаt_rасе_саnаl/indех.html


