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Скъпи читатели, в нашето училище вече се усеща коледният дух. Украсяваме класните стаи, репетираме за Коледния концерт, подготвяме се за празничното запалване на светлините
на коледната елха. Това ще стане на 1 декември от 17.30 часа в
училищния двор и със сигурност ще предизвика много емоции и
веселие.
На този ден в нашето училище ще се случи още едно вълнуващо събитие. На 1 декември 2014 г. от 17 ч. в ОУ „Алеко
Константинов” ще се проведе презентация по образователен
проект „Дай ПЕТ”. Той е иновативен и е иницииран от ОУ „Алеко Константинов”, Училищно настоятелство „А. Карнеги”, клуб
„Раунд тейбъл 3”, Пловдив, „Клуб 41” и е част от друг по-голям
проект за утвърждаване на училището като център на местната
общност.
На презентацията ще присъстват представители на общинската и областната администрация, на Регионалния инспекторат
по образованието и медии.

Идеята на начинанието е да се постави по-голям акцент върху ползите от разделното събиране
на пластмасови бутилки и да се насърчат децата
да проявяват активно отношение към опазването
на околната среда.
За изминалите 3 седмици от старта на кампанията, резултатът е над 10 000 върнати пластмасови бутилки. До датата на събитието предвиждаме
техният брой да достигне 15 000.
Мили деца, благодарим ви за отговорното
отношение към нашата природа. Вашия ентусиазъм и вашият пример са вдъхновение за нас.
Организаторите
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ПОЛИЦИЯТА И УЧИЛИЩЕТО
През месец ноември в нашето училище се проведоха занятия във всички класове от 4 до 7 клас,
които бяха част от Национална програма „Работа на полицията с училищата”. Уроците бяха проведени от г-жа Бинева, инспектор в Детска педагогическа стая към II-ро РПУ и представиха на учениците важна информация, свързана с наркотиците и употребата им.
Една от целите на тези занятия бе децата да свикнат с взаимодействието с полицейския служител и да знаят, че има такъв, който работи с малолетни и непълнолетни, независимо от това дали е
извършил някаква негативна проява или е пострадал.
Според г-жа Бинева най-важното за децата на тази възраст е да знаят, че не бива да подценяват
ситуациите, в които попадат. Те трябва добре да обмислят своите избори и решения, без да действат импулсивно, добре да преценят рисковете и последиците от своите действия.
Най-важно е да се формира отрицателно отношение към наркотиците. Често младежите възприемат употребата им като нещо безобидно, готино, престижно. Това е погрешна представа, която
децата трябва да променят. Те могат да се научат категорично и твърдо да отговорят „НЕ”, ако някой
им предложи да опитат дрога. Ако знаят как да отказват и така да отстояват личността си, ще предпазят себе си и своите близки от тази сериозна опасност на нашето време.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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„НЕ” НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Всеки ден стават катастрофи по пътищата на България, в които загиват невинни хора. За тези
жертви сме виновни ние, защото не мислим за последствията. Ден след ден угасва по един човешки живот поради катастрофа. Често не осъзнаваме цената на човешкия живот, не осъзнаваме
болката и мъката, която се изпитва при загубата на любим човек. Животът е безценен и всяка наша
постъпка може да е последна за нас или чужд човек.
Всяка вечер по новините съобщават за пострадали на пътя . Стотици хора, сред тях и деца,
стават жертви на безмилостни катастрофи. Често си задавам въпроса каква е причината за тези
трагедии. Най-често безотговорни хора сядат зад волана, употребили алкохол, като често возят и
други пътници. По този начин излагат на риск няколко живота. За жалост повечето шофьори не го
проумяват.
Поведението на пешеходците също е от голямо значение. Те също трябва да спазват правилата
за движение по пътищата. Много често те са причина за катастрофи. Велосипедистите също могат
да бъдат виновни за ПТП. Трябва сериозно да се замислим - всички и пешеходци, и водачите на
автомобили - върху поведението си на пътя, защото ако се разсеем за миг, последствията ще са катастрофални!
Миглена Кодинова, 6 в клас
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ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Колко струва животът ? Това е въпрос, който рядко си задавам, защото сме заслепени и не виждаме какво се случва около нас. Всеки ден загиват невинни хора. За тези жертви сме виновни ние,
защото не мислим за последствията. Ден след ден угасва по един живот поради катастрофа или
побой. Днес „войната по пътищата” е нещо ежедневно, защото не осъзнаваме, че можем да загинем или отнемем един безценен човешки живот. Проявите на насилие се случват ежедневно, от тях
жертви са както големи хора, така и деца. Най-често насилието се проявява в училище, кафенета,
дискотеки, а още по- страшно и вкъщи. Никога няма да забравим мъката на родителите и роднините на загиналите в дискотека „Индиго”. Никога няма да забравим случилото се в петък вечерта в гр.
Белово. Когато човек , погълнат от яростта, не осъзнава постъпките, за които впоследствие плаща
жестоко, защото човешкият живот е безценен, и никой, никой не може да си го купи, нито върне.
Често не осъзнаваме цената на живота, не осъзнаваме болката и мъката, която човек изпитва при
загубата на роднина или познат. Животът е безценен и всяка наша постъпка може да е последна,
за нас или чужд човек. Това изисква да бъдем внимателни и да поставим начело в ценностната си
система човешкия живот.
Мария Китова, 6 в клас

НЕ, на войната по пътищата
На 21 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на загиналите по пътищата. Много
от нас са ставали свидетели или участници в пътнотранспортно произшествие.
През 2004 г. загиналите по пътя са 1006 души, а други 10 000 са били ранени. В 95% от случаите
вината е на шофьора, в 3,4% - на пешеходците, а по-малко от 1% се пада на неизправности. В повечето случаи шофьорът е употребил алкохол, отнел е предимство или е превишил скоростта.
Внимавайте, когато сте на пътя, защото една грешка може да струва много!
Стефани Драгушева, 6 б клас
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Криси

Петьо

Кирил Петров, 5 г клас

Илиана Василева, 5 г клас

Ирина Арнаудова, 5 г клас
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Радостина Стоева, 5 г клас

Христиана Кънева, 5 г клас
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Кристин Николова, 5 г клас

Надя Романова, 5 г клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

МАЛТА
Малта е разположена на Малтийския архипелаг, съставен от три населени (Малта, Гозо и
Комино) и три необитаеми (Коминото, Филфла и
Свети Павел) острова.
Населението на Малта е над 400 000 души и
е най-малката по площ и население страна в ЕС.
Основната част от населението са малтийците,
които са представители на бялата раса от средиземноморски тип.
Малта не може да бъде сравнена с никоя
друга страна в света – тя е странна и любопитна
смесица от култури и влияния. Архитектурата е
типично арабска – семпли къщи без покриви в
пясъчен цвят. Растителността е средиземноморска – палми и огромни кактуси, множество цветя.
Кухнята е изключително вкусна и екзотична – невероятен микс от морски дарове, паста, типично
арабски специалитети... Малта е един прекрасен
музей на открито – крепости, дворци, катедрали... Тук любознателните не скучаят – могат да
приемат предизвикателството да преоткрият Валета – малтийското бароково бижу в листата на
Юнеско за Световното културно наследство, да
се потопят в магичната тишина на Медина, чиито тесни белезникави улички те пренасят в друга
епоха, или да видят как се приготвя прочутото
малтийско стъкло в занаятчийското селище Та
Али.
Малта е държава на близо 7 хиляди години.
Първите следи на живот датират от около 5200 г.
пр. н. е, когато се предполага, че нашественици от
Сицилия са превзели страната. От това време са
и храмовете, от които изобилства островът и които са се превърнали в културна ценност, запазила духа на миналото. Около 1200 г. пр. Хр. финикийците завземат територията на Малта, а след
тях – гърците (VIII в.), картагенците (VI в.) и римляните (III в.). Островът се оказва апетитна плячка за множество завоеватели и през новата ера.
През 870 г. го завладяват арабите, през 1091 г. –
норманите, а по-късно е включен в пределите на
Неаполитанското кралство. През 1530 г., за близо
4 века, по земите на Малта се настаняват рицарите. Орденът на йонитите (хоспиталирите) полага
основите на една стабилна държава и превръща
острова в укрепена крепост, която макар да оста8

ва желана територия за много вражески народи,
успява да устои на всичките им набези. Битката
с турците от 1565 г., влязла в историята като „обсадата на Малта”, е един от най-ярките моменти
в развитието на страната, а знакът на кръстоносците – бял кръст на червен фон, се превръща в
неин символ, който и до днес можете да видите
навсякъде на острова. Четирите му краища символизират основните християнски добродетели:
сдържаност, постоянство, смелост и справедливост, а 8-те му върха – 8-те националности на
участниците в монашеското братство. Рицарите
владеят територията на Малта до 1798 г., когато
тя е завладяна от Франция. Две години по-късно Великобритания я обявява за своя колония.
Страната е под английски флаг до 21 септември
1964 г., когато е провъзгласена за независима, а
през 1974 г. става република.
Забележителности:
Арката на Гозо

Арката на Гозо е удивителна със своята красота и почти идеални и симетрични пропорции.
Арката на Гозо е една от красивите забележителности на Малта, известна като Небесния прозорец.
Църквата в Мелиеха

Църквата Мелиеха е построена на място, където обикновено са се издигали крепости. Светилището в Мелиеха е благословено от папа Йоан
Павел II по време на посещението му в Малта
през май 1990 година.

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Матера

(Продължение от миналия брой)
Стандартът на живот, който за местните хора
е напълно приемлив, ужасява онези от „нормалния” свят. Подтикнато от всеобщото недоволство, правителството на Италия се намесва,
изселвайки принудително близо 20 000 обитатели на старинните къщи на Матера. Собственост-

та над пещерите си запазват само онези, които
могат сами да си позволят закупуването на друг
дом. Останалите трябва да напуснат ексцентричните си жилища и да свикнат с новото строителство. Имало е дори мнения, че градът трябва изцяло да бъде напълно заличен.
Киното е първото, което разбира огромното
значение и поезия на камъните.
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Италианският писател и публицист Пиер
Паоло Пазолини показва във филма си „Евангелието на Матея” (1964), че земята на Матера притежава неустоима красота. В търсене
на най-подходящата естествена сценография
за филма си превърналият се в режисьор Пазолини първоначално заминава за Палестина,
но е неудовлетворен от видяното там. Отивайки сред камънаците и скалните църкви на Матера, Пазолини се озовава в селище от други
времена. Лицата на местните селяни пък му
напомнят тези на хора отпреди 2000 години.
Местните жители стават статисти. Филмът е
толкова истински, че омайва всички, а на фестивала във Венеция през 1964 г. получава и
специалната награда на журито.
Така след филма на Пазолини Матера се превръща в култово място за киномани и интелектуалци.

През 1985 г. Матера като библейска сцена
привлича и Брус Бересфорд, който снима „Цар
Давид” с Ричард Гиър.
Днес Матера е идеалната Палестина, перфектната Света земя за всеки филм. Няма холивудска продукция, възпроизвеждаща библейски
сцени, която да не е потърсила вдъхновение в
малкото каменно градче.
От последните години очарователните камънаци на Матера се помнят най-вече от „Страстите Христови” (2004) на Мел Гибсън.
Холивудските продукции придават не само
блясък на древния град, а го превръщат и в моден туристически маршрут.
През 1993 г. Матера е обявен от ЮНЕСКО за
световно архитектурно наследство и това подканва държавата да финансира реставрирането
му.

Нина Димитрова – учител по музика, по материали от интернет
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Училище за родители

Скъпите подаръци
и детската психика

Приближават коледните
празници. Украсата и пред
празничните намаления създават настроение и радостно
очакване. Децата са развълнувани, пишат писма и имейли до Дядо Коледа и поръчват
най-желаните подаръци. За
какво мечтаят децата?
Психолозите алармират за
опасността от скъпите подаръци, с които напоследък родителите даряват децата си все
по-често. Според тях стремежът на родителите и роднините да изумят детето с необикновени играчки крие в себе
си опасност за неукрепналата
детска психика. Колички, кукли, меки играчки, когато по
рафтовете на магазините има
всичко, според мама и тати, те
не привличат вниманието на
детето. Специалистите смятат тази родителска
загриженост за прекалена.
Днешното поколение все повече затвърдждава образа си на „искам тук и веднага!“ Децата, по-често отколкото преди, сравняват живота
си и дохода на семейството с този на връстниците си. Техните желания и искания са ориентирани не към това, от което наистина имат
нужда, а към това, което е „модерно“ и „яко“, и
„всички имат“.
Психолозите са категорични, че удовлетворяването на всички искания, без да се взема
предвид съотношението между семейния бюджет и цената на съответния подарък, превръща детето в егоист. Ако то получава желаното,
без да положи усилия, това го прави мързеливо. Скъпата вещ, която е придобита с лекота,
скоро престава да бъде ценена. Това, което
постигаме лесно, не ни радва, а мигновеното

въплъщение на всяко желание
ни лишава от възможността да
мечтаем.
Децата често си мислят,
че колкото повече подаръци
получават, толкова повече ги
обичат и са значими за родителите си. В съзнанието им се
объркват понятията „любов“,
„пари“ и „подаръци“. Понякога те просто престават да обръщат внимание на този, който си позволява да ги посети
с празни ръце или носи нещо
недостатъчно скъпо. Презадоволените в подаръци деца
непрекъснато имат нужда от
нови доказателства за любов
и ако тях ги няма, се получават
конфликти.
Още по-деликатен е въпросът с децата на разведени
родители. Понякога майката
и бащата изпитват силно чувство за вина пред
детето и с помощта на подаръци се опитват
да го заглушат. Често родителите си съперничат в борбата за детската благосклонност,
а децата стават заложници в тази ситуация.
Приемайки условията на играта, те лесно се
превръщат в недоволни тирани: „Искате да
ви обичам? Тогава ми подарете всичко, което
поискам!“
Помислете за подаръци, които са свързани с преживявания, с емоции, с нещо съвместно, което сплотява семейството и кара
детето да се чувства значимо. Когато подарявате нещо, не забравяйте да изтъкнете
положителните качества или постиженията
на детето: то се е старало и е учило упорито,
помагало е вкъщи, било е мило и сърдечно.
Подаръкът е награда за добро поведение, то
само го е заслужило.

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

Какъв да стана?

Медицинска сестра
Работата на медицинските сестри е тясно свързана с работата на
лекарите. Те правят преценка за
здравословните проблеми и нужди
на пациентите и полагат грижи за
тях. Осигуряват медицински грижи
на болни, пострадали, възстановяващи се или осакатени хора. Може
да дават съвети на пациенти за
здравословното им състояние или
за превенция на заболяванията.
Медицинската сестра приема постъпващите болни и извършва предписаните медицински процедури,
които са от нейна компетентност. Тя
наблюдава състоянието на пациента
и следи неговите жизнени показатели. Записва медицинска информация за болния човек и различни данни за здравословното му състояние.
Води медицинската документация
и изписването на необходимите лекарства. Подготвя пациенти и асистира при прегледи и изследвания.

Съветва се по различни медицински
случаи с лекари и акушери.
Подготвя болничните стаи или
клиничните кабинети, стерилизира
инструменти, подготвя оборудване и
материали, подава медицински инструменти. Тя е асистент на лекаря.
Преглежда, оказва първа помощ и имунизира в заведения като
училища, болници и предприятия.
Ръководи извършването на специфични лабораторни тестове и изследвания.
За да станете медицинска сестра, трябва да завършите висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Можете да работите във всички
диагностично-консултативни центрове, болнични здравни заведения, диспансери, частни и университетски клиники.
Желая ви успех в избора на професия!

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

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Урок по библиотечно-информационна
компетентност в библиотеката
Темата ,,Речници” не е от най-лесните за възприемане в програмното съдържание на второкласниците, но пък е интересна и динамична.
Децата, разделени на групи, имаха възможност
да се запознаят визуално с няколко вида речници, да открият зададена от учителя дума, както и
по описано значение да познаят думата. От това
първо запознаване с книгата – речник разбраха
колко важно е азбучното подреждане на думите
и това, че в някои случаи те са събрани в отделни
томове.

Практическата работа изискваше малките ученици да се ориентират в кой от томовете
трябва да се търси конкретната дума. Най-забавна се оказа диагностичната задача, в която от три
думи с непроверяем правопис трябваше да открият сгрешената.
В края на часовете всички се убедиха, че речникът е необходим и ценен помощник, и ако
свикнат да го използват редовно в своята работа, то това неминуемо ще ги улесни в много ситуации.
Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

SAINT ANDREW`S DAY,

30th November

St Andrew’s Day (Scotland). Honouring its patron
saint, St Andrew’s Day is Scotland’s national day. There are
many events across Scotland,
including traditional meals,
poetry readings, bagpipe music and country dancing. This
is a great opportunity to go to
a ceilidh – a party with Gaelic
folk music and dancing. Fortunately, there is usually a ‘dance
caller’ to teach the steps!
In Scotland, and many
countries with Scottish connections, St Andrew's Day is
marked with a celebration of
Scottish culture with traditional Scottish food, music and
dance. Schools across Scotland hold special St Andrew's
Day events and activities including art shows, Scottish
country dancing, lunchtime
ceilidhs, dance festivals, sto-

rytelling, reciting and writing
poems, writing tall tales, cooking traditional Scottish meals,
and bagpipe-playing. In Scotland the day is also seen as the
start of a season of Scottish
winter festivals encompassing
St Andrew's Day, Hogmanay
and Burns Night. In Edinburgh,
there is a week of celebrations,
concentrating on musical entertainment and traditional ceilidh dancing. A ceilidh is a social
event with couples dancing in
circles or sets (groups of eight
people). In Glasgow city center,
a large shindig, or party, with
traditional music and a ceilidh
are held. In Dumfries, songs are
performed in the Burn's night
tradition.
St. Andrew is honoured in
other christian countries, too,
including Bulgaria. We called
him Sveti Andrey Parvozvani.

Стефка Кацарова – учител по английски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Едни от най-забавните
и удивителни истории,
свързани с животни
разпознават хората и дори да се обръщат, когато
бъдат повикани по име.
„В тестовете ни овцете се държаха на ниво,
Хиените
много сходно с това на маймуните и хората при
могат да броят до три
изпълнение на основни задачи”- заявиха учудеИзследователи откриха, че петнистите хиени учените.
ни могат да броят до три, макар да не е ясно
дали това им върши някаква работа. Това било
Кравите си падат по джаз
установено, след като изследователите доказаДжазмени от американската група The New
ли, че животните реагират различно като чуят
Hot
5 си направиха експеримент дали новите им
един, два или три различни гласа. Предишни
изследвания показват, че подобни способности парчета ще имат успех и установиха, че стадо
имат също лъвовете и шимпанзетата. С това от- крави във Франция определено реагира на джакритие става ясно, че хиените имат много общо за.
Първоначално преживните животни не пос приматите, защото броят също като тях и жиказвали особен интерес към културното меровеят в сложни социални групи.
приятие, но в момента, в който музикантите засвирват първите акорди на "When The Saints Go
Овцете са по-умни,
Marching In", кравите, видимо заинтригувани, се
отколкото си мислим
строяват в редица с умислен поглед.
Явно затрогнати от музикалното изпълнение
животните, некоректно набеждавани за неемоционални и глуповати, преживяват и дори пригласят на музиката, поклащайки глави и звънци
в такт с джаз ритмите.
/Продължение от миналия брой/

Ново изследване, публикувано през февруари, разкри, че овцете са далеч по-интелигентни, отколкото се смяташе.
В някои от тестовете на учени от университета в Кеймбридж стадата от седем планински
уелски овце дори са показали интелект, равен
на човешкия. Оказва се, че животните могат да
Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

УРОК 6: ТОП

УРОК 6: ТОПЪТ се оценява на 5 точки. Той се
движи хоризонтално и вертикално, както е показано долу.
Офицерът и конят се наричат леки фигури, а
топът и дамата - тежки фигури. Топовете са по 2
за двете армии и се поставят в четирите ъгъла на
дъската. В позиция цар и топ срещу цар може да
се обяви мат, но при наличие на цар и офицер
или кон срещу цар мат не може да бъде обявен.
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 радост, здраве
и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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