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В клуб "Забавен английски" участват ученици от 4а клас. Клу-
бът има за цел да включи учениците в различни интерактивни 
дейности, които да разнообразят и направят по-увлекателни за-
ниманията им при усвояване на чуждия език. Освен това те обо-
гатяват лексиката си, работят върху произношението и прилагат 
изучените граматични правила. 

В програмата са включени теми за природата, живота в голе-
мите градове, медиите, интернет, литература, кино и др., които 
дават възможност за обсъждане и дискусии по интересни теми и 
проблеми. 

От виртуалната разходка из големи градове като Лондон, Мек-
сико Сити и Ню Йорк децата научават за забележителностите и 
културата на тези далечни места. 

  Участниците в клуба ще направят проекти, които ще предста-
вят на представителната изява пред своите родители и съучени-
ци.

 

Клуб 
ЗАБАВЕН АНГЛИЙСКИ

                      Ангелина Велева - ръководител на клуб "Забавен английски" 
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България е една малка, но същевременно богата и красива страна. Много хора  я подценяват, 
избират да учат и живеят в чужбина. Всички казват, че навън е бъдещето, там има повече възмож-
ности и прочие, но аз смятам, че навсякъде образованието е добро, стига да се потрудиш. Тук са 
нашите семейства, нашите приятели и ако ги напуснем, като заминем за чужбина, ще е трудно за 
нас. Така че тук - в България, е всичко, което обичам и ценя, с което съм израснала, с което се гордея 
и смятам, че то ще ми помогне да осъществя мечтите си.

                                           Елизабет Матеосян,  6 а клас

Тук е всичко, коеТо обичам

Родила съм се в страхотно семейство, което много обичам и не искам да го напускам. Тук е моя-
та първа детска градина и училище. С други думи - тук е всичко, без което не мога - семейство, дом 
и приятели. Тук искам да завърша гимназия и университет.

България е едно страхотно място! В нашата страна има много планини, гори, езера, реки и още 
много други забележителности и няма да ми е лесно да ги напусна. Всеки българин трябва да се 
гордее с това, което има и не трябва да се срамува  да се нарича български гражданин. Затова и 
любимият ми цитат от стихотворение е този:

“Аз съм българче.
 Обичам нашите планини зелени,
 българин да се наричам -
 първа радост е за мене.”

                                                                                                          Габриела Димитрова, 6 а клас

Яна Фратева, 2 б клас
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Владимира Паскова, 2 а клас

Дара, 2 клас
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Никол Боева, 2 а клас

Рая Накова, 2 а клас
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Деница Велева, 2 а клас

Теодора Анева, 2 б клас
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Англия е най-големия по територия и населе-
ние район в Обединено кралство Великобрита-
ния и Северна Ирландия и заема южната част от 
остров Великобритания. Главен град на Англия е 
Лондон, най-големият град на Британските ос-
трови и столица на Обединеното кралство. 

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Англия

 
 

Уестминстърско абатство 
Тук се извършват коронациите, сватбите и 

погребенията на кралското семейство. Велико-
лепието на абатството се вижда най-добре по 
време на служба сред множеството колони. 

ЛОНДОН, освен столица на Англия и Обеди-
неното кралство, е и световен финансов и по-
литически център, както и една от световните 
столици, диктуващи тенденциите в модата, те-
ченията в музиката и изкуствата. Населението на 
Лондон е около 7,5 милиона души. През Лондон 
тече река Темза, над която са построени множе-
ство мостове. Най-известният сред тях е Тауър 
Бридж, построен през XIX век до Лондонската 
кула  - Тауър, откъдето носи и името си.

Национален празник на Англия е 23 април - 
Ден на Свети Георги,  патрон на нацията. 

Националното знаме на Англия представля-
ва бял фон с кръста на Св. Георги.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Бъкингамски дворец е построен преди око-

ло 300 години. В самото начало е бил известен 
като Бъкингамската Къща. Сградата, построена 
за херцога на Бъкингам през 1703 година. Тук се 
посрещат високопоставени гости, които идват 
на официални посещения в Англия. Едва ли има 
достатъчно думи, за да се опише богатият и ще-
дър интериор на Бъкингамския дворец. Всички 
произведения на изкуството различни шедьоври 
(9000 картини), които могат да се видят из зали-
те и стаите му са от личната колекция на британ-
ската кралска фамилия. 
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Замъкът Лийдс (Leeds caste) в Ан-
глия е известен с названието си “За-
мъкът на дамите” Известен е с уникал-
ната експозиция на старинни кучешки 
каишки, която е изложена в музея. Ос-
вен това в двореца са подредени и ве-
ковни картини, ръчно везани гоблени 
и старинни мебели. Целият дворец 
е заобиколен от невероятно красиви 
градини, растителни лабиринти, лозя 
и дори голф игрище.

Замъкът Беркхамстед 
е един от най-значителните, 

силни и важни ранносредновековни 
замъци на територията на Англия.

Замъкът Бодиам  - Архитектурата и структурата на замъка Бодиам е наистина удивителна. Въ-
трешността е в абсолютен контраст с фасадата, тъй като помещенията вътре са почти изцяло разру-
шени. Пред двореца има езеро, което е покрито с красиви пасажи от водни лилии. Замъкът Бодиам 
съдържа около 33 камини, 10 спирални стълбища и поне 28 канали за отходни места. Така архитек-
тът на замъка изпълнил изискванията на Едуард Дейлингриг за добре защитена крепост, предоста-
вяща комфортни условия за живот на нейните жители. 

Дара Бояджиева – 4 а клас 
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

/Продължение от бр.123/
В началото на 30-те години на XVI в. Мике-

ланджело отново трябвало да се премести в 
Рим – този път завинаги, поради интригите след 
убийството на Алесандро Медичи. Тук, вече поч-
ти 60-годишен, “титанът с четирите души” на-
писал най-нежните си сонети, посветени на не-
говата недокосната любима – Витория Колона, 
които са един от върховете в поезията на целия 
италиан ски ренесанс. 

В 1534 г. новият папа Павел III дал на Мике-
ланджело званието “главен скулптор, архитект и 
живописец на Апостолическия дворец” и му по-
ръчал да изрисува на стената на Сикстинската ка-
пела “Страшният съд”. Тъй като не познавал по-
ловинчатите неща Микеланджело се нахвърлил 
върху новата задача с огън и страст. В неговите 
мисли “Страшният съд” трябвало да се превърне 
в символ на ужаса, който очаква всеки потисник 
или измамник, поробител или подлец; един па-
метник на справедливостта, в която Микелан-
джело винаги твърдо вярвал. Колкото таванът 
е весел и жизнерадостен, толкова “Страшният 
съд” на олтарната стена е мрачен и потискащ.

 В центъра на гигантския стенопис Микелан-
джело изписал Христос-съдията, който обаче 
прилича повече на Луцифер – в неговия израз не 
се чувства никакво милосърдие; там блести само 
жаждата за възмездие. Около Христос са изо-
бразени десетки тела на грешници, летящи към 
огнената бездна. Когато Микеланджело завър-
шил “Страшният съд” той вдигнал истинска буря 
от възмущения в душите на “добрите католици”, 
които сметнали голите тела на Христос и грешни-
ците за твърде безнравствени. Затова наследни-
кът на папа Павел III заповядал да ги “облекат”. 
И ето, с печалната задача “да поправи” творбата 
на Микеланджело се заел второстепенния май-
стор Даниеле да Волтера. Когато римските граж-
дани научили какво става в Сикстинската капела, 
те заклеймили папата с подигравките си, а мае-
стро Даниеле получил прозвището “гащаря”! До  
1762 г. голите фигури на “Страшният съд” били не-
прекъснато “дообличани” от още няколко папи и  

Микеланджело Буонароти  
(1475–1564)

въпреки това гигантската фреска не могла да 
бъде развалена. Геният надживял посредстве-
ността! Дори и най-върлите “моралисти” и про-
тивници на голите тела признавали, че върху ол-
тарната стена на Сикстинската капела се е родил 
вечен шедьовър.

Микеланджело умира на 18 февруари 1564 г. 
на почти 89 години – изключителна за времето 
си възраст. По негов завет тялото му е пренесено 
и погребано във флорентинската “Санта Кроче”. 

Изкуството на Микеланджело откликнало 
като могъщо ехо в целия XVI в. То продължава 
да вълнува умовете и сърцата и до днес. Мике-
ланджело често е заявявал, че счита скулптурата 
за по-висше изкуство от живописта и винаги се 
подписвал “Микеланджелоскулпторе”. Винаги 
недоволен от себе си – сигурен белег на гения 
– Микеланджело много страдал от физическата 
си грозота, причинена от неговия приятел Пие-
тро Ториджани, който му счупил носа с юмручен 
удар през младежките години. Може би затова 
предпочитал и самотата. Микеланджело бил су-
ров и строг човек, който си спечелил много по-
вече смъртни врагове, отколкото истински прия-
тели през дългия си живот. Сигурно е обаче само 
едно – “титанът с четирите души” е оставил ярка 
следа в четири области на световното изкуство – 
мраморният блок, фреската, сонета или архитек-
турните проекти – всички те са намерили едно 
от своите гениални превъплъщения изпод чука 
и длетото, четката или перото на Микеланджело 
Буонароти. 

Мария Райковска - начален учител, по материали от интернет
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Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИТЕЛИ 

Шест вълшебни утвърждения 
за вашите деца

1. „Вярвам в теб!” 
Тази фраза помага на детето да почувства, 

че рано или късно ще се постигне това, което 
иска, а родителите ще чакат това да се случи 
колкото е необходимо, като през целия процес 
ще го подкрепят. Съгласете се, тази фраза зву-
чи по-добре от обичайното „Ти си длъжен!”.

2. „Никога не се отказвай!” 
Това утвърждение заставя човека да търси 

изход и от най-сложната 
ситуация, когато му се иска 
най-вече да отпусне без-
силно ръце и да се разпла-
че. С времето детето ви ще 
започне да си повтаря тази 
фраза и в трудна минута 
ще я каже на самите вас.

3. „Във всичко нами-
рай плюсове!” 

Детето ви трябва да 
знае, че дори и от най-трудната ситуация може 
да бъдат изведени полезни изводи. Скарал се 
е с приятел – може да се научи да отстъпва или 
пък без злоба да доказва правотата си. Скъсал 
си е любимите панталони – може да се научи 
да бъде по-внимателен или пък да шие. За-
губил е съревнование – може да се научи да 
приема слабите си страни и да се упражнява 
по-усърдно, за да стане по-добър. 

4. „На кого не се случва?!” 
Нека детето ви знае, че на всички се случва 

да сгрешат, да паднат, но след това и да ста-

нат. Детето ви трябва да разбере, че неуспехът 
е нещо нормално и преминава. От грешките и 
пораженията трябва да строим мост към завет-
ната цел. Който се плаши от грешките, никога 
няма да стигне там, където иска да отиде. 

5. „Най-важното е да не се предаваш!” 
Някои деца, сблъсквайки се с пречка или не-

приятност казват: „Не! Не искам!” Обидено пре-
кратяват борбата и се задоволяват с поражение-

то. Например, получавайки 
слаба оценка в училище, 
престават да се интересуват 
от предмета, по който са се 
представили зле. Обяснете 
на детето си, че не трябва да 
се чувства като след провал. 
Дори от отрицателния опит 
трябва да бъде извлечена 
поука. Нека детето заобича 
търпението и упорството. 
Тогава ще му стане по-лесно 

да преодолява трудностите.

6. „Каквото и да се случи, аз ще съм до 
теб!”

 - Когато в живота се случва беда, необходи-
мо е да бъдете до детето си, да го прегърнете, 
да изтриете сълзите под очите му и да го защи-
тите от несгодите. Детето трябва да е твърдо 
уверено, че с всички свои неудачи и греши, кол-
кото и страшни да са те, вие винаги ще сте до 
него и то може да ви се довери. Утвържденията 
могат да са полезни не само на детето, а също 
така и на вас. Използвайте ги съзнателно! 

Има думи, които действат върху децата по вълшебен начин. Когато са във формата на 
утвърждения, те могат да променят живота им към добро и да ви бъдат от полза, тъй като 
позволяват да възпитате децата си така, че да не използвате крясъци! Тези фрази е препо-
ръчително да бъдат казвани от вас с думи, които отговарят на вашия начин на изразяване, и 
във време по ваша преценка. Най-важното е – смисълът да остава един и същи, а емоциите 
и мислите ви да му съответстват.
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Здравка Петрова – педагогически съветник

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

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

Какъв да стана?
Библиотекар

Библиотекарят най-общо 
казано управлява библиотека-
та и се занимава с всички дей-
ности, свързани с поддръжката 
й. Би могъл да работи в учи-
лищни, обществени, музейни 
библиотеки и други. Задълже-
нията му включват подрежда-
нето и класифицирането на 
книги, създаване на каталог 
със заглавията, съветване на 
читателите. Други задължения 
са анализ и систематизиране 
на данни, поискани от читате-
ли и клиенти. 

Библиотекарят организира 
подредбата на книги, публика-
ции и документи, така че да бъ-
дат лесно достъпни и открива-
еми. Помага на клиентите при 
избора на книги и информаци-
онни материали.

Ако искате да работите като 
библиотекар, трябва да имате 
висше образование в сферата 
на библиотекознанието. 

Можете да работите във 
всички библиотеки, институции 
и организации, които поддър-
жат библиотечни фондове.

В дните преди Коледа третокласниците от 
3 ,,а” и „г” клас посетиха библиотеката и бяха 
запознати с темата ,,Що е каталог? Описание на 
книгата; Каталогът в нашата библиотека.” Тя е 
част от годишния тематичен план по ББЗ за уче-
ниците. На този етап достатъчно беше да знаят, 
че каталозите биват няколко вида: каталози на 
основния фонд, на специалните сбирки и свод-
ни каталози. После те се разделят още други - 
например тези на основния фонд на  каталог на 
книги и каталог на продължаващите издания и 
т.н. Всичко това има за цел да улесни ползване-
то на наличните документи във всяка една биб-
лиотека. 

Днешните деца не са заклети противници 
на четенето, както се смята напоследък. Само 

някой трябва, по атрактивен и достъпен за тях 
начин, да им покаже, че всяко усилие има сми-
съл, че без трудности по пътя на израстването 
и осъзнаването няма как да се мине и то не 
бива да ги отказва от много неща, с които ще се 
сблъскат по него. След дълъг и обстоен разго-
вор сами стигнаха до заключението, че трайни 
знания се постигат със системно и задълбочено 
четене, с откриване на необятния свят на кни-
гите  и написаното в учебниците. Съгласиха се, 
че успехът на всеки зависи от това колко съвест-
но е ,,работил” и как ще приложи наученото в 
живота. Нека сами си подарим Оскари, щом ги 
заслужим! Накрая си пожелахме много успеш-
на, силна и здрава 2015-та година и нека труд-
ностите не ни плашат!

Третокласници в библиотеката: 
Що е каталог?
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Здравейте, аз се казвам ВАСЕЛЕНА.
Ученичка съм от 3 в клас на училище „Алеко 

Константинов” гр. Пловдив.
Днес ще Ви разкажа за моята любима книга. 

Нейното име е „Там долу в джунглата”. Авторът й 
е Вивиан Френч. Любимият ми откъс от нея е:

 „Лъвът, гепардът и маймуната не искали да 
се сприятелят със слона, който се възгордял, и ги 
хвърлил в езерото. Самотен вървял тъжно, и то-
гава чул лъвът да се смее. Надникнал през дър-
ветата.

,,На тях изобщо не им липсвам”, помислил си 
слонът и сякаш голяма буца заседнала в гърло-
то му от мъка. Тъкмо щял да избяга когато нещо 
привлякло вниманието му. Не бил Лъвът, който 
се канел да се гмурне от една скала, нито гепар-
дът, който плувал, нито маймунката, която си иг-
раела във водата, а нещо, което  пълзяло бавно, 
бавно към нея. То също така бавно отваряло ус-
тата си, пълна с дълги, остри зъби... Слонът бър-
зо се затичал натам. Изсвирил с хобот, грабнал 
крокодила и го захвърлил в средата на голямото 

синьо езеро. Лъвът, маймунката и гепардът гле-
дали изумени. Тогава заплували към слона.

– Ура! – извикали в един глас. – Ти си най-
добрият приятел.”

Тази част от книгата ми харесва, защото се 
разказва за приятелството, а то е безценно. Да 
имаш приятели, на които можеш да разчиташ, е 
голямо богатство. Тя за мен е специална още с 
това, че срещаме приятелството, дори и в джунг-
лата между животните. Това ми дава увереност, 
че такива специални мигове може да изживеем 
и ние хората с нашите истински приятели.

Когато чета книги, аз се чувствам по странен 
начин – сякаш съм герой от тях и всичко преживя-
вам с много трепет. Обичам да чета книги, защо-
то по този начин  успявам да се доближа до раз-
лични светове, макар и някои от тях да са само 
във фантазията на автора. Когато всичко е добре 
написано, аз успявам да си представя нещата по 
моя си начин, така че да вляза в този интересен 
и необикновен свят.

Васелена Веселинова Илиева,  3 в клас 

нови периодични издания в училищнаТа библиоТека

мояТа любима книга
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Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

The Best of Britain

Поля Мандулова - учител по английски език

Pageantry
The splash of colour provided by military uniform 

is an unforgettable feature of the many ceremonial 
occasions which are so brilliantly presented and so 
greatly enjoyed by residents and visitors alike. In 
London there is something in the way of pageantry 
to be seen every day at Buckingham Palace, St. 
James`s Palace, the Tower and elsewhere although 
the scale of the presentation will necessarily vary 
with the occasion – from a once-a-year Trooping 
of the Colour to everyday sentry duty by individual 
Guardsmen.

The Queen`s official birthday is celebrated by 
the greatest and most colourful of all ceremonial 
parades when the Guards battalion is to form the 
Queen`s Guard “troops its colour” on horses, in the 
presence of Her Majesty.

Britain`s Skills
Britain has for centuries been in the forefront of 

achievement in every sphere of human endeavor. 
This continues to be true – and particularly as regards 
the development and utilization of engineering skills 
of many kinds. A small and inevitably inadequate 
section of this publication pays tribute to some 
of Britain`s attainments in this important area of 
activity.

England
Man is sometimes obliged to some extent 

to scar the face of nature but much of England`s 
scenic beauty remains unharmed, with many of 
the outstanding features protected for all time by 
legislation. The hand of man has also successfully 
embellished the face of nature, as witness the 
glories of our cathedrals, churches, stately homes 
and humble cottages.

Stonehenge is on Salisbury Plain in Wiltshire and 
is the finest Bronze Age sanctuary in Europe, dating 
from between 1800 B.C. and 1400 B.C. Some of the 
stones used in its construction are known to have 

been brought a distance of some 200 miles from 
the Prescelli Hills in Pembrokeshire, West Wales.

Scotland
The grandeur, the charm and the fascination of 

Scotland, steeped in hundreds of years of history, 
could scarcely be contained in a publication of any 
size. We can only hope here to capture a glimpse 
of its beauty and character and to invite you to see 
more for yourselves. You will not be disappointed.

Scotland is sometimes called the land of kilt and 
tartan and nowhere, perhaps, does the national 
costume look finer than in the open air during one 
of the many Highland Games Festivals which take 
place during the summer.

Wales
Wales will always participate strongly in any Best 

of Britain publication and the problem is to decide 
what, reluctantly, must be omitted on this occasion. 
It is a land of great beauty with proud traditions, 
a distinguished history and a notable culture. Its 
people are proud and happy to share these delights 
with their visitors.

Tall hats and shawls are essential features of the 
traditional Welsh national costume and visitors to 
Wales would be singularly unfortunate if they did 
not find an opportunity to see it being proudly worn 
today.

Northern Ireland
Northern Ireland is contained within Province 

of Ulster which is comprised of the counties of 
Antrim, Armagh, Londonderry, Down, Fermanagh 
and Tyrone. Our illustrations reflect something of 
its history and its very considerable scenic beauty.

Irish homestead with a traditional thatched roof. 
No visitor can fail to be impressed by the charming 
old thatch-roofed homesteads still to be found in 
the country districts of Ireland, adding colour and 
interest to the Irish scene.
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Богдана Мумджиева - начален учител, по материали от интернет

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Според Херодот игрите, и по-точно игрите 
на зарове, били измислени в древна Гърция, в 
царство Лидия по време на много суров глад. 
Хората страдали и се биели. Било извънредно 
положение. Гладът бил толкова тежък, че царят 
на Лидия решил да направи нещо необичайно 
и  много различно- 

един ден всички да ядат, а на следващия да 
играят на зарове. Те се оказали толкова завла-
дяващи, така потънали в игрите, че лидийците 
игнорирали напълно факта, че храна липсвала.

Така според самия Херодот, те измислили 
игрите на зарове и успели да преживеят и да 
запазят цяло царството си над 18 години, без да 
разполагат с достатъчно храна. 

Кой е измислил игрите 
и защо? 



 Че ститим р ождените  дни  н а  в си чки , 
р од ени  п р е з  т а зи  с е дмиц а ,  с  п оже л ание 

з а  р а д о ст ,  з д р а в е 
и  у сп е хи !
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ШАХМАТ

Дебют
Фигурите са наредени на дъската. Предстои 

дебютът на партията
Дебют (или начало) в шахмата се наричат 

първите няколко хода на играта.
Тя се дели основно на дебют, мителшпил и 

ендшпил и в този смисъл дебютът продължава 
обикновено до 15-тия - 20-тия ход. Определящи 

за вида на дебюта обаче са първите 3-4 хода. 
Много от началата имат разклонения със свои 
собствени имена, например Атака „Созин“ в Си-
цилианска защита. Така, за да се определи вида 
на продължението, трябва да се проследят по-
вече ходове. Това е необходимо и за определя-
не вида на началото при закритите дебюти, тъй 

РЕФЕРЕНдУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

като там често се започва по един начин и след 
разместване на ходовете от основната схема се 
получава на практика друго начало.

Видове дебюти
Различават се 3 вида дебюти:
• открити — с първи ход 1. e2-e4 и отговор 

на черните 1. ... e7-e5;
• полуоткрити — с първи ход на белите 1. 

e2-e4 и произволен друг ход на черните, разли-
чен от 1. ... e7-e5;

• закрити — всички останали.


