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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Изложба Кукери
Общата художествена изложба, отразяваща кукерските игри,
характерните облекла и ритуали предизвика голям интерес сред
учениците от училището.
Чрез живописни и графични изразни средства, с голямо вълнение те станаха съпричастни с този древен, типично български
обичай.
Кукерите играят през Сирната неделя. В дружината участват
мъже, ергени и момчета. Те изработват сами своите облекла и
маски. В различните региони на България ги наричат: старци, бабугери, арапи, песяци, джамалари и други. Сред маскираните има
животински, мъжки и женски персонажи.
Чрез игрите си, те символизират победата над злото, молитва
за богата реколта и други.
Малина Съртонева – учител по изобразително изкуство

Отг. Димитър Илчев
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Приключение в пустинята
Тръгна малкият юнак
приключения да търси пак.
През пустинята безкрайна
дири той мома омайна.
В горещината нечовешка
ритна момъкът торбичка тежка.
И щом я бързо разтвори,
чу дух отвътре да говори
- Ти сега си моят господар,
а аз ще бъда твой другар.
Ще изпълнявам твоите желания
бързо и без грам колебания.
Зарадва се малкото юначe
и подхвърли своето калпаче.

Пожела си летящо килимче той
и вълшебни вещи дето нямат брой.
- Внимавай, младо юначе!
ред е на последното желание вече!
И от гордост и вълнение
без капчица съмнение
юнакът глуповат
си пожела голям палат!
Изпаднал от богатствата в захлас,
останал без мома тозчас.
И разбрал, че да си много богат,
не е най-важното на този свят.
Ивелина Лозанова
4 б клас

В света на фантазиитe
Ех, защо не съм голям,
зли пустини да пребродя!
В пясъци и жарко слънце
две камили ще ме водят.
От оазис на оазис
жаждата ще утолявам.
Трудности по дългия си път
смело аз ще преодолявамкактуси, змии отровни,

нищо няма да ме плаши.
И когато аз се върна,
случки безбройни ще разказвам.
Хората ще слушат онемели
за моите подвизи смели.
С нов план някога ще тръгна
отново по света голям,
за да видя много и много да знам.
Златомир Ангелов, 4 б клас

Има ли нужда човек от прошка
Една-единствена дума значи толкова много. Една дума изисква толкова много усилия. Една
дума, която наранява или може би променя нещата към по-добро. Всеки от нас има нужда от някого, който да го обича и разбира и на когото може да разчита. Всеки от нас се нуждае от топлина
и подкрепа в тежък момент.
Помислете и ми кажете... Бихте ли простили и непростимото? Бихте ли простили предателство
и обида? Трудно е. Но всеки заслужава втори шанс. Няма нищо по-хубаво от това да простиш грешката на другия. Понякога дори си мисля, че да простиш нещо на някого е цяло изкуство, защото
прошката е най-силното оръжие. Тя ни дава стимула и вярата, пречиства ни и ни прави по-добри.
Хората трябва да си прощават, за да има разбирателство между тях и трябва да вярват, че във всеки е останало нeщо добро. Трябва още от малки да се учим да прощаваме и да искаме прошки за
малките неща, за да можем с времето да осъзнаем силата, която носи думата прошка. Наранени
или обидени, трябва да продължим напред, да се освободим от болката и страданието, защото
прошката е велико нещо.
Мина Аладжова 5 клас
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Нужна ли е на човека прошката
Прошката е личен избор, избор на сърцето, което иска да обърне гръб на възможността да се
отвърне на злото със зло. Прощавайки, човек отхвърля омразата към другите и я превръща в любов,
отчуждението подава ръка на сближаването. Да простиш означава да разбереш, че човек не е съвършен. Това е начин да покажеш на другите, а и на самия себе си, че ги приемаш такива, каквито
са. Осмисляш, че хората трябва да се обичат и подкрепят, защото живеят в забързан свят и ако на
земята не съществува обич, няма да има вяра и надежда. Светът няма да бъде приветливо място,
където да живееш и да бъдеш щастлив.
Прошката е символ на човешкия морал и благородство. Когато простиш нещо на някого, доказваш, че си станал по-добър, по-достоен и по-смел човек.
С приближаването на най-чистия празник в църковния календар - Сирни Заговезни - Прошка е
подходящо да се извиним и да поискаме прошка. На този ден се целува ръка с думите: "Прости ми".
Народната мъдрост е избрала да има поне един ден в годината, когато всички да сме равни пред
Бог чрез силата на опрощението. Защото да се греши е човешко, но да се прости е божествено.
Христо Иванов, 5 a клас

Габриела Коцева, 3 а клас
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Габриела Коцева, 3 а клас

Габриела Коцева, 3 а клас

Яна Фратева, 2 б клас
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Магдалена Палкова, 2 б клас

Андреа Неделчева, 2 б клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

АЛМЕРИЯ
Алмерия е град, разположен в източната част на автономната област Андалусия
(Испания), чието име произлиза от арабското Al-Mariyat,
което означава огледалото,
тъй като в миналото са наричали града Огледалото на
морето. Погледнат от Алкасаба, кацнал на хълма над нея,
Алмерия прилича на Северна
Африка на фона на жълтата
пустиня и стълпотворението
от традиционни къщи с плоски покриви, преплетени с
многоетажни блокове.
Градът е основан по времето на Кордобския халифат от Абд-ар-Рахман ІІІ през 955 година като
главно пристанище на владенията му, с цел да засили властта си в Средиземноморието. Днес от
това пристанище тръгват много фериботи, превозващи коли до Мелия. По това време е издигната
крепостта Алкасаба, считана за втората по големина мюсюлманска крепост в Испания след Алхамбра в Гранада и нарочена като спомен за мавританското минало на Алмерия.
След разпадането на халифата, Алмерия става независимо кралство, т. нар. тайфас. В града разцъфва търговията и копринената индустрия. В следващите години властта над Алмерия се оспорва
между емирите на Гранада и Валенсия и става сцена на множество обсади. През октомври 1147
войските на Алфонсо VII го отвоюват, но за кратко, защото след 10 години отново преминава в ръцете на мюсюлманите. Край на това господство слагат католическите монарси Исабела І и Фернандо
ІІ, когато на 26 декември 1489 испанците окончателно си го отвоюват.
По-европейски вид на Алмерия придава Пасео де Алмерия, който е основният социален и търговски център. Тук се намира декорираната сграда на Сиркуло Меркантил или Търговската гилдия.
Градът не е останал без катедрала. Построена през XVII век, тя събира погледите със Сол де Портокареро – огромно слънце, символ, разкриващ благоприятния климат на селището. Разбира се почет-
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ното място е отредено за перлата
на Алмерия – извисяващата се над
града арабска крепост Алкасаба. Тя
е доказателство за богатата му история, построена през 955 година, за
да разкаже на света за най-процъфтяващото пристанище в Испания.
Алмерия може би е сред наймалко известните места в Испания,
въпреки че туризмът в града се разраства и развива, като на изток и на
запад от града се изграждат нови
курорти. Брегът е осеян с разнообразни плажове, но вътрешността
на града е семпла, освен лунния й
пейзаж, благодарение на който Алмерия е поставена на сцената на света през 1960 от италиански
филмовия продуцент, избрал града за най-добрата сцена за "spaghetti westerns".
Градът добре се грижи за съвременния си облик, но най-вече по крайбрежието си. Туристически центрове, добри плажове, яхтени пристанища, международни ресторанти, хотели и спортни
центрове изпъстрят туристическата карта на Алмерия и са показатели на напредъка на града в това
отношение. В източния ъгъл на града се намира природен резерват с пустинен пейзаж и пресечено
крайбрежие с малки заливчета. Тези места са рядко населени, но пък са рай за любителите на природата, птиците и леководолазите.

Ангелина Велева - учител по английски език, по материали от интернет
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Училище за родители

Трудните деца

и характери, но основните модели се повтаряха
почти буквално. След като обсъдих откритието
си на семинари със стотици хиляди родители и
учители, идеите се избистриха до няколко ясно
разпознаваеми модела на поведение.
Манипулаторите: Тези деца могат напълно
да омаят възрастните и да ги въртят на малкия
си пръст. Имат нужда да са в центъра на вниманието и да са най-добри във всичко.
В някои случаи тормозят другите деца, но
са истински майстори да се правят на „света
вода ненапита“ пред възрастните.
Бързо нагаждат поведението си според ситуацията, като изхождат от позицията, че целта
оправдава средствата.
Дипломатите: Тези деца са необикновено
умни и безкрайно изобретателни. Денис Белята е типичен представител за този вид.
Очароват другите с веселия си нрав, но не
знаят кога да се спрат. Никога не се признават
за победени.
Ако сте родители на такова дете, вечно ще
се люшкате между две чувства: смеха и удоволствието от забавлението и желанието да го
удушите.
Спорещите: Тези деца са ревностни застъпници на справедливостта и равенствотo.
Те са енергични и решителни деца с дар слово – смъртоносна комбинация! Могат да превърнат живота ви в непрестанен спор за това
кой е получил най-голямото парче и „дали е
честно“.
Ако ги накарате да свършат нещо, ще трябва да се готвите за отпор и дискусия, сякаш сте
в Международния съд за правата на човека.
Състезателите: За тях победата е най-важна; готови са да направят всичко, но не и да
отстъпят. Държат на своето дори когато е против собствените им интереси, завладени от
жаждата за победа.
Те имат невероятен дух и биха могли да завладеят целия свят. Или поне вашия дом!
Битките може да се водят години наред, коТИПОВЕ ТРУДНИ ДЕЦА
Андрю Фулър: Един ден най-сетне разбрах, ето ви оставя с горчивото чувство, че никога не
че всъщност в кабинета ми се въртят едни и сте се борили толкова дълго... за толкова дребсъщи деца. Вярно, с различни лица, странности ни неща.
Трудните деца не са лоши деца, просто това
са деца, с които родителите срещат повече затруднения в общуването и контрола над поведението им.
Много често обаче именно тези твърдоглави, волеви, енергични и инатливи деца порастват, за да станат лидери в различни области
на живота. Ето защо е толкова важно да им се
наложат нужните ограничения, за да се спре
саморазрушителното им поведение, да се тушират недостатъците им и да се развие потенциалът им. Важното в случая е не да се пречупи
духът на децата, а да се канализира огромната
им енергия в конструктивни дейности.
През кабинета на Андрю Фулър са минали
хиляди хора с проблемни деца. След години
практика той обаче забелязва известна повторяемост в типа деца и техните поведенчески
проблеми.
Така той класифицира шест типа проблемни деца: манипулатори, дипломати, спорещи,
състезатели, смелчаци и тихи бунтари. В зависимост от категорията, в която попадат, децата
изискват различно отношение и методи за въздействие.
Андрю Фулър също разглежда проблемите
у децата и в зависимост от възрастовата група.
Родителите на петгодишните деца ще се изправят пред съвсем различни предизвикателства
от тези, които имат тийнейджъри, така че познаването на възрастовите проблеми помага на
родителите да разпознаят критичната ситуация
и да реагират адекватно.
Дадени са различни техники и напътствия
за обуздаване на децата, за създаване на здравословни навици, за развиване на интересите
им, за изграждане на отношения на любов и
доверие в семейството. Разгледани са най-често срещаните проблеми и са предложени различни методи и средства за справяне с положението.
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Смелчаците: Тези деца са любители на
силните усещания и обожават предизвикателствата. Смелчаците се познават отдалеч: често
накуцват или са бинтовани.
Безстрашието им е пословично, но не
умеят да премерват рисковете, които поемат.
Обикновено са много добри по сърце и изобщо нямат намерение да ви тревожат – тъй като
те не изпитват страх, и през ум не им минава,
че вие може да се притесните.
Отглеждането им е като да упражнявате
екстремен спорт.

Тихите бунтари: Те са трудни за разбиране,
потайни и неорганизирани.
Вбесяват родителите си с безучастието и
мълчанието си. Те често се затварят в себе си и
трудно разкриват мислите и чувствата си.
Понякога ви се струва, че изобщо не ви чуват и не разбират какво им говорите.
Мнозина от тихите бунтари са много умни
и извънредно чувствителни. Някои биха могли да коментират порастването си така: „Детството ми премина чудесно, само дето едва не
подлудих нашите“.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по книгата на Андрю Фулър, „Трудните деца”
Здравка Петрова
– педагогически
съветник, по материали от интернет
В СВЕТА
НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?

Готвач
Сигурна съм, че всички вие познавате тази
професия и сте виждали как готвят вкъщи мама и
татко. Но професионалните готвачи организират
работата си различно. Те готвят обикновено за
много хора и изпълняват различни поръчки и затова им е необходим екип от готвачи и помощник
готвачи, които имат строго определени задължения.
Готвачът извършва подготвителни или готварски дейности
в кухнята на ресторанта или заведението, където работи. Те се
осъществяват под ръководството
на главния готвач.
Освен това той следи за работата на машините, съораженията
и състоянието на посудата. В готвенето се използват много уреди,
както и специфични техники, които се овладяват по време на обучението и в практиката.
При готвенето е много важно да се спазят изискванията за количесвтото и качеството на вложените продукти и подправките, да се съблюдава

точно рецептата, за да се получи ястието вкусно
и ароматно. Но се изисква и усет, творчество и
въображение, както и сръчност и ловкост. В кухнята обикновено задачите се разпределят, като
един готвач подготвя салатите,
друг десертите, предястията, безмесните, месните ястия, сосовете
и т.н.
Готвачът поддържа перфектна хигиена на работното си място
съгласно санитарните изисквания.
След приключване на смяната
участва в почистване и подреждане на помещението, оборудването
и посудата. Освен това внимава за
правилното и рационално изразходване на продуктите.
За да станете готвач е необходимо средно образование по технология на храненето.
Работа можете да намерите
във всички ресторанти, заведения за хранене,
барове и клубове.
Пожелаваме ви успех в учението и избора на
професия!

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от kakvidastanem.bg
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга
ЕДНА ОТ ЛЮБИМИТЕ МИ КНИГИ Е ,,АВТОБИОГРАФИЯ НА БРАНИСЛАВ НУШИЧ”. ИЗДАДЕНА Е ОЩЕ ПРЕЗ 1924 Г. БРАНИСЛАВ НУШИЧ
Е АВТОРЪТ НА ТАЗИ КНИГА. ТОЙ Е РОДЕН ПРЕЗ 1864 Г. В БЕЛГРАД И Е
ПОЧИНАЛ ПРЕЗ 1938 Г.
КНИГАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРЕСНА. В НЕЯ АВТОРЪТ РАЗКАЗВА ЗА НАЙ-ВЕСЕЛИТЕ СЛУЧКИ ОТ СВОЯТА МЛАДОСТ - ОТ УЧИЛИЩЕТО, КАЗАРМАТА И НАЙ-ВЕЧЕ ЖИВОТА. НЕПОВТОРИМОТО ЧУВСТВО ЗА
ХУМОР НА ПИСАТЕЛЯ ПРЕВРЪЩА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА МУ В ЧЕТИВО С
МНОГО СМЯХ И МАЛКО СЪЛЗИ.
ЧЕТЕ СЕ ЛЕКО И ПРИЯТНО, НО НА МЕСТА Е ДОСТА ТЪЖНА.
Александра Нанкова 5б

нови периодични издания

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Classroom Jokes

What did a math book complained to another math book?
“Oh, I have tired of lot of problems”!

Teacher to John: “John, you have 6 apples in your plate and
Sam took two among them, what would you get?”
John: “A fight”!
Can you find the longest table in the class room?
Sure, it is the multiplication table!
Why did Alvin take ladder to his school?
Because he wanted to reach to high school!
Jimmy to his class teacher: Ma’am, do you punish your students for things that they don’t do?
Teacher: No, Never
Jimmy: Thank you Ma’am, because I didn’t done my homework!
Teacher: Which hand you used to write with?
Student: Neither, I always use a pencil to write!
What is the difference between a teacher and train?
A teacher always says “spit your gum”, while the train says “chew chew chew…”!
What did the pencil said to other pencil?
Oh! You look so sharp!
Why did the class teacher always wear sunglasses?
Because her class was so bright!
What kind of school do giraffes like to go?
Only the High school!
What is the favorite subject of a witch?
Spell-ing!
David to Mom: Mom, I have got hundred in class test today
Mom: well done, in which?
David: I got a 40 in spelling and a 60 in reading!
Teacher to John: John, tell me the chemical formula of water?
John: Yes Ma’am, it is H, I, J, K, L, M, N, O!
Teacher: No, it is wrong
John: Ma’am, yesterday you taught that the formula is H to O!
Стефка Кацарова – учител по английски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

10 от най-странните неща
във вселената

Продължение от бр. 125
6. Галактически канибализъм
През милиардите години от своя
живот галактиките се движат, сбъскват,
променят... Малки галактики, доближили се прекалено много до големи такива, биват разкъсвани от мощната гравитация и поглъщани завинаги.
7. Неутрино
Тайнствени частици,
продукт на термоядрените процеси в недрата на
звездите и способни да
преминат през километри олово, които и до ден
днешен остават неуловими. Надеждите ни са в
нови огромни детектори
под земя, вода и лед.
9. Енергия на вакуума
Дори в празното пространство на вакуума
постоянно се появяват и изчезват виртуални частици. Странностите на квантовия свят се допълват и от мистериозна антигравитационна сила,
която действа на миниатюрни разстояния.

8. Квазари
Едни от най-интересните космически
обекти се намират на границата на видимата Вселена — квазарите. Считани за
свръхмасивни черни дупки в ядрата на
далечни активни галактики, тези чудовища светят с мощта на стотици галактики.

10. Микровълново фоново лъчение
Един от основните стълбове на съвременната космология. Tо е ехото от Големия
взрив, на което се крепят познанията ни за
ранната Вселена и на което се дължат може
би най-вълнуващите открития за Космоса.
Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

Дебют - урок 3
• Придвижвайте най-напред централните
• Всеки ваш ход трябва да е насочен към запешки, така че офицерите да могат да се разви- вземане на центъра, поддържане на собственият.
те фигури и атака на противниковия цар
• Развивайте най-напред леките фигури
(кон и офицер), развивайте коня преди офицера
от едноименния фланг.
• Осигурете защита на царя, главно чрез рокада колкото се може по-рано и преди да започнете атака.
• Избягвайте да включвате дамата в началния стадий на играта, за предпочитане е да завършите най-напред развитието и да направите
рокада.
• За да не губите време (темп) местете по
възможност всяка фигура само по един път преди да завършите развитието.
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 успехи!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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