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Весел час
на математиката
На 5 и 6 февруари учениците от 1 ,,а” и ,,б” клас проведоха
своя ,,Весел час на математиката”. Децата представиха пред родителите рецитал, пяха песнички, решаваха задачи, участваха в
математическо рали. Направиха съпричастни и родителите си, а
те видяха малките си първокласници сякаш изведнъж пораснали, знаещи и можещи. Накрая родителите взеха активно участие
в последната задача и за финал - с вълшебни слова в красиви постери, отправиха своето послание към децата.
Малко уморени,
но изключително заредени, всички тръгнаха към дома си.

Отг. Димитър Илчев

Марияна Найденова, Виктория Стойнова - класни ръководители на 1 б клас
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Уникален успех
Дария Нейчева от 1б клас спечели златен
медал на национален конкурс ,,Път към славата”. Детето е с изключителни певчески заложби. С родопските си песни печели сърцата на публиката.
Дари, гордеем се с теб!
Марияна Найденова - класен ръководител на 1б клас

4-те класове участваха в конкурса

,,Как се празнува Коледа
в Германия”

Преди коледните празници Германското посолство в България обяви конкурс на
тема ,,Как се празнува Коледа в Германия”.
С голямо желание и ентусиазъм в него се
включиха учениците от 4-те класове, като
нарисуваха красиви коледни картини. За
участието им бяха наградени с Благодарствени грамоти.

Нека все така добре да се изявяват
и в бъдеще!

В. Делчева, Н. Търева, Г. Стоицова - класни ръководители на 4 клас
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Васил Левски

Мария Палкова, 7 б клас

Васил Мумджиев, 7 а клас
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Лиза Терзийска, 7 б клас

Лидия Тиберова, 7 а клас

Николина Руменова, 7 б клас

Лора Апостолова, 7 в клас

Михаела Димитрова, 7 а клас
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На 4-ти февруари се проведе занятие на секция „Млад природолюбител’’ по проект ,,УСПЕХ”.
Темата беше „Разпъване и прибиране на палатка”. Със съдействието на г-жа Ели Пенишева бе поканен представител на туристическо дружество ‘’Еделвайс ‘’– г-н Кънчо Михов. Той запозна участниците с някои тънкости при установяването на лагер на открито в планината. След това им обясни и
показа нагледно необходимата екипировка за опитния планинар. Участниците от клуба изслушаха
с интерес казаното и наблюдаваха внимателно неговите действия. Зададени бяха много въпроси,
всички от които намериха отговор.
На раздяла г-н Михов похвали учениците и изрази надеждите си, че те ще увлекат със себе си
повече любители на природата и ще продължат изявите си със същия устрем.

Иван Ганев – ръководител секция „Млад природолюбител’’
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Клуб „Вече съм голям –
мога да готвя сам”
Освен традиционните за българската кухня ястия в клуба изучаваме и характерните особености на
европейската кухня: Франция - плодова торта,
Англия - пудинг, Италия - спагети и пица, България баница със сирене и шопска салата.

Към изучаването и приготвянето на различни вкусни специалитети в програмата имаме
включени и няколко посещения на ресторант, където с децата си поръчваме обяд и всеки дава
предположение как е приготвено даденото ястие.
Най -голямата изненада е кетъринг, който ще приготвим с децата, за да покажем какво сме
научили за аранжирането на маса.

Таня Невлева - ръководител на клуба
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

ПИЛЗЕН - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА
НА КУЛТУРАТА 2015
Подземният лабиринт на Пилзен също е
сред топ забележителностите. Той представлява подземна система от тунели и помещения с
дължина над 20 км. Предлагат се организирани
екскурзии.

Пилзен е четвъртият по големина град в Чехия. Той е дал името на най-популярния вид бира
в света (бира Пилзен), която е близо 70% от всичката произвеждана бира в света.
Пилзен предлага много забележителности,
както за туристите - традиционалисти, така и за
любителите на по-модерни атракции.
Ето някои от най-популярните и най-любопитните.
Катедралата Свети Вартоломей е най-популярната забележителност в Пилзен. Това е готическа катедрала от XIII век. Известна е с това, че
кулата й е най-високата кула към храм в Чехия –
над 102 м. Ако имате време, качете се по 301-те
стъпала до върха на кулата и вижте красотата на
Пилзен от високо. Не пропускайте да разгледате
и красивите мозайки в самата катедрала.
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Пивоварната Пилзнер Урквел е мястото, където е произведена първата бира Пилзен през
1842 г. Счита се за топ атракция в града. Ежедневно има специално организирани екскурзии,
включващи разходка във фабриката, помещенията за съхранение и специална дегустация на
различни видове бира. Ще останете изненадани
от приятната миризма на хмел, която се носи
около пивоварната.

Дино парк e забележителност, подходяща за
деца. Тук има макети на динозаври в реалните
им размери. Някои от тях дори се движат и издават звуци. Към Дино парка има и 3D кино и площадка за деца.

Техмания е сравнително нова атракция за
град Пилзен. Предлага забавления за любителите на науката, както и много интерактивни експонати.
Към Техмания има изграден 3D планетариум. Той включва в себе си два големи купола и
близо 30 интерактивни изложби. Любопитното
на 3D планетариума е, че прави специални прожекции, които позволяват на зрителите да видят
какво се случва не само отпред (както е при 3D
кино прожекциите), но и от всички други страни
на обекта.

Макар да не е сред най-популярните туристически дестинации, Пилзен определено има
какво да предложи на туристите. Комбинацията между традиционно европейско излъчване и
модерност прави Пилзен логичен избор за Европейска столица на културата за 2015 г.
Ангелина Велева - учител по английски език, по материали от интернет

Училище за родители

Как да разпознаем
трудните деца

Един от най-големите парадокси в живота е, че много от децата, които, като малки са подлудявали родителите си, в крайна сметка стават високопоставени и влиятелни личности, когато
пораснат. Те имат невероятна енергия и лидерски потенциал. В общи линии има две категории
деца:
1. Обичливи, мили, дружелюбни, послушни
2. Палавите и вироглавите, които навият ли
деца. Казваш им примерно да си оправят стая- си нещо на пръста – край. Ето тези деца наистита – и след има-няма и седмица, ето ти детската на са трудни за отглеждане... Те могат буквалчиста и подредена.
но да докарат родителите си до лудост. Но пък
именно те са щедро надарени с качества на пионери и водачи.
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Златни правила при отглеждане на трудни деца
1. „Луд умора няма!“
Енергията на трудните деца никога не
свършва. Може да сте сигурни, че всяко дете
или тийнейджър разполага с много повече
енергия, която да вложи в избухналия спор,
отколкото възрастният – срещу него. При това
е готово да изразходва енергията си до капка,
за да спечели битката. Затова мъдрите родители би трябвало да ограничават областите,
в които смятат да постигнат положителни резултати.
Като цяло е добре да определите типа поведение, който желаете да насърчите, и типа
поведение, който искате да ограничите. След
това се заемете само с тези два приоритета и
работете върху тях най-малко шест седмици.
Ако се нагърбите с прекалено много задачи, ще
стигнете до пълно изтощение.
2. Два остри камъка брашно не мелят
Изследванията на мозъчната активност на
деца и тийнейджъри по време на конфликт,
направени по метода на позитронно-емисионна томография (ПЕТ), установяват някои
интересни особености. Това означава, че в
разгара на скандала детето е разумно почти
колкото крокодил. Да обяснявате, обсъждате,
привеждате доводи и да вразумявате е пълна загуба на време. Колкото и да ви се струват важни собствените ви безценни съвети,
просто си хабите думите. Децата не могат да
чуят мъдрите ви слова и да научат каквото и
да било, тъй като мозъчните области, които са
„отговорни” за слушането и ученето, в момента не са активни.
Когато избухвате, вашата способност да
мислите разумно също се доближава до тази
на крокодила. Какъв разговор могат да водят
два разярени крокодила? Те могат само да се
хапят взаимно. Както казва поговорката, два
остри камъка брашно не мелят. Затова, ако е
възможно, първо се отдалечете, „успокойте
топката”, вземете се в ръце – и едва тогава
действайте.
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3. Не се търкаляйте в калта за радост на
прасето!
Трудните деца обожават високите обороти.
Те обичат драмата, неочакваните обрати като
в сапунен сериал, ужасите и екшъна. Не само
това, те притежават огромен талант да създават драма, ужаси и екшън. Тъй като драматичното ги залива отвсякъде, те са свикнали с него.
Дайте им драма – и те са в свои води.
Винаги казвам на родителите, че да водиш
спор с проблемно дете, е горе-долу като да се
бориш с прасе в калта: накрая и двамата сте се
оцапали до ушите, но само прасето е доволно.
Така че ако искате да доставите радост на хлапето с някой скандал или караница – моля, но
ако наистина искате да му помогнете да промени поведението си, ще трябва да потърсите
друг начин.
4. Делата са по-важни от думите
Често по-важно е не какво казвате, а какво вършите. През последните десетилетия
се наложи тенденцията родителите да обясняват всичко на децата си. Някои обяснения
действително са полезни, но родителите, изглежда, решиха, че ако просто обясняват и
обясняват на децата си, нещата сами ще се
наредят.
Това може и да върши работа в някои случаи, но трудните деца рядко се заслушват достатъчно, за да вникнат в думите, или са твърде
заети да ви убеждават в собствената си позиция, така че в крайна сметка от усилията ви
нищо няма да излезе. При трудните деца делата определено са по-важни от думите.
Много проучвания сочат, че малките ритуали в семейния живот притежават могъща
позитивна сила. Ритуалите изграждат добра
атмосфера и навици, а при трудните деца навиците и ритуалите вършат чудесна работа. Не
е нужно ритуалите да са скъпи – всъщност найценните от тях струват много малко или дори
нищо в парично изражение. Ритуалите са онези неща, за които децата един ден ще си спомнят: „Мама винаги ни водеше...” или „Татко не
пропускаше...”

Вашите ритуали сигурно ще са различни от
тези на другите семейства. Може да е пица в
петък вечер, разходка след вечеря в сряда или
задължителен филм в неделя вечер. Ритуалът
е семейно събитие, което се случва постоянно
и неотменно, без значение какво е било поведението на децата.
Ритуалите са като закачалка, на която хората окачват хубавите спомени в живота си.
5. Изградете у детето устойчивост
Устойчивост е онова качество на характера,
което ни помага да виждаме хубавото и в лошите ситуации. Както съветва една популярна
сентенция, ако животът ни поднесе лимон, можем да направим лимонада. Когато настъпят

трудни времена, точно тази вътрешна жилавост
помага да се издигнем над пречките и да ги победим.
Децата и тийнейджърите развиват устойчивост, когато имат:
• сигурността, че са обичани в семейството
си;
• разнообразна група от приятели;
• възрастен извън семейството, с когото се
разбират.
Ще помогнете на детето да изгради вътрешна устойчивост, като винаги ясно му показвате,
че го обичате, но и също така ясно да показвате, че не харесвате начина, по който се държи в
момента.

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?

Историк
Историкът е специалист, който прави проучвания, анализира, записва и тълкува миналото,
както е записано в източниците. Такива източници са архиви, записки, вестници и други издания,
снимки, интервюта, филми и непубликувани ръкописи, като лични дневници или писма.
Историкът води исторически изследвания по
въпроси, от които се интересува обществото и
представя откритията и теориите си в доклади,
вестници или по друг начин. Той събира и сглобява историческа информация, след което я анализира. Проследява историческото развитие в
сфери като икономика, социология или философия. Събира и анализира данни от книги, периодични издания, вестници, за да открие достатъчно материали за проучванията си.
Историкът често консултира и съветва заинтересовани хора за историческата достоверност
на различни материали или институции и об-

ществени организации относно технологичното
развитие или традициите в даден период от историята.
Историкът често говори пред различни групи,
организации и клубове, за да представи своите
дейности. Понякога превежда или поръчва превода на материали, свързани с проучванията.
Консултира експерти или свидетели по исторически събития. Подрежда и оценява данни, базирайки се на тяхната достоверност и важност.
За да работите като историк, ви е нужно висше историческо образование.
Ще можете да работите в различни университети, академии, изследователски организации
и институции, научни дружества.
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

142 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА
НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
Васил Иванов Кунчев – Левски
Роден на 18 юли 1837 година в Карлово. Загива на 18 февруари 1873 г. край София
Идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския
революционен централен комитет (БРЦК), български национален герой. Левски е един от ония
политически мъже, който още приживе с идеи,
смелост и деятелност, с единство на думи и дела
- печели признание, а след героичната си гибел
става знаме на всичко чисто, демократично и напредничаво в българското историческо развитие.
Вътрешната революционна организация, създадена и ръководена от Васил Левски, не само
бележи връх в дълголетното освободително

дело, но и стои в основата на следващото развитие на българската национална революция – на
Априлското въстание и освобождението на България от османско владичество. Наред с националните си измерения Вътрешната революционна организация е постижение и за европейското
национално-революционно и демократическо
движение през ХІХ век. Васил Левски е последователен революционер – демократ и борец
за “свята и чиста република” и преди всичко за
свобода – лична, национална, общочовешка.
Той е борец за равноправието между народите,
за политически и граждански права на етносите
и малцинствата, за демократично устройство на
обществото.

Мисли на Левски:

"Дела трябват, а не думи"
"Всеки, каквото заслужи, да му се напомня"
"Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа"
"Трябва да бързаме, няма кой да ни чака"
"Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско"
"Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!"
"...времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме"
"На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни!
Без тия едно да липсва на водачът на тая свята работа, то той ще я улайнени"
"Гледай народната работа повече от всички други, повече и от себе си да я уважаваш"
"Без изпит не е приет никой"
"Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре - магаре"
Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
Dear Participants of the Competition,
Dear Teachers,
According to National Geographic web site,
the scientists of University in Alicante in Spain for
the first time can observe an uncanny occurrence
of two jumbo stars merging into one super massive
star.
Two stars in the MY Cam system both blue,
very hot and very bright, located about 13,000 lightyears from Earth in the group of Alicante 1, circle on
a very tight orbit and as the astronomers state the
stars are destined to merge into a single, enormous
star that will have a 60 times the mass of the sun.
As The National Geographic states, this unusual
MY Cam system, visible throughout the Northern
Hemisphere in the Giraffe’s constellation is tracked
by the astronomers with the powerful telescopes at
the Calar Alto Observatory. This binary system could
be observed by astronomers-amateurs with simple
binoculars.
Inviting you to participate in the thirteenth
edition of our competition, I encourage you to look
at the starry sky and to think about the mechanism
of the star merger. You can realize how little we
know about the universe being out of our view, out
of our telescopes. And there is a lot of space for
your imagination…

Awarded works will be published on the website
of the competition.

Rules of participation:
• The sent works could not be presented in
other competitions before,
technique – drawing, painting, collage, graphic
arts, computer graphic(works printed on the
photographic paper), photography
• works size: the maximum format is 70cm x
50cm
an application form should be firmly attached
to the reverse of the works,
• works should not be bent, rolled or framed.
Dates:
• works should be submitted until 20th March
2015,
• publication of the results – on 30th April 2014
only on our website
www.innespojrzenie.sosnowiec.pl
• a date of the ending ceremony and a post
competition exhibition will be announced with the
results of the competition
Final remarks:
• The Organizers reserve the right to publish
and promote free of charge all the works sent for
the competition.
• The teacher’s signature at the application
So, please look at the stars and draw or paint form is a confirmation of the authenticity of the
your work entitled:
work.
• All awarded works will become the Organizing
My adventure in the Cosmos
Committee’s property.
Have a good time!
• The participants entering the competition
agree
to donate their works to charity purpose
Participants:
indicated by Organizator.
Children category:
• The participation in the competition is free
Pupils aged: 6-9 years old, 10-13 years old.
of charge.
Teenagers category:
• The Jury reserves the right to have the final
Students aged: 14-16 years old, 17-19 years
interpretation
of the competition’s regulations.
old.
Assessment of works:
All the participants automatically accept the
The Jury will assess:
Grand Prix – a medal, a diploma, prizes in kind. regulations of the competition and agree to submit
their personal data for non commercial purpose
Prizes – a medal, a diploma.
connected with organization and promotion of the
Honorable mentions - a diploma.
The Organizator is allowed to donate the select competition.
works to charity.
Иван Ганев - учител по география
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

10 географски чудеса
1. Великата синя дупка (Белиз)
Част от бариерната риф система, Великата синя
дупка лежи приблизително на 100 км от сушата на
град Белиз. Голяма, с почти перфектна кръгла форма, напречно почти четвърт миля (0.4 км), тя е едно
от най-поразителните места за гмуркане из цялата планета. Водата е дълбока 145м и точно дълбочината дава плътния син цвят, който кара такива
образувания по цял свят да бъдат наричани „сини
дупки”.
2. Портата на ада (Узбекистан)
Наричано от местните Портата на ада, това място в Узбекистан се намира до малкия град
Дарваз. Когато геолозите пускали сонди в търсене на газ преди 35 години, случайно открили подземна кухина, която била толкова голяма, че цялото оборудване потънало дълбоко под земята.
Никой не смеел да слезе надолу заради газта, която изпълвала кухината, затова запалили екипировката, за да не излязат на повърхността отровните пари. Оттогава мястото бълва пламъци. Никой не знае колко тона газ е изгорял за толкова
много години, но изглежда, че количеството му
е неизчерпаемо.

3. Вълната (между Аризона и Юта – САЩ)
Една истинска прелест от червени скали на
границата на Аризона и Юта! Вълната е формирана от пясъчни дюни на възраст от 190 милиона години, които са се превърнали в скали.
Това неизвестно образувание е достъпно само
пеш, чрез 4-5 километров поход, и е строго
контролирано
/Следва продължение/
Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

Уловки в някои дебюти от шахмата
• Защита Бенони, Йермолински - Тейт, Рено
2001
1.d4 c5 2.d5 e6 3.Kc3 e:d5?! 4.K:d5 Ke7 5.Og5 h6
6.Oh4 Да5+ 7.c3 Kf5?? 8.Да4!! Д:a4 9.Kc7 x (1-0)
• Блекбърн-Шилинг гамбит (Италианска
партия)
1.e4 e5 2.Kf3 Kc6 3.Oc4 Kd4?! 4.K:e5!? Дg5!
5.K:f7?? Д:g2 6.Tf1 Д:e4+ 7.Oe2 Kf3 x
• Будапещенски гамбит
1.d4 Kf6 2.c4 e5 3.d:e5 Kg4 4.Of4 Kc6 5.Kf3 Ob4+
6.Kbd2 Де7 7.a3 Kg:e5! 8.a:b4?? Kd3 x
• Будапещенски гамбит
1.d4 Kf6 2.c4 e5 3.d5?! Oc5 4.Og5? Ke4!
5.O:d8?? O:f2 x
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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