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Скъпи съученици, последната седмица на месец февруари 
посвещаваме на идеята „Училище без насилие”. Подготвили 
сме поредица от дейности, с които искаме да заявим своята 
активна позиция на неприемане на насилието и тормоза сред 
учениците. Призоваваме всички вас да осмислите своето от-
ношение и своето поведение спрямо другите деца в училище 
и извън него. Случвало ли ви се е да наблюдавате или да сте 
участници в ситуации, в които да се чувствате несигурни, нара-
нени или обидени. Какво можем да направим заедно, за да не 
се чувстваме така.

Ние, учениците от Училищния парламент, изготвихме учи-
лищна ценностна система, която съдържа принципи и ценнос-
ти за добри взаимоотношения помежду ни. Надяваме се всич-
ки ние да я спазваме, за да се чувстваме в училище спокойни 
и сигурни.

Училище
без насилие

Ценностна система  
на ОУ „Алеко Константинов”

Ние, учениците от ОУ „Алеко Константинов”, сме толерантни и добронамерени.
Приемаме различията помежду си и правото на всеки да има свое мнение.
Не сме съгласни с тези, които използват сила за постигане на целите си.
Предпочитаме да общуваме с думи и с усмивки.
Стараем се да сме учтиви и мили помежду си.
Конфликтите решаваме с разговори и компромиси, а не с агресия.
Не допускаме тормоз между учениците.
Отнасяме се с другите така, както бихме искали да се отнасят с нас.
За нас са важни приятелството и сътрудничеството.
Готови сме да помогнем на тези, които имат нужда.
В училище сме заедно, за да учим и да споделяме  успехи, мнения, мечти.

      Учениците от Училищния парламент



2
                               Стела Куртева – учител по английски език

Национално състезание 
по творческо писане 

на английски език '2015
Българското състезание по творческо писане на английски език се провежда за първи път 

през 2011 година като част от „Международна олимпиада по писане”, проект на доброволци 
от Корпуса на мира в различни държави. Състезанието се организира от фондация „Корпус 
за образование и развитие – КОРПлюс” с подкрепата на Министерството на образованието и 
науката.

За поредна втора година ученици от шести и седми клас  от нашето училище участваха в 
състезанието. На 10.02.2015 в  рамките на 60 минути те трябваше да напишат есе на английски 
език по една от три зададени интересни и нестандартни теми. 

За шести клас темите, от които участниците трябваше да изберат една, бяха: 

How the ladybug got her spots; Amazing rainbow door; When candy grew legs. 

На седмокласниците бяха предложени следните теми: 

Children shouldn’t play with ghost stories; If you could give a peacock a paintbrush; A bottle’s 
journey.

 Есетата ще се оценяват от регионално жури, а най-добрите от тях ще се изпратят на на-
ционално жури, което ще избере победителите във всяка възрастова група.

Пожелаваме успех на нашите участници!
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Учениците от седмите  класове  показаха  чрез своите рисунки преклонението и почитта 
си към светлата личност на Апостола.

 Болшинството предпочетоха да пресъздадат лика на Левски, запечатал се в съзнанието 
им като пример за свят човек, борил се за свободата на  България.

                       

Изложба, посветена на 142-рата 
годишнина от обесването 

на Апостола на свободата – 
Васил Левски

                          Малина Съртонева – учител по изобразително изкуство                     
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Д р а к о н и т е
Преди много, много години в една пещера живеело семейство дракони с четирите си деца – 

дракончета близначета. Децата им толкова си приличали , че даже родителите им често ги бъркали. 
Дракончетата били палави и често правели пакости.

Един ден, след поредната пакост, дракончетата така майсторски заблудили родителите си, че те 
не могли да разберат кой е извършителят и не могли да го накажат. Родителите измислили да боя-
дисат всяко драконче в различен цвят, за да ги различават едно от друго. Речено – сторено. Бояди-
сали едното драконче в червено, другото - в синьо, третото – в жълто и четвъртото – зелено. Всички 
много се забавлявали на пъстрата картинка, която  се получила. 

Но... отново се появил проблем. Никой не запомнил кое драконче в какъв цвят е боядисано. 
Скоро  цялата пещера се покрила  с разноцветни следи от дракончетата. Така отново родителите не 
можели да разберат кой е пакостникът. 

Мама дракон и татко дракон взели решение да дадат имена на децата си. Първите две били 
момченца и затова ги нарекли Първи и Втори, а на момиченцата дали имената Трета и Четвърта. 
Проблемът бил решен. Всеки знаел кой какво е извършил и за какво е отговорен. 

Така семейството дракони заживяло задружно и щастливо, а пакостите почти изчезнали.
                                                                                     Рая Чаушева, 4б клас

Св етлин ат а  н а  с в етулките
На брега на един поток  живеела една светулка. Тя живеела сама много, много дълго време. И 

затова забравила, че е светулка.
В една тъмна, черна нощ светулката видяла малка  ярка светлинка. 

Чудейки се какво е това, тя се приближила и разбрала, че това било 
женска буболечка.

– Толкова  си красива! Каква буболечка си ти? – попитала светул-
ката.

– Аз съм светулка. Точно като теб! - казала буболечката. – А защо ти 
не светиш?

Светулката, която била толкова дълго време сама, казала, че е заб-
равила как да свети.

Скоро на брега на потока живеели и светели  заедно две светулки.
     Мартина Петрова, 4б клас
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Рая и Ваня, 2 а клас Валерия Киримова, 2 а клас

Деница Велева, 2 а клас



6
Виктор, 2 а клас

Ванеса Стойкова, 2 а класВанеса Стойкова, 2 а клас

Ангел, 2 а класВладимира Паскова, 2 а клас
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Пленер 
“Рисувам света около нас”

Елена Георгиева – ръководител на клуба

В плeнера „Рисувам света около нас” с ръководител  Елена Георгиева  участват деца от 5 и 6 
клас, които, освен голяма дарба да рисуват, имат и  желание да  усъвършенстват уменията си и да 
се реализират в тази сфера. 

В пленера е включено изучаване на различни видове изразни средства в изобразителното изку-
ство, материали и техники. Планирани са посещения на музеи, както и разглеждане на възрожден-
ска къща – екстериор и интериор, изработване на коледна украса. Има и заложена тема „Рисуване 
със спрей”. Целта на този пленер е децата да усъвършенстват уменията си при направата на раз-
лични видове рисунки и изображения. Планирана е и изява, в която ще се включат голяма част от 
произведенията им.

Организирали сме и посещение на Градската художествена галерия – рисуване на  копие на 
картина на български класик.
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Монако – перлата  
на Лазурния бряг

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Монако е втората най-малка страна в света 
(след Ватикана), при посещението в която може-
те да се насладите на екзотиката и слънчевите 
лъчи едновременно на Френската и Италианска-
та ривиера.

Бреговете й се „къпят” във водите на Среди-
земно море, а субтропичният й климат я прави 
привлекателно място за отдих, в което със си-
гурност няма да скучаете. Княжество Монако ви 
предлага исторически и културни забележител-
ности, тропическа растителност и безброй ме-
роприятия – всичко създадено с цел да доставя 
удоволствие на многобройните туристи, избрали 
това място за своята почивка. Тук се намира един 
от най-посещаваните курорти в Европа – Монте 
Карло, известен с блясъка, лукса и с организира-
нето на рали-шампионати на Formula 1.  Целого-
дишно страната посреща гости от цял свят.  

Разположение 
Монако се намира на 1295 км от София. Те-

риторията на кралството е обградена от Фран-
ция, Италия и Средиземно море. Разположено 
е на 18 км. източно от Ница и на около 100 км. 
от Сен Тропе. Кацнало на една скала, надвесена 
над лазурносините води, Монако има площ едва 
1, 95 кв. км. и от птичи поглед може да бъде ви-
дяна цялата. Най-високата точка е 163 м. в под-
ножието на френския връх Анжел. 

Въпреки че е съставено от четири общини 
– столицата Монако, основната жилищна и ку-
рортна област Монте Карло, пристанищният и 
бизнес район Ла Кондамин и новопостроената 
крайбрежна зона Фонтвиеле, Монако всъщност 
представлява един своеобразен град – държава, 
тъй като тези общини са почти свързани помеж-
ду си. Основните доходи на страната идват от 
туризма, затова пристанището е основен транс-
портен възел не само за страната, но и в тази 
част на Френската ривиера.  

История
Територията на Монако съществува като ко-

лония още от X в. пр. Хр – първоначално фини-
кийска, а след това гръцка. През I в. става част от 
Римската империя. Монако става самостоятелно 
княжество през 1419 г.

Забележителности
Туризмът е основният отрасъл на Монако 

и затова развлеченията тук са на всяка крачка. 
Всичко е изискано, стилно, с осезаемо „френско” 
присъствие. Очарованието на стръмните ули-
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Ангелина Велева  - учител по английски език

ци, осеяни с екзотична растителност, примамва 
посетитетлите на княжеството да се впуснат из 
лабиринта от забележителни величествени по-
стройки, за да стигнат до приказната панорама, 
откъдето да се полюбуват на залеза и безброй-
ните скъпи бели яхти, хвърлили котви в приста-
нището.

 Едно от първите неща, на които трябва да 
обърнете внимание при посещението си в Мо-
нако, е Кралският дворец, който се издига на 
ръба на 60-метрова скала. Интересното е, че той 
не е само исторически паметник. Той е и дейст-
ваща административна сграда, в която живеят 
принцът и семейството му. Пред парадния му 
вход се издига величествена статуя, символ на 

династията на Грималди, и дежури караул на 
националната гвардия, който всеки ден, точно 
в 11:55 часа, изпълнява ритуала по смяната си. 
От отворената за посетители част на двореца се 
разкрива удивителна гледка към Монте Карло, 
която може да бъде ясно видяна с помощта на 
специално монтирани бинокли. В залите му пък 
са запазени старинни колекции още от времето 
на Наполеон, както и негови лични вещи. А раз-
глеждайки отделните помещения, ще научите 
повече подробности за историческото развитие 
на Монако. На площада пред входа също така 
има и старинни оръдия, останали още от време-
то на Краля Слънце Луи XIV.

/ Следва продължение/

Ангел Атанасов Букорещлиев е български обществен деец, композитор, 
хоров и оркестров диригент и фолклорист. Един от пионерите на българската 
професионална музика, представител  на т.нар. първо поколение български 
композитори.

Роден е в село Плевня, Драмско (днес Гърция) и е брат на офицера Андрей 
Букорещлиев и на Ботевия четник Сава Букорещлиев. През 1890 година за-
вършва Органната школа в Прага. Участва в създаването и в първите изяви на 
оперното отделение на Столичната драматическа оперна трупа. Той е първият 
концертен изпълнител на пиано в България – изнася концерт  на сцената на 
Военния клуб в София през 1890 г. 

145 г. от рождението 
на Ангел Букорещлиев 

(31 януари 1870 - 3 януари 1950)
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УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИТЕЛИ 

Какво е насилие? 
Какво е тормоз?

Уважаеми родители, по традиция в послед-
ната сряда на месец февруари нашето училище 
отбелязва Деня на розовата фланелка или Ден 
срещу тормоза между учениците. Тази година 
решихме да посветим цялата последна седми-
ца от месеца на идеята „училище без тормоз”. 
Тя ще включи различни дейности, с които ще 
заявим активната си позиция на неприемане 
на агресията и насилието между децата.

Оказва се, че доста хора не разграничават 
понятията насилие и тормоз и не познават тех-
ните измерения, което ни насочи към необхо-
димостта да ви представим малко теоретична 
информация по проблема.

Какво е насилие? В България в официална 
употреба е дефиницията, дадена в &1, т. 1, 2, 
3, 4 и 5 на допълнителната разпоредба на Пра-
вилника за приложение на Закона за закрила 
на детето. Според нея насилие над дете е все-
ки акт на физическо, психическо или сексуално 

насилие, пренебрегване, търговска или друга 
експлоатация, водеща до действителна или ве-
роятна вреда върху здравето, живота, развити-
ето или достойнството на детето, което може 
да се осъществява в семейна, училищна и со-
циална среда.

Физическото насилие е „причиняване на 
телесна повреда, включително причиняване на 
болка или страдание без разстройство на здра-
вето”.

Психическо насилие са „всички действия, 
които могат да имат вредно въздействие вър-
ху психичното здраве и развитие на детето като 
подценяване, подигравателно отношение, за-
плаха, дискриминация, отхвърляне или други 
форми на отрицателно отношение, както и не-
способността на родителите да осигурят подхо-
дяща подкрепяща среда.”

Тормозът е форма на насилие, която се оп-
ределя като сбор от съзнателни негативни по-

Работи като учител в Казанлъшкото педаго-
гическо училище до 1893 година,  а през  1894  
се установява в Пловдив и става учител в гимна-
зията „Княз Александър І“. Голям е неговият при-
нос в културния живот на  града .

Пловдивското певческо дружество "Ангел 
Букорещлиев" днес носи неговото име, тъй като 
той  е един от  основателите   му  , негов  дири-
гент  и ръководител повече от 50 години.

В 1921 година основаното от него акцио-
нерно дружество открива частното музикално 
училище „Родна песен“ и Букорещлиев става 
първият му директор. Редактор е и на месечния 
„Музикален сборник".

Значителен е приносът му в изследвания-
та на народните песни и музикалните инстру-
менти в българския фолклор. Организатор е на 
първите фолклорномузикални експедиции в 
България и в периода 1891–1898 година, осъ-

ществява няколко такива  , като  записва над 
2500 народни песни от Родопите, Средногори-
ето и Югозападна България. Нотира 461 от тях 
и ги публикува под заглавие „Среднородопски 
песни“ в „Сборника за народни умотворения и 
народопис“. 

Ангел Букорещлиев твори най-вече в ха-
рактерния за неговото поколение композитори 
жанр на „китката“ и те са сред най-ценните про-
изведения,  създадени през втората половина на 
90-те години на ХIХ и първото десетилетие на ХХ 
век.

Автор е на 10 хорови китки от народни песни, 
хорови песни, солови песни и песни със съпро-
вод на пиано, хармонизации на възрожденски 
песни и др.  Сред най-популярните му компози-
ции, изпълнявани и до днес, са "Що ми е мило 
и драго", "Неда гълъбица", "Ябълчица род роди-
ла", "Заплакала е Стара планина" и др.                                          

Нина Димитрова – учител по музика
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 стъпки, които са дълготрайни, насочени към 
един и същ ученик от страна на един ученик 
или група. Ключови в разбирането на тормоза 
са следните поведенчески характеристики:

• Злонамерена проява, която има за цел 
да нарани или унижи дете;

• Извършва се от позицията на силата, 
като едната страна използва доминиращата си 
позиция, за да нарани другата физически или 
психически, да я унизи или изолира от социал-
ния живот;

• Повтаря се многократно във времето, а 
не е еднократен и изолиран акт на агресия.

Тормозът може да обхваща много широк 
спектър от поведения. Той може да се изразява 
в преки нападения (удряне, заплаха или прину-
да, дразнене, подигравка, наричане с обидни 
прякори, сексуални забележки, отнемане и по-
вреждане на лични вещи) или да бъде непряк 
(например разпространяване на слухове или 
насърчаване на другите да отхвърлят или из-
ключат някой от приятелската среда). Проявите 

на тормоз най-общо могат да бъдат разделени 
на следните основни групи:

Физически тормоз – блъскане, щипане, раз-
рушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, 
затваряне в някое помещение;

Вербален тормоз – подмятания, подиграв-
ки, унижение, заплахи, обиди;

Психически тормоз – подмятания, подигра-
ване, закачане, омаловажаване, заплахи, из-
нудване, повреждане на имущество, кражба и 
хвърляне на вещи, неприятелско следене;

Социален тормоз – избягване, игнорира-
не, изключване от дейността, одумване и раз-
пространение на злобни слухове, натиск върху 
другите да не влизат в приятелски отношения с 
децата, обект на тормоз, изолиране.

Кибер тормоз – тормоз, упражняван по ин-
тернет или чрез мобилни телефони. Изразява 
се в изпращане или публикуване в мрежата 
на снимки и коментари с обидно съдържание, 
унижаващи личността на детето.

Здравка Петрова – педагогически съветник

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

Какъв да стана?

Географ
Географът прави изледвания на природата и използването на земните площи, изследва взаимо-

действията между човека и природата.  Той проучва влиянието на човека върху климата, почвите, 
растенията и животните в дадена област, както и взаимозависимостта между регионите.

Събира данни за физическите характеристики на даден участък, свързани с климата, почвите, 
растителността и други. Съветва правителства и организации относно установяване на граници 
между народи или административни деления. Подготвя доклади за изследванията по дадени про-
блеми. Съставя карти, графики и диаграми. Изследва характеристиките на популациите в даден 
район.

За да станете географ, трябва да имате висше образование по география.
Можете да работите в научни институти и дружества, както и в училища и университети като 

преподавател по география.

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

нови периодични издания

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

MY FAVOURITE SPORT
I like gymnastics and yoga. I like gymnastics because it’s very relaxing and beautiful sport. To practice 

yoga you should be quiet and concentrated. My father tells me that I have a special talent. I actually don’t 
believe in that-I just do it for fun. I sometimes like doing   Martial arts at home.I don’t like team sports. I 
just want to have fun doing the things I like.

                                                                                                       Лилия Асенова, 5а клас

Hello! I’m  Arda. I train volleyball. I play it every day. First we run about two kilometers and then play 
with the balls. Sometimes we play football-it’s funny too. We have to do gymnastics to be strong and 
fit. After the training I drink a lot of water because I’m very tired and because I know that water is very 
healthy. I love playing volleyball because I want to be a volleyball player one day. My favourite volleyball 
players are Todor Aleksiev  and Matey Kaziyski.

                                                                                             Арда Бояджиев, 5в клас

My  favourite sport is chess because I love playing chess. Chess is very interesting and intelligent game. 
I often play on different tournaments and win first places. Last week I was on the chess tournament. There 
were lots of players from different countries-all of them were very good at chess. The games were long 
and hard. I won three games, two games were draws. I lost four games. I finished this tournament second 
in my group. I was very happy. I want to become good and famous chess player and a Grandmaster one 
day.

                                                                                       Ярослав Докузов, 5г клас

My life is tennis. I love it. I like to be a winner.My dream is to be better  and better. What about my 
achievements? Well, I’m first in Bulgaria in doubles and singles. I’m in top 5 in Europe.

                                                                                          Велизара Филева-5 а клас

Hello! I’m Nadya. I like rhythmic gymnastics. I train every day. I usually start training at half past one 
and finish at five . The name of my team is Brilliant. I’d like to be like Bulgarian golden girls one day. I love 
that sport because it makes me happy.

                                                                                                                       Надя Ванкова, 5в клас

                                           Стела Куртева – учител по английски език

ДА ПоМИСЛИМ ЗА ЗДРАВЕто: ВъШКИтЕ
Главовата въшка вирее само при хората. Тя е сиво - кафеникава на цвят и достига от 0,5 до 

3 мм. Обикновено се предава при допир на косата до заразена коса. Неприятно е, но не пред-
ставлява опасност за здравето. Предизвиква обаче сърбеж, чрез който най-често те се откриват. 
Ако обаче детето отскоро е нападнато, може и да не ги усети навреме. Когато гадинките се от-
странят от човешкия гостоприемник, умират в рамките на 24 часа. Възрастната въшка снася 5-9 
яйца дневно, които се залепват на косъма на около 1,5 см от кожата на главата където е топло. 
Новата въшка се излюпва след 7-9 дни. Празните яйца, известни като гниди, остават залепени 
на косъма. Те са бели на цвят и в тях вече няма жива въшка. Отстраняват се чрез разресване със 
ситната част на гребена против въшки.

                                   Мария Аджарова – медицинска сестра



ЗАБАВНА СТРАНИЦА

10 географски чудеса
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Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет

4.    Каньонът на антилопата (Аризона – САЩ)
Най-посещаваният и най-фотографираният каньон 

в югозападните части на Северна Америка е Каньонът 
на антилопата, намиращ се в земите на индианците на-
вахо, близо до Пейдж, Аризона. Той се съдържа от два 
разделени, фотогенични скалисти пролома, именувани 
поотделно Горен каньон на антилопата – или „процепът” 
(The Crack) – и Долен каньон на антилопата – или „тирбу-
шонът” (The Corkscrew).

Името, което навахо са дали на Горния каньон е Tse’ 
bighanilini, което означава „мястото, където водата тече 
между скалите”. Долният каньон е Hasdestwazi, или „спи-
раловидни скални арки”.

5.    Кристалната пещера на гигантите (Мексико)
Намерени в дълбока мина в щата Чиуауа, Мексико, 

тези кристали били формирани в пещера, изцяло заоби-

  /Следва продължение/

  /Продължение от бр. 127/

колени от твърда земя. Те са друза, изобилстваща от впечатляващи кристали, високи колкото 
борови дървета, а някои са дори по-широки. На цвят са от полупрозрачно злато и сребро, с 
различна форма и очертания. Кристалната пещера на гигантите била открита във варовикова 
твърд, която събира консистенции от сребро и оловно-цинкова руда, намиращи се в мината и 
най-вероятно е била разтворена от същите топли течности, които струпвали металите с гипс и 
така ги кристализирали по време на изнурителните етапи на минерализацията.
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ШАХМАТ

Нова задача:

Черни на ход - 
печелят

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

 Ч е 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 !


