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Основно училище
„Алеко Константинов”
участва в състезанието
Spelling Bee 2015

Стефан Трендафилов се
класира на първо място в
училищния кръг на Петото
национално състезание по
правопис на английски език
Spelling Bee, което се проведе на 4 март 2015 г. в ОУ
„Алеко Константинов”. Той
спелува правилно думата
interest и победи Ярослав
Докузов, който се класира
на второ място. И двамата
ученици се класират за регионалното състезание, което ще се проведе на 18 април в град
Пловдив. Националният кръг на състезанието ще се проведе
Шахмат Отг. Димитър Илчев
на 10 май в хотел Хилтън в София.
Над 6500 ученици на възраст до 14 години се състезаваха в 273 училища в страната през седмицата от 4 до 7 март 2015 г. Участниците се подготвяха по предварително изготвен списък от 500
думи още от началото на месец декември.
Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски
език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. В България състезанието се провежда за първи път през 2011 г.
по идея на доброволци от Корпус на мира.
Победител в миналогодишното състезание
е тринадесетгодишната Катерина Петрова
от НСОУ „София”, гр. София.
Развитието на състезанието може да следите на www.spellingbee-bg.com и на страницата във Facebook https://www.facebook.
com/pages/Bulgarian-National-EnglishSpelling-Bee/130534310346449?ref=hl.
Весела Русева, начален учител
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Постижение
На 20-21 февруари 2015 г. в София се проведе Държавно първенство по фехтовка. Пловдивският отбор със сабя спечели второ място. Една от наградените е нашата съученичка Борислава Караиванова от 3 в клас. Благодарение на точката която отбеляза, отборът взе сребърен медал.
Борислава тренира от година и половина и е най-малката в отбора. На всички състезания
противниците и са по-големи от нея – 11-13 г. Не стига, че се бие с по-големи, а и влиза в осмицата, в която се дават грамоти. Вече получи собствена сабя и маска и не спира да тренира.

Видовете оръжия, с които се практикува спортна фехтовка:
1 – сабя – поражаема повърхност е трупът от кръста нагоре, ръцете, шията, главата;
2 – шпага – поражаема повърхност е цялото тяло на фехтовача.
3 – рапира – поражаема повърхност е само трупът.
Калина Караиванова, 5 г клас

Празничен поздрав

Написах със мойта ръчичка
Най-скъпото име за всички!
От слънцето грее по-ясно,
звучи като песен прекрасна…
Със четири буквички само
написах аз думата мама.
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Международният ден на жената – 8 март, стана повод да посетим Дома за стари хора „Свети
Василий Велики”. С група, пъстра като цветята, които поднесохме на дамите с посребрени коси –
съставена от ученици от 1в, 3 а, 3 в и 5 г клас, рецитирахме, пяхме и свирихме на пиано. Ние споделихме своята любов и топлина и в отплата бяхме поздравени с кратка програма от домуващите.
С блеснали очи и понякога през сълзи, те ни изказваха своята благодарност, споделяха желанието си да им гостуваме пак и надеждите си, че такива срещи ще продължава да има. А ние,
горди от доброто си представяне, водени от желанието си за добротворчество и насърчавани от
подкрепата на родителите си, с радост обещахме.

Весела Русева, класен ръководител на 1 в клас

Баба Марта в детска градина
„Майчина грижа“

По случай настъпването на Баба Марта четвъртокласниците организираха тържество за
децата от ДГ“Майчина грижа“. С много артистичност те рецитираха и пяха пред малките палавници, които ги слушаха с интерес и внимание. В
края на тържеството четвъртокласниците подариха мартенички на децата и им отправиха покана наесен да бъдат ученици в нашето училище.

Класни ръководители на четвърти клас
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Сбъдната орисия

В едно село живеел красив и работлив момък.Много девойки го харесвали и искали да се
омъжат за него.Най-много го искала една горделива и зла мома. Ала момъкът си харесал момиче
от съседно село.Оженили се,направили сватба и зачакали да им се роди дете.
Когато дошъл денят на раждането, при родилката извикали една баба, прочута с умението
си да помага. Родило се хубаво и здраво детенце - красиво като майка си и баща си. Бабата го
окъпала,повила го в бели пелени и го дала в ръцете на младата майка. Научила я как да го кърми
и си отишла.
На третата нощ от раждането при детето трябвало да дойдат орисниците. Тайно дошла и
завистливата мома.От баба си знаела, че ако изрече проклятие в присъствието на орисница, то
ще се сбъдне. Дошла тя и се скрила в един ъгъл. Когато трите орисници се навели над люлката, тя
дръпнала една от тях и я избутала навън.
Започнало орисването. Първата рекла:
- Да израсне здраво и смело!
Втората казала:
- Да има хубав занаят и златни ръце!
Дошъл ред на третата,но вместо нея се обадила злата мома:
- Като стане на осемнадесет години, да го разкъса мечка!
В този момент се явила и третата орисница, която била избутана навън. Тя тихо, но властно
предрекла:
- Нека тази мечка да бъде омагьосана красива девойка и като докосне момчето, магията да
се развали!
Расло момчето здраво и силно и работело занаята си майсторски. Всички го обичали и му се
радвали, а най-много родителите му. Само злата горделивка завиждала. Когато момчето навършило осемнадесет години, отишло в гората на лов. Иззад едно дебело дърво се показала мечка.
Момъкът вдигнал лъка си, но не пуснал стрелата. Сторило му се, че вижда сълзи в очите й. Свалил
оръжието си. А мечката полека приближила към него, спряла се и тъжно навела глава. Момъкът
я погалил по гърба и станало чудо. Мечешката кожа се смъкнала на земята и пред очите му се
появила чудно хубава девойка. Тя го хванала за ръката и му рекла:
- Води ме в твоята къща!
Завел я младият мъж у дома, представил я на родителите си. Настанала голяма радост. Оженили се двамата млади и всички заживели щастливо. И никой не се сещал за лошата жена, а тя от
злоба се преселила през девет села в десето.
Мария Костова 5б клас
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Владимира Паскова, 2 а клас

Десислава Христова, 3 в клас

Синди, 3 в клас
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Дара Пешева, 2 а клас

Катрин Петрова, 3 в клас

Виктор Попов, 2 а клас
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Василена Илиева, 3 в клас

Клуб „Вълшебен английски” включва ученици от 2- в клас. Стъпка по стъпка, с помощта на героите Джейми, Алисън, техните родители и приятели, внимателно подбраните теми и ситуации,
част от детското ежедневие, и степенуваните по сложност писмени упражнения, учебникът дава
възможност:
- учениците да обогатят своя речник;
- да използват активно основната лексика;
- да се съсредоточат върху изучаването на граматиката по достъпен и интересен начин;
- да се опознаят взаимно, като споделят какво харесват, могат или притежават;
- правят кратки описания по картина, задават въпроси, отговарят и подреждат думи в изречения.

Весела Русева, ръководител на клуб
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

БУДАПЕЩА

(Budapest) е столицата на Унгария. Разположен е в Среднодунавската низина, на двата бряга на река Дунав и заема площ от над 550 кв.км.
Будапеща е една от най-атрактивните дестинации за туристите, както от Европа така и от Северна Америка, а напоследък и от Азия.
Будапеща всъщност е обединение на три
градчета – Буда, Обуда и Пеща. През 106 г. римляните основали селището Аквинкум на североизточната извивка на р. Дунав. След това населението му се сменило няколко пъти. Дошли
маджарите. Те се отделили от финландското
уграинско племе с корени в Сибир. Маджарският град, с двореца и овалната си стена, започна-
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ли да наричат Буда, а Аквинкум бил наименуван
Обуда. Отсрещната страна на реката била също
заселена, за да я кръстят Пеща. След като била
завладяна от турците, а по-късно освободена
от австрийската армия през 1869 г., Унгария се
превърнала в пълноправен партньор в АвстроУнгарската монархия. Будапеща станала едно от
най-важните пристанища на Дунав, а скоро и индустриален център.
Много любопитни за туристите са внушителния комплекс на Унгарския парламент, Рибарският бастион, Кралският дворец и Националната
опера. Изключителна интересна за посетителите
на Будапеща е и пистата за Формула 1, изграде-

на на около 20 км от града през 1986 г. Ежегодно
в средата на август, за да наблюдават Формула 1,
пристигат около 120 000 фенове от цяла Европа.
На един от островите на река Дунав – Маргарет,са
изградени множество спортни площадки и басейни. Множество кораби-ресторанти кръстосват Дунав в района на Будапеща, предлагайки
забавления за туристите.

ресуван от история ще му е трудно да стои далеч
от Буда, където дворецът ви потапя в средновековната атмосфера на Будапеща. Любителите на
пазаруването много бързо ще бъдат привлечени
от другата страна на реката, където магазините
се борят за вниманието на всички.

Въпреки че бе доста обновена, Будапеща е
успяла да запази своя дух. Днес към река Дунав,
стария дворец Ар Нюво (Art Nouveau) и широките булеварди, се присъединяват гурме ресторанти и модерни барове. Тези, които обичат историята, но в същото време искат и забавление,
идват тук.
Будапеща е отлична както за разходка, така и
за вълнуващи преживявания. Река Дунав минава
точно през сърцето на унгарската столица, образувайки перфектен ориентир за туристите. Няма
значение дали се движите из криволичещите
улички от страната на Буда или сте по булевардите от XIX в. от страната на Пеща. На всеки заинтеАнгелина Велева - учител по английски език, по материали от интернет
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Училище за родители

Ако детето ви е жертва
на онлайн тормоз

Експертите от БЛОБ дават съвети за родители
Онлайн технологиите позволяват на младите хора да общуват непрекъснато и интензивно
със своите приятели и връстници. Голяма част
от онлайн взаимоотношенията са изпълнени с
позитивни емоции, смислени разговори и споделяне на интересна информация.
Понякога обаче взаимоотношенията неусетно могат да се превърнат в неприятно преживяване и тормоз поради анонимността в
интернет, възможността за бързо и неконтролируемо споделяне на дадена информация и
същевременно публичността на споделената
информация.
Тормозът се изразява в продължителни и
преднамерени действия, оказващи физическа
или психическа вреда на човек, който е в уязвима позиция.
Разпространението на лични интимни
снимки, придобити с или без знанието на младия човек, е един от често срещаните начини за
онлайн тормоз.
Достигането на такива интимни снимки до
по-широка аудитория нерядко поражда верижна реакция сред съученици и ескалира до груби коментари в училище.
Младият човек, попаднал в центъра на такава ситуация, изпитва чувства на тъга, гняв,
объркване и безпомощност, с които невинаги
знае как да се справи.

Какво да правим като родители, ако детето ни е замесено в онлайн тормоз или разпространение на негови интимни снимки в
интернет?
• Убедете се, че детето ви е прекратило контакта с човека или хората, които го тормозят. Говорете с детето си да не отговаря на обиди или
заплахи, както онлайн, така и на живо. Обясне10

те му, че размяната на реплики може само да
влоши ситуацията.
• Помогнете на сина си или дъщеря си да
блокира и изтрие от контактите си човека или
хората, които изпращат съобщения или публикуват обиди. По този начин детето ще се сблъсква с по-малко неприятни коментари и това ще
му помогне да бъде по-спокойно. Уверете се,
че имате хронологията на тормоза, запаметена
като доказателство, което да послужи при сигнализиране.
• Сигнализирайте снимки или клипове на
детето ви, които го притесняват. Те често могат
да бъдат със сексуално съдържание. Социалните мрежи и сайтовете предлагат начини за сигнализиране, които работят ефективно, особено
когато става дума за деца и младежи. Когато
сигнализирате, е важно да посочите точния
линк към съответната снимка или клип и възрастта на детето, когато материалът е бил заснет.
• Сигнализирайте човека, който публикува
снимките или извършва тормоза. Социалните
мрежи и сайтовете предлагат и такава опция,
затова я използвайте като предоставите доказателствата за тормоза.
• Ако става дума за взаимоотношения,
които освен в интернет, се развиват и в училище, уведомете училищното ръководство и
потърсете подкрепата на училищния психолог или педагогически съветник. Освен че е
важно тормозът да спре, от критично значение е младите хора, които са замесени, да
разберат кое не е редно, как постъпките им
нараняват и защо е нужно да бъдат прекратени. Училището е важен ресурс за подкрепа
при справянето с неприятните преживявания
и емоции.
• Потърсете съдействие. За да се справите
самите вие като родители, можете да потърси-

те подкрепа за себе си. Можете да се консултирате със специалистите на Българската линия
за онлайн безопасност, които ще ви изслушат,
разберат и насочат какви стъпки да предприемете. С Българската линия за онлайн безопасност можете да се свържете всеки работен ден
на телефон 124 123, Скайп blobbg или на имейл
helpline@online.bg.
Можете да се консултирате и на живо с професионалист от Отделите за закрила на детето

или Центровете за обществена подкрепа. Ако
имате въпроси за услугите, предлагани в отделите и центровете, можете да се свържете с
оператор на Националната телефонна линия за
деца 116 111.
Ценете подкрепата на приятелите. Освен
безусловната подкрепа на семейството, детето
ви има нужда и от близостта на приятелите си,
които да му дадат усещане за сигурност и приемане.

Здравка Петрова – педагогически съветник, източник: www.edna.bg
Здравка Петрова
– педагогически
съветник, по материали от интернет
В СВЕТА
НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?

ПОЛИЦ АЙ
Тази професия е позната на
всички и е много интересна и
динамична. Полицаят осигурява защита на хората. Той обикаля определена зона и следи
за спазване на обществения
ред и законите за движение по
пътищата. Така предотвратява
престъпления и арестува нарушителите.
Пътният полицай патрулира в определена зона пеша, на
кон или чрез МПС. Той се отзовава на повиквания за спешни случаи в съответния район.

Осигурява информация за трафика по пътищата, за да улесни движението на шофьорите. Разследва
катастрофи и други инциденти, за
да установи причината и виновника за тях. Анализира фактите
за престъпления, за да установи
дали е съществувало престъпно
намерение или е случайно.
Пътният полицай следи движението по пътищата, проверява
дали шофьорите спазват ограниченията за скорост и други правила, направлява движението на
превозните средства при спешни
случаи.

Работата на полицаите не се изчерпва само с това да следят за спазване на законите за движение по пътищата. Те се грижат за съблюдаване не реда и сигурността на гражданите изобщо. Ако
има извършено криминално престъпление, полицаят арестува извършителите. Прави скица на
местопрестъплението и снимки на мястото на извършване на престъпния акт. Разпитва свидетели
и очевидци. Осигурява медицинска помощ на жертвите. Записва всички факти за престъплението
и подготвя доклад. Често се налага да свидетелства в съда.
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

Казвам се Йоана и съм от 3 клас. Може би сте чували за поредицата ,,Търсачи на талисмани”,
създадена от Ейми Трий. Тя има 13 книги, всяка с по няколко глави.
Историята е следната: Сезам и нейните приятели трябва да съберат магическите тринадесет
талисмана от гривната на кралица Чаровна, владетелка на Каризма, която й била подарена от Сребърната фея, за да се грижи добре за наследения свят. За нещастие обаче, била открадната от един
паяк и така попаднала в ръцете на магьосника Зорган.
Трябва да ви призная, че така се случи, че започнах от последната книга. В нея Сезам има
рожден ден и покани приятелите си на парти дискотека с истински диджей. Само че е петък, 13ти, 7 часа вечерта... Подът на стаята й е покрит с дрехи, обувки, аксесоари”- абе всичко, което има.
Малко по-късно, когато Спинър Шайндигс вече правеше проби с микрофоните в градината, както си
стоеше в стаята и държеше вълшебната гривна, тя започна да се издига към тавана, а той се стопи и
превърна в хиляди малки звездички. Някой я хвана за ръката...
В крайна сметка Сезам намира последния талисман – ключ и го връща на кралицата. Това е
последното вълнуващо приключение на търсачите. Мисията й свършва и тя трябва да напусне Каризма.
В тази книга има и смелост и приятелство и какво ли още не. Нарекох я моята любима книга и
с нетърпение очаквам да ми купят и останалите, които, сигурна съм, ще са не по-малко интересни
от тази. И не само това - в тях има талисмани, които ще ми помогнат и аз да се сдобия с вълшебна
гривна. Тя ще бъде такава, заради многото вълшебни моменти, които ще ми донесе докато я чета.
Йоана Александрова 3г клас

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Учениците от трети клас
изготвиха проекти, чрез които не само
показаха знанията си по английски език,
но и своите творчески възможности

Ани Крачолова, 3 г клас

Ивелина Герева, 3 а клас

Георги Ковачев, 3 а клас

Захари Лазаров, 3 а клас

Кати Попова, 3 г клас
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Йоана Александрова, 3 г клас

Георги Колев, 3 г клас

Маринела Петрова, 3 а клас

Стоян

Никол Митева
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Поля Мандулова - учител по английски език

Да помислим за здравето:

Как да се борим срещу лошите навици
/ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БР. 129/
Какава е ползата от упражненията? Една хубава разходка в парка или тичане край блока
подобрява ученето, паметта и цялостното функциониране на ума. Движението облекчава стреса, влияе положително на психиката и повдига
самочувствието. Всеки от нас има нужда от 150
минути умерени упражнения на седмица.
Как добрите взаимоотношения имат връзка с
физическото здраве? Добрите взаимоотношения
укрепват имунната система и увеличават нашата
способност да се борим с болестите. Враждебността в детството може да причини различни
заболявания в зрелостта. Лошите взаимоотношения в семейството водят до промени в мозъка и влияят на умственото здраве. Изграждайте
добри взаимоотношения и в училищната среда,
и в семейството.
Какви могат да бъдат защитните механизми?
Проучванията доказват, че благодарността, особено прошката, са важно лечебно средство. Устойчивите млади хора винаги имат поне един
човек, който да ги приеме безусловно - показва
проучване в Американския научен институт по
семейна психиатрия. Семейната близост е един
от най-силните фактори за изграждане на устойчивост.
Службата за обществото под различна форма
е също една практика за изграждане на устойчи-

вост и предпазва децата от рисково поведение.
Доброволната работа за другите променя живота
на младите. Преди няколко години сенатор Джон
Глен – председател на Националната комисия за
обучение в служене и известен космонавт заявява, че повече от 80% от училищата, включили се
в служба на обществото, отчитат, че участвалите
ученици са подобрили своите оценки.
А сега да видим кой е ,,враг №1”?
В далечната 1971 година президентът Ричард
Никсън заявява, че този враг за американското
общество е злоупотребата с наркотици. Валидни
ли са и днес думите му?
Да, защото наркотиците засягат всички органи на тялото, отслабват имунната система, засягат паметта и т.н.
Какво да кажем за алкохола и тютюна, които
са само на крачка след наркотиците? Установено
е, че ако опитването с тях започне от 14- годишна възраст, рискът от пристрастяване се увеличава с над 40%, а тютюнът е бавен убиец, както за
самия пушач, така и за пасивния. Децата, вдишващи ежедневно пушек, страдат по-често от инфекция на горните дихателни пътища.
Скъпи деца, изберете добрия път, за да живеете пълноценно и щастливо. Послушайте съветите на специалистите в тези области на здравето,
препоръките на вашите родители и учители и ще
се радвате на здраве и добър живот!

Бонка Ангелова, по материали от книгата ,,Здраве и добър живот”
на Марк Финли и Питър Ландлес - редактори

РЕФЕРЕНДУМ

ОХ РА Н А

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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