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В периода 30.03 - 31.03.2015 г. се проведе Националният конкурс за изкуства "Словото на младите".
Радостина Стоева от 5 г клас на ОУ"Алеко Константинов" спечели ІІ място за изобразително изкуство. Публикуваме рисунките
на Радостина, с които тя се представи.
Пожелаваме много нови успехи!
Стела Куртева - класен ръководител

Отг. Димитър Илчев
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Детско творчество
Семейство
Имам си аз голяма сестричка.
Смее се на всяка моя шегичка.
Мама и тати са много добрички –
като нежни загрижени птички.
Котката ми Клео е много красива
и тя като мен е палава и игрива.
Заекът ми Пухчо Дългоухчо
е прекрасен сладък пухчо,
а пък баба Ани
има мен и Ани.
Цвети Плочева 2 в клас

Малки приятелчета
В нашата горица
расте хубава тревица.
Расте тя красива и игрива,
а насред тревата прясна
стои приказна невяста малка дружка, малка теменужка.
Чака своето другарче радостното минзухарче.
Любомир Раев 3 г клас

Голямо междучасие

Минзухарче
Минзухарче, мое мило другарче,
ти си малко и красиво, и игриво.
Мое цветенце добричко,
ще порастеш самичко голямо, хубаво, лилаво!
Никол Цветкова 3 г клас

Моето междучасие
Междучасие! Ура!
Всички вънка за игра!
Тичаме наляво, вдясно,
нищо, че е малко бясно.
Госпожата ни я няма
пада веселба голяма.
Някой хапва кроасан,
друг пък вика неразбран
и урока преговаря
за изпитване се стяга.
Телефоните звънят,
смях и клюки се въртят
и на най-интересното място
звънецът бие - бързо, ясно.
Всички сядат по местата
с поглед втренчен във дъската.
Нина Маркова 4 б клас

Стоя на чина и чакам. Чакам... Съвсем скоро ще чуя онзи звук, който обожавам – звънеца, оповестяващ началото на голямото междучасие. Голямо, голямо, но... никога не стига за всички дяволии, които съм намислил.
Първо трябва да си взема нещо вкусно за ядене като палачинка с много шоколад. После задължително ще отида в книжарницата за някаква глупост, която едва ли ще използвам.
Урааа, едва успях да се измъкна от гладните ми съученици, задръстващи входа на училището!
Тичам към лавката и ... виждам разплакано момиченце. Мъничко и безпомощно. Не мога да го
отмина – питам го какво се е случило. То ми отговаря, че е загубило котенцето си, което е влязло в
двора на училището. Уплашено от шума, е избягало от малката си стопанка. Оглеждам се и виждам
злополучния храбрец на едно дърво. Какво да правя – покатервам се на дървото и го взимам. Детенцето е щастливо – прегръща ме и стиска котето си.
Интересно! Чувствам се невероятно добре, а възхитените погледи, които виждам в очите на
съучениците си, прибирайки се в час, ме карат почти да летя!
Христо Сейреков 4 б клас
Какво невероятно голямо междучасие!
2

ИЗЛОЖБА
Александра Вачурова 2 в клас

Димитър Василев 2 в клас

Ивон Григорова 2 в клас

Константина Червенкова 2 в клас

Надежда Цапрева 2 в клас

Мария Костурска 2 в клас

Цвети 2 в клас

Цвети Плочева 2 в клас
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Клуб
„Забележителностите на България“
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Представителна изява.

Изработване на макети.

За мото на клуба си избрахме думите на
Алеко Константинов „Опознай родината си, за
да я обикнеш”. По–красиво от родината няма.
Божествената красота на природата, величествената сила, която притежава, те кара да я обикнеш истински...

Учениците от клуб „Забележителностите на
България“ се запознаха с географска и историческа карта на България. Направихме пътешествие
във времето и виртуална разходка до старите
български столици Плиска, Велики Преслав, Велико Търново и Охрид.С интерес разгледахме
българските крепости - Баба Вида, Царевец, Асенова крепост; златните съкровища на траките;
архитектурните резервати -Етъра, Златоград...
Възхищавахме се на красивата българска природа, величествените планини Рила, Пирин, Стара планина,Родопи... Дивихме се на природните
феномени - скални образувания и пещери...
Изработихме макети на Млъчковата къща ,
Асенова крепост и крепостта Баба Вида; проекти
на тема „Моят град - древен и вечен“.
Разходихме се в Стария град, разгледахме
забележителностите на град Пловдив - Античния театър, Римския стадион, възрожденските
къщи.
На представителната изява на клуба учениците представиха пред гостите презентации за
забележителностите на нашата родина.
Дейността на клуба приключи с екскурзия до
парк-музей Врана, град София.

Екскурзия до парк -музей Врана.

Елиана Щерева - ръководител на клуба

В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?

Моряк
Да си моряк звучи много интересно и дори романтично.
Пътуваш из морската шир, посещаваш далечни непознати страни, попадаш в бури и опасности, преживяваш приключения.
Но всъщност това е работа и сега ще ви разкажа какво морякът
трябва да умее да прави на кораба.
Той следи от мостика или носа на кораба за опасности, възникващи в близост до плавателния съд.
Измерва дълбочинното равнище на плитки или непознати
води и съобщава информацията по вътрешна линия, по телефонната линия или лично на останалите членове на екипажа.
Той управлява кораба и осъществява визуална комуникация
с другите кораби.Тази комуникация става чрез предаване на
специални сигнали до други кораби, намиращи се в непосредствена близост, използвайки уреди за визуално сигнализиране,
като мигаща светлина или семафор.
Морякът заема позиция на руля, когато корабът е на автопилот и следи за точността на курса, използвайки магнитен компас. Той води корабния дневник; при пускане на котва в пристанище остава на пост, за да опази кораба от неразрешен достъп. Когато е необходимо подрежда
или премества товара в трюма на кораба. Управлява кораба под ръководството на командира или
навигатора, или упълномощава корабния кормчия да управлява, следвайки посочения курс.
Морякът има още много специфични задължения. Той снабдява, ремонтира и товари такелаж, платна и други съоръжения на плавателния съд. Премахва ръждата по палубата и стените на
кораба и ги боядисва. Преглежда и ремонтира спасителните лодки и съоръженията за тях; спуска
или издига спасителните лодки с помощта на лебедка или въже на скрипци. Наблюдава от носа на
кораба или мостика за препятствия по курса на плавателния съд.
За да станете моряк, трябва да имате висше военноморско; средно и професионално образование по корабоводене, навигация, морски или речен транспорт. Всички морски лица, заемащи
длъжност на кораб, трябва да притежават свидетелства за правоспособност, издадени по реда на
Наредба на Министерството на транспорта, както и документи за премината допълнителна или
специална подготовка, когато те се изискват за съответната длъжност.
Работа можете да намерите в Български морски флот, Българско речно плаване, Военно-морски флот, корабни агенции.
Пожелаваме ви успех в учението и избора на професия!
по материали от kakvidastanem.bg

Здравка Петрова – педагогически съветник
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

The Lost City of Atlantis

The city of Atlantis. Described by many as the most advanced of the human civilizations. Some
believe that the city was destroyed by one of the greatest natural disasters known to man, while others
believe that it was only Plato's imagination.
The Legend of Atlantis begins with
two dialogues: Timaeus and Critias,
written by a classical Greek philosopher,
Plato. He describes the inhabitants of
Atlantis as a noble and powerful race
who lived on the island located in the
middle of the Atlantic ocean. Greek
myths tell us that Poseidon created a
dwelling for a mortal woman he fell in
love with, named Cleito. To protect her,
he surrounded it with rings of water
and land. Cleito soon gave birth to 5
sets of twin boys who became rulers
of the nation, with Atlas being the first
king. Atlantis was a thriving centre
for trade and commerce thanks to its
location and natural resources.
Unfortunately as it is with all the
lost civilizations, greed and power
started to corrupt Atlanteans. Zeus was
angered by the immorality of humans
and had to decide the fate of Atlantis by
gathering other gods and determining
the punishment. At the peak of its
power, Atlantis was swallowed by the
seas after a terrible earthquake.
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Atlantis “Facts”
It is believed that the centre of the city was connected to sea by an extremely large and and deep
canal - almost 9 km long, 100 m wide and 30 m deep, which makes it even deeper than the Panama canal.
At the very top of the central mountain, a temple was built to honor Poseidon.
The climate of Atlantis allowed for 2 harvests each year. One in the winter, which was fed by rains,
and one in the summer that was fed by irrigation from the canal water.
Tall mountains surrounded the plain to the north. Small villages, lakes, rivers would span across the
most part of this region. Besides great vegetation, the island was very rich in various metals (gold, copper,
bronze, silver).
Thanks to the size of its army and fleet that consisted of about 1,200 ships, Atlantis was able to rule
land far into Egypt and Tyrrhenia.

Иван Ганев - учител по английски език
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Лисабон
са разположени Португалският, Атлантическият павилион и Павилионът на познанието.
Паркът може да бъде видян и от птичи поглед
от лифтче, което води до кулата Васко Да Гама.
Обширните водни градини са идеално място за
разходка и почивка.

Лисабон е разположен на брега на река
Тежу, близо до Атлантическия океан и е столица
на Португалия от 1255 година. Градът е разрушаван до основи от силни земетресения, на два
пъти в историята си - през 1356 г. и 1755 г. Това
са превратни моменти, довели до разширяването и трансформирането на Лисабон. Последното
модернизиране на града става възможно след
избирането му за Европейска културна столица
през 1994г.
Ето някои от най-важните забележителности.

Паркът на нациите - Построен е през 1998г.
Намира се на няколко километра от центъра на
града. В красивия, модерен и просторен парк
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Океанариумът - Перлата в короната на Парка
на нациите.В центъра на сградата се намира
аквариум, наречен «Глобалният океан», който
впечатлява с огромните си размери. Дълбок
е 7 метра. Всеки един от четирите прозореца

на аквариума е с площ 42 кв. метра !!! Над 100
различни вида обитават водите му - aкули, риби
тон, корали, слънчева риба (sunfish) и др. Океанариумът има образователна, но и изследователска и опазваща видовете роля.
Модерни лаборатории се грижат за обитателите на аквариума.
Тук човек може да изкара часове наред, любувайки се на чудесата на природата.

Градчето Синтра - Намира се на няколко
километра извън Лисабон. До него се стига за
около час и половина с влак. Синтра е красив
малък град, заобиколен от гори и замъци. В
центъра на градчето се намира кралският дворец на Синтра.
Най-впечатляващата забележителност тук е
“Замъкът на маврите” - военен форт, за който
се предполага, че датира от 9-ти век. Служел
е като наблюдателен пост към крайбрежието.
Крепостта е запазена и реставрирана и в момента е под защитата на ЮНЕСКО.

Средновековният квартал Алфама (Alfama)
- живописни лъкатушещи улички, малки къщи
- сгушени една до друга. Хората разговарят
оживено, насядали по тротоарите пред къщите.
Преди земетресението през 1755 г. тук са живеели благородниците, но след това кварталът е
населен от рибари и занаятчии. Замъкът “Свети
Георги” се намира на върха на един от седемте хълма на Лисабон и заедно с Лисабонската
катедрала са основните забележителности в
Алфама.

Манастирът “Свети Жером” (Mosteiro dos
Jeronimos) - Намира се в квартала Белем
(Belem), където са съсредоточени редица паметници на културата , музеи и дворци. “Свети
Жером” е построен в началото на 16-ти век по
заповед на Мигел I, като за построяването му
са използвани средства, натрупани от Васко Да
Гама по време на пътешествията му в Индия.

Паметникът на Откривателите - Посветен
е на португалските мореплаватели, които са
участвали в морските експедиции през 15 и
16-ти век. Огромният паметник (висок е 52 м.),
под формата на кораб с платна, е построен през
1960 г. В него се помещават музей и концертна
зала.
Ангелина Велева - учител по английски език
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

нови периодични издания

Елена Пенишева – библиотекар
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Училище за родители

Как да научим децата да управляват емоциите си?

Продължение от брой 131

Стъпка 4: Умение за успокояване

Когато детето знае в коя зона са чувствата му, по-лесно и нагледно можем да помогнем да извърви пътят от гнева към спокойствието. Не е достатъчно да му кажем: „Успокой се!“, защото това
често нищо не означава за него.
Техника 1: Дишане
Дълбокото дишане дава сигнал на тялото да се успокои и зарежда с позитивна енергия. На
дълбоко дишане може да научите дори деца на 2 години, като използвате малко хитрост. Важното
е детето да е спокойно и да се учи през играта.
За да вдиша детето, го приканете да помирише въображаемо цвете, а за да издиша – да загаси
въображаема свещичка (вероятно детето вече има опит в това от рождения си ден и действието
му е познато). Друг вариант е, докато е спокойно, да му дадете вятърно колело и да се опита да
го задвижи, като издиша силно. Това ще предизвика нуждата и да вдиша дълбоко, за да си поеме
въздух. Дишането трябва да става бавно и наистина дълбоко. Покажете как трябва да стане, за да
може детето да ви имитира.
Когато детето изпитва силни негативни чувства, вече е лесно да го успокоите, като го призовете да направи същите дихателни техники. Просто му припомнете: „Хайде да задвижим вятърното
колело!“ или пък „Хайде да помиришем цветето и да изгасим свещта!“ Добре е да повтори дишането 3-4 пъти.
Техника 2: Тайната на костенурката
Техниката е подходяща за деца над 3 години. Разкажете история с помощта на плюшена играчка или картинка на костенурка. Примерно:
Аз съм Костенурчо. Обичам да излизам и да играя с децата на пързалката. Често обаче ме
предреждат и аз се ядосвам. Когато се ядосам, се случва да бутам другите деца или да хвърлям
нещо по тях. Когато правя така обаче, те вече не искат да играят с мен, сърдят се и самите те започват да се ядосват много. Мама обаче ме научи как да се справям. Сега, когато усетя, че гневът
се надига в мен, си казвам: „Спри“ и се прибирам в корубата си. Докато съм вътре, дишам дълбоко поне 3 пъти. Така съзнанието ми се прояснява и след малко се успокоявам. Когато се успокоя,
виждам повече решения.
В тази техника има четири момента: 1. детето да разпознае чувството си; 2. да си каже:
„Спри!“; 3. да потърси пространство и начини да се успокои; 4. търсене на решения на ситуацията.
За да затвърдите техниката, може вкъщи да изрисувате заедно един кашон като коруба на костенурка, която детето да използва. За същите цели може да служи и дрехата на детето, в която при
нужда леко да се скрие или пък някое тихо и спокойно място вкъщи, където да може да се оттегли
замалко. Може дори да му подарите малка плюшена играчка, която да носи със себе си и да му
напомня колко сила дава техниката на костенурката. Вие също използвайте техниката пред детето.
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Техника 3: Учене в реални ситуации
Най-ценно е ученето в реално ситуации. Ако се случи да изпаднете в фрустираща ситуация
пред детето, може да моделирате начина, по който и то да се справи, когато изпитва същата емоция. Примерно, може да се случи така, че да слагате крем върху сладките, които току-що сте изпекли. Вашата ръка потрепва и кремът се размазва: „Дразня се, че не ми се получава. Май е добре
да спра за малко, да вдишам дълбоко няколко пъти и да опитам пак.“
Използвайте и ситуации от ежедневието на детето: „Ядоса се, че не успя да подредиш пъзела
и го разхвърли навсякъде. Аз мисля, че би могъл да помолиш за помощ или да изчакаш малко, да
вдишаш няколко пъти и да опиташ отново.“
Важно е да знаете, че не е добре да правите това в пика на емоцията. Изчакайте детето да се
успокои и тогава използвайте спокоен и подкрепящ тон, за да обсъдите случилото се и да му дадете алтернатива на демонстрираното от него поведение.
За статията са използвани материали на The Center on the Social and Emotional Foundations for
Early Learning
Източник: detetoigrae.com
(продължава в следващия брой)
Здравка Петрова – педагогически съветник

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Георги Господинов, най-известният и превеждан съвременен български писател, е номиниран за наградата „Европейски гражданин на годината“
Жанр

поезия, роман, разказ, драматургия
Дебютни работи
„Лапидариум“ - стихосбирка (1992)
Известни творби

Роден 7 януари 1968 г. (47 г.) Ямбол, България
Професия
преподавател, литературовед, редактор
Националност		
България
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„Естествен роман“ (1999)
„Физика на тъгата“ (2012)
Награди „Южна пролет“ (1993)
„Иван Николов“ (1997, 2004)
„Рашко Сугарев“ (1998)
„Развитие“ (1998)[1]
„Икар“ (2004)
„Аполон Токсофорос“ (2005)
„Аскеер“ (2010)
„Дъбът на Пенчо“ (2011)
„Христо Г. Данов“ (2012)
„Български роман на годината“ (2013)
Вазова награда (2014)

Георги Господинов, най-известният и превеждан съвременен български писател, е номиниран
за наградата „Европейски гражданин на годината“, учредена от Европейския парламент.
Номинацията е направена от ръководителя на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел.
Тя е за активната му гражданска позиция в отстояването на европейските ценности за свобода,
равенство, човешко достойнство, обединение, културно многообразие, толерантност.
Причисляван към постмодернизма, Георги Господинов провокира силен интерес към съвременното разбиране за литература и допринася за обогатяването на литературната и културна съкровищница на Европа.
Първият роман на Георги Господинов „Естествен роман“ е най-превежданата българска книга
след 1989 г. Публикуван е на 21 езика, сред които английски, немски, френски, испански, италиански и други.
Вторият му роман „Физика на тъгата“ оглавява класациите за най-продаваните книги в България
веднага след излизането си, а през 2014 г. е номиниран за четири международни награди.
Стихотворения на Георги Господинов са включени в редица антологии на английски, немски,
френски език.
Наградата „Европейски гражданин на годината“ се връчва от Европейския парламент от 2008 г.
Целта й е да възнаграждава постижения в областта на насърчаването на по-доброто взаимно
разбирателство, както и по-тясната интеграция между гражданите на държавите-членки, в областта
на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на ЕС, в това число укрепването на европейския дух чрез културата. Тази година акцентът се поставя върху текущата Европейска година на развитието.
Елиана Щерева- начален учител,
по материали от интернет
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

10 географски чудеса

Продължение от бр. 131

Пещерата на синьото езеро (Бразилия)
Регионът Мато Гросо до Сул в Бразилия (и най-вече тихият град Бонито) се гордее с много изключителни подземни езера: Грута до Лаго Азул, Грута до Мисомо, Акуарио Натурал. Световно известното „Грута до Лаго Азул” (Пещерата на синьот езеро) е природен монумент, чийто интериор е
формиран от сталактити, сталагмити и великолепно, голямо синьо езеро. Красотата му е внушителна. Пещерата на синьот езеро е богата на геоложки формации, но грабва окото най-вече с дълбоката синя вода на вътрешния басейн.

Шоколадовите хълмове (Филипините)
Състояща се от 1268 хълмове с перфектна конусовидна форма с еднакви размери, разположени
на област от 50 кв.км, тази изключително необикновена геоложка формация, наречена Шоколадовите хълмове, се намира
в Бохол, Филипините. Има
няколко хипотези за образуването на хълмовете.
Включително ерозирал варовик, субокеански вулканизъм, издигане на морското дъно и по-съвременни
теории, които предполагат,
че древен активен вулкан
се е самоунищожил, като от
него са останали огромни
каменни блокове, които
били покрити по-късно с варовик и океанът ги изтласкал напред.
Богдана Мумджиева- начален учител
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Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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 Вашите идеи, предложения и заявки за безплатен абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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