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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Празник в турското
консулство
На 23 април Република Турция отбелязва Деня на националния си суверенитет и Празника на детето. Из цялата страна се
организират тържества и по традиция децата поемат за кратко
важни държавни постове.
Турското консулство в Пловдив също отвори вратите на своята
резиденция, за да посрещне малките си гости от ОУ „Алеко Константинов” и други пловдивски училища. Домакин на празника
бе генералният консул в Пловдив Алпер Акташ.

Отг. Димитър Илчев

Момичетата от вокална
група „Детска планета” от 2
в клас, с ръководител г-жа
Тахчиева, поздравиха всички
присъстващи с две весели песни. Децата от 1 в клас, с класен
ръководител г-жа Русева, изработиха с много любов и старание красива торта от хартия
като подарък за турските деца.
Всяко парче от тортата съдържаше послание – пожелание:
за приятелство, весели игри,
безброй усмивки, пътешествия

Здравка Петрова – педагогически съветник
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и приключения.
Първокласничките Селин и Ирен от 1 б клас поздравиха турските деца и всички гости на турски
език, а нашият директор г-н Ангелов поднесе тортата и пожеланията на български. Както на всеки
празник имаше истинска торта и много подаръци.
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ИЗЛОЖБА
Васелена Илиева 3 в клас

Еми Атанасова 3 б клас

Иван Балабанов 3 б клас

Никол Цветкова 3 г клас

Синди Димитрова 3 в клас

Теодора Йондрова 3 г клас
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Регионално състезание
Spelling Bee 2015
На 18 април 2015 г. – събота, в ЕГ „Пловдив” се състоя регионалното състезание Spelling Bee
2015. Участниците се състезават в три етапа:
1. Първи етап /6 кръга/ - участниците спелуват думи от списъка с думи, който са получили за
подготовка. За училищния кръг той съдържа 500 думи, към които се добавят още 200.
2. Втори етап /6 кръга/ - състезателите получават дума на български език, която трябва да преведат на английски и да спелуват. Тези думи също са от списъка с познати думи.
3. Трети етап – участниците спелуват непознати думи.
Нашите участници се представиха чудесно. Състезаваха се уверено и с желание за победа.
Ярослав Докузов, който се състезаваше с всички, класирали се на второ място, стигна до трети
етап и остана трети.
Стефан Трендафилов, класирал се на първо място в училищния кръг на Петото национално състезание по правопис на английски език, се нареди сред шестимата най-добри състезатели, но отпадна във втория етап.
Поздравяваме ги за положения труд и достойното представяне и им желаем винаги да бъдат
сред победителите!
Весела Русева - координатор на състезанието
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ТРЕТА ГЛОБАЛНА
СЕДМИЦА
ЗА ПЪТНА
БЕЗОПАСНОСТ
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ОБЕДИНЕНИТЕ
НАЦИИ,

С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 10 април 2014
г., периода 4-10 май 2015г. е обявен за Трета
ПОСВЕТЕНА НА
глобална седмица за пътна безопасност. Пътната
безопасност е резултат от целенасочени и обеБЕЗОПАСНОСТТА НА динени усилия на ця лото общество. Всеки ден
повече от 500 деца в света губят живота си в пътДЕЦАТА.
нотранспортни произшествия.
Десетки хиляди са ранени.
„Спаси живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност. Основната цел е намаляването на жертвите от пътнотранспортните произшествия в световен мащаб наполовина, така че навсякъде по света децата да могат да се движат по-безопасно.
В нашата страна ежегодно над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия. Загиват и биват наранявани като пешеходци, пътници в автомобилите, водачи на велосипеди, мотопеди, мотоциклети и автомобили. Над 30 загубват живота си ,а повече от 100 остават с трайни
увреждания.И за това състояние основна вина носят възрастните.
Основната цел, поставена с провеждането на седмицата, е да се привлече вниманието към
спешната необходимост от по-добра защита на децата и да са набележат мерки за действия необходими, за да се постигне това.
Мария Митева-начален учител,
по материали от Интернет

4-10 МАЙ 2015г.
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

10 Funny English Idioms
An idiom is a combination of words that have a symbolic meaning. Understanding and using idioms is
tricky because an idiom’s meaning is different from that of the words that comprise it. We know it’s hard,
but we’re here to help!
We get it, idioms are weird, and often have nothing to do with their literal meaning. But here is a list
of ten of the funniest English idioms and how to use them!

1. The lights are on but nobody’s home – used to describe a stupid person
2. When pigs fly – about something that will never happen
3. To have Van Gogh’s ear for music – to be tone deaf (Van Gogh only had one ear!)
4. To pig out – to eat a lot very quickly
5. Everything but the kitchen sink – almost everything has been included
6. To put a sock in it – to tell someone noisy to be quiet
7. To have a cast iron stomach – to have no problems eating or drinking anything
8. To drink like a fish – to drink heavily
9. Use your loaf – use your head, think smart
10. Finger lickin’ good – extremely tasty
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10 Common Colorful Idioms

1. Out of the blue- randomly, without warning, surprisingly
Example: “That storm came out of the blue and I didn’t have an umbrella!”
2. Green with envy- to be very jealous, envious
Example: “Katie was green with envy when she saw you got a new car for your birthday.”
3. Gray area- something that is unclear, undefined
Example: The issue of allowing mobile phones in the classroom is a gray area right now- it could go
either way.
4. Caught red-handed- to catch someone in the
act of doing something
Example: “He was caught red-handed while
stealing those candy bars.”
5. Green thumb- to be skilled at gardening
Example: “My mother has a green thumb- she
can make anything grow!”
6. Black sheep- to be the outcast, odd one out,
unlike the others
Example: “Rachel is the black sheep in the family
because she is an artist whereas everyone else is an
economist.”
7. Once in a blue moon- very rarely
Example: “Once in a blue moon you will see that
mean professor smile.”
8. Take the red eye- a late night flight that arrives
early in the morning
Example: “I took the red eye from California to New York last night and now I am exhausted.”
9. Tickled pink- to be extremely pleased
Example: “Your grandma was tickled pink that you called on her birthday!”
10. White lie- a small lie that is told to be polite or avoid hurting someone’s feelings
Example: “I didn’t like her dress, but I told a white lie because I didn’t want to offend her.
Стела Куртева- учител по английски език
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Дъблин

Дъблин (Dublin) е столицата и най-големият град в Ирландия. Разположен е в източната
част на страната при вливането на река Лифи
в Ирландско море. Градът има богата история,
за която свидетелстват археологическите останки, датиращи отпреди няколко хиляди години. Дъблин е известен с григорианската си
архитектура и с многото си красиви площади.
Центърът е в южната част на града - там се
намират сградите на държавните институции,
музеите и галериите, старите културни паметници. Интерес представляват големият парк
"Сейнт Стивънс Грийн" (St. Stephen's Green);
най-старият ирландски университет - "Тринити колидж"; Дъблинският замък; катедралата “Свети
Патрик”.
Ирландците имат славата на най-приятелски настроените хора в Европа. През последните години Дъблин бе преобразен в модерен град и вероятно може да бъде определен като парти столицата на Европа. Това е и младежки град – 50% от населението е под 27 години.

Забележителности на Дъблин
Националният музей
Националният музей има три клона в Дъблин: археологическият, в който разкрива
праисторическата и средновековна Ирландия, Музеят на изящните изкуства и история
и Музеят на природата.
Националната галерия

Университетът „Св. Троица“
Една от най-известните забележителности, университетът „Св. Троица", се извисява
гордо на обширна площ. С над 400 годишна
история. Висшето учебно заведение е найстарото в Ирландия и е сред 50-те най-добри
световни университета.
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В Националната галерия се помещава ирландската национална колекция от картини. Тя е
забележителна с обширната сбирка на ирландското изкуство, произведения на италиански барокови и холандски майстори.
Разположен на впечатляващо място - бивша
болница, построена през 17 век в западен Дъблин - Националният музей на модерното изкуство побира модерното и съвременното изкуство. Състои се от четири кръгли кули и високи
стени и датира още от 13 век. Само една от кулите е запазена до днес, а повечето запазени части
от замъка са построени през 18 век.
Въпреки това, в него се помещават няколко
музея и дипломатически служби.

Музеят на модерното изкуство

Катедралата „Христова църка"

Дъблинският замък

Най-старата катедрала в града е построена в
готически стил преди около хиляда години. Независимо от реставрациите, сградата си остава чудесен пример за средновековна и викторианска
архитектура. В съседство е комплексът „Dublinia"
построен в чест на покровителя на Ирландия,
Св. Патрик. Катедралата е най-голямата в цялата
страна. Разположена е зад старата градска стена, точно до кладенеца, където св. Патрик е бил
покръстен. Зданието се гордее с най-големия орган в цяла Ирландия.
Катедралата „Св. Патрик"
Ангелина Велева - учител по английски език
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В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?

Главен инжинер
Всички вие сте чували професията инженер, но знаете ли какво точно правят
инженерите?
Най-общо казано, те планират, организират, ръководят и контролират производствената дейност на дадено предприятие. Осигуряват безопасни условия на труд и изграждането на нови производствени мощности.
За целта инженерът води и съхранява техническата документация и следи да се работи само с
технически изправни машини и съоръжения. Той има грижата да се извършват текущи и основни
ремонти на машините и съоръженията и осигурява отстраняването на повреди и неизправности
съвместно с главния механик и главния енергетик. Заедно с тях планира необходимите енергийни
ресурси и запасите с резервни части. Следи работата с производствените машини и съоръжения
да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица. Издава указания и инструкции за
работа с машините.Също така следи за редовното провеждане на инструктажи за безопасност при
работа. Когато състоянието на машините не отговаря на стандартите или застрашава безопасността
на работещите с тях, той прекратява тяхното използване.
Инженерът контролира влаганите материали и извършените дейности.Той обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността.
За да работите като главен инженер, трябва да имате висше техническо образование в сферата
на дейност на компанията, в която работите.
Ваши потенциални работодатели са всички държавни и частни производствени предприятия.
Пожелаваме Ви успех в учението и избора на професия!
по материали от kakvidastanem.bg

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Перперикон
На 2 април бях на екскурзия заедно с моите съученици. Посетихме свещеният град на траките
Перперикон, намиращ се на петнадесет километра от Кърджали. Това е едно много красиво място,
на което всеки трябва да отиде. Още щом се качихме горе, затвърдих мнението си, че траките са
били велик народ. Трябва да се гордеем, че можем да се наричаме техни наследници.
Перперикон е грандиозен култов център, с изсечени в скалите стотици помещения, за което са
премахнати хиляди тонове камък. На самия му връх е здраво укрепеният Акропол, който е свързан
с намиращ се непосредствено под него, и също така отлично добре укрепен, дворец- светилище.
Около Перперикон и по плодородната долина на река Перперешка са процъфтявали множество
селища. Находките от археологическите разкопки свидетелстват, че скалите на Перперикон са обожествявани още от времето в края на VI-то- и началото на V-то хил. пр. Хр., а крепостта и градът на
хълма, са съществували без прекъсване до края на 14 век.
Аз останах изключително впечатлена от съграденото от траките и съм благодарна за това, че ни
бе дадена възможност да се докоснем до великото минало на нашите предци.
Цвети Владимирова, 5 б клас

Училище за родители

Как да научим децата да управляват
емоциите си?

Стъпка 5: Повече решения

Продължение от брой 132

Стимулирайте детето да търси различни възможни решения на ситуацията, която предизвиква негативните чувства. Това означава и детето да съумее да дефинира какво го ядосва, тревожи
или притеснява: „Искам да се пързалям, а те непрекъснато ме предреждат“ или „Искам да карам
колело, а го оставихме вкъщи.“ За да разберете, какъв е проблемът, който мъчи детето, попитайте:
„Какво искаш да направиш?“, „Какво би искал да се случи?“ и т.н.
Разбира се, търсенето на решения би било нелепо в пика на негативната емоция или превъзбуда, но когато детето е спокойно, призовете го да обсъдите ситуацията, без натякване и обвинения, а с много разбиране, подкрепа и съчувствие. Ето и някои възможни алтернативи, на които
може да научите детето си:
– Когато си ядосан, отдели се за малко и дишай дълбоко;
– Когато искаш нещо, го поискай вежливо;
– Ако искаш да играеш с играчката на някое дете, попитай вежливо/опитай да я размениш срещу някоя от твоите играчки/ предложи да играете заедно/редувайте се;
– Ако някой те дразни, не му обръщай внимание или му кажи да спре;
– Когато се разочароваш, че нещо не се получава, така както искаш, може да потърсиш помощ;
– Когато си тъжен, ела да те прегърна и да поговорим;
11

– Вместо да удряш или да хвърляш, ела и ми кажи какво се случва и какво искаш да стане и т.н.
При по-малките деца е добре Вие да сте активни в предлагането на решения, но спокойно
може да стимулирате децата над 3 години и половина сами да помислят как могат да постигнат
желаното. В този случай може да направите още една крачка напред и да ги научите да мислят за
последиците от решенията си като ги попитате: „Това справедливо/ честно ли е?" , „Някой ще бъде
ли наранен?" , „Как ще се почувстват другите деца?“
Игрите отново ще са Ви полезни, за да въведете това ценно знание по забавен и атрактивен
начин:
Игра 1: Приказни герои
Когато четете приказка на детето си, говорете за чувствата на героя, детето изпитвало ли е подобно нещо, какво е направил героят на приказката, можело ли е да постъпи по друг начин, детето как е постъпвало в такава ситуация и т.н.
Игра 2: Стоп
С по-големите деца може да играете и на „Стоп“. Ето как. Опишете десетина ситуации като режисьор на филм в три кадъра. Примерно: „Катя играе с Ива в пясъчника. Ива дърпа кофичката от
ръцете на Катя. Катя се ядосва и… Стоп.“ Тук е моментът да попитате детето: Какво е ядосало Катя?
Какво смята, че Катя ще направи? Има ли и други начини да постъпи Катя? Вземете ситуациите от
реалното ежедневие на детето и ситуациите, в които то е изпадало. Така то ще се припознае в тях,
а в същото време спокойно ще може да разсъждава за различни варианти.
Игра 3: Куклен театър
С кукли може да разиграете различни ситуации и заедно с детето да търсите възможни решения. Хубавото при куклите е, че те много живо онагледяват различни сценарии и помагат на
детето да се види отстрани. Театърът помага и с това, че куклите говорят и чрез тях лесно може да
научите детето си на полезни изрази, с които да реагира на определени дразнители и така да е поподготвено, когато се сблъска с тях в реална ситуация. Как да реагираме в пика на емоцията?
Да подготвим детето как да управлява емоциите си е важно, но сигурно се питате как все пак
да реагирате, когато детето е в пика на емоцията и изглежда нищо не е способно да го успокои.
Запазете спокойствие. Гледайте детето в очите и говорете тихо, но твърдо. Ако в конкретната
ситуация наблюдавате вредящо поведение като удряне, хвърляне и т.н., напомнете на детето, че
това не е редно и го отведете настрани. Напомнете му да диша и да използва тайната на костенурката. Ако откаже или това го разстрои още повече, изчакайте и след малко опитайте пак. Важно е
детето да знае, че приемате емоцията му, че го разбирате и го подкрепяте, но също така трябва
ясно да му кажете, че вредящото поведение трябва да спре. Когато детето се успокои, го окуражете да обсъдите какво го е разстроило и помислете за решение. Понякога е добре да насочите
детето към друга дейност.
Умението да се управляват емоциите се изгражда бавно и с много търпение. Ще се наложи да
повтаряте често едно и също и трябва да знаете, че не винаги наученото от децата ще бъде прилагано, така както очаквате. Постепенно обаче, децата ще се научат и това ще ги направи по-уверени, по-гъвкави и по-конструктивни в бъдеще.
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
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ В НАШЕТО
УЧИЛИЩЕ

През 2015 година издателство ,,Жанет 45” организира литературен фестивал ПЛОВДИВ ЧЕТЕ,
който ежегодно се провежда в началото на месец юни. Но тъй като той е далече и за да се докоснат
и до най-любознателните малки и четящи участници , се стигна до една стара и престара инициатива МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ, която да се проведе отново сега. Тя е вече факт. Започна със силна
литературна седмица още през февруари и продължава през март, април и май, та чак докато стане
време за самия ПЛОВДИВ ЧЕТЕ. Основен съорганизатор на ,,Жанет 45” за случването на МЛАДИЯТ
ПЛОВДИВ ЧЕТЕ е Детски отдел към Регионална библиотека „Иван Вазов“.
В средата на месец април, наред с редица пловдивски училища, и нашето училище стана партньор в провеждането на инициативата. Поводът за нас беше 2 април- Денят на детската книга, когато на гости ни дойде детският писател Виктор Самуилов. Основни участници в литературната среща
бяха децата от третите класове, но добре дошъл беше, разбира се и всеки друг, имащ отношение
към книгите. Забавлявахме се всички- и малки, и големи.
Веселите текстове на автора така ни разсмяха, че искахме той да ни чете още и още. Върна се
детското в нас, събуди спомени за отдавнашни лудории и неосъществени мечти. Естествено - поканихме го отново, а г-н Самуилов обеща да намери време за това.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Предстои най-краткото лунно
затъмнение за века

Кървава Луна ще изгрее на небето в събота вечерта. Тогава ще се случи най-краткото за века лунно затъмнение, при което в най-силната си фаза ще обагри спътника на земята в червено. Ефектът се
получава при преминаването на Луната под сянката на Земята, съобщава „Нешънъл Джеографик”.
Най-впечатляващата част от явлението настъпва в най-интензивната фаза, когато сянката на Земята
напълно покрива лунната повърхност и тя се оцветява в червено. Луната, обаче, само ще „закачи”
най-тъмната част от сянката на Земята и затова затъмнението ще трае не повече от 12 минути.
Кървавата Луна този уикенд ще бъде третото от четири слънчеви затъмнения, които се случват
в двегодишен цикъл, наречени тетрада. Тази последователност няма да се повтори в следващите
20 години. Първото и второто затъмнение станаха през април и септември 2014, а последното ще
бъде на 28 септември 2015.
По време на лунното затъмнение Земята застава между Луната и Слънцето и хвърля сянка. Това
не се случва всеки месец, когато Луната прави обиколката си около Земята, защото орбитата е наклонена и обикновено държи Луната извън сянката на Земята.
Пълните лунни затъмнения, познати като „кървави луни”, са дори още по-редки. Те се случват
само при пълнолуние и само когато Слънцето, Земята и Луната са точно на една линия. Това става
средно по два пъти годишно и обикновено може да се види само от едното полукълбо на Земята.
Най-добра видимост към явлението ще има от крайбрежието на Западна Северна Америка. От
Южна Америка ще се виждат само началните фази. Азия, Индия, Западен Китай, Русия и Австралия
ще могат да видят „втората част на шоуто”.
Хората от Африка, Европа и Близкия Изток няма да видят затъмнението, защото се намират на
другата страна на планетата.
Елиана Щерева- начален учител,
по материали от интернет
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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 здраве
и късмет!

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

aleko-online@oualeko.com
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