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Учениците от начален курс посветиха на Патрона на нашето
училище -Алеко Константинов своя „Парад на приказните герои“.
Децата представяха любимите си приказни герои, облечени в
костюми. Съобщаваха името на автора, написал произведението
и с радост дефилираха пред аплодиращата ги публика и
прецизно жури.

Отг. Димитър Илчев
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За достойното си представяне, участниците бяха наградени с грамоти от училищното
ръководство.
Празникът завърши с много усмивки и прекрасно, приказно настроение.
Гергана Стоицова – начален учител
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XXII Великденско математическо състезание
На 18. 04. 2015 година бе проведено XXII Великденско математическо състезание. Турнирът
се провежда едновременно в градовете: София,
Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Шумен, Хасково,
Видин, Монтана, Горна Оряховица, Кюстендил,
Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Ямбол,
Разград, Ихтиман, Свиленград и Братислава
(Словакия).
Иван Георгиев Параскевов от 3 г клас успя да
се пребори с многобройните участници и да се
класира на престижното второ място.
Гордеем се с успеха му!
Зорка Христова – кл. ръководител на 3 г клас

Maтeмaтикa бeз Гpaници
Maтeмaтиĸa бeз гpaници e мaтeмaтичecĸo cъcтeзaниe, пpoвeждaщo ce oт eceнтa нa 2013 гoдинa.
Typниpът e зa yчeници oт 1-ви дo 8-ми ĸлac и ce пpoвeждa в 4 ĸpъгa - eceнeн, зимeн, пpoлeтeн и
финaлнo cъcтeзaниe Maтeмaтичecĸи звeзди.
Πъpвитe тpи ĸpъгa ca диcтaнциoнни - yчacтницитe ce cъcтeзaвaт или в yчилищeтo, в ĸoeтo ce
oбyчaвaт, или в yчилищeтo - пapтньop зa cъoтвeтния гpaд. Финaлният ĸpъг изиcĸвa пpиcъcтвиe.
Събралите нaй-гoлям cбop oт тoчĸи, пoлyчeни в двe oт тpитe диcтaнциoнни cъcтeзaния, пoлyчaвaт
пoĸaнa зa yчacтиe във финaлния ĸpъг.
Двама наши ученици Никола Костурски от 1,,б” клас и Петър Стаменов от 4,,в” клас се изявиха
достойно в състезанието и заслужено получиха своите Сертификати. Никола- за ІІІ-то място, а Петър
за ІІ-ро в надпреварата.
Поздравяваме ги за високия резултат!
Мариана Найденова– класен ръководител на 1,,б” кл.

Петър Стаменов 4 в клас
Петър Антонов Стаменов е ученик от 4 в клас и обича математиката. По-значимите постижения
на Петър през учебната 2014/2015 г. са: три сребърни медала от международния турнир "Математика без граници“, с които се класира за финалния кръг, който ще се проведе през юли в гр. Несебър.
Българските ученици там ще се конкурират с млади математици от Китай, Мексико, Русия, Турция и
др. държави. През март тази година Петър спечели трето място и грамота от най-масовото международно състезание "Европейско кенгуру", проведено чрез ОМГ- гр. Пловдив.
Гергана Стоицова –кл. ръководител 4в клас
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Детско творчество
/Продължение от 134 брой - ,,Фантазен бином – 1а клас ”/
Вълшебният шкаф
Имало едно време едно момиче. То си имало шкаф. Но този шкаф бил вълшебен! Той обичал да
почиства и всеки ден чистил къщата по два пъти. Момичето и шкафът били много щастливи заедно.
Един ден приятелката на момиченцето дошла да погостува. Но щом влязла в стаята, тя започнала
да разхвърля! Шкафът много се ядосал. Хванал приятелката за ухото. Тя изпищяла, помислила, че
има призрак. Хукнала да бяга. На двора видяла едно малко сладко кученце. Приятелката отново
изпищяла, защото имала страх от кучета. Плюла си на петите и си казала, че повече няма да идва в
този дом. Шкафът и момиченцето били щастливи, почистили заедно. А какво станало с кученцето?
Момиченцето го прибрало в къщата, то станало неин домашен любимец. А кученцето било много
щастливо в новия си дом.
Йоана Силямова, Христина Бояджиева
Вълшебният шкаф
Имаше едно време едно момиченце. То си имаше шкаф. Той не беше обикновен шкаф, а вълшебен. Обичаше много да чисти! Един ден на момиченцето имаше гости. Едната й приятелка влязла
в стаята и започнала да разхвърля! Шкафът много се ядосал. Хванал я за ухото. Детето помислило,
че тук има призраци и с писъци избягало от стаята. А шкафът отново въвел ред в цялата къща. Вече
бил доволен.
Демира Христова
Работливият шкаф
В една къща живеел необикновен шкаф. От сутрин до вечер той обичал да чисти. Тази сутрин
той почистил най-напред спалнята, след това хола. После отишъл в кухнята. Направил си вкусни
палачинки. След това измил чиниите. Седнал на терасата и щастлив и спокоен заспал.
Ивайла Найденова
Кученце и момиченце
Имало едно време едно бездомно кученце. То било много тъжно. Веднъж кученцето срещнало
едно момиченце. Детето се казвало Мими. Мими взела кученцето и го занесла вкъщи. Дала му храна, водичка. Превързала крака му. Кученцето и момиченцето били много щастливи.
Александра Ангелова
Състезание в царството на книгите
Имало едно време една малка книжка. Тя живеела в царството на книгите. Тъгувала, защото
била най-мъничка. Един ден една ГОЛЯМА книга я поканила да се състезават. Книжката нямало как
да откаже. Дошъл денят на състезанието. Щом чули сигнала, книгите хукнали да бягат. Но малката
книжка тичала доста бавно. Голямата книга тичала бързо и започнала да се присмива на книжката.
Понеже гледала назад, тя не видяла, че има завой, политнала и паднала в реката. А малката книжка
спечелила състезанието, както и голямата награда – пътуване до Шоколадовия град.
Дара Хаджийска
Виктория Стойнова - класен ръководител на 1 а клас
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Ангелина Лекова

Дара

Ивайла

Йоана Миланова

Йоана Петрова

Йоана Александрова 3 г клас
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Клуб-Пленер,,Рисувам
света около нас”
В клуба ,,Рисувам света около нас” участваха деца от 5 и 6 клас. Занятията започнаха през месец
ноември 2014 г. и завършиха в началото на април, 2015 г. В графика бяха включени интересни теми,
свързани с излизане в Стария град и посещение на Градската художествена галерия. Във всяка, нарисувана от децата картина, има старание, всеотдайност и дори любов към изкуството. Рисуването съчетахме с разходки и отдих сред природата.
На 01.04.15 г. се състоя представителната изява,
в която бяха включени част от творбите, и показани умения, придобити по време на пленера.
Целта на този клуб беше съчетаване на свободното време с изразяването на чувства и емоции. Постигнахме го на 100% и отсега си пожелаваме да има и следващ такъв клуб.
Таня Невлева- ръководител на клуба
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В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?

Психолог
Психологът предоставя психологически
консултации и осигурява експертна помощ при
идентифицирането и разрешаването на психологически проблеми и конфликти – индивидуални и колективни.
Ако работи във фирма, той разработва психологическите профили на отделните длъжности
и участва в интервюта с кандидатите за работа.
Анализира от психологическа гледна точка кандидатстващите и служителите. На базата на тези
анализи изготвя предложения за назначаване
или преназначаване. Наблюдава и анализира
психологическия микроклимат във фирмата и
своевременно уведомява ръководството при
назряващи проблеми. Предлага решения за възникнали психологически проблеми и конфликти
във фирмата и активно съдейства за тяхното реализиране. Консултира и помага за разрешаването на индивидуални психологически проблеми на
отделни членове на колектива. Провежда психологически тренинги и обучения на персонала.
Ако работи в училище, консултира ученици, учители и родители по проблеми, свързани с развитието на децата. Те могат да бъдат емоционални, поведенчески, личностни, както и трудности в
общуването и конфликтност.
Основното средство, което използва психологът в работата си, е езикът. Той разговаря с клиента,
задава подходящи въпроси и търси решенията в човека срещу него – в неговите мисли, убеждения,
нагласи. Психолозите ползват също диагностични методи в своята работа – тестове, въпросници,
рисунки. Те винаги проявяват разбиране и емоционална подкрепа към клиента. За да работите като
психолог, трябва да имате висше образование със специалност “Психология”.
Работа можете да намерите във всички организации в обществения и частния сектор – най-вече в системата на образованието и социалните
грижи, но също така и в по-големите компании,
регистрирани по Търговския закон, както и в специализираните агенции за психологически консултации. Може да работи и на свободна практика.
Пожелаваме ви успех в учението и избора
на професия!
по материали от kakvidastanem.bg
Здравка Петрова – педагогически съветник
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Норвегия
Кралство Норвегия се намира в Северна Европа, заема западната част от Скандинавския
полуостров. Името на стария норвежки означава "надълго по брега". Невероятната природа на
Норвегия със своите гъсти гори, кристално чисти
езера и знаменити фиорди привлича туристи от
цял свят. Норвегия е истински рай за риболовците и за любителите на рибни ястия. Интересни
дестинации са Берген, Балестранд, откъдето можете да се насладите на красотата на фиордите,
островите Свалбард, Хамерфест.
Норвегия е странатa на преданията и митовете, на фиордите и гледчерите, на дървените
църкви и пистите за ски бягане. Като родина на
викингите, на полярните изследователи и на
скиорите скандинавската страна е отбелязала
забележителни постижения и рекорди. Една от
най-важните черти в характера на норвежците
е тяхната любознателност. Норвежците освен
това са надарени по отношение на езиците и са
открити към всички постижения на модерното.
Около 97% от населението на страната са норвежци, само около 20 000 саами(лапландци) живеят в най-северните части на страната. Те водят
по-скоро традиционен начин на живот, като животновъди на северни елени и рибари, поддържат типичните си обичаи и говорят саамски език,
който принадлежи към угро-финската група.

Осло
Осло (Oslo) е столицата на Норвегия. Градът
е трети по големина на Скандинавския полуостров след Стокхолм и Хелзинки. Основан е през
1048 г. Река Акер Елв разделя града на източна и
западна част. На северозапад от града се издига
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планината Холменколен - световноизвестен зимен спортен център.
По крайбрежието е разположена древна
крепост, като днес крепостта е превърната в музей. Интерес представляват още: Норвежкият
парламент; старият университет, изграден от тъмен гранит; Националният театър, пред входа на
който са паметниците на бележитите норвежки
драматурзи Хенрих Ибсен и Бернсон; Националният музей на Осло, където се съхраняват прочутия сал Кон Тики и тръстиковата лодка Ра II на
световноизвестния учен и пътешественик Тур
Хайердал, знаменития Фрам - малкия тримачтов
кораб, с който полярният изследовател Фритьоф
Нансен прави опити да достигне Северния полюс.

Култура
Известни представители на норвежкото изкуство са драматургът Хенрих Ибсен (1828-1906),
художникът експресионист Едуард Мунк, скулпторът Густав Вигеланд и композиторът от епохата
на романтизма – Едуард Григ (1788-1857). Драматурзите Бьорнстерн Бьорнсон, Кнут Хамсун и
Сигрид Ундсет са спечелили Нобелови награди
за литература, съответно през 1903, 1920 и 1928
година. Норвегия е съхранила самобитен фолклор още от времето на викингите. Известни изследователи и мореплаватели са Роалд Амундсен, Фритьоф Нансен и Тур Хайердал.

Ангелина Велева - учител по английски език

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

ИЗКУСТВО
Наближава 1 юни - Международния ден на
детето. Да се доверим на изкуството и да направим един оригинален подарък за нашето
дете,сътворен от собствените ви ръце, носещ
много настроение и естествено любов, защото
тя е в основата на всяко изкуство.
Друг вариант е да го изработите, заедно с
детето. Удоволствието ще бъде не по-малко и за
двете страни. Да опитаме!

Елиана Щерева- начален учител
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Училище за родители

Най-ценните подаръци
Светът се променя твърде бързо. Това, което за нас е представлявало радост и е предизвиквало
удивление преди години, днес не може да събуди интереса на децата. Технологиите се развиват
бързо, игрите са повече във виртуалния свят, отколкото в реалния и децата ни сякаш бързат да пораснат. А всъщност има толкова много неща за преживяване!
Когато наближат рождени или именни дни, за Коледа или за деня на детето ние започваме да
мислим и обикновено се затрудняваме. Сега, в края на учебната година искаме да наградим децата
си за усилията и успехите. Какви подаръци наистина биха оставили отпечатък в живота им и ще им
помогнат да се променят и да израснат самостоятелни и отговорни хора? Това определено не са
вещи, които могат да се купят с пари, а нещо много по-ценно.
1. Децата трябва да знаят, че са уникални и безценни
Понякога само една дума може да промени целия им живот. Непрекъснато им показвайте колко много ги цените.
2. Изкуство
Светът никога няма да престане да се нуждае от изкуство, затова поощрявайте децата си да творят, да създават, да измислят и да фантазират.
3. Предизвикателства
Насърчавайте децата си да мечтаят. Колкото по-големи са мечтите им, толкова по-големи ще са
техните постижения.
4. Милосърдие
Чувството за милосърдието и справедливост трябва да се възпитават у детето, само така един
ден то би било активно в проявата на тези чувства.
5. Удовлетворение
Един от най-големите дарове, с които можете да дарите децата си, е вашата положителна оценка за това, което умеят и към което се стремят.
6. Любопитство
Насърчавайте децата си да задават въпроси, да са любознателни и будни. „Престани да задаваш
толкова много въпроси!“ е изречение, което родителите е добре да избягват.
7. Дисциплина
Децата трябва да се научат преди всичко как да се разбират с другите, как да се отнасят към
околните и как да постигат собствените си цели и мечти, без да накърняват никого. Изграждането
на правилата за дисциплина трябва да следват последователна и положителна логика.
8.Насърчаване
Думите могат да създават, но и да унищожават. Окуражителните и положителни думи и мисли
са част от ежедневните подаръци за децата.
9. Вярност и честност към приятелството
То включва всичко, което човек има във всеки етап от живота си.
10. Намирането на красота във всичко
Помогнете на децата си да намерят красотата във всичко, което виждат, което срещат, което
научават.
11. Щедрост и благородство
Учете децата си да бъдат щедри и благородни.
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12. Честност
Децата, които разберат стойността и значението на честността в ранна възраст ще имат много
по-голям шанс да бъдат честни възрастни.
13. Надежда
Надежда е да се знае и вярва, че нещата ще се подобрят и усъвършенстват. Тя създава сила,
издръжливост и решителност. И в отчайващо трудните моменти пак тя ни призовава да гледаме
напред.
14. Прегръдки и целувки
Знайте, че вашите деца никога не са твърде пораснали, за да получат физическо потвърждение
на вашата любов към тях.
15. Въображение
Ако сме научили нещо през последните 20 години, това е, че животът се променя все по-бързо
с всеки изминал ден. Светът утре няма да има нищо общо с днес. И хората с въображение са тези,
които не само го живеят, те го създават.
16. Учене през целия живот
Страстта за ученето започва у дома.Затова подкрепяйте вашите деца в ученето. То провокира
въпроси, стимулира ги да възприемат, мислят и анализират.
17. Възможности
Децата се нуждаят от възможности, за да опитват нови неща. Те могат да разберат силните си
страни най-добре като опитват, а това не изисква много средства и време.
18. Оптимизъм
Песимистите не променят света. Оптимистите обаче го правят.
19. Мир
В световен мащаб, може това да е извън нашите възможности. Но по отношение на онова, което
можем да направим за хората около нас, то е изцяло по силите ни.
20. Привилегията да грешат
Децата са си деца. Това е което ги прави толкова забавни и истински и така отчаяно нуждаещи се
от нашето търпение. Дайте им пространство да експериментират, да изследват и да правят грешки.
21. Самочувствие
Възпитавайте децата си да ценят себе си, своите качества и възможности. Така ще изградят самоуважение. Имат ли го, когато пораснат ще уважават своите ценности и ще се придържат към тях.
22. Чувство за хумор
Смейте се с децата си ежедневно. Не само защото смехът е здраве, но и защото чувството за
хумор един ден със сигурност ще им помогне да погледнат на света с други очи.
23. Стабилност
Усещането за стабилност у дома, в семейството, ще помогне на децата да изградят увереност и
да имат своята крепост до края на живота си. Те трябва да знаят своето място в семейството от найранна възраст, да знаят на кой могат да се доверят, за да са сигурни, че след време някой ще бъде
там, винаги ще ги чака и ще мисли за тях.
24. Уникалност
Уникалността е това, което ни прави специални. Тя не трябва да остава скрита, а да бъде толерирана, за да се прояви в най-пълния си блясък, така че да бъде забелязвана и адекватно оценявана.
25. Любовта
Тя е най-големият и ценен подарък. Дарявайте с любов децата си всеки ден.
Източник: www.purvite7.bg

Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ВЕЧЕ СМЕ ЧИТАТЕЛИ

Виктор Самуилов - приятел на децата от
ОУ,,Алеко константинов”, харесахме го, поканихме го и той дойде – за втори път през тази учебна година, но сега , за да поздрави децата от 1
клас, които станаха читатели на библиотеката за
първи път. Четохме негови произведения, смяхме се на лудориите на героите в тях, но особено
вълнуващ беше момента когато малките ученици подариха на госта свои рисунки, много от тях
илюстрации на написаното в книжките. Дария
Нейчева от 1,,б” клас, вече изявен талант, изпя
няколко песни, с което така разчувствахме г-н
Самуилов, че, убедени сме, не му се тръгваше
накрая. Децата си купиха книжки, снимаха се с
вече любимия детски писател и, по споделеното
от тях, никога няма да забравят тази първа среща
с автор, както и приемането им за читатели на
библиотеката. Ден преди това те бяха запознати
и с правилата за ползване на училищната библиотека и молбата на книгата към всеки един от
читателите.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

A Short Course in Human Relations

The six most important words: I admit that I was wrong.
The five most important words: You did a great job.
The four most important words: What do you think?
The three most important words: Could you please. . .
The two most important words: Thank you.

The most important word: We.
The least important word: I

Стефка Кацарова- учител по английски език
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ШАХМАТ

Отговор на задачата от брой 134:
1.Dg7 Цg7 2.Kf5 Цg8 3.Kh6 #
Нова задача:
Бели на ход печелят:

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 здраве
и късмет!

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

aleko-online@oualeko.com
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