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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Биенале за образование
по устойчиво развитие
Биеналето е международно и се провежда за втори път,
като домакин на тазгодишното издание е България, а организатор и партньор – Център за творческо обучение. Премиерата
на инициативата се състоя през 2013 г. в Истанбул в рамките на
международния проект „Sustaining Development in Early School
Education” (SUSTAIN), реализиран с финансовата подкрепа на ЕК
по Програмата за учене през целия живот. В рамките на Биеналето се проведоха две практически обучения, насочени към
учители в предучилищното и началното училищно образование. „Практическо обучение по механика и конструиране” с
гост-лектор д.п.н. Ксения Данос, Република Кипър и „Устойчивото развитие в обучението на децата и малките ученици” с гостлектори Рамазан Сезер и Сердар Йоздемир, Република Турция.
Своя практически опит споделиха и учители от Румъния. В артистична атмосфера и под формата на изложба, от 15.10.2015 г.
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до 17.10.2015 г. бяха представени образователни дейности и произведения на деца, реализирани
по време на уроци с теми от областта на устойчивото развитие в България, Турция, Румъния и Македония. Един от експонатите, изработен от децата в Doğa Schools – Бейкоз, Истанбул се превърна в
специален подарък за учениците от ОУ „Алеко Константинов”.

Весела Русева – начален учител
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
През изминалата седмица учениците от 5б
клас изненадаха децата от 1б с представление
на приказката „Снежанка”. Петокласниците бяха
организирали всичко сами: избор на приказка,
разпределение на роли, раздаване и научаване
на репликите, цялостно сглобяване на пиесата
и репетиции. Първокласниците изгледаха представлението със светнали очички. След това Ива
и Рая изпълниха специално подготвен танц.
Първокласниците дълго ги аплодираха и казаха,
че като пораснат, искат да приличат на каките и
батковците.
Мили петокласници, благодаря ви за
чудесната инициатива!
Гордея се с вас!
Нина Търева - класен ръководител на 1 б клас
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1-ви ноемвриДен на народните будители
Изложба на ученици от 5-ти и 6-ти клас

4

Малина Съртонева - учител по изобразително изкуство
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Сбогом, лято !

Еми Атанасова 4б клас

Никол Цветкова 4 г клас
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ДЕТСКО ,,ТВОРЧЕСТВО”
Есенна мозайка, съставена от ученици от 3 в клас
Есен, ти ли чукаш по вратата?
Ти, облаче, отрони си сълзата!
Златокосата паричка на луната
се отглежда тъжно във реката.
Мона-Никол Апостолова, 3 в клас
Ето я нашата есен!
Пее тя весела песен.
Идва с пъстри цветове,
багри всички лесове.
Надежда Цапрева , 3 в клас
Златна есен пак дойде.
Оцвети листата.
Бодрото училищно звънче
в миг събра децата.
Стефан Гайдаров, 3 в клас

Есен
Есен е вън. Листата капят и всичко е станало
като пъстроцветен килим.
Есента е много хубава!
Само едно врабче се подава от листата и от
студ трепери.
Аз го виждам и му давам трошици от
закуската си.
То се радва и весело зачуруликва.
Продължавам към училище.
Крача из шубраците и виждам таралежче.
То клати едно дръвче и се опитва да
свали ябълчица.
Протягам се, свалям я и я подавам на
таралежчето. То е много доволно, а аз
продължавам по пътя си към училище.
Ивон Григорова, 3 в клас
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Училище за родители

Стресът за първокласниците
/ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БР.137/

Какво поражда проблемите в адаптацията
Има качествени разлики между нормите за поведение у дома, в детската градина и в училище.
Още от първия учебен ден детето се сблъсква с много правила и ограничения, за съществуването на
които до този момент може изобщо да не е подозирало. Част от тях дори са му непонятни, например – не може да се ходи свободно из стаята по време на час; трябва да вдигнеш ръка, ако искаш да
кажеш нещо; не бива да викаш, да прекъсваш другите и т.н. Повечето учители имат професионални
умения да се справят бързо с възникващите в началото проблеми с дисциплината. Но ако класът
като цяло е “труден” или учителят няма достатъчно опит, усвояването на тези елементарни правила
понякога отнема доста време и коства много нерви на учители, деца и родители. В такъв случай
остава по-малко време за пряка урочна работа, а по-голяма част от учебния час се изразходва за
овладяване на реда в класа чрез поощрения или забележки и наказания. От една страна, това забавя процеса на непосредственото обучение и формирането на учебни навици и умения у децата.
Същевременно се поражда емоционално напрежение, което оказва силно негативно влияние върху адаптацията на първокласниците към училищното ежедневие.
• Училищната успеваемост е вторият съществен фактор в приспособяването на първолаците.
Има най-различни обективни причини, поради които детето отначало може да не покаже своите
реални способности и постепенно да придобие статута на “неуспяващо”. Основните рискови фактори за това са здравословни проблеми на детето или на друг член от семейството, лоши битови
условия, сериозни финансови затруднения на родителите, влошен семеен климат (конфликти между възрастните, продължително отсъствие на родител, развод и т.н.). Значително влияние върху
успеваемостта оказва и самооценката на детето т.е. собственото му усещане за компетентност в
учебния процес. В основата си самооценката е субективно чувство за лична ценност (себеуважение,
себеприемане), което се формира най-вече в резултат на родителското отношение. Но в училищна
възраст децата започват да отчитат мнението и на другите значими хора от заобикалящата среда,
а в първи клас това са учителят и съучениците. Така че самооценката на първолаците започва да се
влияе и от това, доколко умеят да се изявят, да спечелят симпатии и подкрепа, изобщо “да се докажат” в новата обстановка.
• Част от първокласниците за пръв път попадат в конкурентна среда. Тази атмосфера може да
бъде особено стресираща за деца, на които до този момент не се е налагало да отстояват себе си.
Конкурентоспособността е качество, което до голяма степен се формира от семейната среда. Тя
може да възникне спонтанно в семейства с повече от едно дете, тъй като в общуването между тях
се пораждат условията за нейната поява. Но тя може също да се придобие, когато овладяването на
знания и доброто образование са семейни ценности. Не е задължително възрастните да имат висок
образователен ценз и престижна професия, за да култвират у детето стремеж към знания – достатъчно е още от ранна възраст да се подкрепят неговата любознателност и интелектуално развитие.
Децата от такива семейства придобиват силна вътрешна мотивация за постижения в учебния процес, поради което по-бързо и безболезнено се приспособяват към училищния живот.
• Родителите имат особено важна роля в създаването на подходяща емоционална среда, която
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помага за адаптацията на първолака. Психологическите изследвания отчитат няколко основни фактора в родителското отношение, които оказват съществено влияние за това:
1. Реалистична представа за актуалното ниво на развитие на детето при постъпването му в училище. Родителите, които имат адекватни очаквания за постиженията му в учебния процес, не проявяват свръхкритичност и не стресират първокласника с прекалени изисквания.
2. Вяра в способностите и бъдещите успехи на детето. Тя е от огромно значение за него, защото
му помага да развие увереност в собствените си възможности и го поощрява да изпълнява съответните на възрастта му задължения в училище и у дома.
3. Проява на топлота и любов към детето. Не става въпрос за естествените емоционални изблици на чувства към него, а за методите на възпитание в семейството. Децата с висока степен на
адаптация към училищно обучение обикновено идват от семейства с авторитетен, а не авторитарен
стил на родителско отношение. Те имат ясна представа за съответните на възрастта им граници и
норми на поведение, по-лесно установяват контакт с учителите и по-бързо привикват към училищните изисквания.
4. Системно общуване между родителите и детето. Това е най-важният фактор за успешния
старт в училище. Когато родителите му четат книги, постоянно разговарят с него и го изслушват внимателно, те поддържат интереса на детето към познание и формират у него подходяща нагласа за
училищно обучение далеч преди постъпването в училище.
• Тръгването на училище е първото отделяне от семейството за част от първолаците. За пръв
път в живота си те трябва да изградят доверителна връзка с непознати възрастни. При това, независимо какво е училището, изискванията и отношението към детето винаги се отличават домашните
стандарти. Колкото по-големи са тези различия, толкова по-трудно е приспособяването. Проблеми
в адаптацията може да възникнат както от рязката промяна в ежедневните стереотипи, така и поради новите отговорности, които поема детето. В училище то получава по-голяма независимост, но
има и повече задължения – да бъде точно, старателно, дисциплинирано, да внимава в час, да умее
да се самообслужва и т.н. Когато всички тези изисквания се поставят едновременно и детето няма
достатъчно вътрешни ресурси да се справи, приспособяването отнема повече време и понякога се
придружава от временен спад в мотивацията за учене.
Опитът на началните учители показва, че затруднения в адаптацията настъпват по-рядко при
деца, които са посещавали детска градина. Те проявяват по-голяма самостоятелност и увереност в
себе си, по-лесно контактуват и се сприятеляват с връстници, имат по-непосредствена връзка с учителя и по-често са склонни да търсят помощ от него. Поради всичко това те по-бързо се ориентират
в новите условия и приспособяването им към училищния живот е по-безболезнено. Очевидно в
този случай е от значение социалният опит, придобит в детската градина. Но той е само помощен
фактор, тъй като в основата си успешната адаптация на първокласниците зависи от обстановката в
семейството и училището, а също и от индивидуалните особености на детето.
Първолакът има нужда от помощ, когато обичайните в началото проблеми в адаптацията не
отшумят. Най-често те са свързани с нарушения на дисциплината, понякога и със затруднения в
учебния процес. Учителите добре познават етапите на приспособяване към училище и обикновено
първи обръщат внимание на родителите, ако детето не успее да се адаптира през първите няколко
месеца. Явен сигнал за това са агресивните прояви към съученици, понякога и към учителя; отказ да
се изпълняват учебните задължения, ходене из стаята по време на час, излизане без разрешение и
т.н. Но има и дискретни белези за нарушена адаптация, които дълго може да останат незабелязани,
защото не нарушават училищните норми. Понякога детето остава плахо и неуверено, няма самоинициатива в час, не съумява да си намери приятели и постепенно се изолира от живота в класа.
Обръщайте внимание на своето дете, то има нужда от Вас.
Източник:
http://psiholog-bg.com/856
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Читателски дневници
,,Харесват ми фантастичните романи”, ,, На мен българските народни приказки”, ,,Избирам
страшни истории”, ,,Енциклопедиите”- такива отговори дават третокласниците, които вече имат натрупан, макар и неголям читателски опит, и могат да определят своите предпочитания. Затрудняват
се обаче, когато им бъде зададен въпросът ,,Защо не ти харесва тази книга?”. Най-често отговарят,
че не я разбират, а всъщност те и не търсят начин да я разберат. Тук библиотекарят се намесва със
съвети: Как правилно да направят своя избор, как да стане за тях книгата по-разбираема, кога и по
колко да четат.
Срещата ни в часа по извънкласно четене беше посветена на тези въпроси и още - ,,Редовно ли
водим своя читателски дневник?”. Впечатляващо е старанието на много от учениците в тази посока.

Елена Пенишева – библиотекар
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БИБЛИОТЕКА-НОВА ПЕРИОДИКА

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

FRIENDSHIP
Friendship is a great gift and only the deserving one can get a true friendship. In this life of
reality, a person always needs a friend with which he/she can spend a time, share the secret
things, have fun, tell jokes and laugh together. It can be said that Friendship is another name
Life.
Friend does not only point out the good habits in a friend, but a true friend also points out
the bad habits of his/her friends. A true friend saves his companion from all the bad things,
and only a true friend can remain by your side at the bad times. And only this defines a True
Friendship. Everyone know this famous saying and heard many stories on this proverb, and it is
real fact of a friendship.

A Friend in need is a Friend indeed.

Стефка Кацарова –учител по английски език
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31-ви октомврви Денят на вси светии – Хелоуин

Този ден е добър повод да си направим весели, необикновени или страшнички маски.
Тиквеният фенер е задължителен. Ето и още идеи за Хелоуин:

Черни котки - покана за Хелоуин
Необходими материали: Черен картон
Оранжев, син или друг ваш любим цвят картон
Ножичка, Лепило, Настроение!

Вземате, например, оранжевия картон и го сгъвате, така
че да получите картичка. Големината на картичката е
според вашето желание – може да направите
съвсем малка покана, която да пъхнете в джоба на
някого, а може и голяма колкото тетрадка.
Върху черния картон нарисувайте котки, извити на дъга, ако не можете прекопирайте ги върху
оризова хартия и изрежете.
Наложете оризовата хартия върху картона, очертайте и изрежете черните котараци.
Колкото по-голяма е картичката, толкова повече черни котараци ще са ви необходими.
Залепете ли.
Ако желаете нарисувайте или апликирайте къщи, тикви, луна, стълби.
Надпишете поканата за Хелоуинско парти и очаквайте страшно маскирани гости.

Зловещи чашки за Хелоуин
Необходими материали:
Цветни пластмасови чашки
Флумастери, които могат да рисуват върху стъкло, пластмаса
Боички или цветни хартии и лепило
Нарисувайте или украсете чашките като чудовища със страшни очи и уста, с крила от цветна
хартия, рогца и опашки.
Може да направите прилепчета, череп и кости или духчета.
Ще са страшни, но приятелите ви дошли на маскеното парти ще бъдат
приятно изненадани да пият сокче от тях.

Фенер от тиква
На празника Вси светии - 31 октомври, традиционната украса е фенер от тиква. Как да украсим
дома си и да се забавляваме заедно цялото семейство с изработката му - лесно е.
Необходимите материали са: тиква - малка или средно голяма кръгла - с каквато разполагате;
нож; свещ; евентуално връв.
Измийте тиквата. Изрежете капака внимателно и отгоре почистете вътрешността със семето.
Изрежете дупки - може като очи и нос или просто отвори. Поставете свещта по средата.
Най-добре е да използвате малка чаена свещ. Ако имате къде да я закачите направете два или
три отвора в горната част, близо до капака и вържете с връв.
Привечер запалете свещта и тиквата-фенер ще зарадва всички в дома ви! Успех!
Богдана Мумджиева - начален учител
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Пловдив бе обявен за една от най-добрите
туристически дестинации в света
/продължение от бр.137/
4. Цермат Безстрашни туристи, планинари и ски любители покоряват исполина
на Алпите – Матерхорн, който се издига над
швейцарския представител в тази класация
– Цермат. Тази година градчето, което е №1
в курортите на алпийската страна, чества
150 години от първото изкачване на Матерхорн. Неговият повелител се е казвал Едуард
Уимпър. Той, заедно с още седем души, покоряват 4478-метровия планински гигант на
14 юли 1865 година.Честването на кръглата
годишнина включи и откриването на театрална сцена Hörnli Hut под звездите в основата на връх
Матерхорн, на която беше пресъздадено изкачването на Уимпър.
5. Ла Валета Столицата на Малта е пета в
тази класация. Ла Валета е претърпял пълен
архитектурен ремонт – портата Ренцо Пиано
към града, фасадата на сградата на парламента е освежена с лазерно рязана каменна зидария, има и широка нова зала. Недокоснати до
днес от построяването им през 17 век сгради
се редят безгрижно по улиците на столичния
град. Контрастът между старо и ново в главния
островен град прави новите архитектурни попълнения още по-стряскащи за възприятията.
Тази година се отбелязаха 450 години от Голямата обсада на Ла Валета, а церемонията беше изключително тържествена на 8 септември, когато Малта чества своя Ден на победата.
6. Пловдив Един от най-красивите древни
градове на Европа е разположен в полите на
масивната планинска верига Родопи. В него
ще откриете исторически съкровища.Има изобилие от причини, за да бъде щателно проучен Пловдив, но последните десетилетия като
че ли са полирали втория по големина град
в България. Неговите забележителни руини
(включително мащабния по размер Античен
театър в центъра на Пловдив) са бавно проучвани и разкопавани през 70 - те и 80-те години
на миналия век до началото на промените в
страната. След 2000-та година древното наследство, оставено под педя прах след 90-те, е възстановено в музеи, ресторанти и хотели.
/ следва продължение/
Елиана Щерева – начален учител
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ШАХМАТ

Урок-1:

Ето как изглежда дъската:

Основните правила на шаха

Шахмат се играе с 32 фигури - 16 бели и 16
черни. Дъската се състои от 64 квадратчета, като
32 са бели, а останалите са черни. Винаги първи играят белите. Целта на играта е да се обяви
мат на противниковия цар, т.е. ситуация, в която
царят е атакуван от противникова фигура и няма
поле за отстъпление.
Всяко поле си има отделно наименование по
дадената нотация и всяка фигура (Ц-цар, Д-дама,
Т-топ, О-офицер, К-кон, и -пешка). Задължително
е в долния десен ъгъл полето да е бяло.
Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ
Уважаеми родители,
С грижа за здравето на децата с Наредба 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците бяха въведени ограничения в училищните бюфети и столове и беше забранена продажбата на вредни храни и напитки –
чипс, бонбони, дъвки, кока-кола, енергийни напитки и др. Забелязваме обаче, че децата често пазаруват от други
търговски обекти и консумират такива храни в междучасията. Училището няма правомощията да контролира
храненето на учениците. С това би ограничило правото на свободен избор. Но семейството би могло да упражни
това свое право и да съдейства да научим децата да се хранят здравословно.
Молим ви да разговаряте за това с децата си! Много от „забранените” храни съдържат Е-та, оцветители и
консерванти, които безспорно вредят на здравето, и освен това нямат хранителна стойност. Силно подсладените
храни развалят зъбите, голяма част от подрастващите са вече с наднормено тегло.
Отрицателен е и ефектът на кока - колата и енергийните напитки, които употребяват по-големите ученици. Те
вместо да ги ободрят и освежат, ги правят нервни и възбудени в клас, а това им пречи на учебната работа.
Умолявяме ви с най-голяма загриженост! Много по-полезно за децата и за ваше спокойствие би било да
приготвите предварително сандвич или плод за детето си, което ще гарантира поне едно здравословно хранене
за деня.
Разчитаме на вашето сътрудничество и вярваме в успеха на всички начинания, проведени в организирано
партньорство между родителската общност и училището.
С уважение: Училищното ръководство

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 своите идеи, предложения заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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