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ДА НАПРАВИМ УЧЕНЕТО ПРИЯТНО И ЗАБАВНО

РУБРИКИ:
Училищен живот
Отг. Васка Г уджева
Анета Терзиева
Детско творчество
Отг. Здравка Петрова
Елена Пенишева
Училище за родители
Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център
Отг. Елена Пенишева
Езикова страница
Отг. Стела Куртева
В света на изкуството
Отг. Нина Димитрова
Забавна страница
Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство
Карнеги Отг. Г ергана Стоицова
Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Започва мащабен проект за повишаване качеството на образованието, който ще продължи 5
години и стартира по инициатива на Община Пловдив и Фондация „Световен образователен форум
България“. Програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и
въвлечени в учебния процес постоянно, за да се повиши тяхната мотивация, да се развият техните
умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си реализация в живота.
Учителите ще променят организацията и методите на преподаване, така че те също да се чувстват в по-голяма степен удовлетворени и оценени чрез постигнатите резултати и успехи на своите
ученици. Участниците в проекта ще използват проектно-ориентирания подход, ще създават условия за работа в екип, ще използват съвременни технологии във всяка класна стая.
Акцент е също интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви.
В първия етап на проекта са включени осем учебни заведения от Пловдив. Едно от тях е
ОУ „ Алеко Константинов“. През обучение преминаха шест учители от училището, за да могат да
разработват и въвеждат иновативните методи на програмата в обучението и да споделят със своите
колеги реализираните добри практики.
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Новите практики на обучение напълно отговарят на новия закон за предучилищното и училищно образование.
Критериите и показателите за оценка, които ще бъдат използвани в проекта, са адаптирани към
българската образователна система, но са заимствани от разписаните стандарти в Англия.
Реализираните добри практики ще бъдат оценени спрямо стандартите за иновативно училище
в съответствие с новия закон и ще бъдат презентирани на заключителна конференция през месец
юни.
Директорът и педагогическият екип на училище „ Алеко Константинов“ са мотивирани за пореден път да докажат, че са отворени за новости и ще вложат желание и креативност, за да направят
училищната среда и обучението на учениците ефективно, приятно и стимулиращо за постигане на
високи резултати.
От екип по проекта

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За вашето дете започва нов етап на живот. Сега то ходи на училище и трябва да бъде в състояние
да изминава разстоянието „дом-училище” и обратно самостоятелно и сигурно. За да бъде постигнато
това, детето трябва да знае особеностите и опасностите, пред които ще бъде изправено когато излезе самостоятелно на среща с уличното движение.
Дискутирайте с него ситуациите споделени по долу, ако са приложими за пътя, който детето трябва да измине от вкъщи до училище.
Преди всичко желаем да привлечем Вашето внимание върху следното:
- Изберете за вашето дете най-сигурния път до училището.Не винаги най-краткият път е най-добър.
- Придружавайте вашето дете от началото на пътя, показвайки му как трябва да се държи при
всяка една ситуация.
- Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по-добре забелязвано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства.
Направете така, че Вашето дете по възможност да отива и да се връща от училище заедно с други
деца. Така водачите на моторни превозни средства го забелязват по-добре.
Движение по тротоара
По тротоара детето върви без да тича и без да играе, защото бурните игри могат да го подтикнат
да изскочи на улицата. Игрите е добре да се играят на места, където децата не са в опасност. Детето
до 10г. се държи за ръка, като възрастния се движи от към страната на автомобилното движение.
Ако няма тротоар
Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. Детето трябва да се движи от лявата страна
на улицата, за да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно в страни от платното
за движение. Ако са две или повече, децата се движат едно зад друго. Покажете на вашето дете къде
точно трябва да върви. Възрастния придружител се движи от към страната на движението - между
детето и превозните средства.
Пешеходната пътека
Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека, децата трябва да спрат малко по-навътре от
ръба на тротоара. След това да погледнат в двете посоки, първо наляво, после надясно и да се ослушат внимателно да не идва автомобил. Ако не идва автомобил, пресичат улицата, без да тичат. При
преминаването до отсрещната страна на пътя през цялото време се използва правилото на гледане
“ляво - дясно”. По-голямата част от децата в училище все още не знаят това.
Най-важното в тези случаи е Вашето дете да гледа и на двете страни и да запомни, че преди да
пресече улицата трябва всеки път да се спира на тротоара пред бордюра.
Ако няма пешеходна пътека
Какво трябва да правим. Първо от мястото, където искаме да пресечем, трябва да има достатъчно
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разстояние в двете посоки, за да виждаме отдалече, че не идва автомобил. Трябва и тук да спазваме
правилото – спираме, оглеждаме се, ослушваме се и ако не идва автомобил, започваме преминаването бързо, без да тичаме, като през цялото време се оглеждаме. Упражнявайте с детето си многократно правилното преминаване през пътното платно. Припомняйте си винаги, че за Вашето дете
Вие представлявате примера за правилно движение.
Между спрелите автомобили
Приятелчето на Вашето дете изпуска топката, която носи. Тя се търкулва през улицата и застава от
другата ѝ страна. Какво трябва да се направи сега? Преди всичко детето трябва да остане на тротоара.
Излезте внимателно до външната страна на спрелите автомобили. Там изчакайте, гледайте и в
двете посоки, ослушайте се да не наближава автомобил. Ако няма коли, отидете да вземете топката
и изчакайте от другата страна на тротоара. Отново се огледайте и ослушайте и ако не наближава автомобил, пресичайте.
Само в изключителни случаи Вашето дете би трябвало да си позволи да слезе на улицата между
спрелите превозни средства. Покажете му най-сигурния маршрут и не му давайте играчки, които могат да се търкалят надалече.
Светофарът
На зелено се пресича, но не бива да забравяте правилото да се изчака на тротоара и да се погледне първо наляво, а после на дясно. На червено се чака по-навътре от ръба на тротоара. Ако имате
възможност, покажете на Вашето дете, че възрастните също правят грешки.
ВНИМАНИЕ: Пресичайки улицата на зелено, детето трябва да гледа и на двете страни, тъй като
има разсеяни шофьори, които преминават на жълто и червено.
От двете страни на улицата
Детето чува някой да го вика от отсрещния тротоар. То обаче трябва да знае, че не може да пресича улицата, без да спазва правилата. На ръба на тротоара детето винаги трябва да спре, да изчака,
да погледне наляво - надясно, да се ослуша, след което да пресече.
Дискутирайте с вашето дете и тази ситуация. Радостта от виждане на близък човек може да накара детето да изтича лекомислено през улицата. Когато вземате детето си директно от училище, не го
чакайте никога от другата страна на улицата.
Използването на мобилен телефон по време на движение
Преминаването през улицата, докато се говори по мобилния телефон или се приемат съобщения,
е опасно за всички възрасти, но особено за децата. Използването на мобилен телефон и слушането
на музика по време на движение застрашава сериозно Вашето дете.
Родителите на децата – най-добрият модел за подражание
Може да говорите на детето много неща и това да няма необходимия ефект. Но показването и
съвместното изпълняване на техники за безопасно движение на пешеходеца е много по-ефективен
метод за формиране на добри навици за безопасността на детето.
Достатъчно време
Осигурявайте достатъчно време за придвижване. Оставяйте вашето дете навреме в училище. Закъснението и бързането увеличават риска от инциденти. Контролирайте Вашето дете да се прибира
навреме в къщи.
Безопасният път от дома до училище
Определете заедно с Вашето дете опасностите и затрудненията по маршрута за придвижване
пеша от дома до училището.Често по тротоара има неравности, дупки, паркирани автомобили, храсти и дървета, които пречат на движението и на видимостта.
Пешеходната пътека не е видима, улицата която ще пресичате е много широка и трудно се пресича, червеният сигнал е с голяма продължителност или зеленият не е достатъчен за безопасно преминаване. Всички тези опасности и затруднения, описани по дължината на маршрута за придвижване,
предайте на класния ръководител.
На Вас и Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здраве и успех в усвояването на знанията.
Красимир Ангелов Директор
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МОЯТ БЕЗОПАСЕН ПЪТ ДО УЧИЛИЩЕ

С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005 г., всяка
трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2015 година този ден е 15 ноември.
В рамките на дните до 15.11.2015 година, за отбелязване на тази дата, в ОУ „ Алеко Константинов“ се организираха информационни дни с участието на учениците от I - IV клас.
Първокласниците, заедно със своите родители, попълниха анкета за оценка на условията за
придвижване, опасностите и затрудненията, свързани с пътуването на първокласника по пътя от
дома до училище.
Учениците от втори и трети клас, заедно с класните си ръководители, направиха прекрасна изложба в коридорите на училището, а четвъртокласници подготвиха радиопредаване, за да напомнят на съучениците си колко са важни правилата за безопасно поведение на пътя.
Изпратено беше обръщение към родителите на малките ученици, за да може всички ние, възрастните, които сме отговорни за здравето и живота на децата ни, да обединим усилията си и ги
научим как трябва да се пазят и какви са опасностите, които срещат по пътя си.
Даниела Букович Помощник - директор
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Световен Анти СПИН ден
В повечето общества по света Световният Анти
СПИН ден се отбелязва на 1 декември с бдения, семинари и все по-нарастващо внимание върху проблема с увеличаването на болните от СПИН.
Около 40 млн. човека по света живеят с ХИВ
вируса, като тази цифра се увеличава с всеки ден
навсякъде. Необръщането на достатъчно внимание
и предрасъдъците пречат да се предприемат превантивни мерки.
Световният Анти СПИН ден е възможност за хората по света да се обединят в борбата срещу ХИВ
и СПИН. Това да спрем болестта и предрасъдъците
зависи от всеки един от нас.
Какво е значението на Световния Анти СПИН
ден? Целта на този ден е да привлече вниманието върху последствията от епидемията. Всяка година има
основно лого, с което да се обърне по-голямо внимание на определени групи, като ”Жените и СПИН” през
1990, „Децата по света, живеещи със СПИН” през 1997, „Хората се променят”през 2000, „Имаш ли време?
Всеки може да направи нещо, за да променим нещата .” – през 2005 и др.
Червената лента е международен символ на повишеното внимание към СПИН от 1991 г. Проектът
Червена лента е създаден от организация в Ню Йорк, която събира художници, за да създадат символ за
подкрепа и израз на вниманието спрямо болестта.
Какво символизира?
Червената лента е знак за подкрепа към хората, живеещи със СПИН. Носенето на червена лента е
прост и едновременно силен знак да се предизвикат стереотипите и предрасъдъците, които обграждат
болестта. Първата международна звезда, която носи символа, е Джеръми Айрънс на наградите Тони през
1991 г. Символът идва в Европа през 1992 г. на концерт на Фреди Меркюри, когато са доставени над 100
000 лентички. Шоуто е наблюдавано по телевизията от повече от 1 милиард души в 70 страни. През 90те множество публично известни личности носят лентата, което е предизвикано от подкрепата на лейди
Даяна.
Оттогава на тази дата милиони хора по света изразяват своята съпричастност към носителите на вируса и болните от СПИН, носейки червена лента. Ние също участваме ежегодно в инициативата и подкрепяме символично хората, застрашени от коварната болест. На 1 декември учениците от Училищния
парламент ще раздадат на своите съученици и учители червената лента – символ на подкрепа.
Учениците от Училищния парламент
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Учениците от 5 и 6 клас нарисуваха свои творби,
с които отбелязаха световния ден против СПИН

Димитър Петров, 6 в
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Йоан Пейчинов, 6 б

Паола Костадинова, 6 б

Ангел Стефанов, 6 в

Лили Шипарова, 7 в

Цвета Владимирова, 6 б

Павел Балтов, 7 в

Максим Попов, 6 б Весела Панева, 6 в Димитър Петров, 6в, Паола Костадинова, 6б
Малина Съртонева - учител по изобразително изкуство

Вече пишем красиво!

Николай Бостанджиев, 2 в

Петър Кирекчиев, 2 в

Радосвета Малджанска, 2 в

Синем Сами, 2 в
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Андрея Неделчева, 3 б

Виктор Куртев, 3 б

Варти Гарабедян, 4 б кл.
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Училище за родители

Особености в поведението на
тревожните деца
Тревожните деца се отличават с чести прояви на безпокойство и тревога, а така също
и с голямо количество страхове. При това страховете и тревогата възникват в такива ситуации, в които детето, оказва се, нищо не го грози. Тревожното дете притежава особена
чувствителност. Така, докато то е на училище , може да се тревожи да не би да се случи
нещо с мама.
Тревожните деца нерядко се характеризират с ниска самооценка, във връзка с което в
тях възниква очакване за неблагополучия от страна на околните. Това е характерно за тези
деца, чиито родители им поставят непосилни задачи, изискват това, което децата им не са
в състояние да изпълнят, при което в случай на неуспех, като правило, ги наказват, унижават («Нищо не умееш да правиш! От теб нищо няма да излезе!»).
Тревожните деца са особено чувствителни към своите неуспехи, реагират остро, склонни са да се откажат от тази дейност.
У тези деца поведението на занятия и извън занятия е много различно. Извън занятия
те са живи, общителни и непосредствени, на занятия са затворени и напрегнати. Отговарят
на въпросите с тих и глух глас, могат да започнат да заекват. Речта им, може да бъде както
много бърза, припряна, така и забавена, затруднена. Като правило, възниква продължително възбуждане: детето си играе с ръце с дрешките си, манипулира с каквото и да било.
Тревожните деца имат склонност към вредни привички от невротичен характер (те си
гризат ноктите, смучат си пръстите, въртят си косата, онанират). Манипулацията със собственото тяло снижава емоционалното напрежение, успокоява ги.
Рисуването помога да разпознаем тревожните деца. Техните рисунки се отличават с
изобилие от штриховки, силен натиск, а така също с малки размери на изображенията.
Нерядко такива деца «застиват» на детайлите, особено на дребните.
Тревожните деца имат сериозно, сдържано изражение на лицето, отпуснати очи, на
масата седят прилично, стараят се да не правят излишни движения, не шумят, предпочитат да не се набиват в очите на околните. Такива деца се квалифицират като скромни и
срамежливи, поведението им е „правилно“. Родителите на връстниците им обикновено ги
сочат за пример на своите деца.
Поведението на тревожните деца се отличава с чести прояви на безпокойство и тревога, те живеят в постоянно напрежение, по всяко време се усещат застрашени, смятат, че
във всеки момент могат да се сблъскат с неуспех.
по материали от интернет

Здравка Петрова – педагогически съветник
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Истински лед на най-големите сцени
в София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе
Фигуристите от санктпетербургския леден балет са известни в цял свят и като "господарите на спорта в Русия" заради многобройните им победи на състезания.
Спектаклите имат огромен успех навсякъде, където са гостували - САЩ, Канада, Южна
Америка, Швеция, Швейцария, Германия, Испания, Гърция, Португалия, Ирландия, Финландия, Сърбия, Румъния, Словения, Турция, Китай, Тайланд, Корея. Световните медии ги
определят като неподражаемо шоу - не само балет, а едно невероятно съчетание между
театър, танц, костюми и кънки на лед, всичко това вплетено в изключителено, спиращо
дъха зрелище.
През 2015 година се навършват 175 години от рождението на великия руски композитор П. И. Чайковски и едва ли има по-хубав начин за отбелязването на тази годишнина от
поставянето на заглавие, което e сред образците на руската балетна класика. ,,Спящата
красавица” е балет, поставен през 1890 година за първи път на сцената на Марийнския
театър-Санкт Петербург. До днес това заглавие е сред най-любимите на малки и големи.
Приказката на Шарл Перо, представена чрез езика на танца, увлича с великолепната си
музика, виртуозност на танца, както и с многообразието от приказни персонажи. „Спящата
красавица” е балет, който се възприема от публиката с лекота, има естествен образователен характер и не на последно място акцентира върху утвърждаването на човешките ценности. Счита се за най-красивата балетна музика, написана от Пьотр Илич Чайковски и се
превръща в един от най-известните балети от световния класически репертоар.
Премиерата на балета „Спящата красавица” е в Мариинския театър в Санкт Петербург
на 15-ти януари, 1890. Постановката е подготвена много грижливо – с богата сценография,
привлечени са най-добрите солисти на театъра. Публиката я посреща с огромен интерес .
Чайковски признава, че от творбите му само операта „Евгени Онегин” е имала такъв успех.
Около представлението се създава истинска психоза. Търговци на черно изкупуват всички
билети, за да ги продават на двойни цени. Вместо поздрав хората се питат: „Гледахте ли
„Спящата красавица”? Клавирът на балета се преиздава няколко пъти. Духовите оркестри
и забавните състави изпълняват откъси от творбата.
Само за няколко сезона „Спящата красавица” се изнася над 160 пъти на сцената на Мариинския театър. Той е най-дългият балет на Чайковски, който продължава почти четири
часа, но обикновено е представян в съкратен вариант.
В България "Спящата красавица" е едно от първите заглавия поставени в София още в
зората на българския балет – премиерата е на 25 февруари 1938 година. Хореографията е
на Макс Фроман, сценографията на Евгений Ващенко, дирижира Асен Найденов.
Чайковски умира през 1893 година.
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Елена Пенишева – библиотекар
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Рисунки, участвали в конкурс
"Училищната библиотека през моите очи"

Ники Виденова 2 б

Ивайла Найденова 2 а

Ивелина Цанкова 4 а

Рая Добрева 2 б

Биляна Карастоянова 2 б

Теодор Георгиев
Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Для любознательных

Самый, самая, самые...

„Быстрее, выше, сильнее!” это девиз Олимпийских игр.
Мы восхищаемся спорсменами, которые быстрее всех на планете бегают и плавают, дальше
всех прыгают, поднимают огромные тяжести.
Но представим себе, что на Олимпийские игры явились представители животного мира и вступили в соревнование с самыми выдающимися спортсменами.
Кто окажется победителем? Давайте сравним лучших спортсменов и некоторых представителей
животного мира.

Плавание

Сезар Сьело – рекорд
на длинной водечас 8,59км/час

Усейн Болт „Молния” 44,1 км/час

Майк Пауэлл - 8,96м

Пингвин - 35 км/час

Тунец - 69 км/час

Черный марлин 129 км/час

Бег

Страус - 69 км/час

Лошадь - 88 км/час

Гепард - 98 км/час

Прыжки в длину

Антилопа - 9 м

Тигр - 10 м

Снежный барс - 15 m

Кто же прыгает выше всех?

Стефка Костадинова 209 см. Ни одна спортсменка
в мире не побила ее рекорд.

Много тайн открывает нам
природа. Очень важно беречь и
сохранять еë уникальность и неповторимость.
(по материалам из Интернета)
Пума – 4м
Мария Николова – учител по руски език
13

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Идеи за есенни забавления
Детски солени шишчета

Есенни джунджурии
Есента е чудесен сезон, изпълнен с много
веселие и игри. Понякога обаче, има моменти,
в които навън вали и трябва да си стоиш вкъщи,
но ако нямаш за учене или не си зает с друга работа, спокойно можеш да си направиш една от
тези джунджурии! Разбира се, тя може да се изработи и в клас от всички ученици.

Есенен споменник:
Представлява книга, в която можете да хербаризирате красиви и редки цветя и листа, които сте открили през есента. Освен това, за да не
забравяте, можете да си записвате под цветето
– листото откъде идва, къде вирее, какви грижи
Тези шишчета се правят много лесно и са
трябва да се полагат за него, как се казва и т.н.
подходящи както за следобедна закуска, така и
за детско парти или рожден ден. Така че с тях моЩе ви трябват: стара тетрадка от около 20
жете да изненадате приятно приятелите си.
листа (броят на листата е по желание), току-що
набрани цветове или листа, лепило, маркер или
Нужни продукти:
флумастер (можете да вземете няколко цвята,
1 прясна краставица (ако нямате, може да се за да може споменникът ви да стане шарен), линийка, цветна хартия (или хартия от подаръци),
използват и кисели краставички)
малък бял лист и ножица.
сирене
кашкавал
Начин за изработка: Вземете листата и цве1 кренвирш
тята и внимателно ги поставете под дебела кни1 морков
га или учебник. Старайте се да не подгъвате кра10-12 маслини
ищата им, за да може хербариите ви да станат
сабички или други клечки за шишчетата (про- хубави. Трябва да изчакате докато цветята и лисдават се в сладкарници или щандове за сладки- тата изсъхнат добре. Тогава вземете тетрадката,
ши)
която сте подготвили, и с помощта на линийката
и маркера разделете всяка страничка от нея на
две равни части.
Начин на приготвяне:
Внимателно залепете всяко листо или цвят
Краставицата, морковът и кренвиршът се нарязват на колелца. Сиренето и кашкавалът – на в желаната половина. След това напишете под
кубчета. Взема се една сабичка (шишче) и после- него името и сведения за произхода му, за гридователно се нанизват: кръгче краставица, кубче жите, които трябва да се полагат за него и т.н.
Накрая, за да радва окото ви, облицовайте
сирене, кръгче морков, кренвирш, кубче кашкатетрадката с цветна хартия. За да разпознавате
вал, завършва се с маслинка.
своя споменник сред другите, върху малкото
Всъщност нареждането на продуктите е по бяло листче напишете името и адреса си. Така
ваше желание. Така се нанизват всички продукти дори и да го изгубите, човекът, който го намери,
на сабичките и се подреждат в детска чиния.
ще знае на кого да го върне. Залепете листчето
В средата се слагат останалите кръгчета от върху предната страна на тетрадката си. Вашият
"Есенен споменник" е готов!
морков или други продукти. Да ви е сладко!
Богдана Мумджиева – начален учител
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ШАХМАТ

Отговор на задача 1 от брой 140:
отговор: Dh6

Нова задача:
Черни на ход дават мат в един ход

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 своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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