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На 14 януари 2015 г. се навършват 10 години откакто концернът EVN AG официално
стартира своята дейност в България.
По този повод компанията дава възможност на своите сътрудници да организират доброволческа акция за избрана социална кауза. С това мениджмънта на ЕВН България инвестира в социално отговорни дейности насочени към обществото
Една от доброволческите акции беше насочена към ОУ „Алеко Константинов“ гр. Пловдив под надслов „Училището свети за нас“. Служители на ЕВН България и Ръководството на
Училището обсъдиха мерките, които ще имат най-голям ефект за училището и учениците.
Взе се решение за подмяна на осветлението в коридорите на сградата със съвременни
осветителни тела и за провеждане открит урок с ученици от 1-ви и 2-ри клас.
На 26 октомври 4 електромонтьори от ЕВН България Електроразпределение, извършиха демонтаж на старите лампи и монтираха новите осветителни тела.
Целта на акцията беше да се подмени осветлението в коридорите на училището като се
замени с енергийно ефективно. Старите луминесцентни осветителни тела бяха заменени с
нови LED тела, които консумират много по-малко електрическа енергия.
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Заедно с монтажа на новите лампи, служителите на дружеството подготвиха и открит
урок за децата по теми свързани с опазването на ресурсите и енергийна ефективност.
Урокът беше разработен съвместно с г-жа Гергана Стоицова и г-жа Весела Русева като
по достъпен начин беше представена информация, свързана с ресурсите на земята и тяхното опазване.
Участието на ученици от 1-ви клас по теми, свързани с опазване на ресурси е пример
за успешното интегриране на децата от най-ранната им възраст по ключови за обществото
теми. Вниманието на първокласниците беше насочено към техния личен принос при пестене на енергия и отговорността, която всеки носи, за да опазим ресурсите. Бяха подготвени занимателни игри, чрез които учениците да научат повече за ежедневните дейности,
чрез които може да пестим електроенергия.

Доброволческата акция беше успешен пример за сътрудничество между голяма компания и образователна институция и продължение на дългогодишното партньорство между ЕВН България и ОУ „Алеко Константинов“.
Любка Василева – ЕВН България
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Учениците от 2 а клас участват с голямо желание в кръжока
„Вълшебство от думи“. Те вече измислиха своите първи
истории по фантазиен бином.
Ето няколко от техните съчинения:
Камъкът Сънливко
Имало едно време един камък, който много обичал да спи и затова го наричали Сънливко.
Докато си поспивал на слънце, Сънливко сънувал, че е акробат в цирка. Там той изпълнявал
невероятни номера, с които забавлявал публиката. В съня си Сънливко ходел на въже, жонглирал с
палачинки, които после сладко, сладко си похапвал. Даже сънувал,че язди пони!
Обаче, като се събудил, видял, че е все на същата полянка, под големия стар бор. Жалко!
Петър Хасковлиев

Куче и камък
Едно куче се разхождало в парка. Както си вървяло, то се спънало в едно малко симпатично
камъче. Симпатично, но с много сърдито гласче! Развикало се на кучето, ядосано му обяснило, че
трябва да е по-внимателно и да гледа къде върви. Кученцето енергично започнало да маха с опашка и да подбутва с носленце сърдитото камъче. И то се разсмяло. От този ден те станали неразделни
приятели.
Един ден се появили две много лоши момчета. Те зърнали кучето и хвърлили по него камък. Но
без да знаят, те взели Камъчко. Вместо към кучето, камъкът се завъртял и ударил по крака едно от
момчетата. Кучето също събрало смелост и се спуснало към другото момче със страшен лай. Момчетата се спогледали уплашено и хукнали да бягат. Двамата приятели дали добър урок на палавниците. Кучето и Камъчко разбрали, че приятелството е много ценно и били щастливи, че са заедно.
Теодора Маринска

Камъчко
Камъчко много обичал да спи. Но сънят му станал доста обезпокоителен. Той започнал да закъснява за училище, пропускал игри с приятелите си, не можел да прави любими неща.
Оказало се, обаче, че Камъчко е заразен с вирус, за който нищо не се знаело. Може би е дело на
извънземна цивилизация? Камъчко бил много тъжен.
За негово щастие приятелят му – доктор Мраморчо бил много начетен. Той измислил вълшебно
лекарство и дал на Камъчко да пие от него.
Камъчко оздравял и бил много радостен. Благодарил на Мраморчо и се върнал към стария си
живот./Сега чак разбрал, колко всъщност е щастлив./
Атанас Сърбаков
Виктория Стойнова- класен ръководител на 2 а клас
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3 а клас - изобрaзително изкуство

3 в клас - изобрaзително изкуство
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Eми Атанасова, 4 б

Мария Йорданова, 2 в

Рада Фратева и Ивет Аксиева, 4 б

Рада Фратева, Ивет Аксиева, 4 б
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Шестокласниците пишат в група
По литература се проведе поредният урок, свързан с прилагането на иновативни методи на
работа в часа по български и литература за шестите класове. Учениците вече имат изградени умения да работят в група, да разискват по зададен проблем, да достигат до общо, групово решение
и да излъчат свой представител, който да обобщи позицията на групата. В петък, на 27 ноември,
шестокласниците имаха упражнения върху романа –приказка "Малкият принц". Темата беше да
разискват по групи изводите, до които са стигнали за любовта, за човешката близост, за приятелството и отговорността. Те изразиха позициите си за това, което са открили в 21-ва глава от романа при срещата на Малкия принц с лисицата. Направиха изводи за това кое е полезно за самите
тях от прочита на творбата. Бяха разделени на 4 групи. Целта на урока беше групово да изградят
текст по литературен проблем.
Представям някои от текстовете, създадени групово от шестокласниците.
Втора група 6 а клас
От срещата на Малкия принц с лисицата научаваме, че любовта изисква много грижи. Тя се
постига с търпение и внимание, за нея е нужно да си отговорен, жертвоготовен и всеотдаен. Ако
любовта не се поддържа, тя може да изчезне. Разбираме, че за Малкия принц неговата роза е
единствена. Той е отговорен за нея.
Любовта носи щастие, тя е прекрасно чувство, което хората изпитват. Любовта е многообразна. Може да е любов на сина към баща му, или любов между мъж и жена. Но винаги човекът
поема отговорността за другия, за този, който е единствен.
Щастието се вижда само със сърцето,то е невидимо за очите.
Гергана Родозова, Антон Раев, София Павлова,Йоан Петров,Цветан Хубенов и Сияна Цончева
Втора група 6 г клас
Малкият принц научава, че трябва да ходи при лисицата по едно и също време, за да може
тя да подготви сърцето си за него по-рано. Полетата с жито за нея не значат нищо, но след като
той я опитомява, те ще й напомнят за неговите златни коси. Вече дори шумоленето на вятъра в
житата ще й е приятно.
Любовта е нещо необяснимо. Тя е много силно чувство, защото от една страна те затопля, но
ако няма нещо общо между теб и човека, когото ти обичаш, то сърцето ти е разбито. Трудно е да
забравиш човека, когото си обичал и трудно е да го премахнеш от сърцето си. Всеки чувства любовта и я изразява по различен начин. За някого любовта е да помагаш на човека , когото обичаш
, да се жертваш за щастието на любимия . За други означава да подаряваш подаръци.
Според нас трябва да разбираш чувствата на човека, когото обичаш. Когато го разбираш, ще
знаеш какво иска, но трябва разбирането да е взаимно щастие и за двамата.
Максим Тодоров, Стефани Стефанова, Радостина Стоева, Мартин Шиков, Надя Романова,
Златозар Запрянов
Четвърта група 6 г клас
От срещата на Малкия принц с лисицата ние научихме, че трябва да бъдеш отговорен за този,
когото си опитомил. Отговорността е важно нещо, защото, ако не си отговорен, можеш да загубиш връзката между теб и твоя приятел. Ти трябва да съхраняваш и пазиш своите отношения с
него.
За нас отговорността означава да изпълняваш своите задължения, да се грижиш и да пазиш
приятелството. Никога не трябва да изоставяш приятел в беда и да го нараняваш. Трябва да го
подкрепяш във всичко.
Ярослав Докузов, Велислав Пачаманов, Георги Вангелов, Анджела Маури, Илиана Василева
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Четвърта група 6 а клас
Любовта е смисълът на живота, тя го прави цветен и разнообразен.
За да обикнеш, трябва да познаваш, " да опитомиш", да проумееш, а любовта е резултат от
търпение и време. Това е начин да се обвържеш, а без обвързване животът е сив, скучен и еднообразен.
Да бъдеш обичащ човек, означава да бъдеш отговорен. Само отговорният човек може да
създаде отговорни отношения с другите хора. Само той може да разбере какво е "силно рамо",
близост и трайност на отношенията. Само той може да изгради отношения, които са основани на
любов и вярност. Щом има любов и приятелство, трябва да има и отговорност- към всичко, което
си създал. Ако се отречеш от нещо, което си сътворил, се отричаш от самия себе сe....
Когато се сближаваш с някого, ти поемаш отговорност да не го нараниш, да съхраниш душата,
която ти се е доверила. Да полагаш за него грижи , да го обичаш, да бъдеш съпричастен с неговите неволи, да бъдеш загрижен и жертвоготовен.
Приятелството, споделеното щастие и взаимността изискват не само специална нагласа, но и
дисциплина, и отговорност. Когато човек е открехнал душата си за приятел, той не бива да подвежда чувствата на другия.
Отговорността - това е готовност да изпълняваме всички поети обещания и своите задължения по най-добрия начин. Това е и умение да вземаме решения в сложни ситуации, понякога
трудни решения, които носят страдания и сълзи, но дори и тогава те не са нещастие, защото са
породени от чувства към близко същество.
Отговорността се носи - значи е тежест. Затова се носи от силните.
Хората са забравили, но ти помни: ти си отговорен за всяко нещо, което опитомиш.....
Щастието е в това да обичаш с грижа и отговорост, да си заобиколен с любов и прятели. Щастието е невидимо за очите, защото само сърцето може да преживее радостта и любовта.
Елена Стойчева, Георги Стойчев ,Павел Симеонов, Виктория Христова, Елена Димитрова,
Георги Тонов , Александър Андреев
Нели Велева- учител по български език и литература
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Училище за родители

Ролята на бащата в живота на детето
Бащата има важна роля за успешното израстване и развитие на детето. Години наред изследователите са насочвали усилията си към ролята на майката в семейството, но през последните 20 години тенденцията е насочена към приемането на грижовния баща, който е все по-силно ангажиран
с отглеждането на децата.
От ранна възраст детето наблюдава промените в маниера на общуване, в начина по който неговият баща присъства в живота на семейството – дали е спокоен или бърза да се оттегли от общите
грижи. Децата забелязват несъзнателно изпуснатите реплики и жестове в коментарите му. Малките
същества не винаги могат да изтълкуват бащините реакции и отношения, но ги възприемат и копират като норма на поведение и към жената у дома, и към децата в семейството.
Изследванията показват, че бащите които са били много активни в заниманията с децата си в
предучилищна възраст, са им помогнали за развитието на вербалните умения и чувството за контрол върху съдбата си. Освен това се оказва, че за децата в училищна възраст бащите са една от
връзките им с външния свят. Изследване на родителските умения сочи, че подрастващите имат
нужда от твърди насоки, последвани от обяснение и причини за дадените напътствия. Детето има
нужда да говори с баща си, да обсъждат проблеми заедно, да измислят правилата заедно, да се усмихват, да се прегръщат и борят по „мъжки“. Добрите бащи осигуряват възможността да прекарват
по-дълго време с децата си, а това допринася за хубави спомени, които да останат за цял живот.
Ангажираността на бащата е свързана със самочувствието на децата им. Бащите, които са били полюбвеобилни и са прекарали повече време с рожбите си, са допринесли по положителен начин за
тяхното самочувствие. Татковците, които ценят образованието, имат деца, които се представят подобре в училище.
Добрите бащи се ангажират с живота на децата си. Те ходят на училищните събития, участват
в игри и други дейности. Включват децата си в собствения си живот и света на възрастните, като
например ги водят там, където работят, или пък ги взимат със себе си когато отиват за риба и пр.
Добрите бащи имат големи очаквания от своите наследници, но също така приемат и подкрепят
индивидуалното им развитие. Те обръщат внимание на всяко от децата си и никога не се срамуват
от тях.
Една от най-важната задача на бащата е въвеждане на дисциплина. Бащата е човекът, който
трябва да постави граници и стриктност в изпълнението на правилата. Той казва на децата си какво
очаква от тях, но го прави с обяснение вместо със сила. Бащата трябва да има контрол над себе си и
да запазва самообладание. Той трябва да се научи да приема спокойно малките грешки на децата
си и да ги наказва за големите. Така отношенията им ще са стабилни, ще има уважение и няма да
има страх.
Бащата играе специална роля в живота на синовете си, моделирането на техните характери и
показването на това какво е да си мъж. Бащите показват на момчетата как да имат достойнство,
почтеност и уважение към другите, как да се превърнат в отговорни, грижовни хора, които след
време също ще станат добри бащи.
Бащите имат важна роля и при отглеждане на момиче. Дъщерите се учат от бащите си, че са
достойни да бъдат обичани и уважавани като хора. Бащите са модели на това как един мъж трябва
да се отнася с жените. Когато баща подкрепя и закриля дъщеря си, тя развивива по-голяма независимост и увереност в себе си.
Източник: www.psiholozi.com
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Ученици от полуинтернатна група 3 клас направиха импровизирано състезание
с образователната игра ,,Букварино”.

"Училищната библиотека през моите очи"

Алекс Николич 5 а
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Андреа Неделчева 3 б

"Училищната библиотека през моите очи"

Андреа Филипова 2 в

Биляна Карастоянова 2 б

Денис Тончев 4 а

Мина Боева 4 а

Емили Георгиева 2 б

Селин Чабук 2 б
Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Vo y a g e r 1
Voyager 1 was launched on September 5, 1977.

Voyager 1

Voyager 1 is a spacecraft used by NASA to explore
Jupiter and Saturn. It is identical in form to its sister
ship, Voyager 2. It was actually sent to study the
outer planets of the Solar System, but is now in an
extended mission.
After completing its primary mission with the
flyby of Saturn on November 20, 1980, Voyager 1
began an extended mission to explore the regions
and boundaries of the outer heliosphere. On
August 25, 2012, Voyager 1 crossed the heliopause
to become the first spacecraft to enter interstellar
space and study the interstellar medium.Voyager

1's extended mission is expected to continue until
around 2025, when its generators will no longer
supply enough electric power to operate any of its
scientific instruments.
Both Voyager 1 and Voyager 2 include the
Voyager Golden Record.It was designed by a
team headed by Carl Sagan to communicate with
extraterrestrial life.
The
are records that contain sounds and
images chosen to show the life and culture on
Earth. The musical selection is featuring artists
such as Bach, Mozart, Beethoven, Stravinsky, and

Voyager Golden Record

An image taken by Voyager shows the Earth as a
dot in the solar system as the spacecraft explore
the edge of our solar system.

Valya Balkanska. These records which were sent
in the Voyager spacecraft in 1977, are for alien life
forms to see. However, the records can be seen as
a symbol rather than a serious attempt to contact
alien life forms.
As the probes are extremely small compared
to the vastness of interstellar space, the probability
of a space-faring civilization encountering them is
very small.

Иван Ганев – учител по английски език
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Училищно настоятелство

Уважаеми родители,
С удоволствие споделяме с Вас , че Училищното настоятелство „Карнеги” спечели
проект „Активно родителство“ , финансиран
от фондация „Форум“.
Основната цел на проекта е родителите
в нашето училище да направят свой мониторинг върху дейността на учебното заведение. В проекта са включени настоятелствата
на четири пилотни училища в страната.
На 6 и 7 ноември 2015 г. с Училищното настоятелство бе проведено обучение в
Старосел. Организаторите на проекта ни запознаха с нормативната уредба на настоятелствата в България , като представиха найдобрите европейски практики.
В желанието си да бъдем максимално
полезни на нашите деца, ние се обединихме около идеята за подобряване на здравословната среда в училище и предоставяне
на предварителна информация на родителите относно проверката на знанията на учениците. С оглед по- голяма прозрачност в
учебния процес, това ще бъдат и темите за мониторинг от Училищното настоятелство в
ОУ„Алеко Константинов“.
За формирането на здравословна среда в училище Училищното настоятелство ще организира медицински преглед за гръбначни изкривявания на всички ученици. Ще има и
мониторинг върху материалната база: осветеността на класните стаи, хигиената в училище
– училищния бюфет, санитарните помещения , физкултурния салон , училищния двор.
Това са сред факторите, оказващи влияние върху здравословното състояние на учениците.
За подобряване на качеството на обучение в училище Училищното настоятелство ще
работи по изграждането на електронна платформа за тестове по предмети. Вие ще бъдете
предварително информирани за датата, материала, върху който ще се прави теста, критериите и скалата за оценка.
На родителската среща през ноември и декември родителите ще имат възможност да
споделят своите мнения и впечатления относно темите за мониторинг, включени в проекта, чрез участие в анонимна анкета.
Уважаеми родители,
Обръщаме се към Вас с призив за активно участие в избраните области на мониторинг
в училище.Убедени сме, че сътрудничеството между родителската общност и училището
ще доведе до успеха на начинанието ни.
С уважение:
Кр. Ангелов / Директор/ - отг. секретар на УН
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Идеи за есенни забавления
Продължение от бр.141

Малък другар
Представлява:
Малко човече, с което можете да си играете и да се забавлявате когато навън вали.

Есенно настроение в библиотеката

Есенен моливник:

Ще ви трябват: Средно голям картоф, три кестена, четири клечки за зъби, два въглена или две
малки копчета. Вземете въгленчетата или копчетата и ги забийте на върха на картофа (малко
по-нагоре от мястото на ръцете), като между тях
оставите малко разстояние. Те ще служат за очи.
После с кибритената клечка продупчете картофа
по средата, малко по- надолу от очите. Така картофът вече си има: крака, ръце, очи и нос. Остава
само с маркера или флумастера да нарисувате
уста(по желание можете да му нарисувате и дрешки и коса). За финал трябва да му измислите
име. Моят например се казва "господин Картофелчо". Вече можете да започнете играта с
вашия картоф!

Представлява: Моливник, в който можете да
държите моливите, химикалите и флумастерите
си на сигурно място.
Ще ви трябват: Есенни листенца, тиксо, картонено руло, картонено кръгче и акварелни бои.
Начин за приготвяне: Вземете картоненото
руло и го оцветете с акварелните бои. Оцветете
и картоненото кръгче. След това залепете с помощта на тиксото картоненото кръгче от едната
страна на картоненото руло, така че да се получи дъно. Облепете с помощта на тиксото листата (без да ги хербаризирате) около картоненото
руло. След като свършите с тази работа ви остава
само да приберете моливите, химикалите и флумастрите си на сигурно място в "Есенния
моливник"!
Богдана Мумджиева – начален учител
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ШАХМАТ
Отговор на задачата от брой 141:
отговор: d6

Нова задача:
задача-3
Черни на ход печелят с 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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