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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Коледен концерт
В духа на традициите и с усещането за красотата на
настоящия миг премина тазгодишния Коледен концерт на
учениците от ОУ,,Алеко Константинов” . Вдъхновените изпълнения на участниците създадоха автентично усещане за
българските коледни традиции. Прекрасната хореография
на танцьорите пък впечатли толкова много публиката, че
някои от по-малките гости на тържеството също станаха да
се включат в импровизиран танц. Чудесните песни накараха
много хора в залата да запеят заедно с тях и да си пожелаят
час по - скоро да дойде коледната нощ, в която обичта, добротата и настроението ни изпълва до краен предел. Кара
ни да мечтаем, да очакваме и се надяваме на по-добро бъдеще, на по-големи успехи, на по-достойни дела.
Възхитени от таланта на децата се разотидохме по домовете, стоплени и ревниво пазещи пожеланията за здраве,
успехи, любов и сбъднати мечти.
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Учениците от 4а клас проведоха иновативен урок по
Човекът и обществото на тема
” Природните области” в България.
Разделихме се на групи.

Разпределихме задачите.
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Очертахме природните области на
България със съответните цветове.

Всяка група обсъди и изготви маршрут за екскурзия.Той трябваше да минава през
всички природни области и да завършва на Черноморското крайбрежие.

Написахме всички обекти,през които ще минем.
Разказахме какво ще наблюдаваме.
Проведохме „ екскурзията”и много се забавлявахме.
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Мария Митева - класен ръководител на 4-ти а кл.
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
МРАВКА И МЕЧКА

Горската мравка тръгнала по полята да събира храна за есен и зима, а мързеливата мечка люпила слънчогледови семки над мравуняка на мравката по цял ден. Дошла есен, захладняло времето,
мравката още се трудила, а мечката продължавала да лежи и да мързелува. В ранни зори мравката
отивала на полето да се труди.
Дошла вече люта зима – най-лютата до сега. Мравката имала много храна и стояла на топло,
а мечката скитала гладна в ледената нощ. Изведнъж мечката видяла същия мравуняк, над който тя
ронила слънчогледови семки цяло лято. Отишла до мравуняка на работливата мравка и извикала:
- Съседке, дай ми малко храна, че огладнях!
Мравката се показала и й рекла:
- Ти не работи през лятото и есента, пък сега искаш от мене. Не, няма да ти дам храна! – и затворила прозорчето на своя мравуняк.
Поука: Който е мързелив, остава без нищо.
Биляна Карастоянова, 2 б клас.

Творби на учениците от 2 а клас
от кръжок „Вълшебство от думи“
( Истории по фантазиен бином )
Камен
Имало едно време…….Да започнем отново!
Преди хиляди, хиляди години живял един много самотен каменен човек. Той се казвал Камен.
Камен бил направен от……естествено – от камъни. Старият каменен човек тръгнал по света с надежда да намери поне още един като него. Вървял дълго, бил много отчаян и изведнъж!! Видял табела, на която пишело „Каменград“. Камен не можел да повярва на очите си. Зарадвал се и влязъл в
града. Там се разхождали каменни хора, в парка си играели каменни деца, в града имало красиви
каменни къщи. Всички поздравили Камен. Той се разплакал от щастие. Решил да остане в града. Направил си своя каменна къща. А след време каменните хора го избрали за кмет, защото бил мъдър
и справедлив.
Йоана Силямова

Камен, Каменка и Каменчо
Имало едно време едно семейство. То било каменно. Бащата се казвал Камен, майката- Каменка, а детето – Каменчо.Те били много щастливи, обичали се и много си помагали.
Семейство решило да направи детска каменна площадка в градината на Каменчо. Трудили се
много, направили чудесна площадка – с катерушки, пързалки и люлки за всички деца.
Каменните деца били много щастливи. Благодарили от все сърце на семейството на Камъчко.
Ангелина Лекова
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Сънят на един камък
Един камък заспал и засънувал чуден сън. В него той казвал на всички, че не е щастлив, защото е
самотен, много искал да е като другите. Защо, например, не лети като птиците или като самолетите
високо в небето?
Камъкът разказвал, че много би искал змията, която пълзи под него да му е приятел. Тя би могла
да му разказва много неща, защото се движи, пълзи по цялата гора, а той е неподвижен.
Изведнъж камъкът се събудил, усетил, че му е топло, приятно и много уютно!
Змията се била увила приятелски около него и тихичко му казала, че за нея е чест да бъде приятел с него, защото камъкът дълги години я криел, пазел от студените ветрове и за нея той е нейното
семейство.Камъкът се усмихнал щастливо и си казал, че е хубаво да говориш насън!
Марина Захариева

Ягодата и отровните гъби
Веднъж насред поляна
под дъбове вековни
една ягодка засмяна
с гъбите отровни
така си поприказва:
-Здравейте,вий сестрици,
така сте подранили.
А те,с шега и залъгалка,
й казаха надменно:
-Ти, виж се червенушке малка,
скрита, дребна ,жалка,
как можеш непрестанно
с нас ти да се мериш?
Ний ставаме големи,
с шапки разноцветни,
на гората сме емблеми,
на всякого потребни!
А ти какво си, дребосъче.
Без страх от гъбите вълшебни
им ягодка добра продума:
-О, да, да, вие сте големи,

но вземате живота и ума,
създавате проблеми,
защото сте отровни.
Не малките бодат очите,
а другите прекомерно горди.
Дарина Котова, 6 ,,а” клас

КОТКАТА И МИШКАТА
Котката добра лежи на леглото тя.
Мишката я гледа отвънка на студа
без храна или вода.
Котката в къщата я приюти,
и с храна я нагости.
Нашата мишка сторила добро
и подари й своето преждено кълбо.
Двете приятелки добри
вече нямат помежду си никакви кавги.
И запомни:
винаги добро прави,
без да искаш нещо в замяна ти
и другият ще ти се отплати!
Огнян Викиев 6, ,,б” клас

Кокошката и лисицата
В един топъл пролетен ден по двора пред кокошарника свободно се разхождали няколко кокошки.Те всички били пъстри , а сред тях имала една снежнобяла. Тя била особена горделива и се
отнасяла с пренебрежение към другите. Не се подчинявала дори на заповедите на петела.
В този ден кокошките разговаряли с тревога за лисицата, която напоследък дебнела около двора. Всички се страхували от нея. На няколко пъти тя се опитвала да грабне плячка от кокошарника,
но все не успявала. Винаги петелът с кукуригането си предупреждавал всички да се скрият. Бялата
кокошка се присмивала на другите:
-Вие сте страхливки!-казвала тя.- Само аз не се боя, защото съм по-умна и смела от вас. Освен
това съм и най-красива. Затова трябва да ме признаете за своя царица. Какво може да ми направи
лисицата?! Аз съм по-умна дори и от нея.
Чула лисицата тези думи. Тя била съвсем близо и дебнела зад едно дърво. Петелът я видял и
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започнал да кукурига. Кокошките побегнали към кокошарника. Само бялата им другарка останала
на двора. Тя била сигурна, че нищо лошо не може да й се случи. Лисицата бавно се приближила към
нея и с ласкав глас проговорила:
-Колко си красива, кокошчице! Освен това си много смела и умна. Ти трябва да бъдеш царица в
гората. Искаш ли да те заведа там?!
Омаяна от думите на лисицата, кокошката се почувствала много щастлива. Тя с радост се съгласила. Лисицата я грабнала и я понесла към дупката си.
Самонадеяните горделивци плащат скъпо за глупостта си!
Божидар Кръстев, 6,,б” клас
Виктория Стойнова- ръководител на клуба

Минипарк
Учениците от 1б клас изработиха свои проекти на тема "Минипарк" в час по домашен бит и
техника. Съчетаха различни материали и показаха своето виждане как да направим града ни покрасив.

Нина Търева - класен ръководител
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Един различен Пловдив

Анета Терзиева – класен ръководител
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Училище за родители

Вместо да накажем
Наказанието наранява. Именно поради факта, че наранява, от него се очаква да действа ефикасно.
Наясно сме, че не действа, защото имаме в дома си наранено дете, което ни отмъщава, вместо „да се
поправя”.
Децата ни имат същата способност да чувстват болката и обидата, както възрастните. Те нямат някакъв тип по-низша нервна система, нито някакъв недостатък на чувствата, които да ги имунизират срещу
родителските упреци. Нашите деца се чувстват по същия начин като нас и цъфтят, когато ги третират с
уважение и по достоен начин, също като нас.
И така, златното правило: отнасяйте се към другите (децата си) по същия начин, както искате да се
отнасят към вас. Не е трудно за разбиране правило. Изпълнението е онова, което би могло да е изненадващо трудно, особено в ролята ни на родители.
Вие обаче може би сте верни на идеята, че болката по някакъв начин е лекуваща. Притеснява ли ви,
че детето ви се забавлява прекалено много, докато чисти с прахосмукачката пръстта, която е разсипало
умишлено от саксията? Чувствате ли, че всъщност ви се иска то да е разстроено или може би смятате, че
след като то се наслаждава на чистенето , вие един вид награждавате лошото поведение?
Трябва напълно да се отървем от такива мисли
За начало не спирайте да си повтаряте: „Децата, които се чувстват добре, се държат добре; Децата,
които се чувстват зле, се държат зле”.
Моят кратък списък с нещата, които трябва да спрете да правите:
Не използвайте фрази, които нараняват:
„Ама какво не ти е наред?”
„Разбираш ли, че ме влудяваш?”
„Дойде ми до гуша от теб, а ти не спираш. Просто престани!”
„Той е едно малко чудовище”
„Със сигурност умееш да съсипваш всичко”
„Защо изобщо правя опити с теб?”
„Поумней!”
Спрете да използвате съобщения, които нараняват – неща, които не посмяваме да кажем,
но ги чувстваме, а това значи, че и децата ни ги долавят.
„Не те бива достатъчно”
„Представляваш проблем”
„Не те обичам”
„Ти си пречка в живота ми”
„Бих живяла по-добре, ако не се налагаше да се справям с теб”
„Никога няма да постигнеш нищо”
„Ти не си детето, което желаех да имам”
„Семейството ни би било съвършено, ако не беше ти”
„Ти разваляш всичко”
Когато целта на детето е отмъщение, нашата работа на родители е да помогнем на нараненото дете
да се оправи. Само пречите на постигането на собствената си цел, като наказвате. Помислете какво би
имало ефект при вас, ако бяхте наранени. Ако семейството ви омаловажава, допълнителните наказания биха ли помогнали да започнете да се развивате в правилната посока? Или може би има по-голяма
вероятност любящото и нежно отношение да смекчи вашите контраатаки?
Е, налага се да намерим начин да възобновим така важното за детето ни чувство, че то е значимо
и зачитано.

Откъс от книгата „Скъпи, провалих децата“ на Алисън Шейфър
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕКА-НОВА ПЕРИОДИКА

Елена Пенишева- библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Ле сная сказка о том, как звери ждали
Н о в ы й Го д
Зимние сказки Т. Ландиной

Однажды 31 декабря в лесу стояла такая тёплая
для зимы погода, что весь лес стал таять. Капельки тающего снега падали с веток деревьев на землю, под
ногами появлялись и увеличивались скользкие лужи,
и почти нигде не было видно снега. В воздухе как будто пахло весной, хотя на календаре было 31 декабря.
Никогда раньше в лесу такого не было! Поэтому
испугавшиеся звери быстро собрались на поляне,
чтобы обсудить лесное погодное происшествие.
— Ведь тогда дед Мороз не придёт к нам в полночь и не оставит нам подарков! — переживали белочки на этом собрании. Их аплодисментами поддержа-

ли синички.
— Правильно-правильно! Дед Мороз пройдёт мимо нашего леса, ведь у нас нет мороза и уже почти
нет снега! — заволновались воробьи. И все звери зашумели и затопали лапами от недовольства погодой.
И только одна Сова сидела молча на ветке высокого дуба и тихо наблюдала
оттуда за собранием.
Вдоволь наслушавшись, она захлопала крыльями, и все звери тут же смолкли, чтобы послушать, что скажет мудрая Сова.
— Полно вам говорить чепуху! — сказала она сердито. — Где это слыхано,
что Новый Год может не наступить? Он наступит, даже если ваше собрание решит другое. Идите-ка вы лучше домой, к своим родным и близким, да готовьтесь
к Новому Году! Тогда он обязательно наступит сегодня в полночь!
И после этих слов Сова демонстративно села ко всем присутствующим
хвостом. В знак того, что она больше не желает ничего слышать или говорить. И животные
стали потихоньку расходиться по домам.
Ёжик тоже поспешил к себе домой. Ему не терпелось начать украшать свой дом.
По дороге ему встретилась Белочка. Она медленно плелась домой,
словно какая-нибудь улитка. Хотя была белочкой и могла бы давно уже
быть дома, если бы шла шустрее.
— Что с тобой, Белочка? — спросил бодрый Ёжик Белочку. — Ты
чего такая грустная?
— Мне кажется, Новый Год не наступит, — грустно сказала она.
Ёжик потупил глазки в землю, которая слегка была припорошена снегом. Помял редкий снежок своими короткими ножками и сказал:
— А я верю, что наступит. Давай-ка пойдём ко мне домой и будем вместе
ждать этот Новый Год?
И Белочка согласилась. Быстро пришли к Ёжику домой и начали украшать
его норку новогодними гирляндами из шишек и пахнущими свежестью веточками молодой ели. Чтобы Новый Год увидел, что его ждут, и наступил.
А в полночь вдруг повалил снег
— настоящий пушистый зимний
снег! И стало так красиво, так празднично в лесу!
С тех пор повелось, что под Новый Год принято украшать свой дом
и встречать его в кругу самых близких, родных и любимых.

Васка Гуджева – учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Коледна звезда
Тя е най-продаваното цъфтящо цвете в саксия. За една година само в Щатите се продават около 70
милиона бройки. Там дори си има свой празник- 12 декември - в чест на внеслия я в страната Р. Джоел
Поинзет. На тази дата всеки я подарява в знак на обич на близък човек. В Мексико и Гватемала я наричат
цветето на Святата нощ, в Испания- великденското цвете, а у нас- просто Коледна звезда- едно от найкрасивите цветя, с които може да доукрасим дома си за празниците.
Легендата разказва... Малко мексиканско момиче искало да почете Исус Христос в коледната нощ.
Желаело да му поднесе нещо изключително, неповторимо и прекрасно, но не можело да си позволи скъп
дар. Затова набрало букет от диви цветя и плевели и ги поднесло на статуята на Исус в местната църква.
Легендата разказва, че се случило чудо и в Святата нощ на Рождеството плевелите разцъфнали в прекрасни червени цветя.
Интересни факти: Родината и е Мексико. За ботаниците тя е Euphorbia pulcherrima- храст от семейството на Млечките. В нашата страна я “срещаме” в саксии, а някои от нас дори не подозират, че истинските и размери достигат до четири метра височина. Била е позната още на ацтеките, които са я ползвали
като лечебно средство за сваляне на висока температура и като оцветител за козметика и платове. Днес
основните и производители са САЩ, Холандия и Германия. Най-отглежданите видове са Freedom, Cortez,
Lilo и Star. Съществуват различни по цвят нейни разновидности- мраморни, бели, жълти, розови, дори
двуцветни. Това е едно от малкото видове цветя, които развиват листата си през лятото, а цъфтят през
зимата.
Какво да й осигурим? Коледната звезда е едно от най-капризните цветя, затова е добре да и осигурим определени условия, за да и се радваме наистина дълго. Много от нас споделят, че веднъж поставили я в домашна обстановка, тя много бързо умира. Не и ако спазваме нейните “изисквания”:
Коледната звезда не понася: Резки колебания в температурата и Недостатъчно светлина.
Местоположение: на светло, но не и опряна в стъкло на прозорец Коледната звезда “мрази” да се
мести.
Светлина: да не се огрява директно от слънчеви лъчи изкуственото осветление й пречи от септември
до Коледа – в периода на цъфтеж - е необходимо да й осигурим около 14 часа мрак- препоръчително за
целта е да я прибираме в килер, гардероб, кашон и др.
Температура на въздуха: умерена- между 18 и 23 градуса максимум през нощта изисква по-ниска
температура- около 18 градуса след като прецъфти края на януари е задължително да я поставим на похладно място- на около 15 градуса друго задължително изискване е да я пазим от климатици и отоплителни тела Коледната звезда не вирее на вятър и течение.
Вода: не злоупотребявайте с нея задължително е саксията да има подложка, в която да се оттича
излишното количество важно - не оставяйте вода в подложката през
лятото пръскайте листата с вода.
Температура на водата: стайна, в никакъв случай ледена.
Подхранване: лятото – всяка седмица с течен тор зимата – на
всеки две седмици.
Подрязване: края на месец май стъблата се отрязват на около
10см височина- изпускат сок с цвят на мляко, затова трябва да се
“прегорят” със запалена свещ.
Размножаване: през лятото чрез вкореняване на зелени резници
в богата на хумус почва, съдържаща достатъчно микроелементи- най
вече желязо. След като се развият корените се засажда в неголеми
саксии.
Коледната звезда е податлива на: бактериални заболявания причинени от ниски температури и висока влажност на въздуха, окапване на листата, при наличие на сух въздух и висока температура.

Елена Пенишева- библиотекар
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ШАХМАТ

Отговор на зад. 4
1..Kf3

Нова задача:
Задача-5:
Белите 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 радост, здраве
и успехи!

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

aleko-online@oualeko.com
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