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РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
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. Гергана Стоицова

Шахмат     Отг. Димитър Илчев

Второ място по шахмат
в Пловдив

На 09. 01. 2016 г. се проведе общинско първенство по шахмат 
от „Ученически игри - 2015 - 2016” гр. Пловдив. Нашето училище 
бе представено от Георги Колев - 4 кл., Ярослав Докузов - 6 кл., 
Ангел Даскалов – 7 кл. и Красимира Сапунова - 5 кл. Борбата беше 
много оспорвана, но накрая ОУ ”Алеко Константинов” се класира 
на второ място. Георги Колев се представи най-добре от всички, 
като направи стопроцентов резултат.

Ярослав Докузов, 6 г
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Чета защото...
/Продължение от бр.143/

В моя роден край се пишат и превеждат  много книги от различни езици. Всяка книга има свой 
жанр, който може да бъде приключенски, фантастичен, криминален, научно-популярен и др. Аз 
харесвам повечето жанрове, но  особено любими са ми приключенските книги.  Миналата година 
се записах в детския отдел на библиотека „Иван Вазов“ и за първи път се докоснах до вълшебния 
свят на детските  приказки  и приключенски романи. Първата книга, която си взех и прочетох с го-
лям интерес, беше „Български народни приказки“, която ме накара да се замисля колко е важно да 
казваме истината и че лъжата винаги се разкрива.  

Книгите, които ме впечатлиха най-много през изминалата година са: „Без дом“, „Сърце“, „Емил 
от Льонеберя“, „Чарли и шоколадовата фабрика“, „Вещиците“, „Пипи дългото чорапче“, „Ян Биби-
ян“, „Робинзон Крузо“, „Старогръцки митове и легенди“ . Това, което особено много ми хареса е, че 
авторите разказват увлекателни истории, пълни с приключения, интересни герои и събития.

Много обичам да посещавам  библиотеката и книжарниците за книги, защото там откривам 
един нов свят , цветен, пъстър и забавен, обичам да разгръщам кориците на големите шарени кни-
ги, откъдето ме гледат животни, динозаври, извънземни или хора от древни цивилизации. Тогава, 
без да се усетя тръгвам с тях на далечно пътешествие, в необятни вселени и далечни планети, в 
пустини и морета, планини и равнини.

Всяка вечер, преди да заспя ,взимам книга в ръка и чета. Това е моят миг, в който забрявям за 
училище и се потапям в чудния свят на приключенията. Често заспивам с книга в ръка и сънувам 
героите и техните истории, все едно съм част от книгата.

След като прочета книгата ,винаги си записвам в читателския дневник това, което ми е направи-
ло най-силно впечатление, за да запазя емоцията за по-дълго. 

Обичам да чета, защото откривам в книгите мъдрост, знания, уча се от героите и ставам по-ум-
на, по-добра и по-прилежна.

Ивелина Лозанова, 5 б клас

Аз чета, защото ми е интересно и забавно. Най-харесваният жанр от мен е приключенският, а 
любимото ми четиво е книгата „Ласи“. Неин автор е английският писател Ерик Найт.

В романа се разказва за едно дете и едно куче и тяхното невероятно приятелство. Въпреки че 
се озовава на повече от хиляда километра от момчето, Ласи, воден от своята смелост, потегля към 
дома си. Шотландското коли изминава цялото това разстояние, за да се прибере при своя стопанин. 
Смелото куче дори рискува  живота си по време на пътешествието си към дома. Историята за при-
ключенията на Ласи за мен показва силата, която приятелството и любовта ни дават. 

Затова аз съм чел тази книга два пъти и с удоволствие бих го направил отново. Обичам да чета, 
защото е забавно да грабнеш книгата и да навлезеш в света на героите. Когато го направиш, можеш 
да се забавляваш с тях, и в същото време да научиш важни уроци за живота. Чрез книгите можеш да 
видиш целия свят и да изживееш безкрайно много страхотни приключения, докато седиш удобно 
в уютната си стая.

Златомир Ангелов, 5 б клас

Темата „Чета, защото...“  ме връща в моето ранно детство, когато бях твърде малка и не можех 
да чета. Тогава мама ми четеше приказки и ми казваше, че някой ден ще осъзная какво богатство 
са книгите. Така и стана. Аз пораснах и започнах да чета. Обичам да да го правя, защото книгата  
разкрива пред мен един необятен свят на познание, който изпълва душата и сърцето ми. Обичам 
да чета, защото книгите ми дават знания, а те ми помагат да бъда силна и свободна, да мечтая и да 
вярвам в доброто. Книгите са моите приятели. Те не ми говорят, но ми помагат, без да се налагат. 
Оставят ме сама да преценявам. Татко казва,че за да можеш да виждаш надалеч, трябва много да 
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Урок във втори клас по околен свят

си чел. Аз искам да виждам не само с очите си, но и с душата си. Книгите  ми дават  тази възможност. 
Те ми помагат и да намеря себе си. Да откривам добрите и лошите си страни. Провокират ме да 
мисля, да разсъждавам, защото само тогава ще мога да вървя напред и нагоре. Най-бързият начин 
да сбъдна някоя своя мечта, та дори това да е само в моето въображение, е когато чета. Книгата е 
като вълшебна кутия, пълна с тайни. Щом я отвориш и научаваш нещо ново. Просто трябва да си 
любознателен, за да я отвориш, а веднъж отворена ,тя ще ти разкрие всяка една от тях. И пак се се-
щам за думите на татко, който казва, че умният  човек знае колко много не знае. Аз пък се сещам за 
мисълта на Мечо Пух, който казва: „Колкото повече, толкова повече“. Следователно колкото повече 
четем, толкова повече ще знаем.

Йоанна Бонекова, 5 б клас

 За  учениците от втори клас разделът ,,Моето тяло” се оказа доста интересен. Научиха защо 
времето отминава и човекът се променя, защо шумът е вреден за здравето, кои органи се наричат 
сетивни, как ни въздействат мазнините, сладкишите, алкохолът и други неща. 

 Виктория Стойнова – начален учител
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Да направиш комикс - Не е никак  трудно!

,,Ние рисовете,,-Габриела Коцева, Ал.Бакалов, Денис Тончев, Мар. Петрова, Радина Йорданова,  4а кл.

,,Шпионите Дончо, Гошо и Кико ,,Викт.Попова, Г. Коцева, Ал. Димитрова, Калоян Горанов, 4а кл.
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Снимка на Пловдив отново спечели престижен конкурс

Автор на кадъра е Светлин Маринов

Малина Съртонева - учител по изобразително изкуство



7777

Конкурсът на Dronestagram и National Geographic завърши - и новините са, че прекрасният Плов-
див е в топ класацията след обявяването на резултатите!

Любопитно изглеждащият кадър, заснет от Светлин Маринов и неговият дрон, показва града по 
начин, по който малцина са допускали. Наскоро реновираните фонтани създават илюзия за въпро-
сителен знак, красиво сияещ на фона на нощния град.

 Истината е, че кадърът не е бил предварително планиран, като специален. Едно семпло из-
литане с дрона, високо над града при събиране с приятели в местното заведение "Пожарната", 
всъщност води до неговото създаване. Мястото на излитане е кръстовището пред заведението, а 
курсът на полета също не е бил завъртян - предимно само нагоре, за да се разкрие тази прекрасна 
панорама. Несъмнено почти всеки кадър на нощен Пловдив буди респект и уважение към този 
прелестен град.

Елена Пенишева- библиотекар

От :  http://www.kmeta.bg/snimka-na-plovdiv-otnovo-
specheli-prestijen-konkurs-60657.html
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УЧИЛИЩЕ ЗА рОдИТЕЛИ 

7 родителски правила
1. Откажете се от суперлативите от типа „ТИ СИ НАЙ…”
Говорим за онази тънка граница между здравословното поощряване и прекаленото хвалене. Тя 

е толкова невидима и лесно пренебрежима, че понякога и най-съзнателните родители неволно я 
прекрачват. Дори и да ви идва да закрещите с глас „ти си най-страхотното дете” (защото вероятно 
за вас това наистина е така), не го правете. Всичко, което започва с „най”попада в категорията „не-
здравословно”. Винаги можете да изразите гордостта и подкрепата към своя малък наследник по 
друг начин – например, вместо „ти си най-талантливото дете”, му кажете – „хареса ми рисунката ти 
(изпълнението ти), справи се чудесно, мисля, че имаш талант”. Когато дадете допълнителна инфор-
мация на детето какво точно оценявате в него или постъпките му, това го мотивира много повече, 
отколкото ако то реши, че е най-добро във всичко.

Основите на разглезването и нездравословното самочувствие се поставят именно от използва-
нето на суперлативи. Това създава у детето усещането, че е повече от останалите и нерядко води до 
последващи проблеми в общуването и адаптирането към дадена среда.

2. Вие не сте ходещ портфейл
Клишето „Ако обичаш детето си, трябва да му подсигуриш всичко” е още една смела стъпка към 

разглезените деца. Разбира се, че е важно детето да не е лишено, но под „лишено” не възприемай-
те себе си като нужда да бъдете ходещ портфейл или касичка. Тази често допускана грешка се прави 
не само от заможни семейства, но и от такива, които са решили, че трябва да орежат семейния бю-
джет в името на нов смартфон, скъпа играчка или повече джобни. За да разберат децата стойността 
на парите и тяхното значение, трябва да се научат как да се справят с определен бюджет, да го раз-
пределят правилно и мама и татко да въведат ясни правила.

3. Не променяйте правилата и решенията си
Вашият син или дъщеря вероятно вече са разгадали слабите ви места и умело използват своите 

жокери – плачът, сърденето, тръшкането, молбите, обещанията. Ако искате да имате успех, трябва 
да спазвате това, което сте поставили като правило. Всеки път – наистина всеки път и без изключе-
ние. Не позволявайте да се размекнете след поредната сълза, защото вредата от непостоянността в 
правилата е далеч по-голяма.

4. Научете детето си какво са „естествени последици”
 Детето от малко трябва да научи какво е решение и какви се последиците от него, за да се из-

бегне разглезването и възпитателните пропуски. Според метода на естествените последици „ако не 
се храниш, огладняваш”, „ако отказваш да си прибереш навреме, не излизаш следващата седмица”, 
„ако чупиш играчките си, няма да имаш такива” и т.н. Важно условие тук е да уведомим спокойно 
и откровено детето какви ще са последиците от действията му ПРЕДИ да са се случили, а не след 
това. То трябва да знае какви са правилата и последиците от тях, за да може да направи избор за 
поведението си, а не да му ги съобщим пост-фактум.

5. Въведете време без таблет и телефон
Често срещан проблем, с който родителите се сблъскват, особено при по-големите деца, е пъл-

ното вглъбяване в технологиите, което води до липса на комуникация с родителя и неизпълнени 
задължения. За да ограничите това, въведете време, в което никой член на семейството да не из-
ползва мобилен телефон – например по време на обяд или вечеря. Спазвайте това правило и сами-
те вие и изисквайте от децата си също да го спазват.

6. Не изпълнявайте заповеди, започващи с „Искам”
За да не се окаже, че отглеждаме в дома си малък егоист, който държи всичко да се изпълнява 

на мига само с едно „искам”, спрете да откликвате на тези заповеди. Обяснете на детето си, че вза-
имното уважение е важно и то започва с учтивата молба. И под „обяснете” имаме предвид още най-
ранно детство, в периода на проговарянето. Именно тогава детето трябва да осъзнае значението на 
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Здравка Петрова – педагогически съветник

думите „моля” и „ако обичаш”, „благодаря” и „пак заповядай”.
7. Оставете детето да се справи само
Много родители се опитват да бъдат от помощ на децата си дори и в дейности, които те са на-

пълно в състояние да извършват сами. Това често действа зле и на самите деца, които не се чувстват 
комфортно да са под непрекъснатата опека на своите майка и татко. Тези деца често са несамостоя-
телни и неуверени, защото не са имали възможността да се сблъскат дори и с най-малката трудност.

по материали от интернет

Доста хора, като чуят как се казва тази книга, се отказват да я четат, но тя е много хубава. В нея 
се говори за това как две приятелки  решават да станат морски биолози и да живеят на един от 
островите в Атлантическия океан. Мел и Жоржи, така се казват момичетата, имали и друга странна 
идея - никога да не се влюбват, защото момчетата само ще им пречат.

Един ден на уроците им по плуване идват Роби и приятелят му Матис. Мел се представя с истин-
ското си име Мелани, а точно това Жоржи не понася – дългото провлачено «и» и отвореното «а» на 
пълното й име. 

И както може да се очаква, Мел се влюбва в Роби, което, разбира се, се пази в тайна от Жоржи. 
Към края на романа възгледите им за момчетата тотално се променят. Защо става така, ще раз-

берете, ако се запознаете подробно с това увлекателно четиво.
Габриела Майдозян, 6 „б" клас

             

Аз съм Ани от 4 клас. ,,Хитър Петър” е една от книгите, които аз харесвам най-много.Тя е сборник 
от народни приказки. Във всяка една от тях героят е Хитър Петър- беден селянин, който с всеки и с 
всичко се шегувал. Чорбаджията и попа, също търсили начин да му го върнат , но все не успявали. 
Веднъж до слуха на шегаджията достигнало, че в съседното село има също такъв като него, който 
се казвал Настрадин Ходжа. Не след дълго те се срещнали и станали приятели. Шегите им нямали 
край, а покрай тях се забавляваме и ние. 

Някои думи едва ги разбирам, други съвсем пък не , но пак е интересно. Сега ще изброя част от 
тях: разграцаха, чукалата, печелковци, блажнинка, шийгун и др. Не е ли смешно и това:

,,А сега му кажи друг път като излиза да не си забравя главата на прозореца!”
,,Па като се разграцаха они ями ти патки, като замахаха с криле и като литнаха, че чак на небето, 

на облаците накацаха.И аз с тях, възседнал закланата патка.”
,,Черпя новите си дрехи - отговорил хитър Петър.-Нека те пийнат и хапнат, защото като гледам,  

вие тях уважавате...”
,,От тези яйца, ако не беше ги изял ти , щяха да се излюпят три пилета. Те щяха да станат кокошки 

и да снесат по триста яйца. От тях...”
Тази книжка е ценна за мен и поради още една причина- подарък ми е от моята майка, която аз 

много обичам. Ще продължавам да търся истории за Хитър Петър, защото освен че са забавни ,са 
и поучителни.

 Анна Крачолова, 4 г клас

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМАЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Елена Пенишева- библиотекар

Моята любима книга
 ,,Кой се целува под водата`` - Дагмар Гайслер
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БИБЛИОТЕКА-НОВА ПЕрИОдИКА

Елена Пенишева- библиотекар
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ЕЗИКОВА СТрАНИЦА

What a Wonderful World

I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you,
And I think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white.
The bright blessed day, the dark sacred night,
And I think to myself, what a wonderful world.
The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by,
I see friends shaking hands, saying, “How do you do?”
They’re really saying, “I love you.”
I hear babies cry, I watch them grow,
They’ll learn much more, than I’ll ever know.
And I think to myself, what a wonderful world.
Yes, I think to myself, what a wonderful world. 
Oh, yeah

A song by Louis Armstrong

Весела Русева – начален учител
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ЗАБАВНА СТрАНИЦА

Бисери от Коледния панаир

на книгата, дочути на щанда

на издателство Софтпрес : 

Елена Пенишева- библиотекар

1.
Дама на средна възраст с набито око:
- Нямате детски книги, не... Нямате.
Пред нея има около 300 детски заглавия, но навярно съществуването им е наша халюцинация.

2.
Недоумяващ гражданин:
- Ама защо в този самоучител пише на английски?
Сигурно защото заглавието му е „Самоучител по английски“?

3.
Умно за годините си момченце (беше на около 5 години) поучаваше майка си:
- В тази енциклопедия ще разбереш как пиленцето е влязло в яйцето, мамо.
Ако е прав, вечният спор за кокошката и яйцето вече има решение.

4.
Свещеник с буйна брада си избира самоучител по... Photoshop. На коментара от колегите „Има-

те късмет, че самоучителят не е свършил“, дядо поп нравоучително разяснява:
- Късметът не е богоугодно нещо, чадо!

5.
- Знаете ли къде е издателство „Калибри“?
Поправихме дамата и я изпратихме накъдето трябва.

6.
За разлика от миналия панаир този път момичето на късмета не получи предложение за уреден 

брак с перспективен младеж, населяващ Чикаго. За сметка на това игрив юноша я попита:
- Колко процента трябва да ми се паднат от колелото на късмета, за да изляза на среща с теб.

7.
Друг кандидат решава да се сближи с момичето на късмета по обиколен маршрут:
- Ех, мога да помогна, ако имате нужда от нещо, вие сте руса, аз съм рус – ние блондинките тряб-

ва да се подкрепяме, нали?

/продължава в следващия брой/
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ШАХМАТ

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

ОХРАНА

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

aleko-online@oualeko.com

Отговор на задачата от брой 144:

Отговор: 1.Og5 

 Ч е ститим р ождените  дни  н а  в си чки , 
р од ени  п р е з  т а зи  с е дмиц а ,  с  п оже л ание 

з а  р а д о ст ,  з д р а в е 
и  у сп е хи !


