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Добротата и даряването спасяват живот, носят надежда, щастие и любов! Акция "Жълти стотинки" всяка година доказва това,
отново и отново!
Събраната сума през 2015г. за болницата във Велико Търново
е 48 119, 73 лева !!! За неоантологичното отделение са закупени
два инкубатора за новородени /кувьози/, един ламинарен бокс за
работа в чиста среда и един принтер за ехограф.
Учениците от ОУ„Алеко Константинов” отново са събрали наймного стотинки сред училищата в Пловдив! За периода до 06.2015
г. - 180.60 лв и за периода до 06.12.15 - 168.78 лв Общо - 349.38
лв. Следващият град, за който ще отидат събраните стотинки, е
Видин.
Огромни БЛАГОДАРНОСТИ на всички даряващи!
Всичко това е наше общо дело!!!
Нина Търева- начален учител
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Моят роден край
Има ли някой, който да не говори с умиление за неговия роден край,- къде се намира- в планината, в равнината, до море или до река; какви забележителности има в него и други. Ето как малките родолюбци, с помощта на своите родители, изработиха проекти, в които показаха интересните
страни на своя роден край.
Григор Пончев – възпитател ПИГ -2 клас
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Дария Нейчева, 2б

Еми, 2 б

Биляна Карастоянова, 2 б

Лазар Йорданов, 2 б

Мартин Ковачев, 2 б

Никол Виденова, 2 б

Николай, 2 б

Рая Добрева, 2 б

Земята, която обичам
Андреа Неделчева е споделила своите впечатления от историята на България и нейните забележителности по нестандартен начин. Представяме ви нейния албум, в който тя събира и подрежда
материали по изучените теми.
Анета Терзиева - класен ръководител на 3 б кл
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Кукерска изложба
Кукерският обичай датира от времето на траките. В чест на своите богове те се маскирали и
играели около огъня. Вярвали, че той пречиства от злите сили. С течение на времето обичаят се
обогатил, както с украсата на маските и гуглите, така и със сюжетните игри. В днешни дни, в зависимост от региона, кукерите разиграват сватби, игри с макетни чучела, дуели с дървени саби и др.,
символизиращи прогонването на злите сили., здраве и плодородие.
Учениците от ІІІ до VІІ клас показаха чрез рисунките си в училищните изложби отношение към
обичая, въображение и фантазия.

Малина Съртонева – учител по изобразително изкуство
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БОБИ ШОУ С МАГИЧЕСКИЯ СПЕКТАКЪЛ
„СТОП – ЧЕРВЕНО”
За първи път в Пловдив
На 19-ти януари 2016 г. в училище „Алеко Константинов” за първи път гостува Боби Шоу с магическия спектакъл „СТОП – ЧЕРВЕНО”.
Тематичният спектакъл за безопасно движение е част от националната кампания „Спри! Детето
запази!”, под патронажа на столичния център за пътна безопасност, кмета на София –
Г-жа Фандъкова, Българска национална телевизия и КАТ.
Представлението предизвика бурни емоции сред малките ученици. Спектакълът беше изпъстрен със завладяващи фокуси, бяха изпълнени детски тематични песни за безопасно движение – песен за светофара и за пешеходната пътека, специално създадени за кампанията. Учениците активно
се включваха в игрите и загадките по темата и колкото водещият Боби Шоу да ги подвеждаше, те
винаги даваха верния отговор и изненадаха фокусника със знанията си за правилата за безопасно
движение на улицата.
Известният Маг, не само в България, но в Европа и в Америка, показа на публиката някои от
най-новите си фокуси и илюзии, които замаяха дори погледите на преподавателите /които да си
признаем, също са магьосници-будители всеки ден в час/.
Децата участваха и в самото представление. Някои от тях изненадаха своите съученици и самите
себе си, които под магическата ръка на Фокусника Боби Шоу се проявиха като „добри негови ученици”. За благодарност към всеотдайната публика Боби Шоу разкри някои тайни на своите фокуси и ги
подари на децата, за да занесат „вълшебството” в къщи.
На финала на всяко едно от представленията, учениците обграждаха фокусника и не го пускаха
да си тръгне, докато не им обещае да се върне отново, специално за тях, със своя завладяващ магически спектакъл „Боби Шоу и Шехерезада – най-доброто от фокусите”, в което издаде, че ще има
много летящи предмети и други магически чудеса. „ОБЕЩАНО”!
С фокуси, песни и тематични игри, учениците от ОУ „Алеко Константинов” – Пловдив, запомниха
кои са най-важните правила за безопасно движение на пътя.
Актьорите благодариха на директора г-н Красимир Ангелов и на г-жа Даниела Букович за гостоприемството.
Автор: Даниела Костова
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Чета защото …
Има много причини да се четат книги. Най-голяма полза от четенето е, че то развива въображението. Представям си нещата, които са описани така както ми харесва, а не както друг ми ги представя във филмите. Книгите ме пренасят на друго място, носят ми различни емоции. Четенето може
да е забавно, може да е и поучително. Докато чета, научавам нови неща, нови думи.
Когато чета се фокусирам върху книгата и останалият свят изчезва. Забравям за проблеми и се
чувствам вдъхновен.Когато чета книги от различни жанрове, имам поглед над различни неща от
живота. Това ме обогатява и ми дава идеи за нещо, което мога да направя.
Когато не мога да заспя, често взимам книга и докато чета, заспивам.
Чета, защото книгата може да ме отведе на много места. Сблъсква ме с различни светове, герои
и ситуации. Това е най-лесният начин да се усамотя и в същото време да не съм сам.
Обичам да чета!
Петър Шиндов 5в клас
Аз чета различни книги - романи, приказки, стихотворения и разкази. Любимият ми роман е
„Пипи Дългото Чорапче“ на Астрид Линдгрен, а любимата ми приказка е „Тримата братя и златната
ябълка“. Стихотворението, което най–много харесвам е „Аз съм българче“ на Иван Вазов, допада
ми също и разказът на Емилиян Станев „Катеричката Кики“.
Чета, защото книгите ме пренасят в различни и интересни светове, образоват ме, разбирам какви характери имат героите и ми доставят наслада. Когато чета, аз се отпускам и разтоварвам.
Обичам КНИГИТЕ, ЗАЩОТО ОТ ТЯХ научавам нови неща, срещам се герои,които се намират в
трудни ситуации, показват смелост или са подложени на изпитание. Харесва ми да ги виждам да
проявяват скритите си качества, които те самите понякога дори не осъзнават. В някои книги има
разказани весели истории. Такава книга е „Дневникът на един Дръндьо“. В НЕЯ главният герой изпада непрекъснато в комични ситуации. Други книги са поучителни, като басните на Езоп, който се
присмива на човешките недостатъци.
Книгата е прозорец към света.
Преслава Каличкова 5 а клас
Аз чета, защото е полезно и приятно. Книгата е мой добър приятел. Всичко, което ме интересува,
мога да науча от нея. Звездното небе става по-ясно, когато разтворя книгата и прочета за планетите
и звездите. Вече изчезналите животински екземпляри не са толкова непознати, когато разтворя
книгата и ги видя в илюстрациите. Хиляди исторически събития и древни паметници оживяват, след
като прочета нещо за тях в историческите книги! Често книгите ме пренасят в приказните светове
на народните приказки и легенди.
Книгата е прозорец към света!
Красимира Сапунова, 5 б клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

,,ЯВОРОВ, ЛОРА И МИНА В ЧАСА
НА СИНЯТА МЪГЛА”- част от културния
афиш на Пловдив в края на месец януари
Спектакълът се посвещава на 100 - годишнината от кончината на гениалния български поет - П.К. Яворов

Приятно е когато драмата в
живота на един от най-въздействащите и високо талантливи поети на България се пресъздава и
автентично и творчески. Щеше
да бъде необяснимо, ако играта
на актьорите не беше заредена с
висок градус на чувство и страст.
Иван Радоев, Елена Петрова и
Мариела Топалова обаче отговориха и надминаха очакванията
на публиката. Сюжетът, изграден
върху поезията и писмата на героите, се вплиташе майсторски
в диалога на действието, а съпреживяването и огненото изпълнение на актьорите, максимално
ни доближи до представата, която въображението гради.
Както постановката, така и играта на актьорският състав, беше
определено успех.

Елена Пенишева- библиотекар
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Училище за родители

Ревността у децата
Ревността у детето или както психолозите я наричат „съперничеството между деца от един брак"
е често срещан проблем в съвременните семейства.
Всеки път, когато малко братче или сестриче се появи в семейството, детето ви реагира по определен начин.. То се чувства ощетено, огорчено, объркано. Струва му се, че майка му го е изоставила,
когато е влязла в болницата, за да роди новото дете. А веднъж прибрала се с новороденото, тя има
твърде малко време да се занимава с по-голямото. Цялата се отдава на натрапника. Като капак роднините и приятелите, които идват вкъщи, до един се прехласват пред бебето, твърдят, че е много
сладко и пренебрегват „големия" брат или "голямата" сестра. Да се учудваме ли тогава, че всяко
дете изпитва враждебност към братчето или сестричето си? Невъзможно е да му попречите да я
изпитва, но можете да я приглушите.
Необходимо е преди всичко навреме да съобщите на детето за раждането, за да не бъде то
пълна изненада за него. Ще му помогнете да се освободи от чувствата си към новороденото и ако
му подарите гумена кукла с пелени и люлка. В зависимост от възрастта и пола си то ще поиска да се
грижи за нея или да я бие, или ще изрази по друг начин отношението си към бебето чрез заместилата реалността кукла.
Преди да отидете в болницата, скрийте някои малки подаръци из къщата. След това се обадете
по телефона от болницата и му кажете, че за него има изненада. Така то няма да се чувства толкова
изоставено. Ще усеща, че наистина мислите за него, макар да сте далеч. Като се приберете, опитайте и вие, и съпруга ви да не се суетите прекалено около новороденото и да не пренебрегвате
по-голямото. Намерете време да му окажете внимание и да му засвидетелствате обичта си.
Обикновено детето в предучилищна възраст реагира на раждането на ново бебе по два начина.
Най-напред то иска отново да се превърне в малко бебе. Това е защитен рефлекс, който ние всички
използваме от време на време в моменти на изпитания. Повечето родители се опитват да му покажат предимствата на по-голямото дете. Само че детето не забелязва тези мними предимства. Вижда само, че всичко, което се е пос-тарало да научи - да се храни само или да не се напикава, е било,
за да дойде сега това бебе и цялото семейство внимателно да гледа как мама му дава биберона или
го преповива. По-голямото дете си казва: „Хм! Може би ако се държа като бебе, ще накарам мама
да ми задели малко от обичта и вниманието си!" И започва отново да се напикава, да настоява за
биберон, или да иска да го гушкат и люлеят. Как да постъпите? Дайте на детето възможност да се
върне назад, ако му се иска. Бързо ще му омръзне и ще се откаже само.
По-голямото ви дете ще изпитва гняв и враждебност към новороденото. За съжаление повечето
родители се опитват с разговори да го отклонят от тези му чувства. А вместо да правят това, те би
следвало да го оставят да изрази гнева и ревността си. Това е един от случаите, в които е добре да се
приложи отразяването на чувствата: „Ядосан си на Яна, тя е малко ревливо момиче, което не знае
още какво иска." Може да се окаже полезно да преувеличите малко и да споделите с по-голямото
дете в какво упреквате бебето (в края на краищата не рискувате да го обидите, тъй като то още не
разбира). Така по-голямото ще разбере, че не рискува нищо, ако си признае какво не харесва у бебето.
Понякога всяко дете иска останалите деца в семейството да изчезнат, та само то да разполага
с мама и татко. Какво можете да направите, за да приглушите чувството на ревност у децата ви?
Опитайте се всеки ден да прекарвате известно време сами с всяко дете. Дайте му да разбере, че
това е неговият миг и че никое друго дете не може да му го отнеме. Друго средство за смекчаване
на съперничеството и на пристъпите на ревност по време на пътуване и почивка е да вземете с вас
някое приятелче на децата ви. Ще бъдете изненадани до каква степен присъствието му намалява напрежението и разправиите между братя и сестри. Освен това - не правете сравнение между
децата си. Всяко дете е индивидуална личност, има различни способности в сравнение с братчето
или сестричето си. Уважавайте ги. Непрекъснато казвайте и показвайте на децата си колко много
ги обичате и се гордеете с тях. Това ще им създаде усещане за сигурност и емоционален комфорт.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Правила за четене.
Елементи на книгата и общуване с нея
/Урок по библиотечно –библиографска култура във втори клас/
Има нещо в този живот, срещата с което непременно ни провокира - да мислим, да мечтаем, да
си представяме, да творим. Това е срещата с книгата. Откриването й е наречено ,,чудо”, най-сложното и най-великото от всички чудеса /М. Горки/, ,,верен приятел” / В. Юго/,,,велика вещ, ако знаем
как да я използваме”/А. Блок/, ,,душата на тялото/ Цицерон/ и др. Но не само за това е ценна тя, а и
защото, освен написването й, за да достигне до нас са нужни усилията на много, много хора – издатели, художници, печатари, книговезци и т.н. От казаното до тук следва, че за да съхраним ,,чудото”,
трябва да усвоим правилата за общуване с него, т.е. с книгата, както и да се запознаем с нейните
елементи. Тези важни, и съвсем нови за малките читатели – второкласници неща, бяха основната
тема на нашата библиотечна работа с тях през изминалата седмица.
Повярваха в казаното, съгласиха се с чутото и осъзнаха ценното, свързано с книгите - ,,че те са
най-тихите и верни приятели, най-откритите и мъдри съветници и в същото време – най-търпеливите учители”/Ч. Елиът/.

Моята любима книга

Теодора Анева, 3 б
Елена Пенишева- библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Русская классика

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.

Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.

Зашумели воды
Быстрого ручья.
Птички улетели
В тëплые края.
(А. Плещеев)
Мария Николова- учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Бисери от Коледния панаир
на книгата, дочути на щанда
на издателство Софтпрес :
/Продължение от бр.145/
9. - Детски книги на други издателства имате ли?
- Не. Тук е щандът на издателство ,,Софтпрес”.
- Разбирам, но на други издателства имате ли детски книги?
- Не, защото тук има само наши книги.
- Ама въпросът ми беше дали имате детски книги и на други издателства.
- ...
- Не ме разбирате – снизходително заключва милата госпожа и отминава.
10. Човек с десетлитрова бутилка вино крачи забързано към изхода и влачи детенце за ръка. Момченцето се дърпа и го умолява:
- Ама искам книга! Моля те! Искам книга!
Мъжът вбесен спира и му казва:
- Ако продължаваш така, ще си го отнесеш! Стига си мрънкал! Книги искал нашият...
11. Баба коментира детската енциклопедия „Звезди и планети“:
- Това е много сложно за мен.
12. Дама коментира „Азбучни гатанки“:
- Това по цялата азбука ли е, или на някакъв процент от нея?
13. - Новата книга на Харакири Мураки имате ли я?
Упътихме дамата към колегите. Дано е имала предвид Харуки Мураками.
14. Уникален коментар, свързан с руския гений Александър Сергеевич и книгата, която издаваме
„Приказки на Пушкин“:
- А имате ли Пушкин в оригинал на английски?
Кога ли ще го потърсят в оригинал и на китайски?
15. Умствено изпреварил всички хора в България гражданин възкликва ядно пред езиковата част на
щанда на ,,Софтпрес”:
- А бе кой ти учи езици от разговорници и речници!
16. Друг вундеркинд на същото място, но няколко минути по-късно:
- Ехеее, „Английски език. Самоучител за 30 дни“, „Немски език. Самоучител за 30 дни“, „Италиански
език. Самоучител за 30 дни“... За шест месеца ще говоря 6 езика!!
17. Момиче на около 12 години се заглежда в поредицата ни „Синя кръв“, но гневен мъж (навярно
татко й) я издърпва надалеч от щанда и ме сочи с пръст и изръмжава заплашително:
- Няма да й даваш книги! Разбрахме ли се!
Страшно ми стана.
18. - Тази книга роман ли е, или само романче?
19. Световният бестселър „Е на квадрат“ спечели сърцата на българските читатели, а сега на панаира
издадохме новата книга на Пам Граут „Е на куб“. Прозорлива читателка пита:
- А „Е на първа“ къде е?
- Няма такава книга, госпожо.
- Не ме лъжете, знам ви аз, искате да си купя другите, ама първата е свършила.
- Наистина няма „Е на първа“, госпожо. Първо издадохме „Е на квадрат“.
- Не ми говорете, аз знам, че са поредица, а вие очаквате да се излъжа и да взема втората и третата,
без да съм чела първата. Няма да ви мине номерът! Аз съм я виждала „Е на първа“.
20. Разговор между баби:
- Да вземем на детето „Малкият принц“, а?
- Какво?! Детето ще прочете „Малкият принц“, когато аз стана принцеса!

Елена Пенишева- библиотекар
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РЕФЕРЕНДУМ

Седмица, посветена на Апостола на свободата – Васил Левски по
случай 143 г. от неговата гибел 15.02.2016 г. – 19.02.2016 г.
По време на седмицата ще се представи ученическо творчество, посветено на Апостола на свободата
– есета, разкази, стихотворения и рисунки. Най – добрите ще бъдат наградени. Рисунките да бъдат формат до 40 – 50 см.
Творбите да се изпращат на адрес:
Народна библиотека „Иван Вазов“ гр. Пловдив ул. „Авксентий Велешки“ 17
За Петко Георгиев - за конкурса „Апостолът на свободата“ до 12. 02. 2016г.
Откриване изложба - „Рисунка на Апостола на свободата
Васил Левски” във фоайето на Народна библиотека „Иван Вазов”,
първи етаж-15 февруари - 16.00 ч. до 29 февруари, 2016 г.
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ШАХМАТ
Нова задача:

Бели 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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