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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Учебна дейност

Първи ноември - Денят на народните будители, е светъл
празник в духовния календар на България. В своето хилядолетно съществуване родината ни познава и тежки поражения, и робство, и периоди на духовен спад, но като че ли
именно тези неща са раждали след себе си величави примери
на народен и национален героизъм.

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център
Отг. Елена Пенишева
Езикова страница
Отг. Стела Куртева
Училищно настоятелство
Карнеги
Отг. Гергана Стоицова
Забавна страница
Отг. Мария Тотинова
Шахмат Отг. Димитър Илчев

На народните будители се пада тежката задача да събудят и съхранят националния
дух на българския народ. Най-напред хора като
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански , Патриарх Евтимий и Иван Рилски със своя патос,
със своите родолюбиви прозрения възвръщат
живота на националните идеали, припомняйки
славното минало на българския народ. Те създават у него желание за знание, доказват му,
че няма защо да се срамува да се нарече българин. С този светъл ден свързваме имената
и на Г. Сава Раковски, В. Левски , Хр. Ботев, Л.
Каравелов, Стефан Стамболов и много други
- все велики личности, заслужили българи, които са показали какво означава да милееш за

родината си, да възнасяш името й и с гордост
да си готов да отдадеш живота си за нея.
Народни будители е имало не само когато
държавата изпадне в културна и морална криза. По всяко време и през всички епохи е имало
хора, които да припомнят вечните ценности
на народа ни. Но не само да ги припомнят, а и
да разширяват кръгозора на нацията.
И днес народните будители живеят във
всеки творец, книжовник, учител, просветител. Събуждат в душите на своите ученици
чувство за национална гордост, желание за успех и вяра в доброто.
Честит празник, уважаеми колеги!

Силвия Милева – учител по български език и литература
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Турнир по хандбал
На 26.10.2016 г. се проведе турнир по хандбал между учениците от шестите класове. Първата
среща беше между 6а и 6б клас. Играта беше оспорвана, но победата взеха 6а. Турнирът продължи
между 6а и 6в. Играчите бяха подкрепяни от своите съотборници. Победителите 6в клас продължиха съревнованието с 6б и отново победиха. След края на битките, г-жа Минева събра всички
участници и обяви резултата: Първо място за 6в, Второ място за 6а и Трето място за 6б клас. Всички
много се забавлявахме и нямаме търпение до следващото състезание.
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Мария Маркова, 6в клас
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НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

Процедура
при отсъствия
1.
При отсъствия, които се извиняват с медицинска бележка, родителят уведомява
класния ръководител в първия ден, в който ученикът отсъства. Медицинската бележка се представя в първия ден, след връщането на ученика на училище.
2.
При отсъствия, които се извиняват с документ от спортен клуб, в който ученикът
членува, родителят подава писмено заявление при ЗАС, с което заявява причината за отсъствията, един ден преди събитието. Документът от спортния клуб придружава заявлението на родителя или се представя в първия ден, след връщането на ученика на училище.
3.
При отсъствия до 3 дни родителят подава писмено заявление до директора при
ЗАС, един ден преди ученикът да направи отсъствията.
4.
ЗАС представя заявлението на родителя на класния ръководител за становище по
допустимостта на отсъствията.
5.
ЗАС завежда заявлението във входящия дневник на училището и го предава на
директора.
6.
Директорът разрешава отсъствията и чрез ЗАС предава на класния ръководител
копие от заявлението.
7.
Направените отсъствия се оформят от класния ръководител в дневника на паралелката като извинени.
8.
Отсъствия до 7 дни в една учебна година се разрешават от директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет.
9.
След всеки 3 допуснати неизвинени отсъствия на ученика от училище класният
ръководител писмено уведомява родителя и представя копие от писмото на заместник-директора по учебната дейност. Обсъжда с родителя възможностите за отстраняване на причините за
отсъствията.
10.
Класният ръководител предприема процедура за санкция на ученика при допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия, съгласно ПДУ.
11.
При 5 неизвинени отсъствия за един месец, директорът уведомява писмено агенция „Социално подпомагане” за предприемане на действия по спиране на детските добавки.
12.
При отсъствие на ученик, за когото няма предварителна информация от родител,
класният ръководител задължително установява връзка по телефона до края на деня.
13.
Класният ръководител предприема прилагане на процедура за ученик обучаван
в дневна форма, чиито отсъствия - 100 извинени отсъствия за учебен срок, не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета (35% от допустимите отсъствия за срок за един предмет), директорът по предложение на педагогическия съвет
определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на
учебния срок и/или учебна година и налага санкция на ученика, съгласно чл. 199 от ЗПУО.
14.
Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за
годината.
Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ
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,,Домът, в който живеем”
Учениците трябваше да се запознаят с правила за разполагане на обзавеждането. Практическата работа им даваше възможност да си
изберат стая и материали, които да използват за
пресъздаване. При крайния резултат се вижда,
че те са вложили огромно старание ,затова и получените проекти бяха отлични. Кокетни стаички
се усмихваха във всевъзможни цветове. Предлагаме ви да ги видите и вие.

Таня Невлева - учител по бит и техника
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Нели Велева - учител по български език и литература
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Кораб
Стоя изправена на двора
до стария пилон със знамена

корабът водата пори,

и мисля за мечти, неща и хора

но той изведнъж потъва

и че това бе нявга кораб със платна.

и превръща се в пилон на двора.

Корабът по здрач потегляше

Стоя до стария ни кораб,

към далечни и безбрежни брегове

над мене вие се мъгла

и спомени, мечти след него теглеше

и ветрове, подхванати от порив,

и спираше сред някое море.

нашепват ми за две деца.

Морето синьо се вълнува,

Яна Панова, 4б клас

Ивайла Найденова, 3 a клас
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ИЗК УС ТВО

"Капана фест"
На 14, 15 и 16 октомври се проведе четвъртото издание на "Капана фест", превърнал се
в една от емблемите на град Пловдив.
В рамките на тези дни посетителите имаха възможност да се насладят на музикални
изпълнения на три сцени.
На едната звучаха виртуозните импровизации на музикантите от джаз квартета THE
TEACHERS - Цветан Недялков /китара/, Веселин Койчев /китара/, Христо Минчев /бас
китара/ и Кристиан Желев /ударни инструменти/.

На другата сцена се чуваха здравите акорди на словашката група BattleХ.
Във вътрешната сцена в квартал“ Капана“ звучеше класическа музика. Там камерна
формация при оркестъра на Държавна опера – Пловдив, под диригентската палка на
маестро Деян Чобанов, изпълняваше редица
популярни творби – „Либертанго” от Астор
Пиацола, творби на Вебер, „Чардаш” от Виторио Монти. Солист бе световно признатия
български кларинетист Илиан Илиев.
Истинско щастие беше да се потопиш в
тази неповторима атмосфера.

Нина Димитрова - учител по музика
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Децата и

шамарите
Една от автоматичните реакции на много
родители към нежеланото поведение е пляскането. Знаем, че има всякакви родители, всякакви деца и всякакви ситуации, изискващи
дисциплиниране. И със сигурност разбираме,
че гневът и разочарованието, ведно с желанието да вкарат децата си в правия път, кара някои
родители да използват пляскането като дисциплинираща стратегия. Но изследователските
данни категорично свидетелстват, че дори когато родителите са любящи и подкрепящи, пляскането не само не помага за
промяна на поведението в
дългосрочен план, но има
отрицателни последствия в
ред отношения. Разбира се,
има много други подходи,
които са също толкова вредни. Изолирането за дълги
периоди от време, различните форми на словесно
или психическо насилие са
все дисциплиниращи практики, чрез които родителите
нараняват детето, без дори
да са го докоснали с пръст.
Ето защо ние насърчаваме родителите да избягват всеки дисциплиниращ подход, който причинява болка, предизвиква страх или ужас. Най-малкото защото
това е контрапродуктивно. Така вниманието
на детето се пренасочва от собственото поведение и необходимостта за промяна към реакцията на родителя към това поведение. Което
означава, че детето престава да мисли въобще за своите действия. То вече мисли за това,
колко несправедлив и зъл е родителят, че му е
причинил тази болка. Родителската реакция в
такъв случай препятства постигането и на двете
основни цели в дисциплинирането – промяната на проблемното поведение и изграждането

на детския мозък, – защото бива елиминирана
възможността детето да помисли за поведението си и да почувства здравословна вина или
разкаяние.
Друг важен проблем при пляскането е онова, което се случва с детето на физиологично
и невробиологично ниво. Мозъкът интерпретира болката като заплаха. Така че, когато родителят причини физическа болка на детето,
то се изправя пред един нерешим парадокс
от биологично естество. Всички имаме вроден инстинкт, когато сме наранени или се страхуваме,
да се обръщаме за закрила
към онези, които се грижат
за нас. Но когато родителят е
източникът на болката и страха, мозъкът на детето е объркан. От една страна, детето
чувства импулс да избяга от
родителя, който му причинява болка. От друга, се стреми
към него, за да търси сигурност. Така че, когато родителят стане източник на страх
или болка, може да предизвика дезорганизация във
функционирането на мозъка, тъй като за този
парадокс няма решение. Ние наричаме това
състояние „крайна форма на дезогранизирано
привързване“. Стресовият хормон кортизол,
освобождаващ се при подобно дезорганизирано вътрешно състояние, и повтарящите се
преживявания на ярост и ужас, могат да причинят дълготрайни негативни ефекти върху
развитието на мозъка, тъй като кортизолът е
токсичен за мозъка и възпрепятства нормалното развитие. Суровите и жестоки наказания
могат да доведат до значителни промени в мозъка – сред които унищожаването на мозъчни
връзки и дори мозъчни клетки.
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Друг проблем е, че пляскането показва на
детето, че родителят не разполага с друга ефективна стратегия, освен причиняването на телесна болка. Трябва да помислим много сериозно:
желаем ли да научим децата си да разрешават
конфликтите, причинявайки физическа болка
на по-слабите и беззащитните?
Пляскането често слага край на нежеланото поведение в даден момент, но то не е
толкова ефективно в дългосрочен план. Децата често стават по-умели в прикриването на

провиненията си. С други думи, съществува
опасност децата да започнат да правят всичко необходимо, за да избегнат болката от физическото наказание, което означава лъжи и
потайност.
И накрая – трябва да решим коя част от мозъка на детето желаем да развиваме и допринася ли за това пляскането. Родителите могат
да избират да ангажират по-висшата мислеща
част от детския мозък или по-нисшата и примитивна част чрез заплахи, страх, болка и гняв.
Здравка Петрова - педагогически съветник
Из книгата „Дисциплина без драма”
на Д-р Даниъл Сийгъл и д-р Тина Пейн Брайсън

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

24 октомври 2016 г. -

Международен ден

на училищните библиотеки
Отбелязва се от 2008 г. всеки четвърти понеделник на месец октомври по решение на Международната асоциация на училищните библиотекари.
По този повод ученици и учители довършиха започнатото изречение ,,Училищната библиотека
е...” по следния начин:
,,...нужна както за учениците, така и за учителите.” – учител
,,...важно място в много отношения. Богатство за тези, които я познават добре.” – учител
,,...необходима и ценна придобивка.” – учител
,,...помага ни да се реализираме в живота.” – ученик от 6 кл.
,,...добро и полезно място.” – ученик от 6 кл.
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,,...помощник на всички в училище.” – ученик от 6 кл.
,,..където чуваш собствените си мисли и получаваш необходимите знания.” – ученик от 5 кл.
,,...тихо и спокойно място за разговор, четене или друго.” – ученик от 4 кл.
,,...прекрасно място. Обичам да идвам тук и се радвам, че нашето училище има
библиотека.” – ученик от 4 кл.
,,...мой приятел.” – ученик от 3 кл.
,,там чувствам опората на книгите, които винаги ми дават необходимото.” – ученик от 3 кл.
,,...почивам си от шума и прекарвам известно време приятно.” – ученик от 3 кл.
,,...най-хубавото място.” – ученик от 2 кл.

Елена Пенишева - библиотекар
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За първи път
За първи път първокласниците от нашето училище посетиха училищната библиотека. Любопитните очички и ръчички искаха всичко да видят и пипнат. Интересуваха се колко броя книги има в
библиотеката, най-голямата ли е тя в града, как библиотекарят помни всички книги и защо не могат
да си купят каквото им харесва. Получавайки отговор на своите въпроси, децата се запознаха и с
основните правила в библиотеката.
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Даниела Букович – учител по английски език
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Произход на нотите
(Продължение от бр. 157)
По-високите тонове били отбелязвани на повисоки линии, а на всяка от седемте ноти Гуидо
дал име: ut, re, mi, fa, sol, la, si.
Това са началните срички от първите шест
стиха на химна за св. Йоан Кръстител, популярен
по това време, чрез който певците молят да бъде
съхранена силата на гласовете им:
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes.

Фа Familias Planetarium Седемте планети, т.е.
Слънчевата система
Сол
Solis		
Слънце
Ла		
Lactea Via
Млечен път
Си		
Siderae
Небеса.
По-късно към тях се добавя и обозначението
на тона „си“, който се получава от първата сричка в седмия стих Sancte Ioannes, а ut се заменя с
по-благозвучното „до“ идваща най-вероятно от
латинската дума Dominus (Господ).

Гуидо д’Арецо казва, че е на 33 години, когато написва нотите. Те са универсален език, който
ни помага да развиваме себе си чрез музиката.
Тя е един от най-добрите начини за общуване
между хора. Език, който непрекъснато се променя и развива, но който е точно толкова пленителен, колкото е бил и преди хиляди години.
"Дай ни чисти уста, св. Йоанe, за да можем
Привлякъл вниманието на Папа Йоан XIX,
с цялата сила на своя глас да свидетелстваме за д'Арецо получава покана да замине за Рим и да
чудесата на твоите деяния"...
покаже новата си нотация и педагогическия си меПреведени на български език те означават:
тод. Най-вероятно това се случва през 1028 г. КлиДо
Dominus
Господ
матът в Рим обаче не му понася и след известно коРе
Rerum		
Материя
лебание той се установява в един манастир близо
Ми
Miraculum Чудо
дo Арецо, където остава до края на дните си.
Мария Тотинова – начален учител ПИГ-2; по материали от интернет със съкращения
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История на шаха
Шахът произлиза от Индия. Първоначално се
е наричал "чатуранга", което в превод значи "игра
на четири части". В последствие започва да се
казва "чатураджа", което се превежда като "игра
на четиримата раджи". Самата дума "шахмат" е
от арабски произход. Тя се състои от две части,
които на персийски означават "владетел"(шах) и
"безпомощен"(мат).
До края на първото хилядолетие играта завладява Европа, по-късно превзема и Русия.
В миналото шахът се е играел по различни от
днешните правила. До 1475 г. са направени последните промени в играта, които остават до
наши дни.
Има няколко легенди относно създаването на
играта. Според едната един брахман поискал от
своя раджа да му даде възнаграждение за това,
че е измислил играта. Брахмана поискал от господаря си да му даде толкова пшеничени зърна,
колкото показват 64-те полета на шахматната дъска: едно зърно на първото поле, след това на второто поле две зърна, на третото - 4, на четвъртото
- 8 и така нататък до 64-то поле. Раджата се съгласил, но в крайна сметка бил затруднен да изпълни обещанието си, защото се оказало, че общият
сбор на зърната бил двадесетцифрено число.

Според друга легенда военните действия
са вдъхновили създаването на шаха. През 19-ти
век започват да се развиват различни шахматни
организации. Провеждат се дори срещи между
клубовете на различни градове, като например
срещата между Лондонския и Единбургския шах
клубове през 1824 г.
Първият модерен шахматен турнир се е провел в Лондон през 1851 г. Надпреварата е спечелена от германеца Адолф Андерсъм. Стилът му
на игра става типичен за онова време.
Първият световен шампион е Вилхелм Щайниц, който през 1866 г. побеждава Андерсън, а
през 1886 г. и немския майстор Цукертот. Той се
смята за голям шахматен теоретик.
(Продължава в следващия брой)

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
РЕФЕРЕНДУМ

ОХ РА Н А
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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