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По повод 20 ноември - Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранспортни произшествия, с учениците от 
2б клас проведохме беседа за тяхното поведение на пътя и 
опасностите, на които те са изложени и как могат да се предпа-
зят от тях. Извършихме демонстрация за безопасно пресича-
не на улица ”Преслав” и децата упражниха в реална ситуация, 
наученото в клас, относно правилата за безопасно поведение 
на улицата. 

РУБРИКИ:
Учебна дейност

Нина Търева - класен ръководител 
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Д о б р о  е
Да правим добро означава да мислим за другите и да вършим нещо полезно и необходи-

мо за тях.
Пример за това е Бог, който направил подходящо място за живот на всяко животно. За ри-

бите това е водата, за птиците — небето, а за сухоземните животни — сушата. Освен това Той 
направил така, че да има достатъчно вода и храна за всички. Накрая огледал Земята, за да е 
сигурен, че всичко е добро и нищо не липсва.

Ние можем да му подражаваме, като се интересуваме от какво имат нужда другите. По-
някога е достатъчно да им кажем нещо мило. Друг път може да им дадем нещо, от което се 
нуждаят. Това е добро, защото така им помагаме и ги правим щастливи.

Някои хора обаче не мислят така и вършат зло, а не добро. Те тормозят другите, нараняват 
ги и така ги правят нещастни.

Хубаво е всички хора да вършат добро, защото така всички ще бъдат щастливи.
                                                                       Захари Лазаров, 5а клас

Д о б р о  е
Още от древността всички са се стремили към добро-

то. Оттогава се е зародила идеята, че всеки от нас трябва 
да се стреми към съвършенство, за да направи света око-
ло себе си едно по-добро място за живеене.

Както Бог е сътворил света с много любов и доброта, 
така и от малки децата се учат кое е добро. Те се учат 
да садят дръвчета, да се държат добре помежду си, да 
вярват в приятелството, да помагат на онези, които имат 
нужда. Дори вечер децата заспиват с  приказки, в които 
накрая винаги побеждава доброто.

Аз обичам да правя добро, въпреки че много често е 
трудно да преценим, кое ще е добро за някого.

                                                                                                         
Алекс Канева, 5д
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Д о б р о  е
Има много начини да направиш добро.
Според мен добро е, когато помагаш на човек в нужда, когато искаш да зарадваш някого и 

когато създаваш нещо хубаво и полезно.
Много често помагаме на хората, когато видим, че са затруднени или са в беда. Помагаме 

им с нашите постъпки. Но често помагаме и с думи – за да успокоим човек, да изразим съчувст-
вие, да го посъветваме или пък окуражим.        

Друг път можем да развеселим човек, да създадем добро настроение. Добро е, когато за-
радваш някого и го накараш да се усмихне.

Добро е, когато създаваш, а не разрушаваш. Така е и в текста „Добро е“, където се разказва 
как Бог създава живота на нашата Земя. Най-хубаво е, когато създаваш нещо добро с желание 
и любов. Тогава то е красиво и може да трогне, да зарадва другите. Това правят и творците, 
когато създават своите творби - картини, музика, книги, театър и кино. Най-въздействащите от 
тях са шедьоври. По този начин създателите им радват и вдъхновяват много хора.  

Добро е, когато човек се стреми да подобрява себе си, да се усъвършенства.  Всеки трябва 
да се стреми към добро възпитание и знания, защото така ще бъде по-полезен и на другите. 

Добро е, когато се стремим да бъдем справедливи и приятелски настроени. 
Добро е, когато накараш някого да се замисли за доброто и на свой ред направи добро.  
Добро е, когато оценим добротата на друг и изразим своята благодарност.
Понякога, ако не можем да помогнем, добро е просто да не вредим и да не рушим.
Затова мисля, че добро е, когато с думи, с постъпки или със създаденото от теб, се стремиш 

да бъдеш полезен и да правиш другите щастливи!
Калоян Горанов, 5 а клас

Още от древността проблемът за доброто и злото вълнува човека. От Библията знаем, че 
всяко божие творение: големите и малките риби, пъстроцветните птици, мъничките насекоми 
и огромните хищници – всичко създадено било добро. Доброто съществувало преди същест-
вуването на човека и независимо от това какво мисли човек за него.

Старогръцките митове и легенди също се занимават с това какво е добро и зло, щастие и 
страдание, живот и смърт.

Добро е всичко, което считаме за ценно, благоприятно и полезно, което правим с благо-
родна цел. Да направиш добро, означава да помогнеш на човек в труден момент, когато той 
има нужда и иска това. Добро е, да дадеш всичко от себе си, без да очакваш нещо в замяна. 

Спомням си за едно момиченце, което отряза косите си и ги дари за перука на своята болна 
от рак учителка. Учителката беше много щастлива от тази добрина и сподели, че сякаш детето 
е дарило не само косата, а и сърцето си. 

Добрини можеш да правиш и в ежедневието си, само да поискаш. За да направиш добро, 
можеш да помогнеш в домакинските работи: да измиеш чиниите, да изхвърлиш боклука, да си 
почистиш стаята, да помогнеш в пазаруването и др.

Добро е когато правим комплименти и казваме добри думи като: „Благодаря“, „Заповя-
дай“, „Моля“, „Няма за какво“ и други.

Добротата е безценно нещо и никой не може да ти го отнеме.
                                                                   Атанас Христов, 5 г клас

Д о б р о  е
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Клуб Кариера

У с м и в к а
Когато някой те дразни,
когато някой те бие и рита,
и всички викат ,,Да започваме боя!”
почакай, не бързай, не викай!
Недей се гневи и обижда,
покажи им усмивката твоя.
 Поспри, усмихни се, 
с усмивка да спечелим двубоя!

Борислав Димитров, 2 в клас

Уважаеми родители и ученици, колеги и приятели,
Нашето училище бе избрано заедно още 41 училища в страната да участва като пилотно в 

реализирането на национален проект „Система за кариерно ориентиране в училищното обра-
зование”. Това, че сме сред избраните, за нас означава признание и повод за гордост, но също е 
основание да работим още по-упорито и всеотдайно за бъдещето на нашите деца.

Кариерното ориентиране е насочено към откриване на интересите и способностите на уче-
ниците и формиране на адекватна самооценка като основа за избор на образователен път и про-
фесия. То е свързано с насърчаване на самостоятелността и инициативността на младите хора в 
процеса на развитие на умения за професионален избор. Кариерното ориентиране в училище 
ще се реализира чрез дейностите на клуб Кариера, с които вече сте запознати от страниците 
на Aleko-on-line и от родителските срещи, на които г-жа Петрова и г-жа Минева са представили 
проекта.

В програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище са включени четири 
тематични области: Осъзнаване на възможностите, Самоосъзнаване, Учене за вземане на реше-
ние и Учене за осъществяване на преход. Тя е съобразена със спецификата на българското учи-
лищно образование и обхваща всички етапи, степени и видове училищното образование. Освен 
да въведе децата в света на професиите, програмата има интегриращи функции за учениците 
със специални образователни потребности и ролята на превенция на обучителните трудности. 
Организираните от педагогическите специалисти с помощта на кариерните консултанти от ЦКО 
дейности и осъществени с иновативни методи и форми на извънкласна работа,  ще помогнат на 
учениците от различните  етапи да осмислят значението и ползите на кариерно ориентиране за 
успешното им личностно и професионално развитие.

Скъпи родители, надяваме се и разчитаме на вашето съдействие и подкрепа. Поощрете уси-
лията на децата си да усвоят нови умения и да се включат активно в дейностите по проекта, кои-
то ще са интересни, забавни и атрактивни. Разкажете им как вие сте намерили своето призвание 
и сте направили своя професионален избор. За нас участието в този проект е шанс да направим 
училището едно по-привлекателно място.

Красимир Ангелов – директор на ОУ „Алеко Константинов”
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НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

/продължение от бр. 160/

Текущи изпитвания
7. Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхва-

та - индивидуални и групови.  

8. След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се 
поставят текущи оценки. 

9. При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката 
си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено. 

10. При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на ин-
дивидуално поставени задачи или въпроси.   

11. При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори 
на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се из-
вършват за не повече от един учебен час. 

12. При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групо-
во поставени задачи или въпроси. 

13. При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на 
групово поставени задачи или въпроси. 

 14. При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик. 

/следва продължение/

Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ

Оценяване
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Детето ви…
→ …има ли силни емоционални реакции?
→ …плаче ли често, даже и пред други хора?
→ …разстройва ли се, когато някой друг е 

разстроен?
→ …преживява ли нещата по-дълбоко от 

другите деца?
→ …реагира ли прекомерно на дребни 

случки?
→ …трудно ли се ангажира към промяна на 

планове?
→ …изпада ли в „детинска ярост“ на възраст, 

на която повечето деца вече не го правят?
→ …изглежда ли уязвимо и лесно ранимо?
→ …чувства ли се наранено от критика?
→ …склонно ли е да вижда несправедли-

вост и предателство?
→ …проявява ли нетърпимост към грешки-

те на другите?
→ …прибързва ли да заключи „те вече не са 

ми приятели“?
→ …срамува ли се прекалено много?
Някои деца сякаш 

са родени с емоцио-
налност в широки гра-
ници. Реакциите им 
са по-продължителни, 
по-чести и по-силни 
от средното. Те нико-
га не са само малко 
разстроени, тъй като 
много бързо изпадат 
в пълно отчаяние. 
Чувстват се дълбоко 
наранени от събития, 
за които другите деца 
не обръщат внимание. 
За тези чувствителни деца емоциите са като 
приливна вълна, върху която нямат контрол.

Чувствителността 
в детска възраст
Когато на децата им липсват уменията, не-

обходими им, за да се справят с емоционалните 

си реакции, те изпитват, както личностно, така и 
социално нараняване. През твърде голяма част 
от живота си такива деца се чувстват нещастни, 
тъй като лесно биват съкрушени от дребни не-
сполуки. Другите деца обикновено ги избягват. 
Никак не е забавно да имаш срещу себе си чо-
век, който е непрекъснато разстроен от нещо. 
Плачът или изпадането им в ярост пред съуче-
ници или други деца може да ги превърне в 
лесна прицелна точка за тормоз – насилници-
те им ще се опитват да предизвикат изблиците 
им, за да се забавляват.

Има ли връзка интелигентността
със свръхчувствителността 
в детството?
Някои теоретици уверяват, че емоционал-

ната „свръхвъзбудимост“ е неразделна част от 
високите умствени способности. Това обаче е 
заобикаляне на проблема. Безспорно има мно-
го умни деца, които трудно овладяват емоци-

оналната си чувст-
вителност, но да 
не търсим причи-
ните за това, за-
щото „О, да, то си 
е такова“, е равно-
силно да обречем 
тези деца да бъдат 
цял живот нещаст-
ни. Децата, кои-
то са склонни да  
реагират по-бур-
но и по-често на 
събития, които ги 
разстройват, мо-
гат да усвоят начи-

ни да се успокояват и имат огромна потребност 
да го направят. Умението да овладяват по кон-
структивен начин неудобството и разочарова-
нието е съществена част от тяхното израстване. 
Просто някои деца трябва да положат по-голе-
ми усилия от други, за да се научат на това.

Чувствителните деца
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Справяне, вместо търсене 
на отдушник – как да научим 
детето си на това?
Трябва ли да оставите чувствителното си 

дете да излее чувствата си чрез кряскане, ри-
тане и удряне с юмруци на възглавници? Отго-
ворът е „не“. Няма абсолютно никакво научно 
доказателство за каквито и да било ползи от 
търсенето на отдушник на чувствата. Макар че 
безспорно е по-добре едно дете да удари вър-
ху чина, вместо да удря съученик, нито една от 
тези две стратегии няма да подобри положени-
ето му или да му помогне да изпитва повече 
сигурност. Удрянето, тропането с крака, кря-
съците, когато си мисли, че е постъпено зле с 
него, само помага за повторно преживяване на 
негативните чувства. А освен това другите деца 
ще гледат да избягват или ще се присмиват на 
тези, които публично изливат чувствата си.

Да научим децата 
да се справят с чувствата си…
…не означава да ги оставим да „изкарат“ 

от себе си това, което ги мъчи. Напротив, то 
предполага да им помогнем да разберат ре-
акциите си, да променят интерпретациите си 
на ситуацията, да приемат неизбежните раз-
очарования, да знаят кога и как да си дават 
почивка за освобождаване на напрежението 
и да реагират градивно на проблемите. По-
лагайте грижа да възпитавате емоциите на 
децата си така, както ги учите на обноски – 
говорете, обяснявайте, давайте топлота, на-
карайте детето да споделя. Не се отказвайте, 
ако след няколко опита поведението на де-
тето не се промени. Всичко зависи от вашите 
усилия и търпение, за да може вашият син 
или дъщеря да израсне емоционално и да за-
почне да владее твърде бурните си реакции.

В статията са използвани материали от 
книгата „Мъдро родителство за умни деца“                       

Здравка Петрова - педагогически съветник

Източник: www.roditel.bg

Петко Р. Славейков и неговите 
басни - извънкласно четене

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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,,Лекар и болний”,,, Павун и врана”, ,,Ли-
сица и лъв”, „Орел, рак и щука” са само част 
от басните, чрез които учениците от третите 
класове си припомниха някои от творбите 
на П. Славейков, често присъстващи в техни-
те читанки. Опитахме се заедно да разберем 
езика на славейковото време, а след това и 
да открием поуката в прочетените текстове. 
Презентацията пък ги запозна с биографи-
ята на учителя – възрожденец, на политика, 
на бореца за народно добруване Славейков. 
Искрено съжалиха за изгубените в пожара 

ръкописи и събраните от писателя 15 000 по-
словици. Особено ги впечатли факта, че Петко 
Славейков е установявал с учениците си сво-
бодни взаимоотношения, вследствие на кое-
то те често го приемали не като учител, а като 
съученик и другар. Въпреки това, по думите 
на пловдивските му ученици, смятали за го-
ляма чест да са близо до него и да се радват 
на обаянието му. И както по нова време ги е 
получавал, така и сега, в широко отворените 
очи на децата видях уважение и респект към 
личността на този заслужил човек.

Елена Пенишева - библиотекар
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Нови книги в библиотеката
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Did you know the dot on top of the letter ‘i’ is called 
a tittle?

Did you know the word ‘uncopyrightable’ is the 
only 15 letter word that can be spelled without repeat-
ing any letter?

Did you know that you can spell the word ‘level’ 
the same backwards?

Did you know the word ‘underground is the only 
word that begins and ends with the letters ‘und’?

Did you know the word ‘almost’ is the longest word 
spelt alphabetically?

Did you know the first letters of the months July through to November spell 
JASON?

Did you know there are only 4 words in the English language which end in 
‘dous’ (they are: hazardous, horrendous, stupendous and tremendous)?

Did you know the oldest word in the English language is ‘town’?

Did you know ‘Bookkeeper’ and ‘bookkeeping’ 
are the only 2 words in the English language with 
three consecutive double letters?

Did you know the word ‘Strengths’ is the 
longest word in the English language with just 
one vowel?

Did you know the most commonly used letter 
in the alphabet is E?

Did you know dreamt is the only word that 
ends in mt?

Did you know the longest one syllable word in 
the English language is ‘screeched’?                                   

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Did you know?
Some interesting facts about English language

             Стела Куртева - учител по английски език
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Нашите тела са сложна съвкупност от множество биологични цикли и системи, чието разбиране 
може да се окаже трудна задача.

Защитните механизми на тялото ни сформират една обща защитна система.
Тази система  ни защитават от увреждане, от околната среда, от вредни газове, алергени и редица 

неща, които потенциално могат да ни навредят,  24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.
Ние от екипа на “Поничка” избрахме за вас девет очарователни неща, които тялото ви прави, за 

да ви защити!

Прозяване
Основната цел на прозяване е да се охлади мозъка, след като 

е бил прегрял или претоварен.

Кихане
Обикновено кихаме, кога-

то в носа ни попаднат  твърде 
много алергени, микроби, прах 
или други дразнители. Кихането 
е начин да се отървем от този 
“боклук”.

Протягане
Инстинктивно се протягаме, за да се подготвят телата ни за 

физическите натоварвания, които очакваме  по време на деня. 
Освен това, при протягането се възстановява притока на кръв и 
настроението ни се подобрява.

Хълцане
Много бързото ядене, пог-

лъщането на  големи хапки хра-
на или просто  преяждането  е тясно свързано с нашия стомах и 
диафрагма. Резултатът е пристъп на хълцане.

Чувството, че падаш, докато спиш
Това е странно чувство, когато току-що си заспал и получиш спазъм на мускулите толкова силно 

сякаш падаш от леглото и се събуждаш веднага.
Това явление е резултат от факта, че когато започнете да зас-

пивате, честотата на дишането бързо пада, докато  това на пулса 
се забавя само много леко и мускулите са отпуснати. Удивител-
но, вашият мозък интерпретира тези събития като предвестник 
за смърт. Той се опитва да ви спаси!

/следва продължение/

9 неща, които тялото ти прави, 
за които не си знаел, 

че са защитна реакция

 Богдана Стамболова /Мумджиева/ - начален учител
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 Фигурите са наредени на дъската. Предстои дебютът на партията

Дебют (или начало) в шахмата се наричат първите няколко хода на играта.

Тя се дели основно на дебют, мителшпил и ендшпил и в този смисъл дебютът про-
дължава обикновено до 15-тия - 20-тия ход. Определящи за вида на дебюта обаче са 
първите 3-4 хода. Много от началата имат разклонения със свои собствени имена, на-
пример Атака „Созин“ в Сицилианска защита. Така, за да се определи вида на продъл-
жението, трябва да се проследят повече ходове. Това е необходимо и за определяне 
вида на началото при закритите дебюти, тъй като там често се започва по един начин 
и след разместване на ходовете от основната схема се получава на практика друго 
начало.

Видове дебюти
Различават се 3 вида дебюти:

• открити — с първи ход 1. e2-e4 и отговор на черните 1. ... e7-e5;

• полуоткрити — с първи ход на белите 1. e2-e4 и произволен друг ход на черните, 
различен от 1. ... e7-e5;

• закрити - всички останали.

Дебют

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Ш А Х М АТ
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РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Мили деца,
представяме ви информация за спорта 

ОРИЕНТИРАНЕ 
Предстои учредяване на училищен клуб "Ориентиране", 

в който могат да участват деца от 3 и 4 клас. 

Тези от вас, които желаят да се запишат, нека информират класните си ръководители.

“Ти вероятно много пъти си се замислял съ-
ществува ли спорт, с който можеш да се зани-
маваш във всяка възраст, през всяко годишно 
време и с такова натоварване, каквото ти харес-
ва. Такъв вид спорт съществува. Ориентирането 
- както е прието да се нарича придвижването по 
дадена местност с помощта на картата и компа-
са, е еднакво подходящо за любителите на спо-
койните преходи и за тези, които дават мило и 
драго, за да бягат, за млади и стари, за мъже 
и жени. То раздвижва не само мускулите, но и 
мозъка. И затова поражда истинско чувство на 
жизнерадост, забрава на всекидневните гри-
жи! Ти навярно си почувствал, че това е казано 
прекалено силно. Тогава моля за извинение. Но 
вкусвайки горския дъх, ти сам ще изпаднеш в 
същото искрено въодушевление и ще разбереш 
тези десетки хиляди, които се вслушват в гор-
ските шумове, които намират в тях източник на 
жизнерадост и бодрост.“  /Нурмимаа, 1967/.

Ориентирането -
спорт за всички възрасти!
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“Ориентирането е спорт, в който състезателите посещават определен брой от точки на мест-
ността за възможно най-кратко време, помагайки си с карта и компас.”

Отличителен белег на ориентирането е бягането успоредно с ориентиране из местността. То е 
свързано с напрегната психическа дейност при физическо натоварване. Мисленето и физическо-
то натоварване вървят ръка за ръка, т.е. в състояние на високо физическо натоварване правилно 
да се реши какво да се прави, как и в каква посока да се бяга.

Маршрутът е изчертан върху картата, която 
е единственият източник на информация за със-
тезателите. При преминаването му, те трябва за 
най-кратко време по самостоятелно избран от 
тях път да намерят и преминат през всички кон-
тролни точки. 

Състезанията се провеждат в непознати 
гористи местности в съчетание с открити и по-
луоткрити участъци и с достатъчно разнообра-
зен профил и детайлност на терена. За да има 
истинско ориентиране, местността, картата и 
маршрутите трябва да бъдат непознати за уча- 
стниците, т.е. всички да бъдат поставени пред 
еднакви условия.

доц. д-р Валентин Владимиров – 
председател на спортен клуб по ориентиране – „Пловдив”
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за радост, 
здраве и успехи!


