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Мона-Никол Николаева Апостолова от 4 в клас спечели отново сребърен медал на международното състезание "Математика
без граници", в което участват 5803 деца от цял свят. Във 2 клас
Мона-Никол беше сребърен медалист, а в 3 клас - с бронзов медал от престижното състезание.
През тази година четвъртокласничката прибави
към отличията си и бронзов
медал от градския кръг на
математическото състезание "Черноризец Храбър".
Интересът й към математиката я поставя и сред участниците във финалния кръг
на конкурса "Математически звезди" през 2015 г. и
2016 г.
Тодорка Тахчиева – класен ръководител
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Открит урок „Знания за Европа”

На 30 ноември 2016 година Европа Директно – Пловдив изнесе урок в ОУ „Алеко Константинов” на тема „Знания за Европа”. Урокът бе представен пред 2 б клас с класен ръководител
г-жа Търева. Основната задача на децата по време на урока бе да намират държавите-членки
на Европейския съюз на специална карта, изработена от практикантките в Европа Директно, и
да поставят знамената върху нея. За награда всички ученици от втори клас получиха книжка за
оцветяване „Ти и Европа” и балони с усмивка.
Благодарим на децата за участието и ентусиазма, който показаха по време на урока!

Нина Търева – класен ръководител
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ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ * ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Арт работилница

"

Приложни изкуства"

Цел: Запознаване на учениците с различни
видове природни материали и приложението
им. Изработване на творби за украса на помещение, изложби, базари при участие в различни
конкурси и мероприятия. Запознаване с различни техники при декупаж, изработване на различни фигури и украси чрез оригами, плетки и шие-

не. Стимулиране активността на децата за учене
чрез творчески занимания с различни видове
материали.
В момента изработваме различни видове оригами от хартия. Днешното занимание е
свързано с изработка на оригами - поставка за
телефон.

Таня Невлева – ръководител на работилницата

Клуб „Аз чета на английски език”
Добре дошли в клуба на
приятелите на книгите, английския език и четенето за
удоволствие. Наши помощници са колекцията от книги „Чета с Биф, Чип и Кипър”
на издателство „Оксфорд” и
книги от поредицата Primary
Classic Readers. Целта ни е да
подпомогнем развитието на
езиковата компетентност четене на английски език в ранна училищна възраст. Някои
Разказите са чудесно илюстрирани и поднесени с много хумор.
от заглавията са придружени
с аудио файлове, което подпо- Това държи децата силно мотивирани, тъй като забавлявайки се те
мага и развитието на езикова- учат и същевременно развиват своята увереност и обогатяват активния си речник.
та компетентност слушане.
Весела Русева – ръководител на клуба
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Клуб ,,Младите актьори”
Разделени на малки групи,
учениците драматизират избрана от тях приказка. Разучават думи, превъплъщават се в
различни герои, пренасят се в
други времена и нрави. Предстои участие в постановки, изработване на кукли и декори,
представяне на ,,Моят театър”.
Занятията се посещават с
огромно желание от всички
деца.

Мариана Найденова – ръководител на клуба

Клуб „Математичко”
На 25 ноември занятието на децата от клуб „Математичко” се проведе от г-жа Димитрова.
Тя влезе в ролята на учител и разказа на учениците математическа приказка за „Алиса в страната
на чудесата”.
Заедно решаваха математическа кръстословица и се докоснаха до чудесата на Евклидовата геометрия и геометрията на
Лобачевски. С помощта на г-жа
Димитрова децата сглобиха макети на къщички от геометрични фигури и се убедиха, че математика присъства навсякъде в
живота ни. Преди да си тръгне,
гостенката похвали математичковците за работата им и обеща, че пак ще дойде при тях.
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Нина Търева – ръководител на клуб ,,Математичко”

Клуб „Вълшебство от думи“
През тази учебна година продължава своята работа клуб „Вълшебство от думи“. Учениците от
3 а клас с голям интерес започнаха да творят кратки и забавни истории по фантазиен бином, да
съчиняват гатанки и лъжегатанки, както и много други интересни теми, свързани с усвояването на
българския език.
Цели:
• Формиране на траен интерес и любов към родния език.
• Усвояване на техники за съставяне на собствен текст, отговор на литературен въпрос, подобряване на четивна техника, четене с разбиране.
• Развитие на комуникативно-речевите умения на учениците чрез система от теми за творческо писане.
• Овладяване на правописни и правоговорни знания.
• Развитие на словотворческите способности на учениците.
• Овладяване на умение за адекватно възприемане на художествен текст.

Виктория Стойнова – ръководител на клуба
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ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Клуб Кариера
Втори „а” клас в клуб „Кариера”

С много игри и усмивки стартира работата на
клуб „Кариера” в нашето училище – заредиха го
с енергия и детски смях малките ученици от 2 а
клас. Те бяха въведени в новообзаведената зала
на клуба от класния си ръководител г-жа Динева,
където ги посрещнаха г-жа Петрова и г-жа Минева.

В първия се возеха професиите, използващи униформи, във втория – професиите, работещи със словото, в третия – професиите,
предлагащи услуги, в четвъртия – професиите, свързани със здравето и спорта, в петия
– професиите в областта на производството и
в шестия – професиите, свързани с наука или
изкуство.
Малките ученици се питаха как хората избират какво да работят и решиха да поговорят за това със своите родители. Любопитни
са да разберат как те са направили своя избор на професия и дали работят това, за което са мечтали като деца. Учениците от 2 а клас
с нетърпение очакват следващата ни среща.

Започна тяхното пътуване с „влакчето на професиите”. Децата се забавляваха, докато на различните гари се качваха различни професии и
всеки отиваше в своя вагон. Учениците разбраха,
че и професиите си имат семейство и могат да се
групират по различни признаци. Нашият влак пътуваше с шест вагона.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Шести „а” клас в клуб „Кариера”

И нашият клас започна „работа” в клуб фесии, дали ни харесват или не, какво трябва
„Кариера”. Като казвам „работа” се шегувам, да учим, за да изберем определена проферазбира се, защото ние играхме различни ин- сия.
тересни игри и наистина се забавлявахме. ГоПрекарахме си страхотно!
ворихме за нашите семейства и техните проБлагодарим Ви, г-жо Минева!

Преслава Каличкова – 6 а клас
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Професиите в моя род

На 2 декември учениците от 4 в клас посветиха часа на класа на наследствените професии
в техния род. Всеки ученик направи своето родословно дърво и на него проследи професиите
на близките си. След това децата интервюираха членове от своите семейства, за да разберат
подробности за тяхната професия - какви са трудностите, какво ги мотивира, какво ги удовлетворява.
Голяма част от учениците изготвиха постери и запознаха класа с професиите на своя род. Така
децата научиха много интересни неща за труда на мениджъра, архитекта, фермера, учителя, етнографа, лекаря, агронома, фармацевта, рибовъда.

Мария Костурска

Иван Фъсов

ва

о
игор
р
Г
он

Ив

Стефан Гайдаров

Димитър Василев
Т. Тахчиева – класен ръководител на 4 в клас
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НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

Оценяване

/продължение от бр. 161/

Текущи изпитвания

1. По учебните предмети, изучавани в I, ІІ и IІІ клас, не се формира срочна оценка.
2. По учебните предмети, които се изучават с повече от един час седмично, се оформя
срочна оценка и се внася в съответната документация. За учебните предмети, които се изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка.
3. За резултатите от обучението:
в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;
във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател;
от IV до VІІ клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.
4. Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се
обучава в дневна или индивидуална форма и неговата възраст е съответната за този клас или
я надхвърля, но с не повече от три години.
5. Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна
оценка “слаб (2)” по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна или индивидуална форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
За такива учениците задължително се организира допълнително обучение по време на
лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.
При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна
година.
6. Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ
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Добро е

Днес Библията е една от най-разпространените и най-четени книги в света. Една от причините за това е, че тя представя основите на човешкия живот. А един от библейските митове, свързани с нея, е митът за сътворението на света.
Бог създава Земята, моретата, всички живи същества - всичко създадено е добро. Най-висшето творение на Бог е човекът. Този акт на създаване и творене отключва доброто в постъпките
ни и в самите нас. Още от древността са залегнали въпросите за смисъла на съществуването.
Оттогава се е зародила и идеята, че всеки от нас трябва да се стреми към съвършенство, за да
направи Земята, която Бог е създал, едно по-добро място за живеене. Друг е въпросът как ние се
отнасяме към тези думи: "За един по-добър свят", "За една по-чиста природа".
Още от малки децата се учат да садят дръвчета, да се държат добре помежду си, да вярват в
доброто. И всяка вечер заспиват с приказки за храбри принцове и красиви принцеси, в които винаги побеждава доброто. С течение на времето се разбира, че нещата не са толкова прости. Вече
големи, децата осъзнават, че светът всъщност е враждебен и отблъскващ, ненавистта, злобата и
алчността надделяват над доброто. А човекът е венец на творението Божие и е надарен със свободата и силата сам да кове съдбата си и чрез действията си да променя света. А светът би бил
едно по-добро място, ако ние не просто съществуваме, а се стремим да го създаваме и претворяваме към онова, което искаме да бъде. Защото всеки един жест, всяка грижа към природата
може да направи Земята едно по-приветливо и красиво място, както Бог я е създал с добро.
Не съществува съвършен свят и може би никога няма да има, но ние трябва да се стремим
към него, защото съдбата ни зависи от нас и защото "доброто ще спаси света".
Петя Караджова, 5д

Добро е

Още от древността хората са правили добрини: помагали са си, творяли са.
Както и в началото на света. Бог е творил, а това да твориш е добро.
Според мен, доброто означава да направиш услуга на някой, да му помогнеш, да му подадеш ръка, когато е в беда.
Добрината към хората не трябва да се изчерпва. Добрините са това да направиш нещо полезно за другите около нас.
Как мога да затвърдя решението си? Например, ако направиш добро, то ще ти се върне.
Мисля, че всеки може да е добър, само ако го пожелае.
Добрите хора, които правят добрини, се наричат добродетелни.
Доброто винаги е около нас, не трябва да го забравяме!
Кристияна Бекирова, 5 г клас
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Децата нематериалисти
Всички родители мечтаят децата им да
израснат с мисълта, че най-важните неща в живота не са материални придобивки. Но да накараш едно дете да проумее тази концепция не
е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Това може би се дължи на факта, че децата
растат с очакванията, че трябва да имат всичко,
което пожелаят. Множеството реклами, които
ги заливат ежедневно, подсилват това грешно
възприятие. Освен това ги карат да мислят, че
материалните придобивки дават повече самочувствие и удовлетвореност.
Как да сте сигурни, че вашите деца няма
да станат жертва на търговските манипулации, което да ги превърне в материалисти?
Независимо дали сте родител на малчуган,
подрастващ или тийнейджър, никога не е късно да приложите
тези 6 тактики, за да покажете на
детето си кои са истински важните неща в живота.
1. Покажете на децата си, че можете да се забавлявате, без да харчите
много пари
Търсете начини за забавление,
които не изискват огромни финансови разходи. Така ще възпитате у
децата разбирането, че забавата
невинаги върви ръка за ръка с
харченето на много пари и материални придобивки. Можете да танцувате, да
пеете на караоке у дома, да рисувате, да се разхождате и играете в парка и др.
2. Изградете у децата чувство за благодарност
Създаването на навик да са благодарни
за нещата, които имат, вместо да мислят
непрекъснато за всичко, което нямат и искат да притежават е много сполучлив метод
за възпитание на отговорни към материалните придобивки личности. Карайте децата
си да назовават всеки ден по едно нещо,
за което са благодарни, и скоро това ще се

превърне в ритуал в тяхното ежедневие.
3. Подбирайте наградите, с които поощрявате доброто поведение
Ако детето се е държало добре на публично
място или е изпълнило по-трудна от обикновено
домашна задача, не му купувайте играчка или
нова видео игра. Вместо това като награда му подарете посещение в музея или на някакво друго
място, което то ще хареса. Замяната на материалните награди с подаряване на емоционално
преживяване е сигурен начин да предпазите детето си от превръщането му в материалист.
4. Внимавайте какво говорите пред
децата
Много важна част от възпитанието
на децата във всяко едно отношение е
личният пример, който им давате. Ето
защо внимавайте какво говорите пред
тях. Ако обсъждате завистливо новите
обувки на приятелка или коментирате последния модел телефон, с който
незнайно как се е сдобил ваш колега
пред детето, това ще породи същото
поведение и от негова страна.
5. Научете децата да предават
доброто нататък
Опитайте се за да разширите
кръгозора им на състрадание
чрез жестове на добра воля.
Като ги учите да помагат на други хора, които
имат нужда, ще изградите в тях навик да не се
фокусират само и единствено върху собствените си нужди и желания.
6. Определете семейните ценности
Ако искате децата ви да си изградят собствени принципи и ценности, трябва да им дадете пример, като определите такива първо в
семейството си. След това им покажете къде е
мястото на тези ценности в реалния живот. Например, ако щедростта е една от тях, то тогава
научете децата си да споделят това, което притежават, с тези, които имат по-малко от тях.
Здравка Петрова - педагогически съветник

Източник: www.roditel.bg
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Подготовка
за Коледния базар

Елена Пенишева - библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Pускoе лакомство
медовый пряник
Пряники — одно из самых
древних кондитерских изделий.
Следы их можно обнаружить
ещё в гробницах эпохи
Древнего Египта.
Первые пряники на Руси
назывались «медовым хлебом».
Появились они около IX века. Представляли собой смесь
ржаной муки с медом и ягодным соком, причём мëд в
них составлял почти половину от всех других
ингредиентов.
Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы.
В XII-XIII веках на Руси начали появляться экзотические пряности, привезённые из
Индии и с Ближнего Востока. Тогда пряник получил своё название и практически
окончательно оформился в то лакомство, которое известно нам.
Вкус русских пряников зависел от теста и, конечно, от
добавок, среди которых наиболее популярными были
чёрный перец, итальянский укроп, апельсиновая корка,
лимон, мята, кориандр, ваниль.
Для придания желтого цвета в тесто добавляли жжëный
сахар. В Сибири при приготовлении пряников в тесто
добавляли сушеные ягоды малины или клюквы.
Пряники делали для подарков и
именин, для свадебного обряда, для
праздничных трапез, для украшения новогодних елок.
На некоторых пряниках оттискивались буквы
алфавита, с их помощью дети могли учиться
читать.
Пряники было принято дарить в Прощеное
Воскресенье перед началом Великого поста.
Визиты сопровождались подношением очень
больших пряников весом от двух до
пяти килограммов.
Начиная с XV века пряники становятся неотъемлемой
частью русской национальной культуры и присутствуют во
всех сферах жизни: быту, празднествах и ярмарках,
народных гуляньях, фольклоре.
В городе Тула есть памятник медовому прянику.

Мария Николова - учител по руски език
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

9 неща, които тялото ти прави,
за които не си знаел,
че са защитна реакция
/Продължение от бр.161/

Набръчкване на кожата

Бръчките, които се появяват върху кожата на ръцете
ви, играят важна роля. Това явление се дължи на факта,
че когато тялото се сблъсква с повишено количество на
влага, го разбира. Така кожата на ръцете ви веднага започва да се променя по начин, който ще направи по-лесно за вас да усетите гладки повърхности.

Загуба на паметта

Загуба на паметта често се случва след появата на неприятни преживявания. Мозъците ни буквално изтриват
най-страшните моменти от спомените ни.

Настръхване

Основната функция на настръхването е да се намали
количеството на топлината, която се губи през порите на
кожата ни. След това е по-лесно да се затопли в негостоприемните климатични условия.

Сълзите

Освен качеството на защита на лигавицата на очите ни
сълзите ни предпазват и от чужди предмети, влизащи в контакт с очите. Те служат също като инструмент на “емоционална защита.” Учените смятат, че в стресови ситуации тялото създава нов, мощен източник на раздразнение, с цел
да се отвлече вниманието от болката. Отпуснете се, вашето
тяло си знае работата!

Богдана Стамболова /Мумджиева/ - начален учител
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Ш А Х М АТ

РЕФЕРЕНДУМ

Уловки в някои
дебюти
от шахмата

Някои дебюти в шахмата предлагат уловки,
водещи до ранен мат.
По-долу са цитирани едни от най-известните партии, където уловките са довели до бърза
победа/мат.
• Защита Бенони, Йермолински - Тейт,
Рено 2001
1.d4 c5 2.d5 e6 3.Kc3 e:d5?! 4.K:d5 Ke7 5.Og5
h6 6.Oh4 Да5+ 7.c3 Kf5?? 8.Да4!! Д:a4 9.Kc7 x
(1-0)
• Блекбърн-Шилинг гамбит (Италианска
партия)
1.e4 e5 2.Kf3 Kc6 3.Oc4 Kd4?! 4.K:e5!? Дg5!
5.K:f7?? Д:g2 6.Tf1 Д:e4+ 7.Oe2 Kf3 x
• Будапещенски гамбит
1.d4 Kf6 2.c4 e5 3.d:e5 Kg4 4.Of4 Kc6 5.Kf3
Ob4+ 6.Kbd2 Де7 7.a3 Kg:e5! 8.a:b4?? Kd3 x
• Будапещенски гамбит
1.d4 Kf6 2.c4 e5 3.d5?! Oc5 4.Og5? Ke4!
5.O:d8?? O:f2 x
Димитър Илчев – ръководител
на шахматен клуб

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!
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