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радост светла и велика;
чудна песен е запяла
вред земята побеляла.

РУБРИКИ:
* * *

                                                                                              
А във всяка къща мило
свети мъничко кандило,
сякаш пламъка му ален
от звездата е запален.

Коледeн базар

Нашта обич го опасва                                                                                               
никога да не угасва,
както вечните зори
в златен пламък да гори,

та във студ и бури бесни
да живеем пак със песни,
всеки ден що иде нов
да го срещаме с любов.

            Григор Угаров
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Марина, 3 а кл.

Диана, 3 б кл.

Дара, 3 а кл.
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Викторина 
"Коледни и новогодишни 

обичаи и традиции"
На 14 декември ученици от четвърти клас 

участваха във викторина в Дома на учителя, 
в която заедно с деца от още три пловдивски 
училища показаха своите знания за българ-
ските обичаи и традиции. В отбора участваха: 
Радослав Пеев от 4 а клас, Божидар Попов и 
Диана Добрева от 4 б клас, Кристиян Русев от  
4 в клас. Кристиян откри викторината с разказ 
за празника Никулден, а Диана описа тради-
циите в семейството на Бъдни вечер. Журито 
постави отлична оценка на отбора и награди 
участниците с лакомства и грамоти.

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Т. Тахчиева, Е. Щерева, А. Терзиева - класни ръководители на 4. клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб "Природна въртележка"

Викторина "Аз обичам България 
и българския език"

Гергана Стоицова – ръководител на клуба

На 12 декември в училище се проведе тради-
ционната викторина на четвъртокласниците "Аз 
обичам България и българския език". Участваха 
отбори от по 5 ученика, които се състезаваха в 
4 кръга от областите на българската граматика, 
българската литература, история и география на 
България. 

Първо място зае отборът на 4 б клас. Децата 
показаха много знания, работиха в екип и с голя-
мо желание.

Т. Тахчиева, Е. Щерева, А. Терзиева - класни ръководители на 4. клас

През тази учебна година продължава своята 
работа клуб „Природна въртележка“. Учениците 
от 2 в клас с интерес наблюдаваха промените 
в природата през есента, положиха грижи за 
училищните зелени клетки и за засятата от тях 
лавро-вишня.

Цели на клуба:
• Формиране на знания за природата, рас-

тенията и животните.
• Възпитаване на отговорност към околна-

та среда.
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Музиката присъства непрекъснато около нас. Децата обичат да пеят, да танцуват, а часовете 
в музикално студио „Междучасие” им дават възможност  да  осмислят свободното си време чрез 
общуване с изкуството.

Работата по проекта има за цел да подпомогне  развитието на музикалния талант на учениците  
чрез разнообразни дейности - изучаване на солфеж,  вокални изпълнения, свирене на музикални 
инструменти. Чрез активно участие и съпреживяване в творческия процес, участниците ще реали-
зират  своите музикални и артистични заложби, а  участията им в различни представления и програ-
ми ще подпомогнат  осъзнаването на ценността на българските национални традиции и култура.

Нина Димитрова –ръководител на клуба

междучасие
Музикално студио

Вокална група от 4 в клас, в която децата 
пеят, запознават се с народните песенни тра-
диции, развиват своите музикални умения и 
талант. Клубът продължава заниманията на 
учениците с музикални дарби от първи клас, 
които разучаваха и изпълняваха с желание 

песни по повод училищни празници и кон-
церти. Децата сами избират името на групата, 
песните за изпълнение и костюмите, с които 
се изявяват. Заниманията на клуба сплотяват 
учениците и обогатяват класовия живот.

Клуб "Детска планета"

 Тодорка Тахчиева - ръководител на клуба
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Посещение на трети „а” клас  
в клуб Кариера

Третокласниците от нашето училище също 
имаха възможност да посетят клуб Кариера и 
да се потопят в света на професиите. Първи бяха 
учениците от 3 а клас с класния си ръководител 
г-жа Стойнова. Децата бързо разбраха, че пред-
стои забавен час и усмивките грейнаха на лица-
та им. Оказаха се изключително информирани 
и амбициозни млади „професионалисти”. Те по-
казаха много добри знания за професиите и спо-
собностите, които трябва да притежава човек, за 
да упражнява една или друга професия.

Децата разказаха за професиите на своите 
родители и  какво харесват в тях. Те споделиха 
какви искат да станат те, когато пораснат, и как 
са избрали точно тази професия.

Учениците участваха активно в игрите и дис-
кусиите, научиха нови неща и се забавляваха. 

Очакваме Ви с нетърпение отново в нашия 
клуб да учим и играем заедно в света на про-
фесиите!

 Здравка Петрова – педагогически съветник

 Час по кариерно ориентиране

Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
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Днес Библията е една от най-разпространените и най-четени книги в света. Една от причи-
ните 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-ви-
сшето творение на Бог е човекът. Този акт на създаване и творене отключва доброто в постъпки-
те 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 нещата не са толкова прости, вече големи де-
цата 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, 5 д клас

Д о б р о  е

Часът по кариерно ориентиране беше мно-
го интересен. Разбрахме какво се изисква да 
знаеш и можеш за дадени професии. Имаше 
професии, които не познаваме. За тях прочето-
хме в Каталога на професиите, който ни пока-
за г-жа Петрова. А г-жа Минева ни организира 

интересни игри. Работихме в екипи и се със-
тезавахме кой ще изпълни най-бързо и точно 
поставените задачи. 

Много се забавлявахме. Надявам се все 
по-често да имаме такъв час!

Денис Тончев – ученик от 5 а клас
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Д о б р о  е

Д о б р о  е

Да вършиш добро е хубаво и полезно. Благодарение на това човекът е оцелял.
Библията е  една от най-старите книги. В нея има примери за добрини и злини. Още първият 

разказ е свързан с доброто, което Бог извършва - Земята и живота на нея. В най-дълбоката древ-
ност добро и хубаво е било това, което е било полезно.

Добрините на Господ са представени в определен ред. Първо създава Небето и Земята. По-
сле осигурява вода, защото тя е нужна на всичко живо. След това се появяват водните басейни, 
сушата и растенията. За да има живот е нужно Слънце. То дава светлина и топлина. На петия и 
шестия ден създава животните и човека.

Създаването на света е най-голямата добрина,  която Бог е извършил.
Библията и всички книги, които създават писателите, ни учат как да правим добро и да избягва-

ме злото. Трябва да бъдем добри към роднините си, приятели и други. Ако някой човек е изпаднал 
в беда, трябва да му помогнем, дори и да не го познаваме. Има хора, които даряват кръв.

Често се събират пари, за да се направи някакво добро. Така се изпращат деца в чужбина, за 
да се лекуват. Купуват се скъпи апарати за новородени или за други нужди на болницата.

Всеки трябва да направи някакво добро. В нашето село Розовец църквата е била разрушена 
и преди няколко години е била възстановена. Все още има неща, които да се дооправят. Баща 
ми намери и плати на работници да поправят и боядисат оградата. В иконостаса липсваха пет 
икони. Той намери художник и даде пари да се нарисуват иконите. Стана много по-красиво. Те 
му бяха благодарни за добрината.

Човек трябва да върши добро според възможностите си. Няма голяма или малка добрина, тя 
е винаги важна.

Теодора Йондрова, 5 г клас

Още от древността, хората са правили до-
брини: помагали са си, творяли са.

Както и в началото на света. Бог е творил, а 
това да твориш е добро.

Според мен, доброто е да направиш услуга 
на някой. Това да му помогнеш, да му подадеш 
ръка, когато е в беда.

Добрината към хората не трябва да се из-
черпва. Добрините са това да направиш нещо 
полезно за другите около нас.

Как мога да затвърдя решението си? Напри-
мер, 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 на-
ричат 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

Иновативните форми и методи в процеса на обучение имат за цел да формират и развиват 
познавателните способности на учениците. В сравнение с традиционните форми, те поставят уче-
ника в позицията на активен участник в учебния процес и в центъра на образователното взаимо-
действие. Това не е непозната територия за българското образование. Работата в група, беседи, 
интервюта, проекти, диспути – това са методи, с които учителите се стремят да стимулират дет-
ското творчество, да мотивират децата за работа и да дадат възможност за изява на всеки уче-
ник. В обучението все повече навлизат компютрите, таблетите, интерактивните дъски. Но дали 
тази тенденция не крие опасности?

Информационните технологии трайно превземат съзнанието и вниманието на децата ни. 
Младите хора по цял свят стават все по-отдалечени от семейството и реалността. Нужно ли е ро-
дителите да го приемат, само защото е част от модерното общество? Какво могат да направят , за 
да предпазят децата си от опасностите в мрежата?

Представям  Ви шест от най-често срещаните опасности, свързани с модерните технологии, 
пред които са изправени децата ни и семействата в днешни дни, както и идеи как да намерим 
решение.

Децата и технологиите

1. Дигиталните ус-
тройства се използват 
като играчки за отвлича-
не на вниманието, кога-
то няма какво друго да се 
прави.

Независимо от възрас-
тта, детето  много лесно 
може да попадне в капана 
на пристрастяването към 
технологиите, особено в 
свободното си време. Ко-
гато има време, за много 
деца е популярно да са в 
зоната на устройствата, вместо реално да уп-
ражняват социалните си умения, да играят или 
спортуват, да четат книги.

Разумното решение: 
Подобрете взаимоотношенията си като 

спрете да възприемате устройствата за играч-
ки, приемайте ги просто за пособия и  инстру-
менти. Създайте си правила в семейството с 
ясни детайли, как и кога може да се използват 
различните технологии.

2. Децата имат собствени дигитални 
устройства

Често модерните технологии се възприемат 
от децата като символ на тяхната свобода. Тя 
обаче е нездравословна свобода. Често роди-

телите разказват как деца-
та им са силно зависими от 
телефоните си и са силно 
притеснени от този факт, 
защото не са в състояние 
да вземат устройството, 
което „принадлежи“ на 
детето.

Разумното решение: 
Определете до колко е 

необходимо едно дете да 
използва подобно устрой-
ство. Позволявайте на де-
тето да използва телефон 

или друго подобно устройство, но не и да го 
притежава. Ако вече го е възприело като него-
ва собственост му напомнете, че винаги може-
те да въведете нови правила за употребата на 
въпросното устройство.

3. Вярата, че децата ви никога няма да 
се привържат към устройството,  че няма 
да попаднат на нещо неподходящо в мрежа-
та.

Рискът от това да се натъкнат и пристрастят 
към неподходящо съдържание винаги присъст-
ва, без значение колко добре са възпитани и 
обгрижени децата и колко добри са самите те. 
Случва се и на най-добрите деца, и в най-до-
брите семейства.
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Виктория Стойнова - главен учител

Разумното решение:
Не допускайте децата си да имат дигитал-

но устройство в стаята си, особено през нощта. 
Най-често се посещават неподходящи сайтове, 
когато хората са насаме с устройствата си. Съз-
дайте правилото, че в спалнята не се допускат 
никакви технологични принадлежности и ус-
тройства, и през нощта родителите се грижат 
за тях.

4. Да оставяте децата си да използват 
дигитални устройства, когато те искат

Манията към дигиталните устройства се ус-
тановява много лесно, ако децата бъдат оста-
вени без контрол.

Разумното решение:
Определете точни часове за занимания с ди-

гиталните устройства и научете децата, че дори 
и да е обещано нещо, то винаги може да се про-
мени и вие сте в правото си да кажете не.

5. Да позволявате на децата си да сла-
гат пароли на устройствата.

Въпреки че това звучи на-
пълно нормално, може да се 
окаже много трудно за роди-
телите да предпазят децата си 
от рисково поведение в мре-
жата. Ако децата могат да за-
ключват устройствата си, това 
би означавало, че те могат да 
ги използват по всяко време 
когато им се прииска и то без 
родителите да знаят.

Разумното решение:
Родителите трябва да кон-

тролират мерките за защита 
и времето на употреба. Мо-
жете да инсталирате филтри 
дори и на телефоните, за да получавате дне-
вен отчет за употребата. Бъдете в същата стая, 
когато децата използват тези устройства. Това 
ще бъде гаранция,  че се посещават сайтове и 
места в мрежата, които могат да се виждат от 
всички.

6. Не говорите често за опасностите в 
мрежата и за неподходящата употреба на 
устройствата!

Въпреки че може да изпитвате притесне-

ния, е важно да не се обсъждат непрекъснато 
теми, свързани с пристрастяването към игри, 
порнография и други подобни сайтове, които 
имат неподходящо съдържание. 

Разумното решение:
Достатъчно е да отделяте по 15-30 мину-

ти на седмица за разговори с децата, за да ги 
предпазите от влиянието на дигиталните тех-
нологии. Тези дискусии могат да изградят сил-
ни връзки, които да са в основата на прекрасно 
разбирателство и приятелство между децата и 
родителите за цял живот.

А може би ние -  родителите трябва да про-
меним нещо в нашето забързано ежедневие, 
да прекарваме повече време с детето си? Как-
во бихме могли да правим заедно? Ами напри-
мер да четем.

„Ако искате децата ви да бъда умни, 
четете им приказки. Ако искате да бъдат 
много умни, четете им много приказки.“

Алберт Айнщайн

Когато четем приказки на 
децата си, ние споделяме с тях 
време и емоции, които са от из-
ключително значение за емо-
ционалното им развитие. Тези 
моменти носят удовлетворение 
както на малкия човек, така и 
на родителите. Четете на децата 
си, независимо на каква възраст 
са те. Така ще им помогнете да 
заобичат четенето, приказките, 
книгите от най-ранна възраст.

Какво искат децата? - Да 
ги обичаме и да им го казваме и 
показваме всеки ден. Да имаме 

повече време за тях, да ги изслушваме,  да иг-
раем с тях, да споделяме и да се забавляваме 
заедно! 

Защо трябва да го правим?  - За да не про-
пуснем нито един прекрасен момент с децата 
си, за да се радваме на ежедневните дребни 
неща, които, обаче, се оказват толкова значи-
ми! 

Направете всеки миг с детето си специален, 
за да се чувстват и децата Ви специални!
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Елена Пенишева - библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Dуd you кnоw? 

Иван Ганев - учител по география

Did you know the Hawaiian alphabet has 13 letters
• Did you know Perth is Australia's windiest city
• Did you know Switzerland eats the most chocolate equating to 10 kilos per person per year
• Did you know the only continent with no active volcanoes is Australia
• Did you know the longest street in the world is Yonge street in Toronto Canada measuring 1,896 km 
• Did you know the croissant was invented in Austria
• Did you know In eastern Africa you can buy beer brewed from bananas
• Did you know African Grey Parrots have vocabularies of over 200 words
• Did you know Australia was originally called New Holland
• Did you know hippopotamuses have killed more people in Africa than any other animal
• Did you know the coins thrown into the Trevi fountain in Italy are collected for charity
• Did you know french fries are originally from Belgium
• Did you know Venetian blinds were invented in Japan
• Did you know the first sailing boats were built in Egypt
• Did you know Brazil is named after a tree
• Did you know Brazil covers 50% of the South American continent
• Did you know Brazil borders every country in South America except Chile and Ecuador
• Did you know the brand Nokia is named after a place in Southern Finland
• Did you know China manufacturers 70% of the worlds toys
• Did you know The Great Wall of China is approximately 6,430 Km long (3,995 miles)
• Did you know paper originated from China
• Did you know the wheelbarrow is invented in China
• Did you know tree hugging is forbidden in China
• Did you know India has the most post offices than any other country (over 100,000)
• Did you know India is home to over 200 million cows
• Did you know the Taj Mahal in India is made entirely out of marble
• Did you know Americans eat 35,000 tons of pasta a year
• Did you know Americans throw away 44 million newspapers a day
• Did you know Germany borders 9 other countries
• Did you know Peru has more pyramids than Egypt
• Did you know Christmas trees originated from Germany
• Did you know Americas top selling ice cream flavour is vanilla
• Did you know Iceland consumes more Coca Cola than any other country
• Did you know there are 70 million sheep in New Zealand (with 4 million people)
• Did you know the worlds smallest bird is the 'bee hummingbird' found in Cuba
• Did you know the US flag has 13 stripes (representing the original 13 states)
• Did you know every day 7% of the US eats at McDonalds
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

НАПРАВЕТЕ СИ ЕКОЛОГИЧНА КОЛЕДНА УКРАСА – 

СНЕЖЕН ЧОВЕК ОТ ЧОРАП
Искате ли да направите своята коледна украса, като дадете 

втори живот на старите си бели или светло сини чорапи, които 
възнамерявате да изхвърлите. Ето как да направите от тях еколо-
гични, оригинални и зареждащи с настроение снежни човеци.

Мария Тотинова – начален учител                           

В образувалата се торбичка сипете ориз, за да й 
послужи за стабилна кръгла основа. После я допълне-
те с памук или вата.

Отново с конец за-
вържете торбичката на две места, така че да се образуват две снежни 
топки - една по-голяма за основа и една по-малка за глава на снежния 
човек.

С копчета и мъниста го украсете по же-
лание, като може да прибавите и парче плат 
за цветно шалче. Ако не разполагате с нищо 
такова, го украсете с помощта на маркер. Ос-
таналата част от чорапа може да ви послужи 
за шапка.

Не изхвърляйте и цветните си чорапи - използвайте въображението си, 
за да направите от тях шапки, пуловери или други дрешки за готовите снеж-
ни човеци!

По материали от интернет

Имате нужда от 10 минути свободно време, как-
то и: дълъг бял чорап, малко ориз, памук или вата, 

конец, 3 мъниста и 2 копчета (или маркер).
Първо отрежете чорапа до петата, вземете 

горната част и я обърнете наопаки. С помощта 
на конец завържете единия й край и отново я 
обърнете.
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

Честитим р ожд ените  д ни  н а  в с и ч к и , 
р о д е ни  п р е з  тази  с е дмица , 

с  п ожелани е  з а  р а д о ст , 
з д р а в е  и  у с п е х и !

РЕФЕРЕНДУМ

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

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Нека Коледният дух на доброто да донесе чистота на помислите 

и делата; здраве и упорство в отстояването на духовните ценности 

на нашия народ; вдъхновение и увереност в приобщаването ни  

към свят без граници за знанието и духа! 

Скъпи колеги, бъдете здрави, всеотдайни 

и много щастливи! Пожелаваме Ви 

светли коледни и новогодишни 

празници! 


