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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Учебна дейност

Училище
без страх
На 22.02.2017 г. отбелязахме Деня срещу
тормоза в училище или
както е известен още
Ден на розовата фланелка.
Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета от Канада застават зад гърба
на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на
училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват
розови тениски и на следващия ден ги раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.
„Тогава научих, че двама души могат да си измислят нещо и да
постигнат чудеса“, казва Травис Прайс, който през 2007 г. е бил на
17 години. „Най-накрая някой да застане зад гърба на по-слабото
хлапе.“
Цялата училищна общност ни подкрепи и се включи в кампанията „Училище без страх”!
На 22 февруари много ученици от нашето училище облякоха
розова тениска. Часът на класа през седмицата беше посветен на
темата за приемане на различията и толерантността във взаимоотношенията помежду ни. Изготвихме постери и украсихме с тях
коридорите и класните стаи. Така отправихме към всички своето
послание за общуване без страх.
Учениците от Ученическия парламент
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Ивелина Лозанова
Ива Петрова
Рая Чаушева
Маргарита Стойкова
6 б клас

Васил Василев
Христо Сейреков
6 б клас

Тереза Келбечева 5 в; Никола Колев 7 б; Мануел Драганов 6а; Мина Боева 5а; Слави Сотиров 7а клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Представителна изява на клуб

ПРИРОДНА ВЪРТЕЛЕЖКА

На 14 февруари 2017 г. от 18 ч. в ОУ „Алеко Константинов“ се проведе представителна изява на
клуб „Природна въртележка“ по проект „Твоят час“. Темата на занятието бе „Многообразието на
животните“. Учениците представиха пред родители и гости своите проекти по теми от занятията,
споделиха впечатления от наблюденията си на природата и грижите за цветята в училище. Работиха
по групи и с лекота се справиха с въпросите и задачите, представени чрез интерактивно мултимедийно съдържание.
Учениците впечатлиха със знания и желание за участие в дейностите на клуба, гости и родители,
присъствали на представителната изява.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб „Природна въртележка“
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Работилница за Свети Валентин
На 9 февруари 2017 г. г-жа Ваня Топузова и г-жа
Светла Бояджиева се превъплатиха в специални
арт – преподаватели в занятието „Работилница
за Свети Валентин” на клуб „Аз чета на английски език” по проект „Твоят час”. От библиотека,
помещението, в което се намирахa, се превърна
в работилничка за валентинки. Сръчните детски
ръчички с малко помощ и много любов сътвориха
и надписаха своите картички. Но за да се получи
очакваният резултат, освен вдъхновение, трябваха модели, материали, шаблони и инструменти.
Трябваха и много старание и търпение! От цветна
хартия с децата изрязахме сърчица и подготвихме двулицевото тяло на картичката. Сглобихме
отделните части и всеки от нас остана изключително доволен от това, което е направил. Валентинките грейнаха в ръцете ни - весели, усмихнати
и разноцветни.
Веселото настроение от нашата арт-работилничка съвсем естествено се пренесе във втората
част от проявата – нашата първа представителна
изява на тема „Свети Валентин”. Така че съвсем
естествено и книгата, която прочетохме беше със
заглавие „Poppy’s Party” по едноименното филмче на Дриймуъркс „Тролчетата”. Всеки от нас – и

членове на клуба, и гости си изтеглиха на произволен принцип листче с части от текста. Оказа се,
че листчетата са номерирани от 1 до 17 и, прочитайки ги в тази последователност, ние сглобихме историята. Всички четохме с удоволствие и
се справихме чудесно със задачата. Не само се
запознахме с героите – Poppy, King Peppy, Smidge,
Biggie, Creek, Guy Diamond, the twins – Satin and
Chenille, Cooper, DJ Suki, Fuzzbert and Branch, но
и научихме нови думи, разбрахме, че селцето на
тролчетата е най-щастливото място – с най-щастливите дървета и най-щастливите същества, и че с
песен в сърцето си можеш да постигнеш всичко!

Весела Русева – ръководител на клуба
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ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Клуб Кариера

Опознавам професиите

Учениците от 5 а клас продължиха своето пътешествие в света на професиите. За да
се настроим за работа и да се заредим с позитивна енергия, започнахме тренинга с игра
„Изпращам ти послание”. След като се развеселихме, трябваше да се позамислим, защото
предстоеше кръстословица. Професиите, които
трябваше да отгатнем, бяха описани добре и с
малко хумор. Разпознахме ги, естествено! Накрая по вертикалата получихме КОНСУЛТАНТ –
професията на нашите кариерни консултанти.
Дискутирахме, че консултанти работят и в други професионални области: продавач- консултант, кредитен консултант, бизнес консултант и

т.н. Учениците научиха, че консултант означава
специалист, съветник, експерт и че много сфери се нуждаят от консултантски услуги.
Учениците имаха възможност да се запознаят и да се регистрират в електронната платформа за кариерно ориентиране, изготвена от
МОН: orientirane.mon.bg В нея е събрана богата информация за професиите и училищата
и университетите, където може да се получи
подходяща подготовка. Интерес предизвикаха интерактивните упражнения и тематичните
филмчета. Голяма част от петокласниците решиха да изследват своите интереси и способности чрез въпросниците в сайта.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Седмокласниците
търсят своя път

Учениците от 7 г клас се запознаха с понятието „кариера”.
Те дискутираха своето виждане
за професионалното развитие
на човек и това как си представят своето собствено професионално бъдеще. Кариерните консултанти ги въведоха
в електронната платформа на

МОН за кариерно ориентиране и разясниха на учениците
каква информация могат да
намерят в нея, как е структурирана тя и какви възможности за ползване предлага.
Интерес за седмокласниците представляваха учебните
филмчета и интерактивните
упражнения.
Част от учениците се регистрираха в платформата, а
останалите получиха указания как да го направят. Така
те ще имат достъп до цялата
база данни на образователния портал: каталог на професиите, на средните и ви-

сшите училища, въпросници
за самооценка и много други.
Учениците разбраха, ча могат
да се възползват от услугите
на кариерните консултанти от
Центъра за кариерно ориентиране и да получат индивидуална консултация.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Урок по английски език

На 15 февруари г-жа Стела Куртева ни раздеБеше супер интересно, правихме нещата по
ли на четири отбора и всеки от тях получи по нов начин, учихме и се забавлявахме. Забележеедна интересна задача. Първият отбор трябваше те – и нито веднъж не се скарахме. Иска ни се да
да изготви Mind map смислова карта. Вторият – имаме още много такива часове.
да напише правилата на класната стая, третият
Ставрула Мелатиаду
– да следи картата и участниците да отговарят на
Иванка Раева
поставените въпроси по нея. Четвъртият – да наСимеон Мерджанов
прави комикс.
5 д клас

ИЗК УС ТВО

Трио Тенорите
Миналата седмица бях на концерта на Трио
Тенорите – Александър Господинов, Кирил Илиев и Илиан Недев, които пяха руски, италиански
и български песни. Те са били цели осем пъти в
Пловдив. Интересното е, че в края на концерта
има така наречената минутка за публиката – в
това време публиката задава въпроси към изпълнителите. Доста хора зададоха въпроса „Как са се
запознали”, а те отговориха, че през 2010 година
са били в един и същ музикален университет и
им е хрумнало да започнат да пеят заедно и така
стигнали до тук. Следващото им представление
в Пловдив е през юли. Със сигурност бих отишла
и бих повторила това прекрасно преживяване.
Мадлен Атанасова – 5б клас

Вълк и овен
Един овен се мислел за много умен и силен. Хвалел се пред всички, че е непобедим.
Вълкът слушал дълго самохвалеца и накрая решил да го предизвика на двубой.
В уречения ден всички животни се събрали да ги гледат. Вълкът с един замах повалил
овена и го победил.
Така овенът разбрал, че не трябва да бъде самохвалец.
Поука: Прекаленото самолюбие често ни лъже.
Николай Кодинов, 2б клас
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Вълк и овен

Един ден в гората се срещнали вълк и овен.
– Я ела да те изям! – рекъл вълкът
– Нека ти задам една гатанка! Ако я познаеш – изяж ме!
Овенът казал на вълка следната гатанка: "Отдолу паничка,
отгоре – паничка, а в средата – жива душичка. Що е то?"
Вълкът дълго мислил, но не успял да отгатне гатанката. Овенът се спасил благодарение на острия си ум.
Поука: Често побеждава не по-силният, а по-умният.
Сияна Багрянова, 2б клас

Вълк и овца

Вълк видял стадо овце. Станал им приятел. Пазел ги и ги защитавал от врагове цял месец. На втория месец изял една овца, но на третия месец се
държал отново добре.
На четвъртия месец не устоял и изял още три
овце. Една бдителна овца го видяла и казала на останалите овце. Те го подгонили и той повече не се
завърнал.
Поука: Никой хищник не може да се промени.
Атанас Гешев, 2б клас

Панталон
Малката тревичка Кичка решила да си купи
панталон. Отишла в магазин „Моден Треволяк“.
Харесала си най-новия модел.
– Може ли да го премеря? – попитала Кичка.
– За съжаление нямаме ваш размер! Остана ни само размер ХХL!
– отговорила продавачката.
– Тогава ще стана макси тревичка! – казала си Кичка.
Тя се върнала на полянката си и започнала
усилено да се храни. Изяла 200 слънчеви лъчи,
500 трохички от чипс, 1000 мравки.
На другия ден тревичката се върнала в магазина и доволно възкликнала:
– Вече съм макси тревичка! ХХL панталон
ми дайте сегичка!
– Големите размери, за съжаление, свършиха и днес заредиха само от малките размери! – отвърнала продавачката.
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Огън и вода

На върха на планината имало вулкан. В
него живеел Огънят. Всеки ден той се показвал и гледал водата в малкото езеро.
- Колко е синя и красива! Искам да я
видя отблизо.
Един ден се спуснал по склона. По пътя
си изгорил всички дървета. Опитал се да
докосне водата и... угаснал!

***

Усмихнато слънце наднича
и навън ни привлича.
Но голям колкото кит,
мина облакът сърдит.
Изведнъж притъмня,
дъжд пороен заваля.
Дара Хаджийска, 3а

Римушка

Слънцето облаче настигна,
а то весело му намигна.
Демира Христова, 3а

У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Речта на омразата
Вероятно всички сте чували в медиите това
понятие, наречено реч на омразата. Тя се състои от думи, жестове или визуални материали
(снимки, рисунки или видео), които унижават,
обиждат или призовават за насилие срещу определени хора, заради принадлежността им
към дадена група – социална, религиозна, етническа. Често се среща в интернет, където лесно
могат да се създадат големи групи, които подкрепят агресията и омразата към даден човек
или група хора. Може да бъде форма на онлайн
тормоз. Тя се различава от свободата на словото, защото нарушава правата на засегнатите и би
могла да доведе до реално насилие.
Превенция: Толерантност. Изграждането на толерантност ще позволи на
младия човек по-добре да
разбере света около себе
си и хората в него. Това е
качество, което ще позволи на младото момче или
момиче да мисли критично, когато види обидна
публикация ,и да преценява кога едно твърдение е
истина и кога - лъжа.
При проблем: Сигнализирайте за публикации в интернет (коментар, страница, снимка, видео), които съдържат реч на омразата с призиви
за насилие. Поканете и приятелите си да сигнализират - натрупването на голям брой сигнали
води до по-бързи и активни действия от страна
на администраторите на сайтовете. Това е особено валидно, когато сигналите идват от профили
на непълнолетни потребители – по този начин
социалните мрежи като Фейсбук например се
опитват да осигурят по-добра защита за децата
и тийнейджърите и разглеждат техните сигнали
с приоритет.
Ако попаднете на публикации, съдържащи
реч на омразата, насочена към хора под 18 годишна възраст, докладвайте и на Горещата линия за онлайн съдържание.
Основни опасности в различните възрастови
групи:

3-6 години: Освен че най-малките деца използват интернет главно в присъствието на
родителите си, те са много по-склонни да приемат различните от тях спокойно и естествено.
Въпреки това добре е всяко съдържание, което
притесни детето, да се разяснява и „превежда“
на неговия език.
7-9 години: В детската градина и после в училище децата се сблъскват за първи път с много
различия. Не е изключено в класа да има дете
със специфични нужди или дете от друг етнос.
Това е ключов момент за възрастните, в който
да покажат на децата, че
макар и с някои особености, хората имат много
повече прилики, отколкото разлики – всички
хора изпитват радост
или тъга, обичат някого,
хранят се, движат се. Такъв разговор ще направи
децата по-чувствителни
по темата за речта на омразата както в истинския
свят, така и в интернет.
10-12 години: Тази
възраст е подходящ момент да се разговаря за
различията между хората. Децата започват да откриват както своята
уникалност, така и факта, че принадлежат към
определена група. Важно е възрастните да ги
подкрепят освен в изграждането на собственото
им самочувствие, така и в приемането на всеки
друг човек. Също така на тази възраст е важно
младите хора да започнат да мислят за разликата между шега или по-груб коментар и нарушаването на правата на другите.
Важно е да се обръща внимание на поведението на детето и признаците, които могат
да сочат, че то е станало обект на подигравки
или грубост заради своя специфична черта.
Такива признаци могат да бъдат влошаване на
настроението при използване на интернет, нежелание за ходене на училище, затвореност,
отпадналост, лошо мнение за себе си, липса
на желание за комуникация с другите.
13–15 години: Училището и семейството са
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много важни за започването на все по-задълбочени разговори за толерантността. Тийнейджърите са по-крайни във възгледите си, защото се
опитват да намерят себе си, като подлагат на
съмнение ценностите, които досега са имали,
и може дори да искат да се присъединят към
дадена група.
Организациите, които имат крайни виждания (футболни агитки например), често привличат тийнейджъри, които се чувстват недооценени, отхвърлени или неразбрани. В такива
случаи е желателно както тийнейджърът, така и
семейството му, да потърсят подкрепата на училищен психолог или друг специалист, за да се
справят с възникналата криза.

От друга страна, може да се окаже, че момичето или момчето страда заради определено
свое различие и това създава проблеми за нея/
него както онлайн, така и в училище. Ролята на
учителите и класа е огромна в процеса на приемане и уважаване на различията у другите.
16–18 години: С тийнейджърите на прага на
пълнолетието темите, свързани с разпространяването на реч на омразата, трябва да се обсъждат
по сериозен, зрял начин. От ключова важност е да
се подкрепят тези, които се чувстват по-различни
от връстниците си, за да успеят те да приемат това
свое различие и да се чувстват приети в обществото, в което им предстои да участват по-активно.
Източник: www.safenet.bg

Здравка Петрова – педагогически съветник

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Да поиграем на театър

Изучаването на басни е интересна и забавна
тема за третокласниците. Но за да ги разберат и
осмислят по-добре, дойде идеята да ги драматизират. Със Здравка Павлова – възпитател в ПИГ
3 клас, предложихме на децата сами да се организират по групи, да си изберат басня и да я
представят пред останалите. Времето за свободни занимания вече се очакваше с нетърпение. Актьорите репетираха на групи в библиотеката, за
което се наложи дори график да направим. Спорове, естествено, имаше - кой коя роля да поеме,
как да се изговарят репликите, какъв реквизит
да се използва /това се оказа най-големият проблем/, но в крайна сметка резултатът беше повече от добър. Децата се убедиха, че да влезеш в
нечия роля не е непостижима задача и не след
дълго й се отдадоха с въодушевление. Всички се
забавлявахме, басните научихме и актьорската
игра усъвършенствахме.
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Елена Пенишева – библиотекар

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

is vocabulary of
non-standard
words
and phrases in a given
language.It is very informal and is used between
people who belong to the same social group or
who know each other well. We usualy use slang in
speaking rather than writing. Slang normally refers
to particular words and meanings but can include
longer expressions and idioms.

Here are some of the most inexplicable
British slang expressions:
1. Happy as a pig in muck = Very happy
“If no one bothers him, he’s happy as a pig in muck.”
2. Were you born in a barn = Close the door
“I just got it warm in here, were you born in a barn?”
3. Not give a monkey’s = Be completely indifferent
“I don’t give a monkey’s about what your dream was last night.”
4. That’s the badger = That’s exactly it
“That’s the badger! That’s the name I couldn’t remember.”
5. Bob’s your uncle = There you have it
“Just pull that handle, press the button, Bob’s your uncle!”
6. Making a right pig’s ear of something = Do a bad job
“She made a right pig’s ear of that presentation.”
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7. You’re peckin’ me ‘ead = You are annoying me
“Would you give it a rest, you’re peckin’ me ‘ead!”
8. All mouth and no trousers = All talk, no action
“Don’t listen to him. He’s all mouth and no trousers.”
9. Marbles = Wit, intelligence or good sense
“Have you lost your marbles?”
10. Bits ‘n Bobs = Various things.
“My mother has a lot of Bits ‘n Bobs around the house.”
11. “It’s Monkeys Outside!”= “Wow, it’s very cold out!”
Ангелина Велева, учител по английски език

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Семейни празници

Освен общите за целия народ календарни празници съществуват и семейни празници
Най-големите от тях са сватбата (осъществяването на нова брачна връзка между членове на
общността) и раждането (появата на новия живот,
най-високото въплъщение на кръвната връзка).
СЛОВОТО В ПРАЗНИКА
Словото има голямо значение за всички народни празници - най-вече обредните песни,
благословиите, благопожеланията, гаданията и
т. н. Но празникът не се състои само от слово. В
него най-голямо значение имат обредите и обичаите. С тях са свързани специалната празнична
храна, облеклото, танците и игрите (тези елементи на празника се изследват най-вече от науката
етнография).
Българските обичаи, обредите и песните, които придружават календарните празници, селскостопанската дейност и семейните тържества,
давани и съхранявани през вековете, са знаците
на българщината, част от самобитната ни култура,
която ни е помогнала да се запазим като народ.
ЗИМЕН ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Народните празници и свързаните с тях традиции и обреди осъществяват онази верижна връзка между поколенията, която е така необходима,
за да се поддържа колективната памет и усета за
родова принадлежност. Чрез тях се осъществява
предаването на културните ценности, на завещаните нравствени и естетически норми в обществото. Празничната обредност създава чувството за

временно излизане на колектива от всекидневните навици и задължения и едновременно с това
ритуалите имат за цел да осигурят човешкото благополучие в извънпразничното време.
След тържественото посрещане на Новата година продължава богатата палитра от фолклорни зимни празници. Първият следновогодишен
фолклорен празник е Йордановден, който се отбелязва на 6 януари. С него е свързано познатото
на всички българи вярване, че през нощта срещу
празника „небето се отваря" и който поиска нещо,
то ще се изпълни. На самия празник се извършва
освещаване на водата - след службата в църквата
свещеникът хвърля кръст в река или езеро, а ергени го изваждат. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив.
Има поверие, че ако хвърленият във водата кръст
замръзне, годината ще бъде здрава и плодородна. Обредното къпане за здраве на Йордановден
продължава и на Ивановден (7 януари).
Народната представа за св. Иван, като покровител на кумовото и побратимството, определя
този ден за гостуване на кумовете. На следващия
ден - 8 януари, се чества Бабинден - празник,
посветен на бабите акушерки, родилките и здравето на децата. Той е третият от Ивановденските
празници, чието обединяващо звено са обредите, свързани с водата и нейната очистителна
сила.
Елена Пенишева – библиотекар
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Ш А Х М АТ

Нова задача:
Задача 44
Черни на ход печелят с мат
в един ход.

Отговор на задача 43:
1...K4e2

с мат.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Напомняме: участвайте

В брой 39/2016 г. на вестник "Учителско дело" са
публикувани регламентите на: Националния конкурс
за детска рисунка "Рицарят в мен" и Националния
конкурс за литературна творба "Рицарска постъпка", организирани от Ордена на рицарите тамплиери
на Йерусалим - Велик Приорат България.
В брой 32/2016 г. на вестник "Учителско дело"
са публикувани условията за участие във: Международния ученически конкурс "Заедно в XXI век"
- за рисунки, песни, стихотворения, есета, реферати
и медийни презентации на български и руски език;
Националния ученически конкурс "Куба - далечна и
близка" - за творби на български или испански език проза, поезия, реферати, мултимедийни формати,
презентации и видеоматериали, рисунки.

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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