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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Гордеем се с вас!
По традиция всяка година учениците от нашето училище
достойно се представят на олимпиадите по Български език и литература. Тази година шестокласниците много ни зарадваха, защото всички, класирали се на Областния кръг на олимпиадата,
получиха отлични оценки. Това е голямо признание за учениците
и училището ни. Гордеем се с постиженията на: Ирина Карастоянова и Преслава Каличкова от 6 а клас; Николай Събев от 6 бклас;
Надежда Атанасова и Александра Атанасова от 6 в клас. Те писаха сбит преразказ на изучавано в шести клас произведение.
Областният кръг на олимпиадата е последният етап за шестокласниците. Пожелавам същите отлични резултати на Националното външно оценяване на всички ученици в седми клас!

Роза Зафирова – учител по български език и литература

1

Състезание по хандбал
На 19.03.2017 г. се проведе областно състезание по хандбал. Там имаше момичета и момчета от пети до седми клас. Нашите момчета в първия мач играха с ,,Поповица’’ и резултатът
беше 19-2 за нас. Във втория играха момичетата, в третия - момчетата с ,,Калековец’’. Резултатът
беше 18-8 за нас. Нашият отбор беше на първо място в състезанието. Там бяха госпожа Минева
и госпожа Калофоридова. Много бяха щастливи от това, че продължават напред. Играха много
добре и го заслужават.
Денис Илиева, 5 г кл.
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Когато обичаш
природата и децата

През изминалата седмица занятието на
клуб „Природна въртележка“ по проект ,,Твоят
час” с ученици от 2 в клас се проведе с участие
на родители. Гост бе г-н Памукчиев, който под
формата на беседа запозна учениците с дивите
животни на територията на България.
Мултимедийната презентация създаде емоционална атмосфера сред децата и те отправи-

ха много въпроси към госта. Г-н Памукчиев
сподели свои преживявания и даде съвети на
учениците, за безопасно придвижване сред
природата. С много обич и вълнение бе изпълнен разказът му за животните и това впечатли учениците. Занятието премина неусетно и децата отправиха покана за нова среща
към госта.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб „Природна въртележка“ по проект ,,Твоят час”
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ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Клуб Кариера
Учениците от 2 а клас на първата си
професионаграфска екскурзия

Децата от 2 а клас, които са пилотна паралелка по проект BG05M2OP001-2.001-0001
„Систeма за кариерно ориентиране в училищното образование“, имаха шанса да се запознаят с професиите мениджър рецепция, пиколо,
камериерка, барман, сервитьор и готвач в прекрасния хотел на Гребната база Landmark Creek.
Учениците научиха, че името на хотела означава „забележителност на канала” и наистина си
прекараха забележително.
Бяха посрещнати официално като специални гости от собственика на хотела и мениджъра рецепция. Те им разказаха за работата си, за
своите отговорности и задължения. Учениците
разбраха, че всички служители на хотела владеят чужди езици. Разгледаха една хотелска стая
и се запознаха с професията на камериерката.
После посетиха Спа центъра, където гостите релаксират и поговориха със служителите там.
Дойде ред на бара, където децата научиха

интересни неща за професиите на бармана и
сервитьора. Те им бяха подготвили изненада – чаша детско шампанско за добре дошли.
Градусът на настроението се покачи. Децата се
почувстваха като на истински празник. Поканиха ни в ресторанта, за да се запознаем с шеф
Карпов – един от най-добрите готвачи, за които
сме чували. Той ръководи екип от 20 готвачи в
кухнята на хотела и приготвя прекрасни ястия.
Имахме удоволствието да ги опитаме, защото
ни бяха приготвили почерпка и... подаръци. Заприлича досущ на рожден ден. Сякаш целият 2
а клас имаше рожден ден – с бонбони, шампанско, веселие, игри и смях.
Професиографската екскурзия в Landmark
Сreek hotel се превърна в истински пролетен
празник!
Благодарим сърдечно на семейство Димитрови за гостоприемството и прекрасното преживяване, което сътвориха за децата!

Здравка Петрова – педалогически съветник
Иванка Динева – класен ръководител на 2 а клас

4

Съчинения

по фантазийна хипотеза
Чин скача

Било 15.09. и учениците влезнали в класните стаи. Всички от 1а клас си избрали чинове. За
Митко останал един странен надраскан чин. Той нямал друг избор и седнал на него. На следващия ден, когато влязъл в клас, Митко бил изненадан, че неговият чин бил най-отпред. На другия
ден – чинът бил в средата. И така всеки ден той бил на различни места. Веднъж в час по математика се случило следното- чинът на Митко започнал да подскача. Класната – г-жа Петрова му
направила забележка да не вдига шум. Приятел на Митко, който стоял пред него, казал:
– Госпожо, чинът подскача, в 1 а си имаме скачащ чин!
– Това е голяма новина! – възкликнала госпожата. – Но не знам дали да я съобщя, ще ни помислят за луди. Нека си остане между нас. Ще ни бъде весело. Митко, искам от теб да помислиш
защо само твоят чин подскача.
– Защото, госпожо, преди три дни го полях с „Редбул”, а знаем, че той дава крила-а-а-а!
Демира Христова 3а клас

Какво би станало, ако едно число
започне да тича
Имало едно време едно момиченце на име Лили. Тя била в първи клас.
В час по математика те вече изучавали числото три и момиченцето имало
домашна работа, свързана с това число. Докато пишело, детето разляло
горещ чай върху него. Числото три се опарило и започнало да тича из цялата тетрадка. Лили видяла, че три доста се е зачервило от горещата вода,
затова напълнила вана с ледена вода.Сложила тетрадката във ваната. Тогава числото три се замразило. Детето взело сешуара на мама и насочило топлата струя към него. Числото три се свестило, кихнало два-три пъти и отново заело мястото си в домашната работа на Лили.
Ивайла Найденова 3а клас

Какво би станало,
ако един чин започне да скача?
Училищният чин Чин-чин желаел много да скача, без да мисли, че
може да се счупи с гръм и трясък. Майка му не го изпускала от очи, но той
все се криел, за да тренира. Чин-чин мрънкал, че му е тясно в класната
стая, в която чиновете стоят кротко подредени в определен ред. С трепет
той очаквал някаква изненада от щурите деца.
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И за негово щастие това се случило. Детето, седящо върху него, изпуснало рекламна картичка
с обява за състезание за скачащи чинове! Чин-чин едва не хвръкнал от радост. Той решил веднага да се включи в състезанието. Замислил се, че освен бърз, трябва да бъде и с впечатляващ
външен вид. Облепил се с шарени, светещи стикери. Един от тях се оказал вълшебен. Той давал
супер-сили, с които Чин-чин щял да спечели състезанието.
В началото на надпреварата всичко вървяло по ноти за нашия геро. Чин-чин бил на върха на
щастието, пръв сред първите. Но помагачът-стикер се отлепил, силите започнали да напускат
чина. Неусетно Чин-чин се озовал сред последните в състезанието. Раменете му се разхлабили,
седалката започнала да се пропуква, а и другите стикери започнали да се отлепват. Изведнъж,
точно когато Чин-чин съвсем се бил отчаял, се чул звън, това звънене отново дало свръхсили на
чина. Училищният звънец, решил да помогне на своя необикновен приятел, прикачил се към
него и започнал да звъни. Неговото звънене объркало другите скачащи чинове. Заедно с Чин-чин
те си проправили път и първи стигнали до финала. Така звънецът помогнал на Чин-чин да осъществи своята най-голяма мечта! Приятелите са щастливи, когато са заедно и се подкрепят.
Марина Захариева, 3а клас

Чин скача
Един ден, както всяка седмица, децата влезли в клас
и седнали по местата си. Започнал часът по математика и
госпожата задала въпрос. Едно момченце на име Ванко
веднага вдигнало ръка. Но в този момент неговият чин подскочил. Момченцето се уплашило и свалило своята ръчица.
Решило отново да пробва и пак вдигнало ръка. Но чинът му
пак подскочил. Децата много се учудили, питали се как така
предмети могат да се движат. Вили предложила да попитат
самия чин. И чинът започнал да разказва. Той обяснил, че тази сутрин се запитал защо не пробва
да се движи и подскача. Решил да опита и чудо! Успял да скочи. Казал, че не е искал да уплаши
децата, извинил се на Ванко. След неговия разказ децата решили да го пуснат на свобода и да
купят друг чин. Все пак не се среща всеки ден такъв необикновен чин! Така и направили. Чинът
им благодарил, стегнал си багажа и заминал за Париж. Е, може би вече е срещнал своята подскачаща половинка.
Васил Аръков 3а клас

Гатанки
Бърз, скоклив, страхлив е... заекът бъбрив,
бавен, горски, полски... охлювът зеленогорски,
пък дълголетната... костенурка ходи
като баба Руска.
Андрей Карамитев, 2 в клас
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Ванеса, 2 а клас

Атанас, 2 а клас

Калоян, 2 а клас

Калоян, 2 а клас

Ангел, 2 а клас

7

Михаела, 2 а клас

Оги и Ивайла, 3 а клас

Христина и Чавдар, 3 а клас

неизвестен, 3 а клас
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неизвестен, 3 а клас

неизвестен, 3 а клас

ИЗК УС ТВО

Госпожа Опера представя

"Мечо Пух"

ДЕТСКИ МЮЗИКЪЛ ОТ АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ
Беше събота. С класа бяхме отишли да гледаме постановката „Мечо Пух”.
В началото се запознахме с героите – Мечо
Пух, Йори, Кристофър Робин, Прасчо, Тигъра,
Зайо, Кенга и Ру, а после казаха как се казва града, в който се случват всичките интересни неща
– Пухинополис.
Историята започна в гората. Пух беше много
гладен. Видя кошер и се затича, но на пътя му застанаха три пчелички. Мечо ги помоли за малко
медец, но пчелите не му даваха.
Дойде Ру. Той искаша да поиграе футбол.
Помоли Пух, но мечето беше много заето и не
му се играеше. А после изкъпаха Прасчо вместо
бебето Ру. След това Пух и Ру откриха в гъстата
зелена трева змия. Докато те си играеха, Кристофър Робин и приятелите му търсеха изгубената
опашка на Йори. Оказа се, че змията е опашката
на магарето Йори.
След радост, песни и танци приятелите на
Пух осъзнаха, че той всъщност има рожден ден,
за който съвсем е забравил. Решиха да му направят изненада. Когато мечето се върна, другарите

му извикаха: „Честит Рожден Ден, Мечо Пух!”.
Какво се случи? Всички се забавляваха!
Героите бяха много приветливи и влизаха добре в ролите си. Дори и най-дребният детайл на
декорите беше подчертан. Сцената бе оформена
като зелена гора с къщички.
Забавните истории – същите като от книгата,
оживяха на сцената на Опера Пловдив и много
ни харесаха.
Александра Костадинова
и Диана Стоянова – 3 в клас
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Значението на играта
за децата
Играта при децата е толкова важна, колкото
и любовта, храната, грижата и надеждата. Специалистите по детско развитие смятат, че играта
е от изключително значение за умственото, физическото и емоционално развитие на всяко дете.
Тя, играта има много лица:
- Играта е израз на радостта и забавлението.
- Чрез нея децата развиват своята личност,
позитивното отношение спрямо себе си и реализират потенциала си.
- Играта отключва креативността и въображението. Тя развива умения като четене, мислене,
намиране на решения и подобряване на двигателните умения.
- Играейки, те се учат да управляват емоциите си и да се справят
с тях. Освен това тя им помага да
опознават и разбират света около
себе си.
- С игра, децата придобиват
социални умения, учат се да градят взаимоотношения с околните,
създават ценностната си система и
чувството си за етика.
Играта спокойно може да се
нарече „храна за мозъка”. Тя му
помага да се развива по начини,
които са от съществено значение
за успеха в училище, например.
Тя осигурява основата на ученето, включително обогатяването на
езика, развива мисленето и уменията на детето да разсъждава и да
прави изводи, да вади следствия.
Съвсем отделно и не от по-малко значение е играта между родители и деца. Това е прекрасна
възможност да прекарваме повече време заедно
и да заздравяваме връзката помежду си.
Д-р Едгар Клугман, професор в колеж в Бостън, САЩ и един от най-изтъкнатите експерти в
изследването на ползите от детската игра, определя следните категории:
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Функционална игра: това е повтаряща се игра
с различни предмети, която развива моторните и
практическите умения на детето. Добри примери
за подобни игри са прибиране и изваждане на
различни предмети, пълнене, подреждане, игра
с вода, както и игрите на открито. Функционалните игри са характерни за най-малките. Обикновено до 3-годишна възраст този вид представляват
около 50% от детската игра. И въпреки, че с възрастта тя намалява, тя си остава една от най-важните.
Детето може да играе само или заедно с дру-

ги деца, като развива двигателните си умения,
координацията и разбира се, много се забавлява.
Конструктивна игра: това са игрите, с които
детето създава и решава поставени задачи или
проблеми. Примери за това са всички конструктори, пъзели и различните креативни и художествени игри. Приблизително 50% от всички дейности
на децата между 4 и 6 години са такива конструк-

тивни занимания, като те продължават да бъдат
много важни и през първите класове в училище.
И тук децата могат да играят сами или с другарчета. Развиват се логическата мисъл, креативността,
разработва се умението да взимат решения и да
се решават възникнали въпроси.
Ролеви и въображаеми игри: чрез тях децата
влизат в различни роли, трансформират се в съществуващи или измислени герои. Това отново
може да бъде самостоятелна или групова игра. Тя
достига своя пик при децата в по-горните групи в
детската градина, предучилищната възраст и започва да намалява, когато детето стане 2-3 клас.
Ролевата игра помага на децата да изразяват
свободно емоциите си и да пресъздават събитията,
които се случват в живота им и които са ги развълнували и направили впечатление. Чрез тези динамични игри те се учат да комуникират с другите, да
развиват социалните си умения, практикуват езика и способността да общуват, учат се на житейски
ценности и развихрят въображението си.

Игри с правила: това са игрите с предварително определени правила, като настолните игри, игрите с топка (футбол, тенис, баскетбол) или такива от типа на скачане на въже, на ластик, учене на
песнички или танци. Този тип игра става основен,
когато децата достигнат вече училищна възраст.
Чрез игрите с правила те се учат на сътрудничество и отборна игра, взаимно разбиране, логическо
мислене, честност и спазване на зададени критерии и норми.
Много родители мислят, че играта следва да
приключи, когато децата стигнат училищна възраст. Ученето обаче като основна дейност не може
да измести играта. Доказано е, че децата учат подобре чрез игри и преживявания, разбират подобре чрез приказки, визуализация и примери от
своята детска реалност. Не отнемайте играта на
децата и не очаквайте те да пораснат бързо и да
станат изпълнителни и отговорни. Научете ги на
това като ползвате игри, приказки, творчество и
въображение.
Здравка Петрова – педагогически съветник
Източник: http://purvite7.bg/

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

ЧОВЕКЪТ - ТАЗИ МАЛКА ВСЕЛЕНА

Калин Калинов -

в откровен разговор с наши ученици
Кой е Калин Калинов? Асеновградски писател сатирик, носител на четири национални
и три международни награди. Би могло да се
каже, че е неотменна част от групата автори, които в деня на хумора и шегата са най-търсени и
актуални. Негови творби напускат своята родина и започват да звучат на чужди езици – руски,
полски, чешки, турски, гръцки, арменски, английски, иврит.
,,Неговите „Хапчета против оглупяване”
/2014 г./ за дванадесети път излизат на бял свят,
за да атакуват черните петна в човешките души”,
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коментира по повод на това Йордан Кожухаров.
Литературният критик Георги Драмбозов, член
на Съюза на българските писатели пък казва: „В
негово лице са въплътени всички качества на съвременния писател сатирик и хуморист, призван
да воюва срещу нравствено, политическо и творческо бездарие, което шества безнаказано из
нашето общество.” 2015 година издава сборник
със сатира, мини фейлетони, комични сценки от

живота „Първата човешка природа”. 2016 година
следващия - ,,Ще”. С него учениците от ОУ,,Алеко
Константинов” бяха запознати лично от автора.
Слушаха и гледаха, слушаха и мислиха. Колко и
какво разбраха от чутото тепърва ще осъзнаят.
Но едно е сигурно – Калин Калинов ги спечели с
това, че беше откровен с тях, до болка откровен.
Даде им добри съвети-какви хора да бъдат и какво ги очаква, ако не бъдат. Изборът е техен!

Елена Пенишева – библиотекар
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Нови книги в библиотеката
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Здравко Генов – учител по английски език
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Ш А Х М АТ

Нова задача 49:
Бели на ход, печелят с
мат в един ход.
Отговор на задача 49:

1.Tg6

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА

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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