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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Достойно представяне
на Ива и Теди
На 14 октомври в гр. Пловдив се проведе турнир по
спортна гимнастика "Седемте
тепета", в който взеха участие и
достойно се представиха Теодора Боева и Ива Деливерска от
3 а клас. И двете за първи път се
състезаваха в по-горна възрастова категория, която се отличава с по-висока трудност и още
по-голяма конкуренция.
Теодора Боева се класира

втора в многобой, а Ива Деливерска е трета. Теодора завоюва първо място на земя, второ
място на смесена успоредка и
пето място на прескок.
Ива Деливерска завоюва
второ място на греда и трето
място на прескок.
И на двете момичета пожелаваме да са здрави и упорити и още по-големи успехи на
следващите състезания.

Иванка Динева – класен ръководител на 3 а клас
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Алековци са отново
на почетната стълбичка
На 04.11.2017 година се проведе поредният крос от веригата "Спорт за всички".
Близначките Алекс и Надя от 7 в клас отново се качиха на почетната стълбичка, съответно със
сребърен и бронзов медал.
Георги Робов от 7 б клас също влезе в шестицата на най-добрите, заемайки пето място.
Алекс, 7 в клас

БЕЗОП АСНОС Т Н А ДВИЖЕНИЕ ТО

19 ноември – Световен ден
за възпоменание на жертвите при
пътнотранспортни произшествия
С решение на Асамблеята на Организацията
на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е обявена за Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни
произшествия. За първи път денят е отбелязан
през 1993 г. в Обединеното кралство, а с всяка
изминала година се присъединяват все повече
страни. През 2017 година календарният ден за
възпоменание е 19 ноември. Нека в този ден почетем паметта на загиналите и изкажем съболезнования на близките им. Нека в името на живота
се обединим. Безопасността на движението е споделена отговорност - нека бъдем по-внимателни
и толерантни едни към други, независимо дали
сме зад волана, или на пешеходната пътека.
Сигурността на движението по пътищата зависи от всеки един участник в него. Съвкупността от
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добронамереност, дисциплина и толерантност
на стотици хиляди хора едновременно би осигурила по-безопасна среда на пътното движение.
Много хора са загинали при инциденти по
пътищата в България от началото на годината.
Нашата страна остава рекордьор в Европейския
съюз по смъртност на пътя. По данни на Пътна полиция половината от инцидентите със загинали у
нас се дължат на превишена скорост, неправилно изпреварване и употреба на алкохол. Повечето трагични събития, довели до фатален край, са

предсказуеми и могат да бъдат предотвратени.
Необходими са ни повече толерантност, уважение, споделена отговорност за намаляване на
грешките, които водят до невъзвратими загуби.
В деня на почит нека бъдем съпричастни и
към хората, които оказват помощ при пътни инциденти: полицаи, пожарникари, лекари, медицински сестри.
По този повод от учениците от 2 б клас беше
подготвено радиопредаване, в което те запознават своите съученици със световния ден.

Комисия по БД - Мария Митева, Мария Райковска, Иван Ганев

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

21 ноември
Ден на християнското семейство
На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в
българския народен календар той е отреден за
Ден на християнското семейство. От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено
място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за
света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер. Семейната
среда е предпоставка за развитие на детските
заложби и дарби.
Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство. Тук отново се преплитат
православния канон и народните традиции,
съхранявани и отстоявани в продължение на
стотици години.
Според преданията на този ден Богородица
била обречена от своите родители на Бога още
преди рождението си, а когато навършила три
години, била отведена до Йерусалимския храм.
По време на пътя тя и нейното семейство били
съпроводени от близки, носещи запалена свещ
в ръцете си. Всички останали изумени, когато
родителите й я оставили на първото стъпало на
храма и тя изкачила съвсем сама 15-те му стъпала. На най-горното стъпало с благословия я

посрещнал Първосвещеник Захария, баща на
Св. Йоан Кръстител.
След като навършила годините, в които младите възпитанички на храма се връщали в света,
за да се омъжат, тя била "дадена" на възрастния
си родственик Йосиф, който трябвало да бди
над нея. Почитането на Въведение Богородично
датира от 715 година, когато за първи път празникът е бил почетен самостоятелно. В Константинопол има църква, която е посветена на него,
построена от император Юстиниан Велики през
543 година.
Какво се прави в деня на християнското семейство?
Според традицията на този ден родителите трябва да заведат децата на църква- така те
показват духовните си задължения към наследниците. След това цялото семейство трябва да
седне на масата с чаша вино в ръка и да похапне вкусно ядене и питка. Трапезата не се вдига,
тъй като според поверието Богородица влиза
да опита от ястията и да благослови дома и семейството. Денят на християнското семейство се
отбелязва на 21 ноември и съвпада с Коледните
пости и в този смисъл е разрешена всякаква храна, която не е от животински произход. Но има
и някои изключения. Разрешено е използването
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на олио (зехтин) и консумацията на риба. Вместо
риба може също да се консумират морски дарове. Ако направите постна питка, можете да я
поднесете с мед, който също е разрешен по време на постите.
Дори и да не можете да спазите всички тра-

диции за църковния празник, отделете в този ден
малко повече време за децата си, поговорете с
тях, кажете им колко са важни и специални за
вас. Демонстрирайте любовта си към тях и към
любимия човек, защото тя е в основата на всяко
здраво семейство!

Дати от календара:

21.11 - Ден на християнското семейство
21.11.1871 г. - роден Панайот Пипков - български композитор, създал музиката на общоучилищния химн "Върви, народе възродени"
24.11 - Света Екатерина
24.11.1896 г. - роден художникът Цанко Лавренов
25.11 - Свети Климент Охридски, празник на Софийския университет
25.11.1909 г. - роден композиторът Светослав Обретенов
Светла Караянева – учител по история и цивилизация

Забележителности в моя роден край
Проекти - 2 г клас
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Зорка Христова, класен ръководител на 2 г клас
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Будители
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Полина Петкова, 7 в клас

Мартин Коевски, 7 б клас

Мирела Костова, 7 в клас

Петър Попов, 7 а клас

Ива Петрова, 7 б клас

Мануел Драганов, 7 а клас

БЪ ЛГА РИЯ - ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Пещера ,,Бачо Киро”
Пещерата “Бачо Киро” се намира в живописна клисура, недалеч от гр. Дряново, на броени
минути от известния Дряновски манастир. Тя е
първата благоустроена пещера в България, отворена за туристи още през далечната 1938 г. Температурата в нея е постоянна през цялата година – 12 градуса. В знак на почит към загиналите
през Априлското въстание тя е кръстена на един
от героите на революцията – Бачо Киро. Преди
това е рядко посещавана, тъй като за нея се разнасяли какви ли не ужасяващи легенди – че в нея
живеят чудовища, духове и други зловещи сили.
От археологическа гледна точка тя е един от
най-важните палеолитни обекти на Балканите.
Проучванията сочат, че тук са живели хора преди
повече от 50 – 100 хил. години, като от този период са намерени керамични сечива. Невероятни са и находките от 45 хил. г. пр.н.е., които свидетелстват за появата на нов вид човек – Хомо
сапиенс фосилис (разумен изкопаем човек), или
така наречените Кроманьонци, носещи името
на пещерата Кроманьон във Франция, където за
пръв път са открити техни останки.
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Находките, открити в “Бачо Киро”, са едни от
най-старите в Европа, свързани с първите хора,
които бележат прехода към нов етап в праисторията – късния палеолит. Първите кроманьонци
не били толкова вещи в обработката на глина и
единствено по-съвършено изработените оръдия
от кремък, кост и рог ги различава от неандерталците. Освен това откритите амулети от кост и
глина говорят за зараждането на праисторическото изкуство и за обуславянето на някакъв вид
религия.
От по-късни епохи са открити различни други предмети, сечива и оръжия, с които са си
служили пещерните хора. В най-горните слоеве
на подземието са открити останки от жилища.
При една от най-ранните експедиции учените
откриват на дълбочина 300 м огромен скелет
на мечка от отдавна изчезнал вид. Смята се, че
това е един от най-големите екземпляри, намирани в Европа, с внушителните си размери
от три метра височина и дължина на челюстта
60 см. В момента този екземпляр може да се
види в отдел “Динозаври” на Британския музей
в Лондон.

Самата пещера представлява заплетен четириетажен лабиринт. Общата й дължина е над
3500 м, която я прави една от най-големите в
България. За любители са благоустроени около
700 м от нея, което е напълно достатъчно да се
запознаете с историята, красотата и величието
й. Според геоморфоложките проучвания тя е на
около 1 800 000 години. Образуването й е свързано с долината на р. Дряновска и р. Андъка, които с течение на времето образуват подземие-

то. След като вече са били изваяни галериите, е
започнало образуването на формите в тях. Под
въздействието на карстовите води са се формирали множество сталактити, сталагмити и
сталактони. Невероятното оборудване, с което
разполага “Бачо Киро” ни дава възможност да
се насладим в най-големи детайли на нейните
прелести. Както в много други пещери и тук едни
от най-причудливите творения на природата са
“оживели” с имената, които хората са им дали.
Разположени в Дъждовната зала, Концертната
зала, Салона и Подземието са приказните фигури на Каменното цвете, Тополките, Езерото на
щастието, Трона, Самотния сталактон и много
други, с които екскурзоводите ще ви запознаят
при посещение на тази забележителност. Една
от атракциите тук е “Чистилището” - нисък и
труднопроходим коридор с размери 60 х 40 см.
Името му идва от легендата, че само праведен
човек може да мине през него.
Днес пещерата “Бачо Киро” е една от найпосещаваните в България, защото се намира в
централната част на страната и има множество
забележителности в района. Освен това местността е част от Национален парк “Централен
Балкан” и е изходен пункт на много туристически маршрути и екопътеки. Оттук може да
се стигне до висините на каньоните, откъдето
гледката е неповторима. Множество пътеки водят и до стари римски пътища и разрушени крепости. Не на последно място трябва да споменем, че пещерата е част от 100-те национални
туристически обекта.
Иван Ганев – учител по география
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ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Ученическо портфолио

Дневник на моите постижения или ученическо портфолио е представителна колекция от събрани и подредени материали, която документира работата на ученика както в учебния час,
така и в извън учебно време.
Структурата на портфолиото е динамична и
търпи непрекъснати промени, но има няколко
основни фиксирани раздела:
„Заглавна страница“ – съдържа основна информация (име, училище, клас).
„Моят портрет“ – Ученикът има свобода да изберете снимка или да нарисува свой портрет за
заглавната страница. Дава се възможност да представи себе си така, както сам се възприема и иска
да бъде възприеман от другите. С помощта на родителите си, детето проучва историята и значението на името си, издирва видни личности, носещи
същото име, изработва родословно дърво.
„Моите постижения“ – В този раздел рубриките са посветени на конкретни учебни предмети – Български език и литература, Математика,
Английски език, Околен свят. Ученикът запълва
този радел с контролни и самостоятелни работи,
тестове, работни листове.

„Моите проекти“ – Тук ученикът поставя изработените от него учебни проекти по предварително зададена тема.
Следващите раздели са различни за всяко
дете – „ Аз обичам да рисувам“; „Аз спортувам“;
“Обичам да чета“; “Аз творя“; „Екология“. В тези
раздели детето поставя своите авторски творби:
рисунки, разкази и стихотворения; вписва своите постижения от спортни състезания, творби,
изразяващи впечатления от нещо преживяно.
„Успях“ – това е мястото, където се поставят
свидетелства, сертификати, дипломи.
В дневника на моите постижения ученикът сам осъществява подбора, подреждането
и представянето на информацията за себе си.
Това повишава неговото равнище на себепознание, подпомага изграждането на собствен
личностен модел. Чрез него ученикът осъзнава своите силни и слаби страни, научава се да
носи отговорност за изпълнението на поставените му задачи и развива все по-адекватна
самооценка за своите възможности. В края на
учебната година ученикът с гордост може да заяви ,,Ето това съм аз!”
Зорка Христова – старши учител

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Не хочу носить колючки!
Все знают, что ёжик – колючий зверёк. Многим это не нравится, но что поделать: таким уж
он уродился. Как надел свой колючий кафтанчик,
так и ходит в нём зимой и летом, никогда не снимает. И все бы ничего, да только жить с колючками не всегда приятно. Играет, например, ёжик
с друзьями в догонялки, а колючки вдруг – раз!
– как уколют бельчонка, и друг уже обижается. А
ведь ёжик ни в чём не виноват!
Или бежит он по лесу, а на шубку листочки всё время цепляются – и никак их потом не
сбросить. Так и приходится ходить всю осень в
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разноцветном костюме. Да мало ли ещё чего…
Потому-то однажды и случилась эта история: надоело ёжику колючки на себе носить.
– Не хочу быть колючим! – сказал малыш.
Сбросил он свой кафтанчик, спрятал его в самый
дальний уголок норки – и пошёл гулять без иголок.
Идёт ёжик по тропинке, радуется: как хорошо гулять без колючек. Травинки гладят его по
спинке, тихонько щекочут, и никакие листочки
не норовят зацепиться. Вдруг видит ёжик – грибок растёт. Хотел он его, как и раньше, сорвать
и на спину положить, да только ничего у него не
получилось. Раньше грибок за иголки держался,
а теперь – плюх! – и всё время на землю падает.
– Ну, ничего, – подумал ёжик, – забегу за грибочком попозже.
Долго он бегал по лесу и всё не мог нарадоваться: как же здорово ему теперь живётся!
Только вдруг показалось ежонку, что мелькнул
за деревьями рыжий хвост.
– Лиса! – испугался малыш и тут же свернулся в клубочек. – Пусть теперь попробует подойти
– я её мигом колючками…
И тут он вспомнил, что одежда его дома

осталась, и некому теперь защитить маленького
зверька от коварной и злой лисы.
– Ай-яй-яй! Что же я наделал? – заплакал
ежонок и побежал поскорее в свой домик прятаться. Бежал и дрожал от страха, а когда очутился в норке, надел свой колючий кафтанчик – и
сразу успокоился.
– Ну уж нет, лучше я буду колючим, – подумал малыш. – А друзья мои на меня обижаться
не будут – они же друзья!
Так ёжик понял, что очень любит свои колючки и больше не хочет с ними расставаться.

Васка Гуджева – учител по руски език

М АТЕМ АТИК А УРА!

Рожден ден

Занимания по интереси

Мариела получила за рождения си
ден цветя. На въпроса колко цветя е
получила, тя отговорила: Получих червени и жълти рози и червени карамфили. Червените цветя са 16. Всички рози
са 11 и 7 от тях са червени. Колко цветя
всичко е получила Мариела?
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Решение на задачата от миналия брой:

Съучениците Десислава, Василена, Георги и
Юлиян посещават занимания по художествено
слово, рисуване, танци и хор. Определете кой
в кое занимание участва, ако на концерта на
хора Десислава и Георги харесали неговото изпълнение. Юлиян и Деси не обичат да рецитират. Деси не познава Георги. Василена и участникът в художествено слово са чести гости на
художника.
Направете таблица с четири реда и четири
стълба. От условието е ясно, че Десислава и

Георги имат „–“ в колонката за хор. Юлиян и
Деси имат „–“ на художествено слово. Василена има „–“ на художествено слово и рисуване.
Тогава остава „+“ на Георги за художествено
слово. На всички останали колонката с художествено слово е „–“. Василена и Георги са на
гости на художника, а Георги не познава Десислава => художникът е Юлиян. В колонката за
хор има три „–“, то Василена там има „+“, а за
Десислава остава „+“ за танци.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Случка в деня на добротата –
13 ноември
Нашата библиотека се сдоби с нови 72 заглавия. Ето как стана това. В голямото междучасие
се разхождахме с моите приятели, когато видяхме един човек да изнася кашони с книги. На въпроса какво ще ги прави, той отговори, че ще ги
хвърля. Тогава го помолихме да ги даде за училищната ни библиотека и получихме съгласието

му. Пренесохме ги с общи усилия- нали ,,сговорна дружина - планина повдига”. Г-жа Елена Пенишева – нашият библиотекар, много се зарадва, благодари ни от цялото си сърце и сподели,
че това е един неочакван и великолепен подарък
именно в Деня на добротата.
Божидар Попов, 5б клас
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Благодарност
Благодаря на Божидар Попов, Яна Панова, Самуил Маринчевски, Яна Фратева, Красимира
Елмасян, Десислава Панайотова!
Благодаря ви, деца, за прекрасния подарък! Всяка библиотека би се гордяла с такива читатели! В седмицата на вдъхновението и на промяната нека почерпим от личния пример на тези
ученици!

Елена Пенишева – библиотекар

Кой създаде видео-игрите?
Вероятно не един или двама сред вас разпускат след учебните часове с видео-игри. Било то
на компютър или конзола, те забавляват малки и
големи вече 5 десетилетия и с постоянното развитие на технологиите няма изгледи да изчезнат
скоро.
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Но на кого дължим това удоволствие?
Много хора цитират “Pong” – изключително
опростена, но истински забавна игра, напомняща тенис, която американската компания “Atari”
пуска през 1972 г. И макар тя да добива огромна
популярност, далеч не е първата.

“Pong” всъщност дължи много на “Tennis for
Two” („Тенис за двама”, на снимка 1) от далечната 1958 г. Разработена от Уилям Хигинбоутъм,
физик и техник, работил по важни проекти на
американското правителство, играта всъщност
била вдъхновена от компютърни програми, които изчислявали траекторията на ракети и съпротивлението, което вятърът им оказва.
Но игрите у дома дължим по-скоро на Ралф
Баер (1922-2014), създател на първата домашна игрова конзола. Идеята му хрумва още през
1951, но дълго време е отхвърляна от началниците му. Баер създава прототип, наречен „Кафявата кутия”, способен да изпълнява няколко
различни програми, в които посредством контролер, играчът има възможност да управлява различни обекти. През 1972 г. компанията
Magnavox реализира идеята му и пуска на пазара “Magnavox Odyssey” – първата домашна
игрова конзола (на снимка 2). Графика реално
нямало. Вместо това, на екрана се появявал
светещ квадрат, който има различни способности, в зависимост от това, коя игра е пусната. За останалото – фон, шарени герои и обстановка, които да създадат „нивата”, конзолата
използвала цветни листове, които „залепвали”

за екрана с помощта на електростатичното напрежение на телевизора. И така изведнъж се
появявали тесни коридори, през които трябвало да се придвижи мишка (символизирана от
светещото квадратче на екрана) или пък поле,
по което се движела топка.
Няма съмнение, нещата са се развили доста оттогава, но пък дали днес щяхме да имаме
Нинтендота и Плейстейшъни без тези, на вид
прости, изобретения.
Здравко Генов – учител по английски език

РЕФЕРЕНДУМ

Започва Зелената олимпиада
За пета поредна година започва Зелената
олимпиада. Тя стимулира учениците да научат
повече опазването на околната среда, формира
екологична култура.
В специално създадена онлайн платформа
zelenaolimpiada.bg учениците от I до XII клас ще
решават тестове, свързани с опазването на природата. В национален мащаб ще бъдат излъчени
трима победители, за които са предвидени и награди: за горен курс - таблет, за среден - смартфон, и за начален - MP3 плеър.
Регистрацията в сайта продължава до 1 декември 2017 г. Победителите ще бъдат обявени
до 10 декември.

Зелената олимпиада е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. То
е без аналог в страната по иновативност и по
обхват на провеждане. От 2012 г. всяка година
в организираната от Академика БГ проява се
включват близо 5000 деца от I до ХII клас от цялата страна. През 2016 г. броят на участниците
достигна 7000. Сред тях бяха и малките ни сънародници от българските училища зад граница.
Последните четири издания на инициативата са
под патронажа на МОСВ и ПУДООС. През 2017
г. Зелената олимпиада се провежда във връзка
с образователно-информационна кампания на
Оперативна програма „Околна среда".
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Бели на ход печелят
с мат в един ход
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Отговор:

-м

ат.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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 здраве и късмет.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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