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РУБРИКИ:

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Още един медалист!

  Тодорка Тахчиева - класен ръководител на 1 в клас

Групата на медалистите 
в нашето училище се увели-
чи с още един член – Симо-
на Илиянова Иванова от 1 в 
клас. Тя спечели златен ме-
дал на скок от място и сре-
бърен медал на спринт 60 м 
при състезателите, родени 
през 2010 г., в атлетическата 
лига "GO KIDS". В турнира в 
зала "Асикс Арена" (бивша 
"Фестивална") участваха над 
500 деца от лекоатлетически 
клубове в България,  на въз-
раст от 5 до 15 години.

Браво, Симона! 
Поздравяваме те за успеха!

От миналата учебна година 2016-2017 г.  към 
ОбКБППМН се сформира и започна да действа 
Мобилна група от трима лектори, които влизат 
по график в часовете на класния ръководител в  
пловдивските училища.  Занятията, които се про-
веждат, са с ученици от начален, прогимназиа-
лен и гимназиален курс. За малките се акцентира 
върху темата „Среща с непознат“ и „Опасни места 
за игра“. В прогимназията се говори открито с 

тийнейджърите по темите „Кражба и грабеж“, 
„Вандализъм“, „Насилие и тормоз“, Общоопас-
ни престъпления“. Тези теми се преформулират 
и за гимназистите, като тук се добавят и темите 
за “Трафик на хора“ и  „Полови престъпления“. 

 Така Общинската комисия за БППМН се от-
вори за  всички деца, не само потърпевшите или 
съгрешилите, защото чрез тези уроци дава въз-
можност и класните ръководители и децата да  

Движение „Училището сигурна среда“ – 
една инициатива на Общинската комисия   
за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни - Пловдив
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добият легитимна информация от първа ръка,  
какви са възможностите за реагиране при проти-
вообществени прояви, в ситуации на криза или 
риск в рамките на училището, а  и извън него – 
у дома, на улицата, на стадиона, на обществено 
място.

Идеята не е нова, главен катализатор за ней-
ното осъществяване е Атанас Ганев, който на-
времето, като обединяващ инспектор Детските 
педагогически стаи в Пловдив, вкара в училище 
българо-британската пилотна програма „Поли-
цията в училище“. 

В уроците се осъществява истински диалог, 
при по-големите деца той нерядко прераства в 
дискусия. Децата свободно излагат свое мне-
ние,  споделят свой опит в училище, на улицата, 
у дома.  В тези часове на класа има кой да ги чуе 
и да ги насочи към формулировките на Закона за 
съответните деяния. В открития фронтален раз-
говор  непринудено се придобива  правна ин-
формация по подходящ начин за възрастта, като 
се акцентира на  превенция на рисковото и агре-
сивно поведение, без да „се чете морал” или да 
се налагат забрани.

Класни ръководители споделят, че там къ-

дето сме влезли в час на класа, тревожността в 
класните стаи намалява или пада. 

В уроците ползваме методите на неформал-
ното образование, децата се поставят в про-
блемни ситуации и групово търсят решение, 
предлагат им се симулационни игри, мозъчна 
атака, дава им се възможност сами да разсъжда-
ват върху причините и последиците от противо-
правното поведение, сами да направят изводи 
за причините на конфликтите, в които попадат в 
училище. 

 Учениците вече знаят как да се държат в кри-
за или риск , пробвали са модели на поведение, 
които извеждат от кризисна ситуация. Тези деца 
имат алтернатива  как да реагират, ако някой е 
опасен, знаят към кого да се обърнат за подкре-
па. Това ги изважда от ролята на потърпевши или 
извършители  и ги поставя в позиция на ученици, 
които могат и знаят, че за да упражняват правата 
си, трябва да следват модели на активно отговор-
но поведение. Така  Движението „Училището – 
сигурна среда“ изпълнява не само превантивна, 
но   и възпитателна  цел –  показва как ученикът 
да стане отговорен участник в собствения си жи-
вот в училище. 

През месеците ноември и декември лек-
торите бяха и в ОУ ,,Алеко Константинов", 
където проведоха три урока по темата „На-
силие и тормоз" със 7-те класове и три урока 
„Кражба и грабеж" в 6-те  класове. Децата се 
вълнуваха от представените теми, разсъжда-
ваха на глас, защо техни връстници стават из-
вършители на противоправни деяния, вклю-
чиха се със свои  въпроси, които не им дават 

мира, споделиха свои случки, като очевидци 
или потърпевши.

Най-странно им бе, когато им се наложи да 
репетират  първата от трите стъпки за противо-
действие на тормоза, ставаха в класната стая, за-
пазваха самообладание и твърдо, но не агресив-
но,  всички заедно казваха: „Не, върви си!".

Усвояването на новата социална компетент-
ност - изкуството да казваш „Не", е важна за 

Юлия Николова, лектор в Движението  
„Училището – сигурна среда“ на ОбКППМН, град Пловдив
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Заедно в час по етика и право

всички деца във времената на безброй изкуше-
ния – позволени или не! 

Трупането на социален опит  неминуемо ста-
ва през опита и грешката. Учениците  научиха, че 
Конвенцията за правата на детето твърди: 

„Децата имат право да грешат и задължени-
ето да се учат от грешките си“.

 Не забравяй!!!  За противодействие на тор-
моза – можеш да се обадиш и на нас:    

032/633-168

Център за  превенция и социална адаптация 
към ОбКБППМН, Пловдив

Говорихме и за опасността от Интернет.  
Научихме, че трябва да се пазим от непозна-
ти лица, защото можем да станем жертви на  
социален тормоз. Обясниха ни много внимател-
но, че няма как да знаем кой стои зад компю-

По програма „Заедно в час по етика и право” 
в нашето училище „Алеко Константинов” дойдо-
ха важни гости – прокурор Пламен Чобанов от 
Районна  прокуратура, Пловдив и Боряна Дими-
трова - ПР от Регионално управление на обра-
зованието. Пламен Чобанов, който е изучавал 
право в Софийския университет, ни обясни как-
во е да бъдеш прокурор, както и какво е проку-
ратура. Разбрахме, че прокуратурата има много 
правила и закони. Заедно обсъждахме колко е 
дълга една присъда, кога тя е лека и кога теж-
ка. Дискутирахме за опасността от наркотиците 
и как да ги избегнем. Научихме, че не бива дори 
да се опитват, защото са много вредни. Човек 
много лесно се пристрастява и много трудно се 
отказва от тях. 
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търа и какви намерения има. Дадоха ни съвета, 
ако непознато лице иска нещо от нас – име, фа-
милия, местоживеене или други, да го блокира-
ме и да информираме родител. Ако вече е къс-
но, обясниха те, трябва заедно с възрастен да се 
обърнем към полицията и тя да направи нужно-
то. Ако се опитаме сами да се справим със ситуа-

цията, нещата могат да станат много по-лоши.
Ние от ОУ „Алеко Константинов” сме благо-

дарни на хората от програма “Заедно в час по 
етика и право”, че дойдоха и ни обясниха най-
важното, което е нужно да знаем, за да се пред-
пазим.

 Анна Мандаджиева, 6б

ВИДОВЕ КНИГИ ПО ЖАНР
Корица на книга

Във връзка с изучавания материал по англий-
ски език в 7 клас за видовете книги по жанр и 
тематика, учениците от 7б клас изготвиха корици 
на книги. Някои избраха да направят корица на 
любимата си книга, други измислиха заглавие и 
съдържание на своя книга. В процеса на работа 
имаше и дискусия, свързана с четенето на книги 
и ползата от това; дали предпочитаме книги на 
хартиен носител или в електронен вариант; кое 
прави книгата привлекателна и популярна сред 
учениците.

Проекти по темата изготвиха и учениците от 
7а и в клас.               

 Стела Куртева – учител по английски език
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Why do I love reading?
“I like reading because this hobby opens many worlds in front of my imagination. I become a part of 

something so exciting every time I open a book that I feel a new journey begins. I love being alone with my 
favourite books. My favourite types of books are mystery, romance and crime stories. I recommend read-
ing books than staying in front of the computer because reading is treasure which is more valuable than 
everything material.”                                                                                                  Йоанна Бонекова - 7 б клас
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,,Писмо до моя любим герой”

I’d like to talk to you about something that has 
been bothering me inside for so long. It’d be amaz-
ing if you could pay me a visit and spend some time 
with me. I never really had the chance to talk to 
you in person, so I’d be very glad to have you in my 
house for a while. Perhaps you can invite some of 
your friends, too.  So my school system is terrible. 
Adults and kids from all over the country keep com-
plaining about everything , but they are not doing 
anything to fix our school system . It’s been a while 
since I turned to someone and asked them to help 
me solve a problem or do something. I’m honestly 
done complaining! I want to do something help-
ful for our community and make the world a bet-
ter place. One of the main problems in my school 
is the way kids behave. Sometimes my classmates 
get angry and insult teachers. That’s just not right! I 
personally think that we should respect our teach-
ers because they also have emotions. They do eve-
rything in their powers to teach us what is right and 
what is not. Also kids use violence most of the time. 
Punching someone in the face or hurting their feel-
ing is not an option. That’s not the right way to deal 

with someone. Taking a deep breath and talking to 
the person who is causing all that trouble is the key 
to solving the problem. Wouldn’t it be great if you 
taught us how to play quidditch. It’s a great sport 
though . Especially for kids who are interested in 
that sort of things. Speaking of which, you can also 
teach us how to ride a broom. Anyway as I was say-
ing kids should be able to express their emotions 
and feelings. Usually they are not allowed to talk 
to their teachers and express their emotions. Also 
during math class they should be allowed to work 
in groups or in pairs. That way they will learn the 
lesson easier.

Wish my school was the same as Hogwards. I 
assume you get to do so many interesting things 
there. Plus at least kids respect each other and are 
used to listening to their teachers. The way Harmo-
nie fixed your vision was so cool. I really liked it. Per-
haps she could heal other kids or invent some kind 
of spell.  Anyway it was really nice talking to such a 
great person like you.

Николай Димитров, 7а клас 

В часовете по английски език – разширена 
подготовка, учениците имаха възможност да на-
пишат писмо до техен любим герой – Хари По-
тър, по едноименния роман на Джоан  Роулинг. 
В писмата си учениците от 6 и 7 клас повдигаха 
различни въпроси – едни писаха за лични неща, 
за приятели, други – предлагаха  подобряване 

на  училището, търсеха начини за улесняване на 
ученето.

Предлагаме на вашето внимание едно пис-
мо, което се отличава както  с добрия си стил и 
изказ, така и с важността на залегналия въпрос, 
свързан с уважението и толерантността помеж-
ду ни. 

                                      Йорданка Мандаджиева – учител по английски език

Dear  Harry  Potter,

Why do I love reading?
“I like reading books to the point, where I absolutely adore it. Reading is a very special part of my day. 

When I get up I read, when I go home from school I read… you get the point.
I like reading specific books and I pick the books I want to read very carefully. I like reading novels such 

as “Harry Potter” and “Persey Jackson” but I also like reading thrillers. I think reading improves your brain. 
Some characters have different attitude and sometimes I like to be like them. But at least I think they are 
just an imagination of the authors.                                                                          Михаил Токмаков - 7 б клас
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Πpaзниĸът Poждecтвo Xpиcтoвo e cpeд 
нaй-пoчитaнитe в xpиcтиянcĸия cвят пpaзни-
ци и paзличнитe изпoвeдaния – пpaвocлaвиe, 
pимoĸaтoлицизъм и пpoтecтaнcтвo, гo oтбeляз-
вaт пoдoбaвaщo и в cъoтвeтcтвиe нa cвoитe тpa-
диции.

Tpaпeзaтa e имaлa винaги eдно и cъщo cим-
вoличнo знaчeниe в xpиcтиянcтвoтo. Tя винaги 
e нaпoмнянe зa тpaпeзaтa, ĸoятo e пpигoтвeнa 
зa нac в Цapcтвoтo Бoжиe, и ĸъдeтo ни oчaĸвa 
дyxoвнo нacлaждeниe в пpиcъcтвиeтo нa 
Xpиcтoc. Heизмeннo нa тpaпeзaтa нaй-глaвнo 
мяcтo зaeмaт xлябът и винoтo – елементите на 
светото причастие. 

Tpaдициoннaтa тpaпeзa нa Бъдни вeчep e 
пocтнa, тъй ĸaтo c нeя зaвъpшвa 40-днeвния 
Poждecтвeнcĸи пocт. Πo cтap бългapcĸи oбичaй 
яcтиятa ca нeчeтeн бpoй – 5,7,9 и т.н – питa, вapeнo 
житo, oшaв, фacyл и т.н. Maĸap и пocтни тeзи яc-
тия ca пpaзнични, вĸycни и питaтeлни, пpигoтвe-
ни oт cpъчнитe pъцe нa бългapĸaтa. Ha тpaпeзaтa 
пpиcъcтвaт в нaтypaлeн вид и тpaдициoннитe 
плoдoвe, ĸoитo paждa зeмятa ни – ябълĸи, ĸpyши, 
дюли, opexи, гpoздe, цapeвицa и т.н. Bcичĸo, ĸoeтo 
paждa зeмятa ce пpeдлaгa нa Бoгa зa блaгocлoвe-
ниe и ce ocвeщaвa c мoлитвa, ĸoятo тpaдициoннo 
ce пpoизнacя oт глaвaтa нa ceмeйcтвoтo (нaй-
в ъ з p a c т н и я т 
мъж в ĸъщaтa). 
Πo пpимepa нa 
Xpиcтoc и нeгoвoтo 
ĸpaйнo cмиpe-
ниe, ĸoлeднaтa 
тpaпeзaтa ce 
пocтилa нa зeмя-
тa. Πoднeceнитe 
яcтия ce ĸaдят c 
тaмян, пpoчитa ce 
мoлитвa, c ĸoятo 
зaпoчвa пpaзнич-
нaтa вeчepя. Kъм 
пoлyнoщ пo тpa-
диция във вcяĸa 
xpиcтиянcĸa ĸъщa 
влизaт ĸoлeдapитe 
– пo пpимepa нa 

пacтиpитe, тe paзнacят блaгaтa вecт зa Xpиcтoвoтo 
paждaнe, пeят ĸoлeдни пecни и изpичaт блaгocлo-
вии зa дoмa и cтoпaнитe мy.

B бългapcĸaтa ĸoлeднa тpaдиция ca зaлeгнaли 
мнoгo cимвoли и oбичaи c пoдчepтaн мaгичecĸи 
xapaĸтep, имaщи дoпиpни тoчĸи пoвeчe c 
eзичecтвoтo, oтĸoлĸoтo c xpиcтиянcтвoтo. 
Бъдниĸът (дъбoвo или ĸpyшoвo дъpвo), ĸoeтo 
гopи цялa нoщ, ce явявa пpeдмeт нa гaдaeнe – 
aĸo гopи бyйнo и пpъcĸa мнoгo иcĸpи, гoдинaтa 
щe e плoдopoднa и здpaвa. Чecънът нa тpaпeзaтa 
ce cчитa, чe пpeмaxвa ypoĸи, мaгии и бoлecти. 
Ha пpeĸaдявaнeтo нa тpaпeзaтa cъщo ce глeдaлo 
ĸaтo нa pитyaл, ĸoйтo пpeмaxвa злитe дyxoвe. 
Xлябът, т.нap. бoгoвицa, ce пpигoтвял пo нeo-
бичaeн нaчин – c „мълчaнa вoдa”, ĸaтo билa 
yĸpacявaнa c фигypĸи oт тecтo, cимвoлизиpaщи 
бoгaтия ypoжaй – c житни ĸлacoвe, cлънцe, пти-
ци, дoмaшни живoтни и пp.

Koлeдyвaнeтo e тpeтият вaжeн eлeмeнт нa 
ĸoлeдния пpaзниĸ. To зaпoчвa cлeд пoлyнoщ, 
ĸoлeдapитe cа избpaли cвoя вoдaч (cтaнeниĸ) 
oщe нa Игнaждeн. Koлeдapcĸитe дpyжини ce 
cъcтoят oт млaди мъжe, paзyчили ĸoлeдapcĸи 
пecни и блaгocлoвии. B гpyпaтa имa тpoxoбep 
(cъбиpaч нa ĸpaвaитe), мaгape (нocaч нa мecoтo 
и cлaнинaтa), ĸaĸтo и ĸoтe – мяyĸaщo мoмчe, в 

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Рождество Христово
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Математиката – лесна и интересна – 
групова работа  в трети клас

Учениците от 3 В клас усвоиха знания по те-
мата „Събиране и изваждане на трицифрени 
числа“ под формата на групова работа. В атмос-
фера на сътрудничество и подкрепа те се спра-
виха успешно с решаването на различни типо-
ве задачи, включени в контролните листове на 
6-те групи. Работата на всяка група бе проверена 
чрез използването на мултимедия за визуализи-
ране на учебното съдържание. Чрез използване 

на групова работа в часовете по математика се 
повишава активното участие на учениците, по-
добрява се усвояването и разбирането на учеб-
ното съдържание.

Гергана Стоицова – старши учител

знaĸ чe мy ce ядe блaжничĸo. Bcяĸa ĸoлeдapcĸa 
пeceн oбиĸнoвeнo зaпoчвa c дyмитe:

Cтaни, Hинe, гocпoдинe
тeбe пeeм, дoмaĸинe!
Дoбpи cмe ти гocти дoшли,
дoбpи гocти ĸoлeдapи…
Πpaвocлaвнaтa цъpĸвa нa дpyгия дeн cлeд 

Poждecтвo Xpиcтoвo cъбиpa вяpвaщитe дa 
възxвaлят c блaгoдapcтвeни пecни бoжиятa 
мaйĸa. Имeннo зa тoвa cъбиpaнeтo ce нapичa Cъ-

бop нa Πpecвeтa Бoгopoдицa. A в нapoднaтa тpa-
диция нa тoзи дeн пpoдължaвa Koлeдa – xopaтa 
cи гocтyвaт, пoдpeдили бoгaти тpaпeзи, ядaт и 
пият, и ce вeceлят.

Πpaзниĸът Poждecтвo Xpиcтoвo или Koлeдa 
винaги e oчaĸвaн c нeтъpпeниe и paдocт. Изпълнeн 
c бoгaти oбpeди и cимвoлични дeйcтвия, c xyбaви 
пecни и блaгocлoвии, c гaдaния зa бъдeщeтo, тoй 
e изpaз нa вeчнaтa жaждa нa xopaтa зa здpaвe и 
щacтиe зa плoдopoдиe и блaгoдeнcтвиe.

                   Светла Караянева - учител по история и цивилизация



CHRISTMAS POEMS 
 
December 
In December we're happy  
Whatever the weather  
For Christmas helps people  
Be happy together.  
A carpet of snow  
Covers the ground,  
The sweet sound of carols  
Is heard all around.  
Candles and stars  
And Christmas tree lights  
Twinkle and glow  
In the velvet night.  

 
 

Eight Little Reindeer 
1, 2, 3, 4, 5 little reindeer  
Stand beside the gate,  
“Hurry, Santa,” said the five,  
“So we will not be late.”  
1, 2, 3, 4, 5 little reindeer  
Santa said, “Please wait!  
Wait for three more little 
reindeer  
Then there will be eight.”  
 
 
 
 

 
 
When Santa Claus Comes 
A good time is coming  
I wish it were here,  
The very best time  
In the whole of the year;  
I’m counting each day  
On my fingers and thumbs -  
The weeks that must pass  
Before Santa Claus comes.  
Then when the first snowflakes  
Begin to come down,  
And the wind whistles sharp  
And the branches are brown,  
I’ll not mind the cold,  
Though my fingers it numbs,  
For it brings the time nearer  
When Santa Claus comes.  
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Ангелина Велева - учител по английски език
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Мисли и отговори
Срещат се двама приятели Андрей и Стефан.
Андрей: „Стефане, за къде бързаш?“
Стефан: „За влака в 6 часа. Колко минути оста-

ват до тръгването му?“
Андрей: „Преди 50 минути от 3 часа насам бяха 

изминали 4 пъти повече минути, отколкото сега ос-
тават до 6 часа.“

В колко часа са се срещнали Андрей и Стефан?

М АТЕМ АТИК А УРА!

В един клас има 25 ученика, разделени в 
две групи. Броят на учениците в първата гру-
па, увеличен три пъти, е осем пъти по-малък 
от броя на учениците във втората група. По 
колко ученици има във всяка група?

Ако увеличим броя на учениците от пър-
вата група три пъти, те ще са осем пъти по-
малко от броя на учениците от втора група. 
Следователно втора група има 24 пъти по-го-
лям брой на учениците. Тогава в първа група 
има един ученик, а във втора група има 24 
ученика.                                                                          

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Решение на задачата от миналия брой

,,Аз прочетох тази книга”
Проектът ,,Аз прочетох тази книга, прочети я и ти” е част от Националната стратегия за развитие 

на грамотността. Той има за цел да засили интереса на учениците към четенето, като насочи внима-
нието към определени автори и творби. Споделените в час по литература кратки резюмета на лю-
бими книги, стимулират желанието ни сами  да се запознаем с литературните герои. По този начин 
развиваме уменията за четене и писане, придобити до момента, да ги използваме пълноценно за 
по-нататъшната ни реализация.

                                                               Екатерина Попова, 6г клас
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  Желанието на Роз а
Така се случи, че една вечер, както учех уроците си вкъщи, погледнах  към прозореца и сякаш ви-

дях малка светеща планета. Представих си, че на нея има чудни дървета, по които се виждат дини, 
ягоди, ябълки, банани и всякакви други вкусотии, които можем да си представим. Разхождаха се 
мънички човечета, които грижовно прибираха всичко. Носеха ги на големи машини и там се обра-
ботваха. После ги предлагаха на краля. Той опитваше от всяко. 

До тази планета се виждаше друга - която имаше голям бонбонен дворец с шоколадови про-
зорчета, а вратите бяха от бисквити с мармалад. Вътре момичета и момчета танцуваха. Принцовете 
също бяха от шоколад, а принцесите от бисквитки. Вълшебен аромат се носеше във въздуха от 
вкусните ястия. 

На онази – малката планета, живееше момиченце, облечено в червена рокля на рози, а името 
му беше като цветята на роклята – Роза. Напомняше й за майка й и баща й. Тя стоеше  до градина, 
естествено  с рози, която поливаше всяка сутрин. Беше самотна и много искаше да си има приятел. 
Преди живееше на една друга, много голяма планета, с която никой не знаеше какво беше се слу-
чило. Сега беше останала само тя. 

Изведнъж дойде  момченце от съседната планета, с което се харесаха веднага, и той й предло-
жи приятелството си. Понеже и двамата обичаха да мечтаят, често се виждаха през нощта, за да се 
любуват на звездите. Една вечер царят забеляза, че едно от момчетата  отива на съседната планета. 
Когато то се върна, той го попита защо е ходил там. Отговорът беше, че се вижда с приятелката си 
Роза. Това обаче, не се хареса на царя и той му забрани да го прави повече. 

На следващата вечер Роза го чакаше, но той не отиде. Тя тъжна си легна и не можа да заспи. 
,,Защо ли не идва, може би е забравил...?”

Сутринта реши да отиде в двореца. Когато царят я видя и попита кого търси, тя сърдито отговори:
   – Отивам при момченцето, за да разбера защо не дойде снощи.
   – Не можеш да ходиш там - нареди й той. – Роза се направи, че не го чу и продължи  забърза-

но да го търси от стая в стая. Не го откри, защото бил в бонбонената градина. Попита го защо не е 
дошъл снощи. 

   – Царят ме следеше и когато му казах, че идвам при теб, Роза,  той ми забрани. 
Тя тъжно го изгледа и мълчаливо си тръгна.
След около година избухна война. Царят за малко да загине и тогава му помогна именно Роза. 

За благодарност той обеща да изпълни едно нейно желание. 
  – Искам да се омъжа за шоколадовото момче!
Царят даде благословията си и нареди да  организират толкова голяма сватба, че чак и хората от 

другата планета да бъдат  поканени.                                                                         Мария Костурска, 5 в клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Подготовка за Коледния базар

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Специалните ефекти сега и в миналото
Навремето, когато с някого гледахме филм 

с някакви невъобразими образи все се питахме 
„Как ли са го направили това?”. В днешно време 
отговорът обикновено е много прост – „На ком-
пютър!”. Киното обаче съществува доста преди 
компютрите и някои техники, създадени още в 
зората му, все още се използват десетилетия по-
късно. Нека да разгледаме някои от тях:

Макети и миниатюри – Когато нещо е твър-
де скъпо да се създаде като декор или трябва 
да бъде сринато, творците често правят умален 
макет на снимачната площадка и това, което е 
нужно за сцената.

Аниматроника и кукловодство – В традици-
ята на кукления театър, някои от най-култовите 
образи в историята на киното, всъщност са кук-
ли, играещи редом с актьорите. Йода, например, 
първоначално е бил кукла, като е заменен от ком-
пютърен образ чак в „Междузвездни войни – Епи-

                                       Елена Пенишева – библиотекар

зод II” от 2002 г. Често куклите са комбинирани с 
аниматроника или най-просто казано – роботи с 
дистанционно управление. Тази техника често се 
прилага за лицата на героите – специалисти дви-
жат техните очи и усти в синхрон с репликите, ко-
ито ще произнасят. В игралните филми за Косте-
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

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 успехи! 

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Задача:
Бели на ход печелят

Отговор:
1.а7

Ш А Х М АТ

РЕФЕРЕНДУМ

нурките Нинджа от 90-те години, главните герои 
са изиграни от актьори в костюми, но маските, ко-
ито носят са снабдени с механизми, задвижвани 
от кукловоди с дистанционно управление. Филми 
като „Джурасик Парк” също използват аниматро-
ника за някои от динозаврите.

Rotoscoping – това е техника, която се прила-
га в анимационното кино. За да изглеждат дви-
женията на героите съвсем плавни и естествени, 
първо се заснемат актьори, които да ги изпълня-
ват и след това анимационните герои се рисуват 
върху заснетите кадри.

/Следва продължение/                     

Здравко Генов – учител по английски език


