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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Награда от ХХVІ Национален
конкурс "110 години
независима България"
за Стефан Гайдаров – 6 в клас
На 9.ХІ.2018 г. в залата на
Политехническия музей в София
в присъствието на зам.-министъра на МОН г-жа Михайлова,
председателя на клуб "Родолюбие" г-жа Такева, г-жа Кастрева,
почти всички началници на РУО
в страната, много учители и ученици бяха връчени наградите от
ХХVІ Национален конкурс "110
години независима България".
В тазгодишното издание на конкурса работата на ученикът от ОУ
"Алеко Константинов" Стефан Гайдаров от VІ В клас получи изключителната оценка на журито. Стефан участва в раздел "Реферати",
възрастова група V-VІІ клас, и представи разработка на тема "Двама истински европейци: Божидар Здравков и Стела Здравкова неслучайните символи на моето родно място".
Честита награда и още много нови успехи!

Светла Караянева, учител по история и цивилизации
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Отличени ученици

Учениците Яна Панова, Магдалена Палкова,
Румяна Сапунова, Христо Томов и Божидар Попов от VІ Б клас получиха отличия на ХІV Конкурс
за програмно-образователни продукти на ДИУУ,
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
за създадените от тях в края на миналата учеб-

на година проекти за уроци-преговор по изучаваните раздели. Проектите съдържат мултимедийна презентация и комплект работни листове.
Честито на отличените и поздравления за всички останали ученици, които представиха такива
проекти!

Светла Караянева, учител по история и цивилизации
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Писателска среща по повод
1 ноември
Николай Илчевски представи новата си книга
,,Записки от селската кръчма” пред учителската
колегия и членове на Училищното настоятелство на ОУ „Алеко Константинов” по покана на
директора Красимир Ангелов. Събитието беше
организирано по повод празника на народните
будители 1 ноември. Авторът изнесе лекция на
тема ,,Българския език”, в която акцентът беше
върху употребата на чуждите думи в нашия език
и в частност в новоизлязлата му книга. Лекцията

премина в дискусия относно богатството на езика и неговата колоритност в различните области
на страната.
Тази среща върна всички присъстващи към
селото, към родните места, там където живеят
и се борят с трудностите на съвременния живот
героите на писателя Илчевски. Където всичко е
минало през личния и неподвластен на времето
опит на хората, влагащи душите си във всичко,
което ги заобикаля.

Елена Пенишева, библиотекар
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Вътрешноучилищни състезания
5-7 клас
В последната седмица на месец октомври се
проведоха вътрешноучилищни състезания между
класовете по различни видове спорт, предвидени в училищния спортен календар.
На 29.10.2018 г. в турнира по футбол за петите
класове победители станаха 5 а клас, а в играта
„Топка над въже”- момичетата на 5в клас.
Шестите класове се състезаваха в спортните
игри баскетбол и хандбал, където и в двата спорта победители станаха 6в клас.
Последни в двора на ОУ ”Алеко Константинов” се състояха турнирите по хандбал, баскетбол, волейбол между седмите класове. Всички
бяха много развълнувани и чакаха с нетърпение
началото. Г-жа Минева, строи петте отбора и извика капитаните им да теглят жребии, за да може
справедливо да се избере реда, по който всеки
клас ще играе.
Започнахме със състезанието по хандбал.
Първи играха 7в и 7д. Победител стана 7д клас,
с резултат 2:5. След това 7б и 7г завършиха с резултат 8:2 за 7б клас. Третата среща между 7д и

7а, беше за 7а клас с резултат 4:1. На финалния
мач, 7б клас убедително победиха 7а клас с резултат 14:6 и станаха победители в състезанието
по хандбал.
Началото на волейболния турнир беше дадено от г-жа Калофоридова. Победители отново станаха 7б клас.
В състезанието по баскетбол, първото място спечелиха 7а клас, след оспорвана среща със
7в клас.

Рая Илиева, 7 б клас
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Стаята на загадките

На 27.10.2018 г. децата и техните родителите
от ЦДО – 2 клас, при госпожа Стоянова, посетиха
Стаята на загадките. В нея участниците трябваше
да покажат екипност, задружност, разбирателство, търпение, логическо мислене и последователност, за да успеят да излязат от нея. В състеза-

нието участваха отборите „Вихър“, „Звездички“,
„Изследователи“, „Патиланци“, „Светкавица“ и
„Стрела“ . Най-бързо се справи отбор „Звездички“ – 40 мин. Всички участници играха заедно и
се забавляваха. Благодарим на домакините за
търпението и коректността!

София Стоянова, учител ЦДО - 2 клас
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Творчеството за деца
на Валери Петров
Учениците от втори клас проведоха часове
по български език, посветени на творчеството
за деца на Валери Петров. Книгата "Пет приказки" стана любима на децата. Развълнувано четяха и разказваха за героите и техните приклю-

чения. Описаха общуването си с творчеството
на писателя в читателските си дневници и направиха илюстрации към приказките. Най-интересните проекти бяха подредени в изложба
във филиала.

Класни ръководители – 2 клас
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Историята, традициите
и празниците в моя род
В час по околен свят учениците от 2 в клас
обсъждаха какво правят заедно членовете на семействата и кои традиции се спазват в рода. Децата проучиха историята, традициите и празниците в своя род. Всяко дете направи родословно
дърво. От най-хубавите проекти направихме изложба в класната стая.
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Тодорка Тахчиева – класен ръководител

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

История на България от Блазиус
Клайнер, съставена в 1761 г.
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Под редакцията на Иван Дуйчев и Карол Телбизов. (Превел от латински Карол Телбизов, сверил Иван Дуйчев.)
„Историята на България“ от Блазиус Клайнер
е история на България, предхождаща и независимо написана от „История славянобългарска“
на Паисий Хилендарски. Трудът вероятно е поръчан от чипровски имигранти в Трансилвания
и съдържа предговор и пет глави. Познат е от
препис, днес съхраняван в Архива на францисканците в Будапеща. Превод на български език е
публикуван през 1977 под редакцията на Дуйчев
и Телбизов.
Автор на този труд върху историята на българите от Ранното средновековие до Падането на
Константинопол е францисканският монах Блазиус Клайнер. За живота и дейността на Клайнер се
знае недостатъчно. Счита се, че той произхожда
от средите на немскоезичното население в Трансилвания. Клайнер най-вероятно произхожда и

твори в град Алвинц, днес Винцул в Румъния.
Авторът сам изтъква мотивите за написването на историята: ,,Царство България, което някога е било най-цветущо, още не е имало писател,
който да остави на потомството описани превратните съдбини на царството и на своя народ,
прочут в света...“
Най-интересен е уводът към този пръв в българската историография труд на чужденец, изцяло тематично посветен на българската история.
В своя увод към историята на българите Клайнер
твърди, че
,,Чуждите писатели, измежду тях главно гръцките, които често изпитвали мощта на българите,
говорят за тях малко, и то само случайно. Смятам,
че е станало така главно затова, че този извънредно войнствен народ, слабо загрижен за писмеността, е бил склонен повече да върши славни
и достойни за спомените дела, отколкото да ги
описва.“

За написването на историята на българите,
Блазиус Клайнер признава, че намерил: „малко, и то пръснати тук и там сведения за българите у различни автори, след което сметнах за
необходимо да ги събера грижливо и да изложа в по-добър ред, така че с течение на времето
някой друг, надарен с по-голям ум, подбуден от
по-малко, отколкото настоящото усърдие, да пожелае да подхване започнатото дело с по-малко
труд и по-голям успех и да го доведе до съвършенство“.
Историята на България от Блазиус Клайнер,

според автора си, описва произходът, обичаите,
религията на българския народ и неговите нашествия в Европа, както и самото Царство България с по-главните градове и се изреждат всички
забележителни събития, отнасящи се до политическия и църковен живот от идването на българите в България до 1453 г.
,,Историята на България“ от Блазиус Клайнер
е издадена на български през 1977 г. от издателството на БАН. Преводът от латински на преписа,
съхраняван в Будапеща, е дело на Карол Телбизов и Иван Дуйчев.
Зорка Христов, по материали в интернет

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Езеро Чад
Чад (на френски: Tchad;) е голямо, плитко
езеро в централната част на Африка. Името му
на местен език означава „езеро“.
То е безотточно, макар част от водите му понякога да се изливат в депресиите Боделе и Соро.
В него се влива река Шари (осигуряваща 90% от
притока на вода), както и някои други по-малки
реки. От икономическа гледна точка е изключи-

телно важно за страните Чад и Нигер, които имат
много сух климат и страдат от недостиг на питейна вода. Бреговете му са блатисти и влажни, което е предпоставка за отглеждане на земеделски
култури. Смята се, че езерото Чад е остатък от голямо вътрешноконтинентално море, покривало
част от територията на днешна Сахара. В последните 20 000 години езерото е променяло разме-
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ра си драстично, като преди около
22 000 години то е било почти пресъхнало. Някъде около 4 000 година пр. Хр. обаче площта му е била
огромна и е възлизала на близо
1 000 000 км².
През 1960 година площта на
езерото Чад е възлизала на 26
000 км² (четвъртото най-голямо
в Африка), а днес е малко повече
от 1500 км². Това се дължи на повишената консумация на вода в
заобикалящите го страни, както и
на затоплянето на климата. През
1960 година е предложен план за
отклоняването на река Убанги, за
да се увеличи количеството вода в
езерото и да се осигури нормално подхранване
с питейна вода на милиони жители на централна
Африка. Площта му продължава да намалява и
то вероятно ще изчезне напълно през XXI век.
История
След края на Ледниковия период пустинните
райони на Сахара далеч не са били толкова обширни, колкото са днес. Тогава голяма част от територията ѝ е била заета от растителност от Средиземноморски тип, фауната също е била много
по-разнообразна. Най-богато е било биоразнообразието в планинските райони.
След множество анализи на скалите по дъното и бреговете на езерото Чад са установени
периоди на драстични промени:
• ок. 20 000 пр. Хр. езерото е било напълно
пресъхнало.
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• ок. 9 500 пр. Хр. се напълва отново заради
обилните дъждове, паднали над вулкана Тибести.
Тогава дълбочината му е била около 15 метра.
• ок. 1 000 пр. Хр. има дълбочина от около 17
метра. 900 години по-късно пресъхва напълно.
Най-скорошните периоди на пресъхване са
около 1908 и 1984 година
Подхранване
Около 90% от водата в езерото идва от река
Шари. Река Логоне също осигурява постоянен
приток на вода. Процентът на речно подхранване от сезонните реки е незначителен.
Шари и Логоне извират от планините на Централноафриканската република, което прави нивото на водата в езерото Чад податливо на промени в зависимост от валежните количества в
централноафриканските планински масиви.
Флора и фауна
Растителността около езерото е богата по отношение на видове. В него живеят крокодили и
различни видове риба, които са важен източник
на храна за местното население. Живеещите по
бреговете му птици също осигуряват прехрана.

Защо децата
не искат да учат
Напоследък най-често срещания проблем,
който споделят с мен родители, е нежеланието на детето им да учи. Какво обаче се крие
под това нежелание? Дали е мързел, липса на
интерес, страх от провал, липса на мотивация,
липса на умения...? Всеки случай е индивидуален и подходите за справяне зависят от личността на детето и възможностите на неговите родители и учители.
Често чувам реплики за това, колко потребителски ориентирано
е днешното младо поколение, как отглеждаме
консуматори,
неспособни да мислят,
да съпреживяват, да се
стремят. Но аз виждам,
че децата са ориентирани към познанието.
Те имат нужда от информация, която обаче
получават в атрактивен
и лесен за възприемане вид извън училище. Тя е достъпна в
интернет, в книгите
или в неформалната
среда на общуване. За тези деца ученето се
оказва твърде скучно и дори неприятно, те
се изявяват като посредствени ученици, но
удовлетворяват жаждата си за знания по
друг начин.
От друга страна, децата, които учат старателно и упорито, често са мотивирани от нуждата от одобрение и харесване. Техните усилия често са насочени не към самото знание, а
към идеята да оправдаят очакванията на възрастните. Обикновено тези деца са успешно
справящи се в началното училище, но същест-

вува вероятност да изгубят интерес към ученето в по-късна възраст, когато водещи стават
одобрението и приемането от приятелската
среда.
Много родители споделят с мен, че детето
им не се интересува от нищо – няма хоби, не
иска да спортува, дори не иска да разговаря.
Това пасивно детско поведение в повечето
случаи е последица от родителската свръхопека. Детето се обгрижва и подпомага твърде много, получава
всичко, което поиска,
родителите дори се
опитват да отгатнат
неговите желания и
да ги удовлетворят
незабавно.
Такива
деца стават пасивни,
свикват да живеят в
безопасна среда, избягват ситуации на
напрежение. Те не
умеят да изпълняват
инструкции, защото
никой не е очаквал
това от тях. Чувстват
се неуверени и неспособни да се справят сами без родителите
си и в училище се оказват неподготвени да
посрещнат своите отговорности. Това, което
забелязват учители и родители, е едно защитно поведение, което детето проявява в
опита си да се адаптира към създалата се
ситуация: агресивно поведение, тревожност, отказ. Независимо от реакцията на
детето, важно е да разберем, че тя е израз
на неговата безпомощност и има нужда да
бъде прието, подкрепено и обичано въпреки всичко.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Добре потулено, но лесно за намиране: Да проследим дирите на хитрата
къртица. От спалнята й (А) до нейната наблюдателница (къртичината Е) тя е
построила заплетена мрежа от канали и леговища. Всяка сутрин тя обикаля от
А до Е, като при това преминава през склада си за припаси. Интересното е, че
го намира само по определен закон. Ако стигне до къртичината след три, пет,
седем, девет или единадесет междинни леговища, тя не е преминала през
склада. Напротив, ако достигне до Е след четен брой леговища, тя е открила
склада. Между кои две леговища е разположен складът за припаси?

Иванка Динева – начален учител

Елена Златанова, 2в клас
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Константин Терзиев, 2в клас

Татяна Пеева, 2 б клас

Виктория Иванова, 2в клас

Никол Табакова , 2 б клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Interesting English words
Collywobbles - an uncomfortable feeling in the stomach caused by feelings of nervousness or slight fear
'Such difficult tests give him the collywobbles'
Bloviate - to talk for a long time, typically about nothing important.
'They bloviate about the weather'
Absquatulate - to leave a place quickly or suddenly
'If not kept under guard, the suspect will, for sure, absquatulate.'
Brolly - abbreviation of umbrella
'Don't forget your brolly! It’s raining .'
Gobsmacked - very surprised or shocked
'They were gobsmacked to see the president at a restaurant on Friday.'
Shambles - a mess or chaotic environment
'You had to clean your room, but it’s still in shambles.'
Waffle - to talk or write a lot without giving any useful information or any clear answers
'If you don't know the answer, it's no good just waffling'
Innit - abbreviation of “isn’t it? “,often used by teenagers and young people to confirm or agree
with something that another person has just said .
A: It’s really cold today.
B: Innit
Ангелина Велева – учител по английски

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Светът се сбогува със Стан Лий
Легендарният автор на комикси Стан Лий,
създател на някои от най-популярните герои на
нашето време – Спайдър-мен, Фантастичната
Четворка, Невероятния Хълк, Железния Човек и
много други, почина на 12-ти ноември 2018 г. на
95 години.
Стан Лий играе ключова роля за развитието
не само на Marvel Comics, но и на индустрията
като цяло. Той е един от първите писатели, които
наблягат не върху супергероите, а тяхното алтер
его, техните ежедневни проблеми и душевни
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терзания. Редом с легендарни художници като
Стив Дитко и Джак Кърби, Лий прави героите
по-пълнокръвни от всякога. Историите за човека-паяк Спайдър-мен обсъждат трудния живот
на младежите, докато книжки като Х-Мен се борят срещу расизма и дискриминацията. Именно
това напредничаво мислене спомага за това на
комиксите да започне да се гледа като нещо повече от шарени книжки за малчугани.
Тези от вас, които са гледали холивудските продукции по негови комикси, несъмнено

са виждали многобройните му кратки появи в
тях през последните 15 години. Някак тъжно е,
че в следващата подобна продукция вместо да
видим него ще видим надпис „В памет на Стан
Лий: 1922-2018”.
Въпреки това, творческото наследство, което
оставя след себе си, изпълнено с въображение,
героизъм и емоция, ще продължи да разпалва
пламъчето на фантазията и в бъдещите поколения.
Здравко Генов – учител по английски език

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата

Къртицата е построила склада си между леговища 10 и 11.

Иванка Динева – начален учител

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица,
с пожелание за здраве и успехи!
ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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