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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Отлично представяне
на отборите по баскетбол!
На Общинските първенства по баскетбол, проведени на 01- 02.12.18 г., /
момчета/ и 08-09.12.2018
г. /момичета/, нашите ученици заеха 3-то място.
Пожелаваме си още
по-големи успехи!

Л. Калофоридова, Г. Минева – учители по ФВС
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Мили родители,
Благодарим за прекрасната стая
и коледното настроение, което ни
създадохте! Да учим в такава красота - за нас е истинско удоволствие!
Благодарим Ви!
Учениците от 1а клас
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

БОЖИДАР ЗДРАВКОВ И СТЕЛА ЗДРАВКОВА
В ИСТОРИЯТА НА ПЛОВДИВ
/продължение от бр. 210/
Стела (Щилияна) по баща Кутева е родена през 1887 г. в Сливен.
Майка й е Екатерина Кутева, а баща й – д-р Илия Кутев. Учи в Пловдивската девическа гимназия, а по-късно – пиано в Дрезденската
кралска консерватория. Първоначално не е имала намерение да се
омъжва. Смятала е да се занимава с концертна дейност. Дори когато плановете ѝ се променят и тя става съпруга на Б. Здравков, Стела
продължава да е обществено активна и да участва в много дейности извън кръга на семейството и семейния живот.
Изявява се в следните области:
І. Музика. Тя е единственият и квалифициран преподавател на
горните класове в новооткритото музикално училище през 1921 г.
“Родна песен”. Подпомага първите стъпки на Пловдивската опера.
Превежда от немски език “Малък музикален речник” на Албрехт
Крюгер. Пише към него “Предговор” и разяснява нуждата от подобна литература както за музикантите, така и за по-широка публика.
Преводът е наречен “настолна книга за всеки музикант”. Активно
участва в концерти на немската песен и в сказки за известни композитори. Организира “музикални следобеди” за певци, музиканти,
артисти и ценители на изкуството, които се превръщат в традиция.
ІІ. Немски език и култура. Инициатор е за създаването на “Българо-немско културно дружество”. През периода 1933-39 г. е негов
председател. Превежда статии и книги. Много важен е преводът й
на “Магията на изкуството” от Рудолф Горфлебен.
ІІІ. Благотворителност и отстояване на правата на
жените. Членува в благотворителни дружества. Участва в Балканската война като самарянка. Подпомага
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построяването на сграда за млади момичета
и жени от селата, където да намерят подслон,
подкрепа и квалификация. Включва се в българската секция на Международната женска
лига (МЖЛ) и Българския женски съюз (БЖС).
Сприятелява се с Екатерина Каравелова, а царица Йоанна става покровител на общата им дейност и я подпомага.
ІV. Народно творчество. Тя е страстен ценител и на българския фолклор и традиции. Като
съпруга на кмета, когато посреща чуждестранни гости, ги води в Стария град. Поканена да
участва в делегация за поклонение при папата
през 30-те години, тя в тоалет с традиционна шевица. Гостната й стая е наречена “българска”. Там са подредени тъкани с шевици,
престилки, медни предмети, накити и мебели
с дърворезба.
Успоредно с изявите ѝ в обществения живот,
С. Здравкова е съпруга, всеотдайна майка на три
деца, здраво стъпила на земята в грижите си за
семейството и дома.

Стефан Гайдаров, 6 в клас
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Планините в България
и техните най-високи върхове

Елена Пенишева - библиотекар
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Какво да направя, ако тормозят
детето ми в училище?
/продължение от бр. 210/
ОБЩИ НАСОКИ
Информирайте се каква е политиката на
училището срещу тормоза и механизма за подаване на сигнали за подобни случаи и говорете с детето си, за да може да прибягва до тях
при необходимост. Може да
бъде от полза да създадете с него план за действие,
уточняващ стъпките, които
смятате да направите във
връзка с тормоза и за подобряване на ситуацията. Опитайте се да разберете защо
детето е станало жертва или
е агресивно.
Помислете какво стои
зад тази ситуация на тормоз, страданието е симптом
на по-дълбок проблем.
Учете децата как да разрешават споровете
без груби думи или действия.
Създавайте в тях умения, с които да се
предпазват: как да се движат уверено, да бъдат бдителни за ставащото около тях и да се
защитават словесно. Учете ги да се обръщат
към приятелите си за подкрепа.
Слушайте! Насърчавайте детето да говори
за училище, за социални събития, да ходи на
училище и да се прибира оттам. Обръщайте
внимание на разговорите му с други деца. Това
може да бъде първият ви ориентир дали вашето дете е жертва, насилник или нито едното,
нито другото.
Бъдете близо до него и проявявайте чувствителност.
Питайте детето какво според него би било

най-доброто решение в случай на тормоз.
Възможно е детето да се страхува, че тормозът може да се засили, ако каже за него. То
има нужда да го изслушвате, да го успокоявате
и да му обясните, че заедно ще разрешите ситуацията. Разказвайте на детето си за детето,
което сте били самите вие, и как сте се справяли с трудни ситуации. Помагайте на децата да се научат
на социалните умения, необходими за създаване на приятели. Увереното, находчиво
дете е по-малко вероятно да
бъде тормозено или да тормози другите.
ПОМНЕТЕ
Отговорността на училищата е да дават на вашето дете знания и да го карат
да се чувства в безопасност,
приемано сериозно и уважавано като човек.
Ваша е отговорността да отгледате здраво и
щастливо дете и добър човек!
Поддържайте комуникацията!
Погрижете се всички засегнати страни да
знаят какви действия възнамерявате да предприемете и кога. Проверявайте редовно, за да
сте сигурни, че грубиянското поведение не е
възобновено, тъй като за тормоза е характерно, че се повтаря.
Консултирайте се със специалист.
Свържете се с организация, която може да
ви насочи как да действате в случай на тормоз
или насилие.
116 111 Национална телефонна линия за
деца към ДАЗД денонощна и безплатна от
всички оператори за цялата страна.

Здравка Петрова – педагогически съветник
Център за консултиране, психотерапия и психоанализа към Фондация „Асоциация Анимус”
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача за 5 – 7 клас

Намерете число, което разделено на 2 дава остатък 1, при
деление с 3 дава остатък 2, при деление на 4 дава остатък 3,
при деление на 5 дава остатък 4, при деление на 6 дава остатък 5, а на 7 се дели без остатък.
Десислава Радионова – учител по математика

2 б клас - рисунки върху
восъчен картон

Ясен Топузлиев, 2 б клас

ЮлиянаАнгелова, 2 б клас

Татяна Пеева, 2 б клас
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ЮлиянаАнгелова, 2 б клас

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

WHA'S A COCKNEY?

A true Cockney is someone born within the
sound of Bow Bells. (St Mary-le-Bow Church in
Cheapside, London).
However the term Cockney is now loosely
applied to many born outside this area as long as
they have a “Cockney” accent or a Cockney heritage.
The Cockney accent is heard less often in
Central London these days but is widely heard in
the outer London boroughs, the London suburbs
and all across South East England.
WHAT IS COCKNEY RHYMING SLANG?
Cockney rhyming slang is a humorous slang first
used by cockneys in the east end of London and
now understood widely in London and throughout
Britain. It was invented in London in the 1840s by
market traders, costermongers (sellers of fruit and
vegetables from handcarts) and street hawkers.
It was probably first used as a cant – a language
designed to disguise what was being said from
passers-by.
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HOW
DOES
COCKNEY
RHYMING SLANG WORK?
Cockney rhyming slang
phrases are derived from taking
an expression which rhymes
with a word and then using that
expression instead of the word.
For example the word “look”
rhymes with “butcher’s hook“
Rhyming slang often includes
humour. Many phrases make
sarcastic or ironic references to
their subjects. Examples include
Trouble and Strife (for wife), Fat
Boy Slim (for gym).
Some expressions omit the
rhyming word but others do not.
COCKNEY RHYMING SLANG FOR PARTS OF THE BODY

English

Rhymes with

Cockney

Feet

Plates of meat

Plates

Teeth

Hampstead Heath

Hampsteads

Legs

Scotch eggs

Scotches

Eyes

Mince pies

Minces

Arms

Chalk Farms

Chalk Farms

Hair

Barnet Fair

Barnet

Head

Loaf of bread

Loaf

Face

Boat race

Boat race

Mouth

North and south

North and south

Стела Куртева – учител по английски език
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Нови книги в библиотеката
Детска литература

Пази се от боята, Д. Донев
Тримата глупаци, Д. Донев

Братя Грим

Пътечката на Мечо, Н. Христова

Големият концерт/ пор. ,,Проф.Всезнайко”/

Джуджетата и Мариша, М. Конопницка

Малката кибритопродавачка, А. Кеворкян
Моята първа книга за К. и Методий,Ц. Лалев

Армения, А. Кеворкян

История с куче, без куче, О. Кръстева

Как да отговоря, Е. Яниковски

Приказки /Поредица за деца и родители/,Сборник Зоотрополис
Зайчето Питър, Б. Потър
Подаръците на феята, Ш. Перо

Приказни истории, З. Сърмаджиева

Я влез в торбата, Нар. приказка

Индиана Джоунс

Балончето и куклата с роз. рокля, Л. Милева

Обърквация, Р. Славинска

Мразовито приключение, Дисни

Празник на буквите, К. Костадинов

Прикл. на джуджето Мук, У. Бекерт

Коледни приказки, Р. Пънтер

Завръщане в Голямата гора, Д. Бенедиктъс

Принцеси и феи

Аз искам да бъда 2, Ц. Белчева

Големият изумруд, Т. Улф

Храбро сърце, Дисни
Зайчето Питър и неговите приятели, Б. Потър
Снежанка

Чудна въртележка
Върху гърбицата на камилата, Дисни

Динозаврите, ИК,,Пан”
Приказките на Дядо, А. Басмаджиян, кн. 1,2,3,4,
Рожден ден в гората

Тайната на принцесата, Ф. Вишински

Храбро сърце, Дисни
Лили Чудото: Помощ! Мурците идват!
Елена Пенишева – библиотекар

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор
на задачата
119
Десислава Радионова – учител по математика
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Знаете ли, че ...
/продължение от бр. 209/

19. Учениците в Швеция получават пари, за
да ходят на училище.

12. Мистериозни сигнали, които били засечени от телескоп в Австралия, озадачавали ас20. През 1962 г. в Танганайка настъпва...
трономите в продължение на 17 години, докато смешна епидемия, която се разпространява
не разбрали, че сигналите идват от... собствена- сред учениците – те просто не можели да спрат
та им микровълнова.
да се смеят. Тя върлува 18 месеца и от нея се разболяват 1000 души. Някои учени смятат, че тази
13. Ако доживеете до 70-годишна възраст, масова хистерия се дължи на високия стрес, на
ще сте преживели 10 години от понеделници.
който са били подложени учениците. Тогава Танганайка тъкмо е получила своята независимост
14. Земята е по-гладка от топка за боулинг. от Британската империя и учениците са споделиВисоките планини представляват само 1/5000 от ли, че се чувстват силно стресирани заради висонейната повърхност.
ките очаквания от учителите и родителите.
15. Ако сте заключили телефона си с пръстов
отпечатък, на един хакер му е достатъчно да сва21. Класическата паста за зъби има три цвята
ли пръстовите ви отпечатъци от капака, за да от- – бял (веществото, което премахва плаката), син
ключи телефона ви.
или зелен (гел с антимикробно действие) и червен (за здрави венци).
16. Дупката в озоновия слой е започнала да
се смалява.
22. Играта „Тетрис“ всъщност има край.
17. В Япония имат нов екстремен спорт –
23. Така изглежда изригването на вулкан от
банзай скачане с парашут (банзай е японският Космоса:
боен вик). Когато самолетът
достигне максималната височина, скачащият хвърля
парашута си и след 2 секунди
се хвърля след него. Целта е
да го хване, докато пада!
18. Кожата ви настръхва,
когато слушате хубава песен,
заради внезапния прилив на
допамин, който се отделя,
защото мозъкът ви трескаво
очаква кулминацията на песента.

Даниел Чаушев – учител ЦДО – 2 клас
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Дядо Коледа по света
В самото начало Дядо Коледа бил Свети Николай. Отивайки си, той оставил на едно бедно семейство, което го било приютило, златни ябълки.
Сложил ги в чорапче и го поставил на камината.
Дядо Коледа е известен по света с много имена като: Санта Клаус, Крис Кринкъл, Дядо Мраз.
Неговото име е свързано с носенето на подаръци на Рождество Христово. Според някои версии
българското название е Дядо Коледа.

Името му произлиза от латинското име „Календи“, с което се означават първите дни на всеки месец. Дядо Коледа е преименуван на Дядо
Мраз по време на комунистическия режим в
България и вместо на Рождество Христово започва да носи подаръци на Нова година. Той посещава: училища, детски градини и домове. Всичките деца го чакат с нетърпение, защото носи със
себе си огромна торба пълна с подаръци.

Санта Христиан от Бурунди. При африканскиБаббо Натале - Дядо Коледа от Италия. Родоте католици Санта-Клаус живее в планината Ки- словието му води началото си от Свети Николай.
лиманджаро, защото тя е единствената планина Баббо Натале дълго е живял на Северния полюс,
в Африка, чийто връх винаги е покрит със сняг.
а по-късно се заселил в Лапландия, Финландия.
Носи наказание на лошите и подаръци на добрите деца. Размяната на подаръци там, не се прави
по-рано от шести януари.

Хавайският Дядо Коледа

На остров
Кипър Дядо
Коледа
се нарича
Василий.

Синтаклаас, или Синтерклаас — Николай Чудотворец, такова е името на Дядо Коледа в Холандия и Белгия.
/следва продължение/
Богдана Мумджиева – начален учител
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Ш А Х М АТ

Шахматна задача:

Бели на ход печелят

1.D

h6

Отговор:

Димитър Илчев – ръководител на клуба

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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