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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Да помогнем на Ники нашата първа кауза
Клуб "Заедно можем всичко" стартира на 6.02. Избрахме си
лого и мото на клуба. Избрахме също и нашата първа благородна
кауза. Ще помогнем на Ники. Той е дете от Пловдив, което е сполетяно от детска церебрална парализа (ДЦП). Семейството му се
бори Ники да проходи. Да бъде като другите деца, да се радва на
своето детство.
1б клас най-любезно Ви кани на своите благотворителни базари. Първите два ще се състоят на 12 и 25.02. в централна сграда
и филиал от 12.30 часа. Децата и техните родители работят неуморно в клуба и ще може да си закупите красиви, изработени с
любов, изделия.
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Марияна Найденова – ръководител на клуба
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Забележителности в Родопите
/ продължение от бр. 216/
11. Момчилова крепост

ните Родопи. В северозападната част на крепостта е
изградена дървена беседка с навес, където може да
поспрете и отдъхнете. А гледката, която се открива,
е невероятна. Точно под самата беседка има и панорамна площадка, разкриваща приказна гледка към
Смолян.
13. Крепостта край село Кошница

Крепостта се намира над село Градът, недалеч от
Смолян. Най-ранните археологически свидетелства за
обитаване на това място са от V хил (късен енеолит),
когато на това място е съществувало скално светилище, което е било използвано вероятно до III-IV в.
През Късната Анточност се отнасят и крепостните съоръжения, които могат да бъдат видяни и днес. През
XIII-XIV в., тук е функционирал и параклис. Това е
и една от последно падналите под османско робство
крепости. Момчил войвода, легенди, храбри българи… Тези думи се преплитат във филма за славния
Момчил войвода, който всяка вечер се прожектира
върху скалите на Момчилова крепост. Момчил войвода или Момчил юнак, както също е известен в някои
хрониките , е реална историческа личност, живял е
през XIV в. и е известен като закрилник на Родопите.
12. Смолянска крепост

Тя се намира в местността Турлука, само на 10 мин
пеша от основния път Пампорово-Смолян. Смолянска
крепост " Калето" е построена по времето на Юстиниан I, с функция на военна крепост, чиято задача била
да контролира и поддържа съобщенията и движението по Централния трансродопски път през Сред-

Крепостта Калето край село Кошница разкрива невероятна гледка към Родопите. Късноантичната и
средновековна крепост над село Кошница е имала сериозни стратегически позиции в древността.
Тя е изпълнявала военни функции и е контролирала подстъпа към недалеч разположената Смолянска
крепост. Самата крепост няма свое име, с което да
е известна в писмените извори. Много интересно е
разположението ѝ. Намира се над Проходна пещера, сякаш е кацнала на върха ѝ. До крепостта води
добре поддържана екопътека, а под самата крепост
има места за отдих с невероятни гледки към близкото
село Кошница и красивите Родопи.
14. Смолянските езера

Смолянските езера се намират на около 10-на минути от Смолян, като движейки се към Пампорово по
основния път, трябва да се отклоните наляво и да
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следвате табелите към езерата. Някога техният брой
е възлизал над 20, днес са останали само 7. Смолянските езера привличат стотици посетители тук във
всеки сезон. Най-напред ще видите езерата Кераньов
гол, Силажа, Османов гьол и Лагера. Последните три
езера Бистрото, Тревистото и Мътното езера са включени в „Екопътека Трите смолянски езера”, разполагайки се под Орфееви скали. Около тях  има подходящи места за пикник. Изключително ненатоварваща и
лежерна разходка сред природата.
15. Орфееви скали

Кулата е с височина 156 метра. На най-високата
част на кулата е разположено кафе-панорама на
2019 м надморска височина с невероятна 360-градусова панорамна гледка към Родопите. През 1973г.
е започнал строежът на  кулата за нуждите на БНР
и БНТ и е завършил през 1978г. Оттук започват да
се излъчват тв и радио предавания още през 70-те
години на миналия век. При ясен ден пред очите ви
се разкрива цялата Студенецка седловина и морето
от планински върхове на родопския рид Чернатица, обрасъл с вековни ели, борове и смърчове. На
юг се виждат Смолянските езера, а в далечината
е гръцката част на Родопите. На запад се издига
връх Голям Перелик, в чието подножие се намират
китните села Стойките и Гела. Оттук се виждат Рила
и Пирин, а на север и Стара планина. От изток се
вижда платото Рожен, заедно с купола на Роженската обсерватория.
17. Екопътека Каньонът на водопадите

Място, което всеки посетител на Родопите и в частност Пампорово трябва да посети. Те се намират над
Смолянските езера, под Кула Снежанка. Ако идвате от
основния път към Кула Снежанка, трябва да се отбиете наляво и през горска пътека ще стигнете до тях.
Тази година благодетели възстановиха разрушената
дървена беседка под скалите. Легендата разказва, че
някога митичният певец Орфей е стоял на тези скали
и, взирайки се в необятните и безумно красиви планински хълмове на Родопите, е получавал вдъхновение, което превъплъщавал в красиви звуци, излизащи
изпод струните на неговата арфа.

Намира се на около 15 мин от центъра на Смолян в посока село Мугла. Името на екопътеката,
предполагам се досещате откъде идва – от множеството водопади, чийто приблизителен брой
е около 50. Внушителните с размера си са около
пет. Сред тях ще видите-Каскадите, Лирата, Сърцето, Ропката. Маршрутът се изминава за около 4
часа, без да бързате, а общата му дължина е приблизително 6,5 км. Изключително лека, приятна и
постижима цел е разходката из тази екопътека.
Не забравяйте удобните обувки, някоя връхна дреха, вода, напитки, нещо за хапване и разбира се,
фотоапарата. Той ще ви е необходим през цялото
време, тъй като пейзажите, които постепенно ще
се разгръщат пред вас, няма да ви дадат мира, докато не ги заснемете.

16. Кулата Снежанка

Величка Филева – начален учител
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Как да откъснете детето от екрана:
работеща стратегия в 10 стъпки
бъде намерено извинения, както и маневри за заобикаляне. Свържете времето, прекарано пред екрана, с определени
часове от деня, както и с определени помещения у дома. Без технологични играчки преди закуска и без светещи екрани в
Британският автор Таня Гудин, чието дело спалнята – това са две добри правила за
е изданието Time to Log off, пусна на паза- начало.
ра нова книга със заглавие Stop Staring at
3. Определете последиците
Screens. В нея тя разкрива как да изградите
по-добри взаимоотношения с технологии- Изяснете какви са последствията при нарушаване на някое от правилата и бъдете готе като семейство.
тови да ги приложите. Ако
Според Таня не става дума
те не са пропорционални
за пълна забрана на елекна провинението или пък
тронните устройства, а за
са непоследователни, топостигане на по-балансигава можете да се сбогуваран подход при употребате със спазването на правилата.
та им чрез различни техники.
4. Обяснете как работят
технологиите
"Понякога може да изглежда, че все по-ескаОтделете време да обяслиращите скандали за
ните на децата как софтувремето, прекарано на
ерът, който използват, е
предназначен да ги задърекрана, са единственият
жи възможно най-дълго
начин да говорите за техпред екрана. По-големите
нологии у дома", казва тя.
деца със сигурност ще се
"Но има по-здравословни
начини да обсъждате и да намалявате вре- заинтересуват и ще бъдат по-наясно с капаните, на които могат да попаднат.
мето на децата си пред екраните".
5. Място за технологии
1. Модел за следване
Ако се опитвате да откъснете децата си от
смартфоните и таблетите и това е постоянна битка във вашия дом, може би вече е
време за план за действие, чрез който да
пренапишете семейните цифрови навици.

Измислите специално „технологично“ място у дома, на което да съхранявате устройствата си. Това е чудесен начин да се освободите от тях у дома и да се фокусирате
върху други неща. Някои семейства дори
искат от гостите си да оставят технологичните си играчки до вратата – защо не опи2. Фокус върху време и място тате и вие?
/Следва продължение/
На усложнените правила е по-лесно да
Всичко започва с вас. Вашият успех в отстраняването на децата от екрана е пряко свързан с това колко време отделяте за
това вие сами. Обърнете критичен поглед
към собствените си навици и първо коригирайте тях.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

1. В една кошница има 5 ябълки. Как да се разделят
между пет души така, че всеки да получи по ябълка и
една ябълка да остане в кошницата.
Десислава Радионова – учител по математика и информатика

Рисунки на ученици от 1 б клас

"Зимно настроение" - творчество
на децата от ЦДО 3 б, в клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

VALENTINE WEEK LIST 2019
HAPPY VALENTINES DAY

Valentine’s day which is the most awaited day by people who love all over the world, is here to come. Valentine’s
day which is on 14th of February every year is preceded by a valentine’s week. valentine’s week 2019 starts from 7th feb.
this week from 7th to 14th is also called love week or romance week. The Valentine week date sheet starts from 7th Feb
Wednesday starting with the rose day. Below is the full list of valentines week 2019.

valentine week List 2019
7th Feb 2019 happy rose day 2019
8th Feb 2019 happy propose day 2019
9th Feb 2019 happy chocolate day 2019
10th Feb 2019 happy teddy day 2019
11th Feb 2019 happy promise day 2019
12th Feb 2019 happy hug day 2019
13th Feb 2019 happy kiss day 2019
14th Feb 2019 happy valentines day 2019

Valentine Week Days List 2019
Rose day– on this day you can give red yellow pink roses
to different people depending on your feelings for them.
Flowers are the most beloved things among them roses are
one of the favorites. so this day is for the exchange of roses with romantic messages.
Propose day– on this day you can approach your crush
and tell them what you feel for them directly. You propose
to your loved one. It is the second day of the v day week.
Proposal should be made special by keeping in mind the
venue surrounding and gifts. This is important if you want
to make marriage proposal.
Chocolate day-on this day you can spread happiness
giving chocolate to your near and dear ones. And to your
loved ones girlfriend or wives boyfriend or husband you
can give the special heart shaped chocolates and gifts of
course.

Teddy day– teddies are the cutest gift to be given to your
beloved person. They can be cuddled when we miss someone. They can be hit upon when we are angry and also
we can cry our hearts out on them. On this day lovers give
small and big teddy to their loved ones.
Promise day– promises are easy to make but hard to
keep. It is good to make promise but we should be good at
expressing our love and affection to our loved one rather
than making promises. But there is a day called promise
day in the week days of valentine. So make promises this
promise day but do fulfill the previous ones to make your
relation strong.
Hug day– on this you share the happiness by hugging
your near and dear ones .not only loved ones as it is only
hugs which can brighten up someone’s day. It is warm and
charming feeling and makes others happy. Hug is an important feeling of expressing love and affection.
Kiss day– kiss is the sweetest form expression to show
love. It is the sixth day in valentine week day’s list. You
can express love in hundreds of ways but the best form of
expression is kiss. There are different types of kiss such as
French kiss, lip to lip kiss, kiss on forehead. Kiss on fore
head is a sign of caring and being responsible.
Valentine’s day– last but not the least is the Valentine’s
Day. Spend this whole day with your beloved ones, to
make them feel special. Express your love with gifts chocolates roses etc. send them romantic messages images and
wishes.

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

9

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

3 а и 3 б – Извънкласно четене
в библиотеката
Третокласниците от „А” и „Б” клас проведоха един от часовете си по извънкласно
четене в библиотеката. С интерес изгледаха
презентацията „Приказка за цветовете и приятелството”, която завършва със следните
красиви думи: „Дъждът продължил нататък:
Отсега нататък, когато вали, всеки от вас ще
се извие по небето, за да напомня за това,
че вие може да живеете заедно в мир. Дъгата е знак за надеждата на утрото. Така винаги когато един хубав дъжд измива света и се
появи дъга на небето, ще се сещаме за това,
че между нас цари уважение."
Завършихме с четене на мисли за приятелството от велики хора, които после обсъдихме.

Елена Пенишева - библиотекар
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:
Един човек взема ябълката заедно с кошницата.

Десислава Радионова – учител по математика и информатика
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Валерия Минева между творчеството,
творчеството и пак творчеството
Възпитаничката на пловдивската театрална
школа Валерия Минева дебютира като драматург и
режисьор. Представя дебютната си пиеса „Транзит“.
Творчество, творчество и пак творчество –
понякога това стои в същността на един човешки живот. Такъв е животът и на актрисата Валерия Минева, която е родом от Брацигово, но от
години живее в Пловдив. Завършва „Актьорство
за драматичен театър“ в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ в класа на доц. Лео Капон,
след което става част от трупата на театър „Хенд“.
Пише разкази, които е представяла и пред
публика, завладява с хумор и самоирония, а съвсем скоро ще направи своя дебют като драматург
и постановчик. В края на 2018 година първата ѝ
пиеса „Транзит“ печели финансиране.. Отделно,
в края на февруари, тя ще излезе и като текст в
сборник на Театър „София“.
Самата драматургия разказва историята на
две сестри, които се прибират в България след
смъртта на майка им. Едната иска да продадат
къщата, за да подсигури живота си в чужбина, докато другата е дърпана от корените и носталгията
към родното. Затова решава да откупи дела на
сестра си, а парите събира по един доста необичаен начин – започва да споделя къщата с чужденци, които минават транзитно през България.
Не иска нищо от тях, освен да ги нарисува. Картините продава, а спечеленото отделя за крайната
си цел. Тази практика за споделено жилище все

дори в начин на съществуване за мнозина, среща
ни с нови култури.
Темата за емиграцията и за пътуването е в основата на пиесата. Пътуването не само като физическо действие, но и като емоционално преминаване към себеоткриването и житейския път на
всеки човек. Самата героиня почва да осъзнава
нови неща за себе си и за разбиранията си при
всеки интимен разговор с нов посетител. Разбира, че домът не е само четири стени и мебели, а
любимите хора, които го изпълват. А чужденците,
номадите, които нямат собствен дом, се разкриват пред нея и споделят кътчета от душата си,
които иначе не биха.
Екипът, с който създава проекта, е изграден
главно от дебютанти в театралния бранш и със
засилено пловдивско участие. В ролите се превъплъщават Християна Йотова, Елена Замяркова,
Божидар Георгиев, Стела Стоянова, Найден Банчевски, Любен Попов и Силвия Боева. Очаква се
премиерата да е на 15-ти и 17-ти април в Габрово,
а след това, надяваме се, и в Пловдив.
„Аз, както и колегите, искаме пиесата да
стане чисто човечна. Ще използваме мултимедия и други изразни средства, но целим да оживим едно камерно пространство, без излишни
елементи, които крадат вниманието на зрителя. Искаме да намерим баланс между битовото и абстрактните монолози. Само тях преекспонираме като вътрешен свят на героите.“
Със съкращения, по материали от интернет

повече се разпространява из света, превръща се
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Елена Пенишева - библиотекар

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Три легенди за Свети Валентин
Историята разказва, че името на празника идва от християнски мъченици на име
Валентин. В ранните списъци на светците
фигурират поне трима светци и мъченици с
името Валентин, чествани на 14 февруари.
Денят на Свети Валентин обаче най-често се
свързва с римския свещеник Валентин, обезглавен на 14 февруари 269 г. Официално
празникът се чества от 496 г., когато папа Геласий Първи обявява мъченика за светец, а
датата 14 февруари за ден за почитането му.
Датата 14 февруари започва да се свързва
с романтичната любов през Средновековието. През XIV век на този ден започват да се
разменят любовни послания под формата
на валентинки.
Предлагаме ви три легенди, свързани с
Деня на влюбените - Свети Валентин:

изпратил бележка и я подписал "от твоя Валентин". Той обаче останал жив и тези, които
Осъденият на смърт Валентин,
влюбен в дъщерята на тъмничаря си знаели за това, разпространили приказката.
Една от версиите на историята за Деня на Обезглавеният епископ Валентин
Свети Валентин разказва, че Валентин се Друга легенда разказва, че Клавдий не исвлюбил в дъщерята на тъмничаря си. Малко кал мъжете да се женят по време на война,
преди часа, определен за смъртта му, той ѝ защото вярвал, че необвързаните са по-добри войници. Епископ Валентин се противопоставил на този закон и провеждал тайно
сватбени церемонии. Заради това бил
хвърлен в затвора и след това екзекутиран
по заповед на Императора на 14 февруари.
Писмо в кутия
Древните римляни празнуват Деня на любовта на 14 февруари, като отправят молитви към богинята на брака и майчинството
Юнона. Момичетата, които си търсят мъж,
пишат писмо и го хвърлят в дълбока кутия.
Този, който го извади, става техен съпруг.
По традиция на този ден влюбените празнуват любовта си с подаръци, балони, цветя,
романтични вечери.
Богдана Мумджиева – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ

Международен конкурс за фотография и рисунка,
посветен на Световния ден на водата – 22 март
ОРГАНИЗИРАТОРИ:   ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ и В и К   ООД – РУСЕ
ЦЕЛИ: Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на
младите творци, а от друга да осмисли значението на водата за живота на планетата. Всеки от
участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата, която тази година е
посветена на справяне с водната криза и разглеждане на причините, поради които толкова много
хора по света са изоставени без достъп до чиста вода.
ТЕМА:   
„Вода за всички“
Още информация по темата може да се прочете на официалния сайт на ООН:
http://www.worldwaterday.org/theme/
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ: Могат да участват младежи над 14 години;
КОНКУРС ЗА РИСУНКА: три възрастови групи:
oт I до IV клас; от V до VIIІ клас; от ІХ до XII клас
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ:
Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.
Оригиналност в интерпретацията на темата.
Иновативност в изразните средства.
Придържане към отправните точки на темата.
5. Изискванията за рисунки: максималният им размер да е 35/50 см. Брой рисунки – до 2 от
участник
6. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела
7. Техника – без ограничение, всички любими техники по избор;
Авторите трябва да напишат следните данни на гърба на творбите:
трите имена, училище, клас, години, телефон за връзка, имена и телефон за връзка на учител,
който ги подготвя (ако има такъв).
- Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента
на тяхното подаване за участие.
- Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка
от отделните области.
- Решението на журито е окончателно.
КРАЕН СРОК НА ПРЕДАВАНЕ/ПОЛУЧАВАНЕ: 15 МАРТ 2019 г.
В ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕ, ул. ”Райко Даскалов” № 2 А
Снимките можете да изпращате и на e-mail: yc.ruse@gmail.com
Информация за наградените можете да намерите на сайт www.yc-ruse.org и на Facebook страницата на Общински младежки дом – Русе в следобеда на 25.03.2019 г. /понеделник/
Вашите въпроси може да зададете и на електронната ни поща: yc.ruse@gmail.com
Лице за контакт: Мина Маринова – 0897 39 70 92
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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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