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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Успех
София Стоянова е ученичка от 4б клас. На първия етап
от състезанието по български
език „Свети Иван Рилски“ тя
се класира на I-во място.
Нека да ѝ пожелаем да запази интереса си към българския език и книгите и успех
във втория етап на състезанието.
Нина Търева - класен ръководител

Преди 146 години загубихме
най-великия син на България
В деня, в който почитаме Левски
на гости ни бяха 2 б клас, с класен ръководител - госпожа Терзиева. Разказаха ни за Апостола и ни изпяха песен
за него.
Благодарим ви, 2б клас!
Очакваме ви отново!

Марияна Найденова – класен ръководител на 1 б клас
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Учениците от 2 в клас изработиха агамограф с лика на Апостола на свободата. Прочетоха пред
децата от 1 в клас интересни моменти от живота му. Антония Арнаудска представи на съучениците
си книги, посветени на Васил Левски.

Тодорка Тахчиева – кл. ръководител
На 19 февруари децата от ЦДО 2 б,в клас гледаха презентация за живота на Апостола и провериха запомненото с помощта на кръстословица. В часовете по интереси използвахме и таблети с
приложението LerningApp. Особено добре се справиха екипите на Никол Табакова от 2 б кл. и София Славчева от 2в клас.
София Стоянова – начален учител
Учениците от 3г клас почетоха паметта на Васил Левски, като изработиха проекти за живота и
делото му. Презентираха проектите си и направиха изложба в класната стая.

Зорка Христова - кл. ръководител
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Когато говорим за Васил Левски – Апостола на свободата, винаги го разкриваме
като пламенния, неустрашимия, вдъхновен
борец-революционер, пожертвал живота си
в служба на народа и отечеството си, символ на героизма и патриотизма. Това е образът, който са открили в Левски неговите
другари, съвременници, дори врагове, и са
го пресъздали чрез своите разкази, спомени, писма и записки, съхранени в историята.
По повод 146 г. от гибелта на Левски учениците Боян Щерев и Димитър Мендев от 3 в
клас подготвиха радиопредаване за Апостола.
Елена Петкова – кл. ръководител
Най-ярките моменти от живота и дейността на великия син на България - Васил Левски
си припомнихме с учениците от ЦДО 3 а,б,в,г
клас с помощта на презентация. После те
разказаха за посещенията си в музеите в Ловеч и Карлово. Г-жа Петкова, която е родом
от там, сподели колко тържествено е всяка
година в навечерието на 19 февруари в нейния град. Призова децата, ако могат, сами
да присъстват и да го усетят. Борислав Димитров и Георги Богданов от 4в клас прочетоха
стихове за Апостола, на чийто фон някои от
децата нарисуваха рисунки с лика му. Отдадохме почит на героя с минута мълчание.

Елена Пенишева – библиотекар
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Часът на класа тази седмица е посветен на незабравимия Васил Левски.
С лекция и дискусия на тема „Портретите на Апостола”, подготвена от библиотекаря
Елена Пенишева, премина той в 7в клас.

Иван Ганев – кл. ръководител
Учениците от 5-7 клас направиха изложба, посветена на Апостола
на свободата Васил Левски.

Елена Георгиева - учител по изобразително изкуство

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Открит урок по история на тема
„Древногръцките олимпийски игри”
Целта на урока беше да пресъздадем олимНа 14 февруари ние, учениците от 5 б клас,
с помощта на нашия класен ръководител г-жа пийските игри в Древна Гърция, но не само спортКалофоридова и учителката ни по история г-жа ните състезания, а духа и настроението, които са
Караянева, изнесохме открит урок по История носили, както и тяхната религиозна значимост.
и цивилизация на тема „Древногръцките олимпийски игри”.

4

Някои от нас демонстрираха пред нашата
публика как са изглеждали спортните игри, а
други представиха интересни факти за състезанията, историята на игрите от древността до
наши дни и информация за българските олимпийски шампиони.
Всички се постарахме да се облечем, съобразно обичаите и традициите в Древна Гърция.
Участие в открития ни урок взе дори и Бог Зевс.
Подготовката за открития ни урок беше продължителна – близо два месеца, но много интересна, а крайният резултат – удовлетворяващ.
Основна заслуга да се проведе това интересно
за всички нас събитие имат г-жа Калофоридова и
г-жа Караянева, а и родителите ни, които ни подкрепиха и бяха нашата страхотна публика.

Биляна Карастоянова, 5 б клас
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Звездно небе
С моя съученик Адриян Вулев решихме да направим презентация по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
на тема „Звездното небе”. Интересуваме се как
изглеждат съзвездията, кога се появяват и кога
се виждат най‐добре. Харесва ни да наблюдаваме нощното небе и да откриваме съзвездията,

видими от нашата географска ширина. Съзвездието, което виждате на снимката е Орион. То
е най- голямото в Северното полукълбо. Вижда
се най-добре през есента. Можем да го наблюдаваме обаче далеч от градските светлини. Носи
името на Елинския герой Орион.

Димитър Боруджиев, 5а клас

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Забележителности в Родопите
/продължение от бр. 217/
18. Екопътека Невястата
Екопътека Невястата предлага най-невероятните гледки в Родопите, като за покоряването й не са нужни кой знае
какви планинарски умения. Изключително лесна и перфектно облагородена, екопътеката е подходяща за хора от
всякакви възрасти. Общата й дължина е около 900 метра.
Началото на екопътеката започва точно до самия път Пампорово-Смолян. В нейното начало се намира манастирът “Св. Панталеймон”. Ще преминете покрай панорамни
площадки “Невероятна” и “Красива”, при желание ще се
повозите на алпийски тролей… Накрая, ще се полюбувате
на гледката от един от най-известните скални масиви-Невястата.
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19. Дяволската пътека

Най-екстремната екопътека, която съм посещавала
досега. Невероятно място. Разполага с два входа-откъм
село Борино и откъм Буйновското ждрело. Самата Дяволска пътека представлява съвкупност от естакади, дървени
мостчета, конзолни платформи, водни каскади, скални
форми, ерозионни котли и невероятни панорамни площадки към природна забележителност Дяволски мост
и водослива на реките Буйновска и Чатак дере. Чудесно
място, особено ако обичате планина, река, водопади,
екстремни пътеки и стълбища.
20. Широка лъка

Красиво родопско село с богата история. Място, на което традициите са все още живи. Тук ще усетите истинското
гостоприемство на родопчанина, ще се насладите на уникална, автентична архитектура и неописуема, чиста природа. През март тук се провежда традиционният за тази част
от страната кукерски събор Песпонеделник. Присъствала
съм на едно негово издание. В Широка лъка в далечната
1971 г. е създадено Националното училище за фолклорни
изкуства. В далечната 1832 г. в селото е създадено килийно
училище. Училището се намира точно до църквата „Успение Богородично“ – едно от задължителните за посещение
места в Широка лъка, заедно с етнографския музей. Читалище “Екзарх Стефан” се намира в центъра на селцето.
Там са изградени паметници в чест на Капитан Петко Войвода и Екзарх Стефан.

21. Агушеви конаци

Агушевите конаци се намират в село Могилица, Смолянско и представляват архитектурен и художествен паметник от национално значение от 1964 г. Всъщност те
са най-големият, запазен феодален ансамбъл в Родопите.
Архитектурният ансамбъл се състои от две представителни жилищни сгради и стопански постройки. Съградени са
така, че да образуват три самостоятелни двора, изолирани
един от друг с вътрешни зидове. Всички сгради в конака
имат общо 221 прозореца, 86 врати и над 20 комина. Изграден са през XIX в. за Салих Ага и тримата му синове. В
края на миналия век конакът е реставриран и превърнат в
етнографки музей, а през 2011г. след реституция е върнат
на наследниците на Салих Ага.

/следва продължение/
Величка Филева – начален учител
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Как да откъснете детето от екрана:
работеща стратегия в 10 стъпки
/Продължение от миналия брой/
6. Фамилно бягство от технологиите

Така ще им помогнете да разберат, че далеч от екраните на електронните устройства ги очаква един голям и интересен свят.

Въведете ново правило – за всеки час на
екрана е необходима 15-минутна почивка 9. Спокойствие и само спокойствие
навън, на открито. Нека тези екранни по- Виковете само ще усложнят и без това
чивки се превърнат в ежедневие в дома ви. трудните ситуации у дома, ще подкопаят
добрата основа, която вече сте поставили.
7. Един екран
Направете десет дълбоки вдишвания и се
Гледането на телевизия, докато си чатите
опитайте да разговаряв социалните медии или
те колкото е възможно
пишете съобщения е доста
по-спокойно, обяснястандартно поведение за
вайки какво трябва да
обитателите на семейнисе промени.
те дивани. Поставете мултискрининга под контрол,
като въведете правилото
за един екран.

Може дори да си възвърнете част от удоволствието да гледате телевизия
заедно - като семейство,
когато всички сте съсредоточени върху едно и също
нещо.

Насърчете децата да
споделят как се чувстват спокойно и вие
всички ще имате шанс
да излезете победители от ситуацията.
10. Забрана на различните устройства, но
едно по едно

Една от най-големите жертви, която пада
в капана на екраните,
Понякога най-добрият поде намаляващото вреход е да оставите децата да скучаят без люме, което прекарвате в разговор с децата
бимите им технологии и да ги наблюдавате
как откриват свои собствени развлечения. си. Въведете ново правило, според което
когато разговаряте, технологичните ви игПредложете някои привлекателни алтер- рачки не трябва да са наблизо.
нативи, за да помогнете на творческото им
мислене. Може това да са настолни игри, Съсредоточете се не върху това какво ви
рисуване, готвене и други, като в тези дей- липсва, а върху това, което получавате, когато общувате като семейство.
ности се включи цялото семейство.
8. Предоставяне на алтернативи

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

Мисли и решавай

Задача:

Един швач има парче плат, дълго 16 метра, от което ежедневно отрязва по 2 метра. След колко дни ще отреже последното парче.
Десислава Радионова – учител по математика и информатика

Любовта е в малките неща

В група ЦДО 2 б,в клас се отбелязват всички празници. Последният от тях
беше св. Валентин. На децата бяха раздадени различни рисунки, които нямаха
нищо общо една с друга. Докато те оцветяваха се водеше непринуден разговор за
любовта. Какво точно наричаме любов?
Колко вида любов познават? Как да я раз-

познаем? Как трябва да показваме любовта си към околните? В Края на часа по
Занимания по интереси учениците стигнаха до извода, че любовта е в малките
неща, които като съединим се превръщат
в нещо много голямо и значимо. След
като творците оцветиха своите рисунки и ги съединиха, ето какво се получи.
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София Стоянова – начален учител
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Творчество на децата от ЦДО 2 б,в клас

Богдана Мумджиева – начален учител

11

Творчество на децата от ЦДО 3 б,в клас

Величка Филева – начален учител
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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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Things you should never do in
England
1. Don’t call the whole of the UK “England”.
The UK is made up of 4 countries- Scotland,
England, Northern Ireland, and Wales. Each
country has its own distinctive culture, national
identity, and government.
2. When someone asks “How are you?” never reply negatively. Reply with “Fine,” “Good
thanks,” or anything similar and everything is
going well. British people don’t care how you
really are.
1. Comment on the weather. It will take hours before you realize that the Brits really do enjoy talking about the weather.
2. Don’t ignore the queuing system. Stay in line directly
behind the person in front of you and wait your turn. If
everyone obeys the queuing rules, nobody gets angry.

3. Don’t block the escalators. As a rule the lefthand side of the escalator is reserved for those
people who are in a hurry. If you want to stand
still, you should stay on the right-hand side.
4. Don’t refuse a cup of tea. Offering someone
a cup of tea when they come to visit your house
is a welcoming gesture. To refuse the cup of tea
tells your host that you do not feel welcome in
their house and can be seen as rude.
5. Don’t forget your manners. British people
are taught from a very young age to remember
to say “please” and “thank you.” Forgetting to
say these little words can make a big difference
to how British people will react to you.
Ангелина Велева – учител по английски език
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Български рекорди в книгата
на Гинес

Да постигнеш резултат, който никой друг в света не е успял да постигне, е дело достойно за
уважение и признание. Книгата за рекордите на Гинес познава какви ли не рекорди. От нокти дълги
десетки сантиметри до хора, стоящи в продължение на часове в ледена вода.
България също може да се похвали с няколко запомнящи се и открояващи се рекорда. За постигането на някои от тях са били нужни стотици часове усилени тренировки, за други стотици хиляди доброволци, трети не са подобрявани вече повече от 29 години. Следващите 10 подвига са
официално признати като рекорди, а вие може да бъдете горди от факта, че това са дела на наши
сънародници!
Най-дългата пейка в света се намира в Пазарджик. Тя е с дължина 1015 метра и на нея могат
да седнат около 2000 души.
Следващият рекорд е на 49-годишния пожарникар Северин Василев, успял да направи
4133 коремни преси за 2 часа и 56 минути.
Рекордът за наймного набирания на
една ръка се държи от
Георги
Гейдарджиев,
Във Видин на 1-ви март 2015 г. доброволци
който през 2012 г. успяизплетоха най-дългата мартеница в света – 16
ва да се набере цели 17
километра и 704 метра.
пъти.

Рио Де Жанейро има
най-високата статуя на Исус
Христос, а ние можем да се
похвалим с най-високата статуя на Св. Богородица. Тя е в
Хасково и е висока 14 метра.
В зала 1 на НДК през 2012 г., 333 родопски
Медицинският университет във Варна закаба гайди поставят световен рекорд. Той е пърписа името си в книгата с рекордите на Гинес с
вият рекорд на Гинес с гайди, поставян някога.
„Най-голяма ДНК верига, съставена от хора". За
да се създаде тази зрелищна гледка, бяха необходими повече от 4000 човека, които се събраха
на плажа в морската столица.

София Стоянова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО
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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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