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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

141 години
от Освобождението
на България   
Българското знаме
Едно гълъбче бяло,
бяло платно е простряло.
Над цялата моя родина,
превърната в чудна градина.
Вижте това покривало
тъй неопетнено и бяло,
то душите наши пречиства
с обич голяма, лъчиста.
Под него зеленей се тревата,
зелени се ширят полята,
зелени са даже реките,
зелени са на мама очите.
Тъмнеят се горди балкани
от червеното слънце огряни.
С червена кръв на герои пролята
е напоена до болка земята.
Три символа гордо се веят,
три символа в душите ни пеят.
Бяло, зелено, червено,
вей се ти, знаме свещено!
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Клуб „За света около нас”
В клуб „За света около нас” работихме по темата „Нашето славно минало”. Учениците оцветиха
рисунки с изображения на Васил Левски, паметника Шипка, картата на България и други. Припомнихме си събитията, свързани с 3 март.

Йорданка Иванова – класен ръководител
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Клуб „Заедно можем всичко”
Клуб "Заедно можем всичко" продължава с още по-голям ентусиазъм и желание. Работим, творим и се забавляваме, за да носим светлина и добро! Прекрасни сте, мили родители и деца от
1 б клас!
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Марияна Найденова - кл. ръководител

Съпричастни сме!
Учениците от 5-7 клас също изработиха мартенички, с които подпомогнаха кампанията в помощ на децата със Синдром на Даун.

Е. Георгиева – учител по изобразително изкуство
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Слънчевата система
Учебното съдържание по Човекът и природата в 4 клас предвижда теми за запознаване с
данни за Слънцето и планетите от Слънчевата
система. Тези теми са сред най-интересни за изучаване от малките ученици. Като финал на раздела учениците от 4б клас работиха по групи и
представиха вижданията си за Слънчевата система, като изработиха нейни макети. Всички деца
се включиха с огромен ентусиазъм и резултатите
бяха впечатляващи. Част от макетите можете да
видите изложени на втория етаж в училището.

Нина Търева – класен ръководител на 4 б клас
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Хайде да творим заедно
Какво е щастие? Какво ни кара да се
чувстваме щастливи? Кога за последно се
чувствахме щастливи? Тези и още няколко
въпроса бяха насочващи за темата на „Машина на щастието“ в арт работилницата,
която се състоя през изминалата седмица

в арт клуб „Кутия с вълшебства“ с групата
ЦДО 2 клас. В занятието този път се включиха бащите на децата. Сговорчиви, екипни
и сръчни, отборите конструираха своите
уникални машини на щастието. Ето ги и тях.

София Стоянова – начален учител
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Проекти за живота и делото
на Васил Левски, изработени
от учениците от 3 г клас

Зорка Христова – кл. ръководител
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Забележителности в Родопите
/продължение от бр. 218/
22.Крепост Градище край село Гела

Крепостта е най-високо разположената такава в Родопите и е прекрасна идея за полудневен преход. Намира се на 3 км oт село Гела и се
взема за около час и половина спокойно ходене. Крепостта е известна с това, че е най-високо
разположената крепост на Балканите. На върха
на крепостта на най-красивата панорамна площадка е регистрирано светилище. Установени
са 2 строителни периода на крепостта, като те
са ясно разграничени хронологически и архитектурно. Първият е датиран от XI – IX век пр.Хр,
а вторият-VIII–VI век пр.Хр. Отново по данни на
керамиката се предполага, че крепостта е използвана чак до II-III век, когато е била изцяло
изоставена. Интересна идея за разходка, когато
сте в района на Гела.
23. Базилика Гела

Село Гела е прекрасно място в Родопите, известно най-вече с природа, гледки и гайдарското
надсвирване през август. Има много интересни
места, които могат да бъдат посетени. Едно от тях
е ранновизантийската базилика в края на селото. Напълно реставрирана, около нея е изграден
приятен парк, където може да седнете и да се полюбувате на красивите гледки и историята, с която това място е открито. Базиликата край с. Гела
е най-високо разположената такава в югоизточна
Европа, като вероятно тя е била част от по-голям
комплекс, който е целял да внедри християнството сред тракийското племе Беси, които са обитавали Родопите по това време. Базиликата е изградена през V в., като е просъществувала само 200 г.
24. Вълчи камък

Най-високата панорамна площадка на Балканския полуостров. Със своята височина от 1650
метра над морското равнище, панорамна площадка Вълчи камък предлага 360-градусова панорамна гледка към Родопите. Дотук може да
се изкачите с високопроходим автомобил или
пеша, но ще ви отнеме часове. Върхът, на който се
намира площадката се нарича “Каба таш”. Място, от което ясно се виждат Рила, Пирин… Триградското ждрело, околните села и навсякъде
Родопите. Легендата разказва, че на връх Каба
таш някога хората от селото са оставяли овцете
си да пасат на хълма и всяка сутрин намирали
някое от животните с прегризано гърло. Дебнели в продължение на дни… Най-накрая хванали
пакостника - голям и сив вълк, който провесили
над пропастта и го захвърлили от скалата. Падайки надолу се чул силен вой, който огласил
околността и оттогава и до днес местността на
връх Каба таш носи името Вълчи камък.
/следва продължение/

Величка Филева – начален учител
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

За родителите на тийнейджъри

Те са драматични, ирационални и често
агресивни - привидно без особена причина. Те правят глупави неща. Те имат дълбоко нужда както от усещане за по-голяма независимост, така и от грижа, обич и
нежност. Това поведение си има причина
и тя е, че след ранна детска възраст найдраматичният изблик на растеж на мозъка
е именно в тийнейджърския период.
Приемете следващите 7 интересни факта за мозъка на тийнейджърите като своеобразно ръководство за оцеляване на
родители с деца във "взривоопасна" възраст, а междувременно
не забравяйте: "И това ще
мине"…
1. Критичен период на
развитие
Периодът между 11 и
19-годишна възраст е критично време на развитие
– далеч не само по отношение на външните промени. Въпреки че мозъкът
се променя през целия
живот, огромните скокове в неговото развитие се
случват именно в периода
на юношеството. "И точно както тийнейджърите преминават през
тези скокове и тласъци, така и новите когнитивни умения и навици идват при него
със скокове и на тласъци", обяснява Шерил
Файнстайн в книгата си "Inside the Teenage
Brain: Parenting a Work in Progress".
Съвет: Необходимо е родителите да
разберат, че без значение колко висок е
станал синът им или колко са се скъсили
роклите на момичетата им, те все още са в
период на развитие, което ще се отрази на
останалата част от живота им.

2. "Цъфтеж" на мозъка
Според по-ранни научни хипотези единствено мозъкът на бебетата имат излишък
от невронни връзки, които се подреждат в
определена система през първите три години от живота на детето. Нови данни от
сканирането на мозъка по време на многочислени изследвания обаче показват, че
в юношеството се наблюдава втори подобен взрив на ръста на неврони. Той достига
своя пик на 11-годишна възраст при момичетата и на 12 години при момчетата.
Съвет: Приемете хаотичните преживявания на своите подрастващи - от четенето
на вампирски романи
до поддържането на
социални взаимоотношения онлайн и
уроци по шофиране.
"Натрупването на нов
опит и впечатления е
резултат от стратегията "използваш или губиш", обяснява Сара
Джонсън, доцент в
Университета "Джонс
Хопкинс". По думите
й основните структурни "настройки" на мозъка продължават до
25-годишна възраст. Разбира се, през целия живот протичат промени, но не и в такива мащаби.
3. Нови умения за мислене
Тъй като количеството сиво вещество
постепенно се увеличава, мозъкът на тийнейджъра става "по-свързан" и получава
"изчислителна мощност". Юношите започват да си създават навици за планиране,
но също и навици за вземане на важни
решения - ако в дадения момент разпо-
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лагат с нужната информация. Често обаче
решенията на подрастващите зависят от
емоциите им, но това също си има своето обяснение. Мозъкът на тийнейджърите
изключително много разчита на работата
на лимбичната система (която отговаря за
емоциите), отколкото на префронталната
кора - центърът на рационалността. Това
напълно обяснява защо в един момент
вашето дете разсъждава и се държи като

възрастен, а в следващия момент прави
нещо безразсъдно, без да си дава сметка
за последствията.
Съвет: Въпреки че тази двойственост
може да бъде много объркваща за родителите, дори в напрегнати ситуации се
стремете да се отнасяте с разбиране към
случващото се в мозъка на вашия тийнейджър.
/Следва продължение/

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

Един шивач 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

Творчество на децата от ЦДО 1 б,в клас
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Богдана Мумджиева – начален учител

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Fun Dog Facts for Kids
Enjoy these fun dog facts that deliver a variety of information about interesting breeds, puppies, guide dogs such as
Labradors and much more. As the famous saying goes, dogs
are man’s best friend. Whether it’s as reliable workers, family
pets or loyal companions, dogs are wonderful domestic animals that offer a number of qualities that are put to good use
by humans.
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•

In total there is said to be around 400 million dogs in the world.

•

The domestic dog has been one of the most popular working and companion animals throughout human history.

•

Dogs perform many useful tasks for humans including hunting, farm work and security as well as
assisting those with disabilities such as the blind.

•

Although experts often disagree, there is scientific evidence which shows that the domestication
of dogs could have occurred more than 15,000 years ago.

•

There are hundreds of different breeds of dogs.

•

Examples of these breeds include: Bulldog, German Shepherd, Collie, Golden Retriever, St Bernard, Greyhound, Bloodhound, Chihuahua, Labrador, Great Dane, Rottweiler, Boxer and Cocker
Spaniel.

•

The most popular breed of dog in the world by registered ownership is the Labrador. With their
gentle nature, obedience, intelligence and near limitless energy, Labradors make for excellent
family pets and reliable workers. They often assist police and are a common choice as guide dogs.

•

Dogs have formed such a strong bond as pets, workers and companions to humans that they
have earned the nickname "man's best friend".

•

Humans help train various dog breeds to enter in competitions such as breed shows, agility and
obedience contests, racing and sled pulling.

•

Dog have superior hearing than humans, capable of hearing sounds at four times the distance.

•

Dogs have a remarkable sense of smell, they are capable of differentiating odors in concentrations nearly 100 million times lower than humans can.

•

The average life span for a dog is around 10 to 14 years.

Domestic dogs are omnivores, they feed on a variety of foods including grains, vegetables and meats.
Даниела Букович – учител по английски език

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Любопитни факти за 8 март
Първият Ден на жената е отбелязан на 28
февруари 1909 в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия.
През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е
взето решение за учредяване на "Ден на жената", който да се отбелязва всяка година.
В резултат на това решение Международният
ден на жената се чества за първи път през 1911 г.
в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, къде-
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то повече от един милион мъже и жени участват
в шествия.
От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. Той се свързва в началото на века с борбата за политическо,
икономическо и социално равноправие.
Осми март у нас започва да се празнува
след 9 септември 1944г. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания,
на които се отчита приносът на жените в про-

ните от всички възрасти, особено в държавните
учреждения.
През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден за правата на жените и за мир.
Денят е официален празник в Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Камерун, Казахстан, Китай, Киргизстан,
Куба, Македония, Молдова, Монголия, Полша,
Русия, Сърбия, Таджикистан, Украйна, Узбекистан, Черна гора и Виетнам и се отбелязва от мъжете, като подаряват цветя на жените около тях
- майки, съпруги, приятелки, колежки.
В някои страни се празнува като еквивалент
на Деня на майката, където децата правят малки
изводството, културата, науката и обществения подаръци на майките и бабите си.
живот. След 1960 г. честването взема особено
В Италия, за да се отбележи този ден, мъжешироки размери и става любим празник на же- те подаряват жълти мимози на жените.

Даниел Чаушев – учител ЦДО 2 клас
Ш А Х М АТ

Медалисти от турнир „Еверест"
2019
На 23.02.2019 г. в хотел „Лайпциг” се
проведе традиционния турнир за деца до
трети клас. Участваха 64 деца от Пловдив,
Асеновград, Стара Загора, Раднево, Пазарджик, Панагюрище и Пещера. Отлично се
представиха Димитър Ганчев, с трето място и бронзов медал при момчетата втори
клас, и Пламена Сакутска, също с трето
място и бронзов медал при момичетата втори клас, и двамата от ОУ „А. Константинов” - Пловдив.

Димитър Ганчев

Пламена Сакутска

Димитър Илчев – ръководител на клуба

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:

Последното парче ще бъде отрязано след 7 дни.

Десислава Радионова – учител по математика и информатика
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация / видеоклип

„БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” - 2019
В конкурса могат да участват:
деца и ученици от цялата страна – от училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, школи и други;
деца и ученици от училища и детски градини в чужбина, които проявяват интерес към темата
на конкурса.
ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
За ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните три възрастови групи: І – IV клас (7-10 години); V – VIII клас (11-14 години); IX – XII клас (15-18 години).
Условия за участие:
Всеки автор може да участва с най-много две творби в направлението.
2. Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение. Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно.
3. Творбите се изпращат по електронен път или на хартиен носител. Всяка творба да се изпраща
на отделен файл, придружена със следната информация:
трите имена на участника;
училище, ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
телефон и e-mail за връзка;
име на произведението;
име на ръководителя, ако има такъв.
4. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.
Б. РИСУНКА
За деца от предучилищна възраст (III – IV група в детските градини и училищата, 5-6 години),
ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи: І – IV клас (7-10 години),
V – VIII клас (11-14 години); IX – XII клас (15-18 години). Класирането се осъществява в две направления – общообразователни училища и специализирани училища, / школи.
Условия за участие:
Всеки автор може да участва с най-много две творби на свободна тема.
Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, темперни бои, пастели,
графика, флумастер, молив, туш и пр.
Формат 35/50 см
4. Всяка творба на гърба да съдържа следната информация:
трите имена на участника;
училище / ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
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телефон и e-mail за връзка;
име на произведението;
име на ръководителя, ако има такъв.
5. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат
включени в изложба и електронен сборник.
В. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП
За ученици от VI до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи: V – VIII клас
(11–14 години); IX – XII клас (15-18 години). Участието е индивидуално или колективно до 3 (трима)
ученици.
Условия за участие:

Мултимедийна презентация

Да бъдат до 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD или DVD.
Да не се изпращат работни файлове (папки), а само крайният продукт.
Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.
Ще се поощрява използването на авторски материали.
Видеоклип
Времетраене – до 5 минути
Формат – по избор, но с добра резолюция
Носител – CD, DVD, CARD, FLASH
Да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт
Видеоклипът или мултимедийната презентация да бъдат придружени с необходимата информация за автора в текстов файл:
трите имена на участника;
училище / ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
телефон и e-mail за връзка;
име на произведението;
име на ръководителя, ако има такъв.
Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в електронен сборник.
Авторите могат да участват в направлението с до 2 (две) произведения. При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер.
ІІІ. СРОКОВЕ:
1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – 29 март 2019 г. Важи датата на пощенското клеймо.
2. Обявяване на резултатите – до 22 април 2019 г. на сайта на ЦПЛР – ОДК, Търговище https://
odk-targovishte-bg.com
Всички наградени е необходимо да потвърдят присъствието си на награждаването.
3. Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници ще се извърши на 16 май 2019 година в гр. Търговище.
От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти, медали и предметни
награди. Ще бъдат присъдени и три специални награди на журито (по раздели), на Община Търговище и на Областна администрация – Търговище, както и други предметни награди и поощрителни
грамоти.
По електронна поща, на отделни файлове, могат да бъдат изпращани само произведенията от
направление „Литературно творчество” и „Мултимедийна презентация”.
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Конкурсните творби не подлежат на връщане. Журито ще определи рисунки, с които ще бъде
подредена изложба по време на награждаването. Организаторите си запазват правото да публикуват конкурсни творби, с цел популяризиране на конкурса, и да изготвят електронен сборник с част
от тях.
При невъзможност за присъствие при награждаването, участниците могат да осигурят свой
представител. Допуска се наградите да бъдат изпращани на получателя за негова сметка.
Адрес за изпращане на творбите:
7700 – гр. Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53;
ЦПЛР - Обединен детски комплекс, Търговище
За конкурса „България в картини и слово”
За контакт и информация:
0601/ 6 45 38; GSM: 0893377037; e-mail: bul.kartinislovo@abv.bg
https://odk-targovishte-bg.com

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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