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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Spelling Bee 2019
Spelling Bee е състезание, в което
участниците спелуват (от англ. spelling),
т. е. произнасят буква по буква различни
думи на английски език. Над 6500 ученици на възраст до 14 години се състезаваха в 297 училища в страната   от 23
февруари  до 1 март 2019 г. Участниците
се подготвяха по предварително подготвен списък от 500 думи още от началото на месец ноември. Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри
знанията им чрез забавни и интерактивни дейности.
В България състезанието се провежда за първи път през
2011 г. по идея на доброволци от Корпус на мира.
Тази година състезанията се провеждат под наслов "BEE Better Together".
Състезанието се организира от Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС". То се
осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ, Британски
Съвет и Министерството
на образованието и науката.
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В ОУ "Алеко Константинов" състезанието се проведе на 25.02.2019 г. и в него
взеха участие деца от 4 до 7 клас. Гост и
диктор на състезанието беше г-жа Емилия Живкова - преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски" и наш родител. Всички
участници бяха много добре подготвени
и мотивирани и победителят се определи в 20 кръг на състезанието след оспорвано съревнование. Победител стана
Андреа Филипова от 4в клас, а на второ
място се класира Стефани Бозукова от
7а клас. И двете ще представят нашето
училище на Регионалното състезание на
23.03.2019. Да им пожелаем успех и призови места!
На всички участници в училищния кръгбраво за подготовката и старанието и до
нови срещи следващата година!

Андрея Филипова, 4 в клас, Стефани Бозукова, 7 а клас

Стела Куртева - учител по английски език
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Групова работа по Човекът
и природата - 3 в, г клас
Защитени растения/Защитени животни
При провеждане на интерактивни методи
се използва групова форма на обучение, която
предполага функционирането на малки учебни групи, работещи както над общи, така и над
специфични задачи, възложени от учителя или
предложени от учениците. Тя стимулира взаимодействието между учащите се, създава отношения на взаимна отговорност и сътрудничество.
Целите на груповата работа са свързани с изграждане и развиване на комуникативни умения, пълноценно участие на всички ученици в
учебния процес, преодоляване на задръжки и
комплекси, повишаване на самочувствието на
участниците и на удоволствието от дейността,
разнообразяване на учебната работа.
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При груповата работа класът се разделя на
В часа по Човекът и природата групите
учебни групи, които могат да работят самостоя- изготвиха табло с най-интересното от своително или под ръководството на учителя.
те проучвания.
Учителят разпределя класа на 4 групи. Всяка
група има по двама отговорници, които координират останалите участници и носят материалите за изготвянето на табло с най-интересните
проучвания, които са събрали предварително.
Всеки ученик идва подготвен с материал за защитено растение или животно в зависимост от
групата, в която е разпределен.
Избират си едно защитено растение/ защитено животно
Проучват как изглежда то /снимки или рисунки на избраното растение/ животно
Къде се среща /местообитание/
Какво го застрашава /замърсяване на водата
и почвата, други отрицателни въздействия/
Какви мерки вече са взети за неговата защита и какво още трябва да се направи

Елена Петкова, Зорка Христова - кл. ръководители

4

Учениците от 3 в клас в подкрепа
на децата със Синдром на Даун

Ели Петкова – класен ръководител
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Моделиране с помощта
на конструкция в 4 клас
Целта е да се направят творбите устойчиви
и раздвижени. Най-често използвани материали
от учениците са тел, дърво и пластичен материал. Фигурите могат да бъдат всякакви, стига в тях
да е налице действие.
На снимките –Творби, изработени от ученици от 4 а клас

Иванка Динева – начален учител

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Забележителности в Родопите
/продължение от бр. 219/
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25. Орлово око

Орлово око е разположено над Буйновското
ждрело, над село Ягодина. До връх Свети Илия
и панорамната площадка се достига по два начина: с високопроходим автомобил или пеша от
село Ягодина. Височината във вертикала от шосето на Буйновското ждрело до панорамната
площадка е около 600 метра, което се равнява
почти два пъти височината на Айфеловата кула.
Надморската височина на панорамна площадка
Орлово око е 1563 м над морското равнище. Оттук се виждат прочутите Чаирски езера, както и
част от гръцките Родопи, Борино, Чала, Ягодина,

Рила и части от Пирин.  С часове може да оста- Бони Петрунова при Национален археологически институт с музей, БАН, крепостта е консернеш там горе със зареян поглед в далечината.
вирана, реставрирана и облагородена. Красива
26. Крепостта Перестера
цветна пътека отвежда към входа на крепостта.
27. Язовир Доспат

Крепостта Перистера се намира северно
от град Пещера. Името на крепостта произхожда
от гръцки и означава “гълъб”. Представлява крепост с три пояса крепостни стени и шест отбранителни кули, разположени на най-вътрешната
крепостна стена. Крепостта е датирана в IV в.
сл.Хр., като краят и се поставя в VII в. Археолозите смятат, че на същото място вероятно е съществувало древно тракийско светилище. Интересна
е легендата за името на крепостта: „Когато през
313 година във Византийската империя било
въведено християнството, местните обитатели
трябвало да изберат на кой от хълмовете в околността да изградят своята църква. Така от хълма
Света Петка литнало ято гълъби.“ Гълъбът е знакът на Христос. След разкопките, извършени от
Археологическият екип е ръководен от доц. д-р

Язовир Доспат се разполага се на 1200 м надморска височина и се нарежда сред първенците по площ (18,3 кв.км) и обем сред язовирите в
България. Построен е на река Доспатска. Дълъг
е 19 км и широк около 3 км. Живописният път,
по който минавах бе между градовете Сърница и
Доспат. Зная, че язовир Доспат е любимо място
за много летовници. Водите на язовир Доспат се
използват за добив на електрическа енергия,
промишлено рибовъдство, спортен риболов и
воден туризъм. Наред със стопанското си значение, той е и изключително подходяща база
за развитие на спортен риболов и свързаните с
него форми на туризъм.
/следва продължение/

Величка Филева – начален учител
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

За родителите на тийнейджъри
/продължение от бр. 219/

4. Тийнейджърски истерии
Това е възрастта, в която юношите придобиват невероятни нови умения, особено що се отнася до социално поведение и
абстрактно мислене. Но те не са никак добри в използването на тези умения, затова
и просто експериментират – много често с
родителите си. Всъщност в
тези експерименти именно родителите са опитните мишки. На тази възраст
децата приемат конфликта
като начини и възможност
за себеизразяване и себеутвърждаване, а заедно с
това могат да имат проблеми с фокусирането върху
абстрактни идеи или с разбирането на чуждата гледна точка.
Съветът и тук е: Проявявайте разбиране и се старайте, доколкото е възможно, да оставате спокойни,
когато децата ви избухват.
Родителят трябва да приема истериите на своя подрастващ по същия начин,
както е приемал и неговия
плач в бебешкия период,
тоест не възприемайте като лична обида
нищо от поведението на тийнейджъра.
Подрастващите се нуждаят от своите родители, от хора, които могат да им помогнат,
да остават спокойни, да умеят да изслушват и да бъдат добър модел за подражание.

лата – това е зоната, свързваща сетивната
информация с емоционалните реакции.
Това, в комплект с хормоналните промени, води до чувства на страх, гняв и агресия (както към другите, така и към себе
си) и сексуално привличане. Постепенно
лимбичната система все повече попада
под контрола на префронталната кора и в
регулирането на емоциите
се включват допълнителни
центрове.
Съвет: Не губете надежда и запазете спокойствие,
когато детето ви не разбира какво му говорите. Едва
в по-зряла възраст, когато
в процеса на възприемане
на емоциите се включат допълнителни области от мозъка, вашето дете ще може
много по-добре да разбира
другите. Дотогава обаче те
просто не са в състояние да
интерпретират правилно
това, за което им говорят
родители и учители.

6. Одобрението на приятелите е необходимо и
ценно
Със засилване на способността за абстрактно мислене значително се увеличава и напрежението в общуването. Какво обаче означава това?
Абстрактното мислене позволява на подрастващия да се погледне с очите на другите,
но това умение много често го кара да се
измъчва при мисълта за чуждото мнение.
Този факт обяснява защо тийнейджърите
5. Интензивни емоции
В пубертета започват много важни про- са по-склонни да рискуват в присъствието
мени в лимбичната система. Именно по на приятелите си – за да бъдат харесани.
време на юношеството се развива амигдаСъвет: Наблюдавайте, но не огранича-
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вайте до крайност контактите на децата
си. Общуването с приятели е незаменимо:
благодарение на него юношите създават
важни житейски навици, научават се да защитават мнението си, но и да правят компромиси.
7. Родителите все още са важни
Изследване в областта показва, че 84
процента от подрастващите имат много високо мнение за своите майки, и 89
процента – за своите бащи. Повече от три
четвърти от тийнейджърите предпочитат
да прекарват времето с родителите си, 79
процента обичат да се разхождат с майките си, а 76 процента – да правят нещо с бащите си.
Въпреки че една от основните задачи
в тийнейджърската възраст е подготовката за самостоятелен живот, това съвсем не

означава, че подрастващите не се нуждаят
повече от родители, дори и често да заявяват това!
Съвет: Не е справедливо и правилно да
се отнасяте към своя 16 или 17-годишен
тийнейджър като към възрастен, защото
по този начин го обричате на провал. Помагайте и подкрепяйте подрастващия по
пътя към изграждането на неговата самостоятелност и имайте предвид, че тийнейджърът все още има нужда от стабилността, която само вие, като родители, можете
да му дадете. От друга страна, да бъдете
добър родител означава не само да сте
внимателен слушател, но и да бъдете пример за подражание, особено в ситуации на
стрес и житейски трудности. Това ще помогне на тийнейджъра да развие собствени стратегии за оцеляване, които ще бъдат
основани на родителските.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

Цветушко тръгнал на гости на Храбрушко. Той носел пълна кошница
с вкусни горски ягоди, които са му подарили.
По път, обаче, Цветушко срещнал много свои приятели, които почерпил с ягодки. На Хитрушко дал 8 от ягодите в кошницата. След
това на Нушко и Добродушко дал по 6 ягоди. Малко преди да стигне
до дома на Храбрушко, Цветушко срещнал и прекрасната Послушка, на която дал
половината от ягодите, които му останали в кошницата. Така, пристигайки при Храбрушко, Цветушко му подарил последните 10 ягоди, останали в кошницата.
а/ Колко ягоди е имало в началото в кошницата на Цветушко?
б/ Колко ягоди е дал Цветушко на прекрасната Послушка?
Ели Петкова – начален учител
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Творчество на децата от ЦДО 3 б,в клас

Баба Марта
при децата от първи клас
„Мила Бабо Марто,
тая сутрин рано
гост ни дойде в село,
слънцето припряно.
Сима: Ти нали му рече
да се стяга бърже,
люлчици от злато,
за нас да навърже.
Мария: Ти нали изпреде
с хурчица чевръсто,
сви и пресука
мартенички пъстри?
Сима: Бели и червени
ти ни ги направи.
Като тях да бъдем
весели и здрави...”
С тези „красиви” думи – част от сценария за посрещане на Баба Марта, група деца от 3 и 4 клас
поздравиха нашите първокласници и им вързаха по още една мартеничка на вече отрупаните с шарени кончета ръчички. Гледаха с ококорени очи и слушаха, облечените в народни носии каки и батковци, и настроението им растеше с всяка измината минута. Те също поздравиха актьорите с весела
и забавна песен. Очакван и желан, месец март вече не може да ни изплаши с нищо. Още повече, че
на вратата чука и пролетта. Чакаме я!
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Стиляна Нешева, Мария-Ана Спаски, Нина Тодорова - 4 б клас; Георги Богданов, Серафима Колесова - 4 а клас; Мариана Стоименова, 3 в клас

Елена Пенишева – библиотекар
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Бултериер

Πopoдaтa вoди нaчaлoтo cи
oт cpeдaтa нa 19 вeĸ. Πъpвитe
бyлтepиepи ca пoлyчeни пpи
ĸpъcтocĸaтa нa cтapият aнглийcĸи
бyлдoг, cтapият aнглийcĸи тepиep
и чepният тepиep, извecтeн ĸaтo
мaнчecтъpcĸи тepиep.
Бyлтepиepитe
cъчeтaвaт
cĸopocттa и cpъчнocттa нa тepиepитe c yпopитocттa нa бyлдoгa. Mнoгo
xopa зaпoчнaли дa ĸpъcтocвaт
бyлдoг и тepиep, зa дa cъздaдaт
пepфeĸтнoтo ĸyчe зa бopби.
Bъпpeĸи виcoĸaтa cтoйнocт нa нoвaтa пopoдa
в нaчaлoтo нe ce e пpaвилo пoчти нищo, зa дa ce
зaпaзи пopoдaтa в пъpвoнaчaлния cи вид.
Πopaди липcaтa нa cтaндapти зa пopoдaтa
пopoдaтa пocтeпeннo cтaнaлa c пo-мaлĸи paзмepи и билa пo-лecнa зa глeдaнe oтĸoлĸoтo
пъpвoнaчaлнитe eĸзeмпляpи.
Πpeз 1850 г. Джeймc Xинĸc зaпoчвa дa
ĸpъcтocвa бyлдoг, тepиep и aнглийcĸи бял тepиep
(вeчe изчeзнaлa пopoдa), тъpceйĸи пo-чиcт вид
c пo-дoбpи ĸpaĸa и пo-xyбaвa глaвa. Heгoвитe
ĸyчeтa вce oщe нe ca имaли типичнaтa яйцeвиднa глaвa, нo ca имaли пoдoбнa фopмa нa чepeпa.
Teзи ĸyчeтa дoбили пoпyляpнocт и тяxнoтo
paзвъждaнe пpoдължилo, ĸaтo зaпoчнaли дa
ги ĸpъcтocвaт c дaлмaтинци, xpътĸи и иcпaнcĸи
пoйнтep, зa дa пoдoбpят лoвĸocттa. Xинĸc e иcĸaл
нoвaтa пopoдa дa бъдe изцялo бялa нa цвят.
Πъpвият мoдepeн бyлтepиep e пoĸaзaн
пpeз 1917 г., и e нocил имeтo Глaдиaтop. Бeлитe
ĸyчeтa oбaчe ca имaли мнoжecтвo здpaвocлoвни
пpoблeми и пopaди тoвa Teд Лиoн зaпoчвa дa
paзнooбpaзявa цвeтoвo пopoдaтa, ĸaтo изпoлзвa
cтaфopдшиpcĸи бyлтepиep в нaчaлoтo нa 20 вeĸ.
Цвeтнитe бyлтepиepи бяxa пpизнaти ĸaтo oтдeлнa пopoдa oт AKC пpeз 1936 г.
Бyлтepиepът e пopoдa ĸyчe oт ceмeйcтвoтo
нa тepиepитe, ĸoйтo чecтo e oпpиличaвaн нa 3-гoдишнo дeтe в ĸoжaтa нa ĸyчe. Teзи ĸyчeтa имaт
гoлямa яйцeвиднa глaвa и мaлĸи тpиъгълни oчи.
Това е единствената порода с такива очи.

Ноздрите са добре развити и
имат дълбоки и силни челюсти.
Блaгoдapeниe нa нaпepeнaтa
им пoxoдĸa им ce нocи cлaвaтa
нa "глaдиaтopитe cpeд ĸyчeтaтa".
Cъщecтвyвa и мaлъĸ вapиaнт нa
тaзи пopoдa, извecтeн ĸaтo Mини
бyлтepиep.
Бyлтepиepитe
ca
мнoгo
aĸтивни и cмeли ĸyчeтa. Te
oбичaт дa ca зaoбиĸoлeни oт
xopa. Имaт cилнa вoля и пopaди
тoвa coбcтвeниĸa им тpябвa дa
yмee дa им ce нaлaгa.
Бyлтepиepитe имaт нyждa oт чoвeшĸo
пpиcъcтвиe пpeз дeня. Дa ocтaвитe бyлтepиep
caм зa дългo вpeмe e вce eднo дa ocтaвитe дeтe
в cтaя пълнa c eĸcплoзиви. Te ca cпocoбни дa изгpизат пoчти вcичĸo.
Бyлтepиepитe мoгaт дa живeят и в aпapтaмeнт,
aĸo им ce ocигypявaт физичecĸи yпpaжнeния. Te
имaт нyждa oт eнepгични eжeднeвни yпpaжнeния, ĸoитo вĸлючвaт и дългa paзxoдĸa. B пpoтивeн cлyчaй мoгaт дa нaпълнeят мнoгo и дa cтaнaт
мъpзeливи. Te ca дocтa aĸтивни и изиcĸвaт
вceĸиднeвни paзxoдĸи. Πpeдпoчитaт пo-тoплия
ĸлимaт. Макар че средната продължителност
на живота на тези кучета е 9 - 12 години, голяма
част от тях живеят и до 15 години.

София Стоянова – начален учител
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Кой е измислил парите?
Кое е любимото ти време на годината? За
много деца отговорът е Коледа. Това е времето
в което добрите момчета и момичета получават
подаръци, за които са си мечтали от месеци. Но
защо да чакате до Коледа? Ако искате нов велосипед, скейтборд, кукла или таблет защо не го купите още сега? О, да! Отговорът има нещо общо
с едни хартийки, които наричаме пари. Преди
да разгледаме по-отблизо откъде идват парите,
нека първо да разберем какво точно са парите.
Разбира се, когато си мислите за пари, вероятно
мислите за 50 лева или 50 стотинки. Но дали само
тези хартии и метални кръгчета са пари? Икономистите определят парите като нещо общоприето от хората за обмен на стоки и услуги. Въпреки
че всяка страна има своя собствена система от
монети и хартиени пари, други неща често могат
да се използват и като пари. Например фермерите могат да търгуват като си разменят определен
брой животни за определени продукти или услуги. В този случай животните ще се използват като
пари!
Такава размяна на различни стоки и услуги
се нарича бартер. Всъщност това е и най-ранната
форма на търговия. В древни времена хората са
правили винаги така – ти имаш много ориз, а аз
имам много месо, ще ти дам малко ориз, ако ти
ми дадеш месо. Така и двамата ще можем да си
сготвим нещо по-вкусно и питателно. С течение
на времето обаче, размяната невинаги е била
възможна. Понякога хората не биха могли да се
споразумеят за това коя стока колко струва. Не
били сигурни дали 1 кг ориз е равен на 1 кг месо
или на повече. В други ситуации хората просто
не искали да търгуват с това, което другият им
предлагал. Тези ситуации довели до развитието
на стокови пари. Стоките са основни елементи,
използвани от почти всички. В миналото популярните стоки включвали сол, чай, добитък и семена. Използването на тези „парични“ средства
облекчило някои от проблемите, свързани с търговията. Използването на стоки обаче повдигнало други проблеми. Стоките невинаги са лесни за
транспортиране и често са нетрайни или трудни
за съхранение.

Това в крайна сметка накарало хората да създадат монети от благородни метали и да ги използват при размяната на стоки. Никой не знае
със сигурност кой първо е измислил такива пари,
но историците смятат, че металите първоначално
са били използвани като пари още през 5000 г.
пр. н. е. Около 700 г. пр. н. е., лидите стават първата западна култура, която произвежда монети.
Други държави и цивилизации скоро започнали също да го правят. Използването на монети
със зададени стойности улеснило сравняването
на стойностите и търговията за стоки и услуги. В
крайна сметка обществата се отдалечили от използването на благородни метали. Известни като
представителни пари, новите хартии и монети от
неблагородни метали представляват определени
ценности, които всяко от тези общества може да
постигне. Правителствата или банките обещават
да обменят представителни пари за определено
количество сребро или злато.
Днес най-модерната валута не се подкрепя
от сребро или злато. Вместо това днешните пари
са известни като фиатски пари. „Фиат“ е латинска
дума, която означава „нека бъде направено.“ Парите имат определена стойност днес, защото им
е дадена тази стойност с правителствено решение или постановление.

Христомира Петкова, начален учител
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Среща с писател по повод
2 април - Денят на детската книга

Уважаеми ученици, колеги, родители, във връзка с Празника на детската книга - 2 април, библиотеката при ОУ ,,А. Константинов" организира среща с младата авторка Зорница Христова. Тя ще се
състои във вторник -19 март – 12.30 ч. за учениците от прогимназиален етап и от 13, 20 ч. за учениците от начален етап във физкултурния салон на училището. На Вашето внимание предлагаме част
от биографията й, както и издадените от нея книги. Заявка за закупуване на определено заглавие
може да направите при касиера на класа преди или след срещата с авторката. Всеки желаещ ще
получи автограф.

Заповядайте на една зареждаща и пълна с усмивки литературна среща!
Не забравяйте и своите въпроси към Зорница Христова!

Вече осем години основаното от Зорница Христова издателство "Точица"
внася свеж въздух в българската детска литература и разбирането ни за естетика в книжното оформление. Наскоро под знака на издателството излезе "Умножение без уморение – забавни трикове и математически стратегии", на която Христова е съавтор с Миглена Папазова. Скоро очакваме книгата без думи
"Балконът" по мотиви от поезията на Атанас Далчев.
През последната година заглавията на "Точица" намериха първите си чуждестранни читатели. "Когато искам да мълча", "Кратки приказки за досънуване" и "Сладоледена реторика" излязоха на руски , "Кратки приказки за досънуване" - на македонски, "Градска география" - на сръбски.
Зорница Христова продължава и да е продуктивен преводач от английски. Вече в книжарниците
е "Гаргите от Белокруша" на Олдъс Хъксли, част от поредицата "Детски шедьоври от велики писатели" на издателство "Лист". До края на годината от "Жанет 45" трябва да излязат и преводите й на
поезията на Робърт Фрост.

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:
а/ 40		

б/ 10

Ели Петкова – начален учител

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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