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Богдана Мумджиева

Учениците от 2-те класове в часовете по английски език 
изработиха проект  „Четирите сезона”. С много настроение 
децата представиха своите идеи. Писането по английски се 
превърна в творчески процес, където успоредно с модели-
рането, рисуването и апликирането, бяха написани и крат-
ки текстове.

Пролетта като сезон бе поканена в класната стая с музи-
ка и рисунки.

Представяме ви част от подготвените проекти.
                                       

Пролетта идва при нас!

Йорданка Мандраджиева, учител по английски език
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"Защитени животни и растения" - 
Проекти на учениците от 3б клас

Мария Райковска – начален учител
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Съчинения  по житейски проблем 
в 5 клас

В часовете по български език и литература 
учениците от петите класове писаха съчинения  
по житейски проблем. Темите, поставени от учи-
теля, бяха различни, но актуални, свързани с 
проблемите на средата, в която живеем. Учени-
ците избираха да пишат по една от поставени-

те теми: „ Каква е ползата и каква е вредата от 
социалните мрежи”, „Защо трябва да спортува-
ме?”, „Какво е моето отношение към бездомни-
те животни?”, „Какви са опасностите от глобал-
ното затопляне?”. В този и в следващите броеве 
ви предлагаме да прочетете някои от тях.

ПОЛЗИТЕ И ВРЕДИТЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Избрах да пиша за социалните мрежи, защото засяга мен и моите приятели.
Социалните мрежи са неразделна част от нашето ежедневие. Ние сме станали много зависими 

от тях и мислим, че те са полза, но всъщност имат и вреда. 
Ползите им са, че ние можем да получаваме бързо информация. Можем да се свързваме с 

близки, които са далеч от нас. Можем да се забавляваме през свободното си  време чрез тях. 
Вредите от социалните мрежи са, че без нашето знание може да изтече личната ни информа-

ция. Човекът срещу нас може да не е този, за който се представя. Може също телефонът, компютъ-
рът или друго устройство да се зарази с вирус.

Социалните мрежи ни сближават с хората, които са далеч от нас, но много често ни отдалеча-
ват от тези, които са около нас. Хората са започнали все по-често да си общуват чрез технологиите. 
Вследствие на това забравят да общуват лично едни с други. 

За да намалим влиянието на социалните мрежи върху нас, трябва да започнем да общуваме 
пряко с другите. Хората не трябва да бъдат зависими от социалните мрежи, за да бъдат щастливи. 
Трябва да излязат навън и да се радват на живота. 

                                                                                   Диана Стоянова, 5 в клас

КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ  
ОТ ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ?

Избрах да пиша за глобалното затопляне, защото мисля, че това е сериозен проблем, по който 
всички трябва да вземем отношение. Въпросът: “Какви са последиците от глобалното затопляне?“ 
има много отговори. Ако то не бъде ограничено, ще засяга повече хора. Ще бъдат потопени обра-
ботваеми площи, вследствие на което ще има все повече гладни. Ще загинат невинни хора заради 
други. Цели градове ще останат безлюдни.

В учебника по човек и природа пише, че въздухът и водата са без цвят и мирис. Вече не е така, 
въздухът е сив с миризма на изгорели газове, а водата зеленикава с вкус на нефт. Всичко това е по 
вина на хората. Ние сме тези, които караме автомобили всеки ден, ние сме тези заради, които ра-
ботят фабриките. Ние сме тези, които унищожават планетата си. 

Какво ще ни стане, ако един ден не отидем на работа или на училище с кола, а с колело. Така 
едновременно ще спортуваме и ще опазваме планетата. Какво ще ни стане, ако построим пречис-
твателни станции - ще загубим няколко лева, но пък ще спасим много повече животи. Именно тези 
малки жертви ще ни спасят.

ОПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА ЧИСТА – ОПАЗЕТЕ СЪВЕСТТА СИ ЧИСТА!
                                                                                Селин Чабук, 5а к лас

                                                                                     Роза Зафирова – учител по БЕЛ
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Знамето ни е в актуалния си вид официално от Освобождението.
 В първата българска конституция, приета на 16 април 1879, е записано: „българското 

народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цветове, поставени хори-
зонтално.“

Преди Освобождението българските чети и хайдушки дружини са използвали различни бойни 
байраци. Повечето от тях са били едноцветни, с изображение на лъв и с различни надписи - „Сво-
бода или смърт“, „На оръжие братя“ и др. Имало е и червено-бели, зелено-бели, червено-зелени, 
както и съчетаващите трите цвята, но в различна последователност и комбинации. Две знамена са 
съчетавали трите цвята в днешния порядък - знамето на Старозогорските въстаници от 1875 и на 
Врачанския комитет от 1876. В някои бойни знамена е присъствало и синьото.       

 Такова е популярното Самарско знаме – ос-
новният боен флаг на Българското опълчение. То 
е създадено от монахини от руския град Самара 
и е дарено на Българското опълчение по време 
на Руско-турската война (1877 – 1878).  Цветовете 
му са червен, бял и син.

 За първообраз на българския национален 
флаг се счита знамето, ушито в румънския град 
Браила от 14-годишната дъщеря на Иван Парас-
кевов – Стиляна Параскевова. То е предадено на 
българските доброволци, участващи в Руско-тур-
ската война. 

Какво знаем 
за българското знаме?

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

       Националният флаг е символ, който 
изразява идентичността, независимостта и 
суверенитета на българския народ.  Всички 
знаем, че знамето на България е трицветно 
– бяло, зелено и червено. Но какво означа-
ват тези цветове; защо са точно в тази под-
редба; кога и как са избрани; променяно ли 
е знамето ни през годините? 
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З. Христова, по материали от интернет

Това знаме така и не се развява в бой, но именно то оказва най-голямо влияние върху избора 
на български национален флаг след Освобождението. То е квадратно, цветовете му са в днешната 
последователност – бяло, зелено, червено, има изобразен лъв и надпис „България“ в средата. Зна-
мето е съхранено в много добър вид и може да се види в Националния военно-исторически музей.

Цветовете на националния ни флаг олицетворяват спомена за нашето минало и същност. Бялото 
е символ на духа, мира и свободата и не случайно е поставено на първо място след Освобождение-
то. В бойните знамена то по-малко присъства или обикновено червеното е на първо място. Зелено-
то се свързва с нашата природа – със зелените ни гори и полета. А червеното е символ на кръвта на 
загиналите за свободата на родината ни герои. 

През 1947 към знамето е добавен гербът на Народна Република България  (в левия горен ъгъл 
на бялото поле), който остава до 27 ноември 1990. След падането на комунизма текстът в конститу-
цията е променен и гербът е премахнат.  

А знаете ли, че българският трибагреник ,,се вее“ в Космоса?
Астронавтите на НАСА Скот Кели и Михаил Корниенко се завърнаха на Земята след 340-дневен 

престой в открития Космос.
Тези две снимки са запечатали вълшебната красота на Земята от перспективата на Космоса, но 

и нещо наистина специално за нас, българите. Светлините, които е уловил Кели, са в цветовете на 
българския трибагреник. 
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Викторина  „Водата около нас”
с ученици от ЦДО 4 клас

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

  Елена Пенишева – библиотекар

Опазване на водата и въздуха около нас.
Приказка за скалата и водата

На 21 март група ученици от ЦДО 4 клас 
участваха във викторина на тема „ Водата 
около нас”. Тя беше посветена на Световния 
ден на водата – 22 март. Двете групи има-
ха по 15 въпроса, отразяващи любопитни, 
интересни и полезни факти за водата, която 
ежедневно употребяваме. Справиха се чу-
десно!                                              

В часа на класа децата от 3в клас слушаха 
„Приказка за скалата и водата” и дискутираха 
по темата за опазване на природните ресурси 
на планетата – и двете посветени на 22 април – 
Световния ден на водата. Всички стигнахме до 
единното мнение, че всеки според възрастта си 
може да допринесе за това да живеем в една 
по-чиста и здравословна среда и да изразходва 
само толкова от суровините, колкото е необходи-
мо за покриване на неговите нужди. Стана ясно, 
че разхищаването на всяко от природните блага 
е лош навик, който трябва да бъде прекратен час 
по-скоро.
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  Елена Пенишева – библиотекар

Клуб „За света около нас“
ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

На 14 март 2019 година  се проведе пуб-
лична изява на клуб „За света около нас“ на 
тема „Моята улица“.  Бяха поканени родите-
ли  да присъстват. Децата дискутираха, че на 
улицата е опасно и уличното движение крие 
много опасности. Сега са защитени от мама 
и татко, но скоро  ще трябва да се справят 
сами с предизвикателствата на пътя, на ули-
цата.  Припомниха си правилата за безо-
пасно движение и поведение на улицата и 
уличното платно. Изработиха проекти по те-
мата.   
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                                          Йорданка Иванова - класен ръководител      
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
 

Детето с проблемно поведение

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет 

Обикновено за децата с проблемно пове-
дение се говори, че са манипулативни, търсе-
щи внимание, немотивирани, упорити, свое-
нравни, неотстъпчиви, лигави, невъзпитани, 
разглезени, контролиращи, непокорни, неу-
правляеми и предизвикателни. Те знаят мно-
го добре как да изпробват границите ни, да 
„натискат бутоните ни“, да ни принуждават 
да отстъпим, за да стане тяхното. Обикновено 
за родителите на такива деца се говори, че са 
пасивни, слабоволеви и непоследователни в 
налагането на дисциплина. Накратко казано, 
че едва ли не, са се провалили като родители. 
Не трябва да се вярва на 
всичко това. Истината е, 
че децата с проблемно 
поведение са трудни, 
защото им липсват уме-
нията да бъдат други. 
На децата с проблемно 
поведение им липсва 
отстъпчивост, приспо-
собимост, търпимост и 
умения за решаване на 
проблеми – неща, които 
повечето от нас приемат 
за даденост.

Как да разберем, че 
им липсват тези уме-
ния?

Можем да се до-
верим на направените 
проучвания. Тези деца 
не са проблемни през 
цялото време. Те са такива понякога, най-вече 
в ситуации, които изискват проява на отстъп-
чивост, приспособимост, търпимост и умения 
за разрешаване на проблеми. Помислете кога 
за последно детето ви избухна в ситуация, коя-
то не изискваше именно тези умения? А тези 
умения са неизменна част от общуването с из-
искващите подчинение авторитети, както и от 
взаимодействието с другите хора – родители, 
братя, сестри, учители, връстници, треньори и 
тн. Овладяването на споровете, изпълнението 
на трудни домашни и приемането на промени, 
във вече установените планове, също изискват 
въпросните умения. Повечето деца ги прите-

жават, но вашето дете ако е проблемно, не е 
сред тях. И затова неговият живот, както и ва-
шият, ще бъде по-труден, поне докато не взе-
мете нещата в свои ръце. Първата стъпка е да 
разберете защо детето ви е с проблемно пове-
дение. Втората е да разберете кога се отключ-
ва това проблемно поведение. Запомнете, че 
това проблемно поведение възниква, когато 
детето не притежава нужните умения, с които 
да реагира адекватно на предявените към него 
изисквания.

Когато притежава уменията да реагира 
адекватно на чуждите изисквания и очаквани-

ята, детето го прави. 
Ако умееше да овладя-
ва споровете, да се на-
гажда към промените в 
плановете, да уважава 
границите на възраст-
ните и да се подчиня-
ва на техните запове-
ди, без да избухва, то 
щеше да се справи с 
тези предизвикател-
ства. Но тъй като тези 
умения му липсват, то 
не се справя. Самото 
дете би искало да се 
държи добре, защото 
доброто държание е за 
предпочитане. Затова 
не може да се каже, че 
децата се държат пре-
дизвикателно, защото 

обичат да пищят, крещят, плачат, ругаят или уд-
рят. Ако зависеше от тях, те не биха избрали да 
се държат така, и като всички нас се представят 
зле, когато обстоятелствата ги притискат да се 
проявят умения, които им липсват.

Как реагира вашето дете в подобна ситуа-
ция? Някои плачат, цупят се, сърдят се или се 
затварят в себе си. Други започват да се задъх-
ват, пищят, обиждат, ритат, удрят, изпадат в па-
ника или събарят и рушат. Трети бягат от дома, 
хапят, нараняват се, повръщат и т.н. Реакциите 
в този край на емоционалната скала са доста 
по-обезпокоителни и опасни. Истината е, че ва-
шето дете се нуждае от помощ.
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     Задача: 
Машината, произвеждаща балони

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Иванка Динева – начален учител

Мисли и решавай

Ако 5 машини произвеждат 5 балона за 5 ми-
нути, колко време ще бъде нужно на 100 машини 
да произведат 100 балона?

Подарък за мама 
Един от най-вълнуващите празници за учениците от ЦДО 2 клас беше 8 март.  Те го 

очакваха с нетърпение. Подготовката за подаръка на мама започна още на 6 март. 
Всеки донесе цветни листи, снимки, пънчове, мъниста, стикери и други декорации.  
За невероятно кратко време малките ученици се превърнаха в големи творци.  Сговорчи-
ви, креативни, спонтанни, обменящи идеи и мисли създадоха своите шедьоври. Подариха 
ги на майките си, в чиито  очи струеше радост и щастие от подаръците на децата, пригот-
вени специално за тях. 
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София Стоянова – начален учител
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Ангелина Велева – учител по английски език

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

I can fly, but I am not alive.  
I am not heavy.    
I can be shaped like a diamond,  
but I can be other shapes, too.  
I have a long string.   
What am I?
(I am a kite) 

We are dry and hard.
We can be very small.
Farmers put us in the soil.
We need water to grow into plants.
What are we?
(We are seeds.)

I am a place kids love.   
My name starts like please.  
My name is a compound word.  
Kids come to me to slide,   
run and swing.    
What am I?     
(I am a playground.)

You might see me on the street
after it rains.
If you look in me, you can see
your reflection.
Some kids like to splash in me.
What am I?
(I am a puddle.)

SPRING RIDDLES
I can protect you from the rain.
I have a handle.
My name begins with a vowel
and has three syllables.
What am I?
(I am an umbrella.)

Отговор на задачата:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

100 машини ще направят 100 балона за 5 минути - Защо? От условието 
„5 машини произвеждат 5 балона за 5 минути“ става ясно, че за 5 минути 1 
машина прави един балон. Следователно 100 машини ще направят 100 ба-
лона също за 5 минути.

Иванка Динева – начален учител

I am a month.
I am in the spring.
My name has five 
letters.
I am the month 
when spring begins.
What am I?
(I am March.)

I am in the sky.
I happen when it rains
while the sun shines.
I am colourful.
What am I?
(I am a rainbow.)

I am a plant.                  
I have three leaves.
Some people think
I am a lucky plant.
Leprechauns like me!
What am I?
(I am a shamrock.) 
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Повечето от големите по размер кучета всъщ-
ност не осъзнават размерите си и подобно на по-
малките представители, искат да седят в скута ви 
или да се сместят до вас на дивана.

При разхождането на подобно куче обаче, 
ще привличате погледите на минувачите, като 
можете да се откажете от охрана, защото внуши-
телният вид на такова куче, определено би нака-
рал хората да спазват дистанция.

1. Ирландски вълкодав
И р л а н д с к и я т 

вълкодав е най-ви-
сокото куче в света 
– рекордната висо-
чина на породата е 
106 см. Това е ловна 
порода, съществува-
ла в Ирландия още 
през 4ти век. Неа-
гресивна порода, но 
не трябва да бъде 
трениран за защита 

и атака. Привързва се към семейството и обожа-
ва деца.

2. Немски дог

Немският дог си поделя титлата за най-висо-
ко куче в света заедно с Ирландския вълкодав. 
Даже рекордът, измерен за най-висок немски 
дог, е 107 см. Породата достига ръст средно око-
ло 70-80 см. Немският дог е добродушен и спо-

коен, но поради големия си размер обучението 
му трябва да започне от съвсем малък.

Анимационният герой Скуби Ду е вдъхновен 
от тази порода.

3. Санбернар

Размерът на санбернара може да достигне 
70 см, а теглото – до 100 кг. Породата е с швей-
царски произход и е известна със спасителни ак-
ции, в които кучетата изваждат хора, затрупани 
под снега. Санбернарът е миролюбив, кротък и 
обичащ децата. Огромните му размери, заедно 
с подозрителността към непознати го правят на-
дежден бодигард.

4. Мастиф
П о з н а т а т а 

като английски 
мастиф порода 
може да достиг-
не тегло над 100 
кг. Мастифът не 
е от най-актив-
ните породи, но 
размерите му 
изискват прос-
транство. Той е 
гордо и лоялно 
куче, което е из-
вестно и с бди-

телността си.
/следва продължение/

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

София Стоянова – начален учител

Най-големите породи кучета
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  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - 2019 
Категории: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА);  ФОТОГРАФИЯ
В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на 

детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Творбите трябва да са посветени на православния християн-

ски празник Възкресение Христово – Пасха.
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 

06.04.2019 г. (СЪБОТА) - BАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.
Адрес за изпращане на конкурсните творби:
ПЕНКА ХРИСТОВА
СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”
УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4
1000 СОФИЯ,  БЪЛГАРИЯ
Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg (само за литературните творби)
Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
B десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:
- Заглавие на творбата; - Трите имена на автора; - Възраст, група/клас;
- Град / село, област, училище / ОДК / енорийско училище / клуб;
- Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;
- Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.
В конкурсния Статут се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците 

и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории.
Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще 

бъдат качени на 24.04.2019 г. (Велика сряда) на Официалния сайт на СВ. СИНОД НА БПЦ, Раздел НО-
ВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news.php .

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” ще бъде 
на 19.05.2019 г. (4 Неделя след Пасха – на Разслабления) в столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ 
(гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост) след приключването на св. 
Литургия. След награждаването се предвижда ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА с наградените творби в храм 
„Св. Св. Кирил и Методий“.

Статутът на Конкурса предвижда, след изтичане на изложбата на Конкурса, творби от Раздели 
„Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителен аукцион със социално-ми-
лосърдна насоченост към деца в нужда.

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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

Честитим рождените дни на всички, 
родени през тази седмица, с пожелание 

за здраве и успехи! 


