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Богдана Мумджиева

През текущата учебна година Мира Граматикова от 2в 
клас спечели три отличия. 

В Турнир на атлетически клуб „Пълдин” тя взе златен 
медал в дисциплината скок от място, с постижение 186 см 
във възрастова група 2010 година. Сребърен медал спече-
ли в състезанието „Математика без граници, а бронзово 
отличие в първия кръг на друго престижно математическо 
състезание – „Стъпки към върха”.

Даниел Костурски от 2 в клас зае второ място в шах-
матния турнир „Легендарни пловдивски треньори”. Дани 
участва в Б възрастова група – момчета 8-9 години.

Гордеем се с вас, деца!

Наша гордост

Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 2в клас
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Заедно знаем повече

София Стоянова – учител ЦДО 2 б,в клас

   В ЦДО 2 клас всеки вторник играем отбор-
ната игра „Заедно знаем повече“. За играта из-
ползваме таблети. Госпожа Стоянова разделя 
на случаен принцип учениците по отбори, чрез 
QR код те намират и отварят приложението. 
Заедно започваме да играем на него. То съдър-
жа въпроси от учебния материал по български 
език, математика и околен свят. Тази седмица 
купата на знанието спечелиха Елена Златанова 
и Виктория Иванова. Със знания и екипност те 
победиха останалите 11 отбора. 

Честито на победителите !      
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Представителна изява 
на секция баскетбол

  На 08.04.2019 г. се проведе представителна изява на секция баскетбол със следните 
задачи: Стрелба в коша с две ръце от гърди; водене на топката с промяна на посоката; 
комбинация от изучените елементи; спортно-подготвителна игра Пас. Присъстваха ро-
дители на целевата група, пред които учениците показаха своите умения, придобити до 
момента в секцията. 

Всичко започна преди няколко години, ко-
гато бях на четири и поисках да ме запишат на 
уроци по рисуване. Тогава не знаех какво ще 
се случи с хобито ми. Един ден в детската гра-
дина беше време за следобеден сън. Аз, как-
то винаги, не спях. Госпожата дойде при мен 
и ме заговори съвсем приятелски. Стана дума 
за предстоящата изложба, в която трябваше 
да участва някой от нас. Тя ми каза да стана. 
И тогава двете направихме чудесна рисунка 
на дърво. Да, беше само една и привидно ни-
щожна, но от този ден нататък, когато имахме 
тема ”Каква искам да стана когато порасна, аз 
се рисувах седнала, с четка в ръка, как рису-
вам Айфеловата кула в Париж. Не знам защо, 

но много харесвах всеизвестната столица на 
Франция още преди да отида там.

Първата ми изложба беше, когато станах 
на шест.

От миналата година се готвя за кандидат-
стване в Художествена гимназия „Ц. Лавре-
нов”. С учителката ми по рисуване в момента 
се запознах, когато баща ми ме заведе на из-
ложба на негов приятел. Каза му, че искам да 
се запиша на уроци. Той ни препоръча Зина 
Жекова,  при която ходя и до днес.

 Не бях се замисляла, че рисувам от  осем 
години, но винаги съм знаела, че за да постиг-
на нещо, трябва труд и постоянство. 

                               Яна Фратева, 6 б клас

Рисунката на дървото
                                                                  Людмила Калофоридова - ръководител на секцията
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6 б клас. Яна е на средния ред, четвърта отляво надясно.
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Аралско море е голямо безотточно езеро 
в Централна Азия, към 2018 г. почти пресъхна-
ло. Разположено е между  Казахстан на север и 
Узбекистан на юг.  От средата на ХХ век Аралско 
море се свива.

 
Екологична катастрофа

Преди време Аралско море е било четвър-
тият по големина безотточен воден резервоар 
на земята. От 1960 г. досега е намаляло с 40%, 
оставяйки зад себе си 26 000 km² солена пус-
тиня. Поради нуждата от напояване на обра-
ботваемите площи – памучните полета на Уз-
бекистан и съседен Туркменистан – водите на 
двете реки, които се вливат в Аралско море, 
намаляват, оставяйки само бавно движещи се 
поточета.

През 1940 г. уловът на шаран, есетра и хе-
ринга е поминък за над 60 000 рибари. В резул-
тат на рязкото намаляване на притока на прясна 
вода бързо се повишава солеността на Аралско 
море, което довежда до измирането на много 
видове флора и фауна, приспособени за живот 
във вода с по-ниска соленост. Това довежда и 
до закриването на риболовната промишленост 
и закриването на няколко пристанища. 

Пресъхването на морето се отразява драс-
тично на климата в региона, който е станал по-
изразено континентален – лятото е по-сухо и 
горещо, а зимата по-студена и продължителна. 
От пресъхналите части на морското дъно сил-
ните ветрове образуват прашни бури, които 
връхлитат близките региони. 

Мерки за регулиране на нивото
Голяма част от специалистите не виждат и 

не предлагат ефективно решение да се възста-
нови нивото на морето от преди екологичната 
катастрофа.

Имало е два неуспешни опита за преграж-
дане на двете части на Аралско море, за да 
може поне едното море да се пълни: първият 
е на жителите на Аралск, които сами изграж-

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Аралско море
дат пясъчна стена, но след известно време тя е 
отмита. По-късно местни строителни фирми и 
изпълнителната власт намират средства за съз-
даването на ново изкуствено езеро.

През 2005 г. Казахстан построява Кокарал-
ската стена, която отделя Малкото море от Го-
лямото. Благодарение на нея водите на Сърда-
ря се събират в Малкото море и по този начин 
нивото му нараства и солеността на водите му 
намалява.

  август 1985 г.

август 1997 г.

август 2009 г.

Иван Ганев, по материали от интернет
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Учениците от 2 а клас участват  в клуб ,,Аз 
обичам  България. Аз обичам Пловдив”. Сбир-
ките на клуба се провеждат в четвъртък. Второ-
класниците се запознаха  с географска  карта на 
България, национален празник и  официални 
празници на Република България, забележител-
ностите  на столицата ни град София, град Варна 
и град Бургас. Децата от клуба поздравиха пър-
вокласниците за 3 март. Изработиха проекти за 
забележителностите  на град София, природни 
забележителности и исторически паметници в 
България, контурна карта на България. На 11 ап-
рил се проведе първата представителна изява на 
клуба. Учениците представиха своите проекти за 
природни забележителности и исторически па-
метници на България пред учителите от фили-
ала.

                                                                  

Клуб ,,Аз обичам  България. 
Аз обичам Пловдив”

Елиана Щерева – ръководител на клуба
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
 

Как да реагираме на предизвикателното 
поведение на детето

Здравка Петрова – педагогически съветник, Източник: endviolence.bg

 „Не ме карай да викам!“ – чували сме това 
много пъти, често изречено на висок глас и при-
дружено от леко приведен възрастен, с пръст 
насочен в лицето на някой в пъти по-дребен на 
ръст. А после, за да е ясно чия е вината, следва 
и: „Виждаш ли сега какво ме караш да пра-
вя!?“.

Всъщност, зад тази прозаична и неприятна 
и за възрастния, и за детето ситуация, стоят раз-
лични обстоятелства, но най-често те се свеж-
дат до усещането за безпомощност на възраст-
ния пред изследователския интерес на детето 
към света. Това усещане може да бъде особено 
силно тогава, когато като възрастни считаме, че 
сме положили всички необходими усилия, за 
да обясним на детето какви са правилата, кое е 
правилно и кое не, изобщо въвели 
сме го в света на изискванията към 
него, на нашите изисквания към 
детето.

Но се случва да пропуснем 
една стъпка, която е вече извън 
нашия контрол, а именно до колко 
и как детето ни е разбрало и още 
повече до каква степен е готово да 
ни разбере. Понякога ни се струва, 
че децата не реагират, докато не се ядосаме и 
разкрещим, а след това отговарят и реагират 
грубо и предизвикателно, или дори физически 
агресивно, като заплашват направо да ни уда-
рят. Как да реагираме като родители или учите-
ли в такива ситуации? Най-ефективно е да отго-
ворим с емпатия.

Първо, трябва да осъзнаем, че това са при-
знаци, че нещо не е наред. Децата понякога 
не познават друг начин, по който могат да ни 
покажат, че не се чувстват добре в дадена си-
туация, или че не сме взели под внимание тях-
ната гледна точка. Детският мозъкът се развива 
и неврологичните връзки, които ни позволяват 
да контролираме емоциите си все още не са 
напълно развити до края на юношеството. Не 
бива да забравяме, че и ние като възрастни, 

макар и с вече развита мозъчна структура, не 
винаги успяваме да овладеем добре чувства 
като гняв и яд.

Развитието на мозъка не е свързано само с 
възрастта. Макар че следва някакъв общ план 
на промяна с възрастта, опитът и преживявани-
ята на детето, особено повлияни от условията 
на средата, в която то расте и наследствените 
особености, играят важна роля за развитието 
на мозъка и изграждането на връзки между от-
делните му части, които отговарят за умения за 
самоконтрол. Въпреки че с възрастта се увели-
чава и умението за самоконтрол, всеки работил 
с деца е наблюдавал разлики между децата в 
една и съща възраст. Детето може да знае об-
щоприетите правила на поведение и да ги ос-

мисля логично, но въпреки това 
да не може да сдържа импулсивно 
и агресивно поведение в дадена 
ситуация. Тези деца по-често реа-
гират агресивно, дори удрят, кога-
то са фрустрирани и имат повече 
затруднения с концентрацията и 
задържане на вниманието в учи-
лище.

Много често родителите и 
учителите се изкушават да опитат да разре-
шат ситуацията като извадят детето, което е 
разгневено, ядосано и дори агресивно от нея, 
обикновено физически извън помещението, за 
да се успокои. Понякога ситуацията завършва с 
някакъв тип наказание за неприемливото и на 
пръв поглед необосновано поведение на дете-
то. Това понякога работи, но не решава пробле-
ма с повтарящо се такова поведение.

Най-добрият начин да подкрепим децата 
да развият тези неврологични връзки е да ре-
агираме с емпатия, особено когато са гневни 
или агресивни. Много е важно също, да из-
граждаме и следваме предвидим установен 
ежедневен ред, който подкрепя развитието на 
умението за самоконтрол.

/следва продължение/
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     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Евгения Илиева – учител физика и математика

Мисли и решавай
В един клас от 31 ученика 15 човека могат да си научат 
урока по Физика, а 9 да си решат задачите. При това 4 от 
тях могат да направят и двете. Останалите не могат/не 
желаят да направят която и да е от споменатите дейнос-
ти. Колко са останалите ученици?

Творчество на децата 
от 1 и 2 клас 

Фоайе, 1 клас
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Творчество на учениците 
от 3 б,в клас
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Джейн Остин - Остин е живяла във вик-

торианската епоха и ежедневието й е из-
цяло продиктувано от обичайното за всяка 
млада дама тогава. Тя ставала рано - пре-
ди всички в къщата и свирела до 9 часа на 
пиано. След това организирала семейната 
закуска, което било сред най-важните й за-
дължения за деня. После сядала да пише 
в трапезарията, заобиколена от майка си и 
сестрите си, които през това време се за-
нимавали с ръкоделието си. Ако се случ-
вало да дойде гост, тя криела листовете и 
започвала също да шие. След вечерята, 
която се сервирала между 3 и 4 часа, след-
вали игри на карти, разговори и чай. Тогава 
тя четяла на глас написаното преди обяд.  
 
 

 Виктор Юго - Великият френски кла-
сик пишел всяка сутрин на малко бюро пред 
огледалото. Той се събуждал рано, на из-
грев слънце, от залповете на близкия форт 
и пиел голяма чаша кафе. На спокойствие 
прочитал последното писмо от Джулиет 
Друе, изпълнено с пламенни  думи, която жи-
веела на същата улица. За закуска  изяждал 
две сварени яйца и пишел до към 11 часа. 

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

23 април – Международен ден  
на книгата и авторското право

 Ден, посветен на всички четящи, пише-
щи, издаващи литература. С отбелязването 
му ЮНЕСКО се стреми да насърчи колкото 
се може повече млади хора да открият удо-
волствието от книгите, като едновременно с 
това покаже уважението си към незамени-
мия принос на авторите, издателите и пре-
водачите. 

Нека на този ден не забравяме, че чете-
нето е наистина важен ключ към успеха и че 
качествените книги са един добър начин за 
духовно развитие, извисяване на интелекта 
и знанието, за развитие на човешкия стре-

меж към самоусъвършенстване. 

Дневният режим 
на изв естни писатели
и колко време за писане 

отд елят те на д ен
        
Джейн Остин, Виктор Юго, Стивън Кинг, 

Харуки Мураками, Симон дьо Бовоар, Марк 
Твен, Франц Кафка са велики писатели от 
различни епохи, но  с едно голямо общо 
нещо  помежду им - стриктния дневен ре-
жим, в който вместват писане, лично време, 
време за семейството и социалния си живот. 
Противно на очакванията, че са хаотични и 
непоследователни, клише, поддържано за 
всички хора на изкуството, великите писате-
ли са хора като всички нас. Писането е ра-
бота, а при всяка такава точно доброто раз-
чертаване на деня е от ключово значение за 
успеха. 

Техните дневни ритуали са описани от ню-
йоркския писател Мейсън Къри в книгата му 
"Ритуали: Как великите умове разпределят 
времето, намират вдъхновение и се залавят за  
работа" (Rituals: How Great Minds Make Time, 
Find Inspiration, And Get To Work). Изследва-
нето обхваща 161 творци от всички области. 
Ние избрахме да разкажем за някои от тях: 
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Стивън Кинг - Не случайно той е тол-
кова продуктивен автор. Кинг пише всеки 

ден, дори на празници и рождени дни. Ни-
кога не става от бюрото, докато не достигне 
дневния си лимит от 2 000 думи. Започва в 
8 и зависимо от темпото - понякога успява 
до 11.30, друг път до 13.30 достига целта. 
След това целият следобед е свободен за 
дрямка, време за семейството, писма, чете-
не и мачовете на Ред Сокс по телевизията. 
Източник: Цвети Цанева,  Hera.bg

/следва продължение/

Елена Пенишева - библиотекар

На 11 април 2019 г. се състоя първия 
уъркшоп в библиотеката, посветен на 
Дните на книгата – 2 и 23 април. На пока-
ната на библиотекаря Елена Пенишева и 
водещата мероприятието – Атанаска Ба-
шева, първи се отзоваха учениците от 5 
клас. С особено внимание те следяха де-
монстрацията на г-жа Башева и след пър-
вите си опити още разбраха, че нищо не 
е чак толкова трудно, стига да се концен-
трираш и най-вече да усвоиш правилното 
положение на инструмента, с който рабо-

тиш. Така за малко повече от час, моми-
четата не само придобиха ясна представа 
за японската техника кири-е, ами и сами 
сътвориха чудни картини на фона на пре-
красна  релаксираща музика. 

На тръгване голяма част от тях изразиха 
желание да участват и в следващото меро-
приятие, което ще се проведе една седми-
ца след първото. Участници в него ще бъдат 
ученици от 7 клас. С други думи японското 
изкуство кири-е вече има последователи и 
на българска земя.                                                           

Първи уъркшоп 
в библиотеката
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Елена Пенишева - библиотекар
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Лазаровден е християнски празник, който носи името на 
Свети Лазар. Името му е символ на здраве и дълголетие. Ла-
зар е бил приятел на Исус Христос. Четири дни след неговата 
смърт той е възкресен. Бог казва „Лазаре, излез вън!“ и съживя-
ва Лазар, който излиза от гробницата си. Лазаровден се праз-
нува на осмия ден преди Великден. Поради това, че Великден 
се определя по лунния календар, а не по слънчевия, Лазаров-
ден се пада всяка година на различна дата, но винаги в събота.

На този ден се изпълнява обичаят Лазаруване. Младите 
жени, наречени  „лазарки“, берат цветя за венците, които ще 

изплетат за празника Цветница (на следващия ден). Момите са пременени в традиционни фол-
клорни носии. Те обикалят къщите на селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, 
щастие и берекет. Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари, плодове и дребни подаръци.

В миналото на Лазаровден момците от селото са 
поисквали ръката на своята избраница. Празникът 
носи пролетно настроение и се очаква с нетърпение 
както от участничките, така и от жителите и гостите на 
селата и градовете. Вярвало се е, че мома, която не е 
лазарувала, не може да се омъжи. Затова е било за-
дължително всяко момиче от селото да лазарува.

Интересни факти за Цветница
Кумиченето на Цветница
Цветница е много важен ден за Лазарките, тъй 

като тогава те изпълняват своя обичай наречен „кумичене“. Той има за цел да покаже готовността 
на момичето да поеме задълженията на домакиня, способността й да се грижи за останалите.

Църковният празник Цветница
Цветница е църковният празник с който се чества посрещането 

на Спасителя в Йеросалим с лаврови и маслинови клонки и вен-
чета. Всяка година на Цветница се отслужва празнична литургия, 
на която всички  носят пролетни цветя или върбови клонки, които 
свещеникът освещава. После всеки си ги занася в дома и ги  оставя 
пред иконата на Исус Христос. 

Според народните поверия 
тези върбови клонки могат да по-
могнат когато през лятото вали 

пороен дъжд или има силни гръмотевици. Тогава жените ги изкар-
ват навън и изричат някакви тайнствени заклинания докато гледат 
в мрачните облаци и се молят да се разсеят.

Цветница е хубав празник, изпълнен с всевъзможни пролетни 
аромати и комбинации между тях. Те сякаш  вдъхват живот. Ако си 
припомните аромата на мокрите върбови клонки, ще се върнете 
към безгрижните моменти когато сте били деца.

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Лазаровден

      Богдана Мумджиева – учител ЦДО 2 клас
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

КОНКУРСИ
В  бр. 4 на в. „Учителско дело" от 4 февруари 2019 г. 

и на сайта на Синдиката на българските учители 

www.sbubg.info (раздел „Конкурси") 

е публикуван регламентът 

на Международния ученически конкурс 

"Заедно в XXI век". 
За участие в конкурса ученическите творби се изпращат 

до 30 април 2019 г. в Националния организационен комитет 

на адрес: Руски културно-информационен център

За конкурса „Заедно в  XXI век" Фондация „Устойчиво развитие за 

България" ул. „Шипка" № 34, гр. София, п. к, 1504 

* *  *

В бр. 4 на в. „Учителско дело" от 4.02.2019 г. 

и на сайта на Синдиката на българските учители - www.sbubg.info 

(раздел „Конкурси") е публикуван регламентът на 

Националния ученически конкурс 

"Куба - далечна и близка".

Срок за приемане на творбите: 30 април 2019 г. 

на: e-mail: cuba_konkurs@mail.bg 

или на адрес: 

Посолство на Репу блика Куба (Асоциация за приятелство 

„България - Куба") За конкурса „Куба - далечна и близка"

 ул. „Константин Щъркелов" № 1, гр. София, п. к. 1113     
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Отговор на задачата:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

  11 са останалите ученици                                    

Евгения Илиева – учител физика и математика

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! 


