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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Приключи учебната година
и за учениците от 5-7 клас
С последния училищен звънец всички ние - ученици, учители и родители от ОУ "Алеко Константинов", изпращаме една
прекрасна учебна година. На по-малките ни възпитаници пожелахме слънчево лято, сега го отправяме и към по-големите.
Всички те доказаха, че освен знания, притежават и много талант! Показаха високи резултати в учебния процес, участваха
в десетки състезания, спечелиха множество грамоти и медали,
организираха незабравими празници. Учителският колектив Ви
пожелава щастливи летни дни, изпълнени с незабравими преживявания и време, в което да съберете отново сили и вдъхновение за предстоящата година.
Екип на вестника
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Получих най-голямата награда за един
учител – обичта на децата, признателността
на родителите и подкрепата на колегите!
На 10.06. получих най-голямата награда за един учител – номинация от 97 родители за годишните награди на РУО. Неведнъж съм благодарила на моите родители – за всеотдайността,
за подкрепата, за ВСИЧКО!!! Бях поканила всички, но беше работен ден, а и сезон на отпуските!
Успяха да дойдат някои от тях, но получих много имейли, че всички са с мен! Без тях тази награда
нямаше да е толкова ценна и затова аз я поделям с тях!!! Защото ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!!! И
така ще продължаваме!!! Искам да изкажа благодарността си и за подкрепата на ръководството
през всичките тези години, благодарността си и на безценните ми колегите! Специално благодаря
на господин Ангелов, госпожа Стойнова и госпожа Калофоридова, които бяха до мен на церемонията!

Марияна Найденова – начален учител
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Резерват "Бистришко
бранище" във Витоша
"Бистришко
бранище"
е един от най-старите български резервати (1934 г.).
Обхваща територии от водосборите на реките Бистрица
и Янчевска, между 1430-2282
м.н.в., под върховете Скопарник и Резньовете на планината Витоша.
Създаден е с цел да се
запази първичното естествено състояние на обширните
високопланински смърчови
гори заедно с храстовия и
тревния подлес, субалпийските храстови формации
от сибирска хвойна, зелена елша, туфи, клек, както и
тревни съобщества, скални образувания, каменни реки.
Резерватът се отличава с голямото си растително разнообразие - установени са 453 вида висши растения, от които 34 вида ендемити (31-балкански и 3 - български). Най-богата на растителни
видове е субалпийската зона. Тя едно от последните местообитания за много редки и застрашени
от изчезване видове не само в България, а и в Европа. Сред защитените от закона растения са
планински божур (витошко лале), златиста кандилка, нарцисовидна съсънка, петниста и жълта
тинтява, жълт планински крем (самодивско лале), червено омайниче, кръглолистна мурава (у нас
се среща само на Витоша), планински минзухар, около 20 вида от семейството на орхидеите.
Най-голямото богатство на резервата са девствените гори (повече от половината му територия) - останки от древната гъста и непроходима "Магна силва булгарика" (Великата гора на българите), която преди няколко века покривала цялата планина.
Най-широко разпространение в резервата има смърчът, с голямо разнообразие от подвидове.
Във високопланинската зона той образува чисти насаждения, а в ниските части е смесен, найчесто с бук. Над и около горската граница обширни площи заемат планинската хвойна и черната
боровинка.
Любопитно: Смърчовите гори в България са предимно по северните склонове на планините
във височинния пояс от 1400 до 2000 м. В сравнение с белия бор те имат по-ограничено разпространение. Смърчовитте гори най-добре са представени във Витоша, особено в биосферния
резерват "Бистришко бранище". Тук средната възраст на дърветата е 80-100 години. Най-старите
дървета (на 140-150 години) са високи до 30 м, а дебелината им е от 0,6 до 1,3 м. Смърчът лесно
може да се разпознае сред другите иглолистни дървета по дебелите клони, от които като гирлянди висят надолу тънки клонки. Той има най-ценната дървесина, от която се произвеждат мебели,
музикални инструменти и висококачествена хартия.
Мария Райковска – начален учител
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Съвременният Бай Ганьо
Един голям поет написа за България „Земя,
като една човешка длан“. Съвременен историк
пък шеговито уподоби територията на родината
ни на разпъната одрана агнешка кожа. Може би
имаше предвид участта на агнето преди Великден. Тази земя обаче – голяма или малка – дава
на света Алеко и неговия Бай Ганьо.
Дали образованият юрист, страстният пътешественик, любителят на веселите истории е
съзнавал каква ще е съдбата на Бай Ганьо? Алеко е убит, когато е само на 34 години. Според
съдебното дело е убит по грешка. Каквито и да
са извършителите, поръчителят е Бай Ганьо или
някой негов двойник.
Алековият герой има необикновена съдба.
Създаден в края на 19 век, той отдавна трябваше да е част от историята на литературата и да
се помни само от учениците, защото се изучава
в училище.
Съдбата понякога се надсмива над своите пророци. Днес Бай Ганьо е от жив по – жив
и тържествено шества не само по улиците на
българските градове и села, но из обединена и
необединена Европа. Внуците и правнуците на
героя се превръщат в армия, която налага свои
правила – правилата на победителите.
Днес потомъкът на Алековия герой отива да
учи в Европа. Българското образование не е на
нивото му. Не може да му осигури престижна
работа и добра заплата. Навън се постъпва по –
лесно в университет. Мама и татко ще плащат,
защото дават мило и драго за детето. Продават
земите от дядо, вземат заеми. Но то, милото,
не успява да завърши. Там не можеш да препишеш, да свалиш готов текст от интернет. Там
очакват да четеш с часове в библиотеката, да
правиш проучвания, да мислиш. И внучето на
Бай Ганьо потегля обратно. И никога няма да
признае защо не се е справило. Обяснява, че са
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му липсвали кебапчетата и лютеницата, дискотеките с чалга. От отечеството по – хубаво няма.
За разлика от знаменития си предшественик
внучетата на Бай Ганьо ходят на театър. Не се
наслаждават на изкуството. Искат селфи с актьорите, за да се похвалят в мрежата. Ще могат да
си хапнат пуканки. Някакви дърти лелки ще им
обясняват, че тук не се яде, че той е храм. А те
любезно ще им отговорят, че от динозаври съвети не приемат.
Някога Алековият герой се опитваше да спечели от европейците, като им продаваше мускали розово масло. Съвременните байганьовци
имат далеч по – голям набор от средства, за да
омагьосват икономически по – развитите страни. Изнасят се там с големите си семейства, но
не да работят, а да живеят със социалните помощи. А после се хвалят колко прости са европейците да им подаравят парите си.
Може би най – достойните наследници на
Бай Ганьо са съвременните политици. И те като
своя прадядо знаят простата истина – няма по –
голяма сила от властта, която е тясно свързана и с
материалното богатство. Името на политика става синоним на липса на морал, на грубост и наглост. Готов е на всякаква подлост, за да постигна
целите си. Дойдат ли избори, той е в стихията си –
фалшифицира резултати, купува гласове, пише
доноси срещу противниците си и какво ли още
не. Целта оправдава средствата.
Съвременният Бай Ганьо е много по – опасен от Алековия. Той е по – образован, говори
чужди езици, облечен е по европейски, пътува по целия свят, има културни интереси. Няма
обаче морални ценности. Не е важно къде живееш, каква религия изповядаш, какъв цвят на
кожата имаш, какво работиш. Важното е какъв
човек си.
Ивайло Захариев – 7 г клас

Байганьовщината днес
Байганьовщината е низ от характеристики, които са противоположни на Алековия идеал за това
какъв трябва да бъде българинът след Освобождението. Но понеже образът на Бай Ганьо във времето се е превърнал в нарицателно за определен тип поведение, можем да разсъждаваме дали го
има и днес.
Алековият герой е нравствен антипод на своя създател. Той е вечно търсещият лична изгода,
келепирджията, стремящ се да удари „кьоравото“, без да се съобразява с нищо и никого.
Бай Ганьо е безцеремонен, невъзпитан и невеж. Той е нетолерантен, използвач, мнителен, вижда у другите не положителния пример, а стремеж да му навредят.
Некултурен и необразован, Ганьо не желае да се учи и да се възползва от постиженията на европейската цивилизация. Само мнението и самочувствието му са нереално високи.
За съжаление всички тези черти, които Алеко Константинов откроява като отрицателни за своя
съвременник, в наше време не са загубили актуалността си. Байганьовщината е жива и ежедневно
ставаме свидетели на различни нейни проявления.
Срещаме я в автобуса – когато млади хора не отстъпват място на по-възрастните или на майките
с деца; когато почти всеки изхвърля боклука си там, където му е удобно, а не където трябва, без да
се съобразяват с правилата. Повечето от заобикалящите ни са се втренчили единствено в материалното и го преследват на каквато и да е цена, загубвайки човещината и морала си.
Образованието все повече се обезценява, защото у българина като че ли изчезва уважението и
преклонението пред знанието и културата.
Бай Ганьо се оказва жилав и оцеляващ във времето. Той ни предлага и днес своя модел на поведение и житейски принципи, които обаче ни отдалечават от цивилизоваността, културата и висотата
на идеалите.
За да не се превърнем в ганьовци, трябва да сме критични към себе си. Да сме знаещи, търсещи
и неспирно образоващи и самоусъвършенстващи се. Да сме по-близо до Алеко, а не до негатива –
Бай Ганьо.
Кристина Николова – 7 б клас

„Байганьовщината в наше време”

Едва ли Алеко е подозирал, че неговият герой Бай Ганьо ще просъществува повече от
един век.
За съжаление в съвременната действителност байганьовщината се е настанила трайно
в поведението на българина. Всички ежедневно се срещаме с това явление, забелязваме
го, но е трудно да го отстраним.
Отделни хора в обществото с постъпките и поведението си ни припомнят често за БайГаньовите качества. Разбира се, те не изглеждат като него – облечени са добре, някои от
тях имат чудесни обноски, но по своя стремеж към забогатяване и издигане в обществото
по нечестен път, дори надминават литературния герой.
Съвременният Бай Ганьо има различни лица, но можем да го срещнем във всички области на живота. Жалко е, че нахалството, високото самочувствие без покритие, алчността,
хитростта все още присъстват сред нас. Това не се отнася за всички, но щом забелязваме
подобни качества, всеки от нас би трябвало да им се противопоставя по свой начин.
Повече от всякога през 21 век трябва да се стремим да ограничаваме тези негативни
прояви, за да изтласкваме постепенно байганьовщината от ежедневието си и като гледаме напред във времето напълно да я заличим.
Кристияна Бекирова – 7 г клас
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Творчество на децата
от ЦДО 3 б,в клас

Величка Филева – начален учител
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Среща на специалисти
с учениците от прогимназиален
курс на здравна тема
В средата на месец юни по наша покана в училището ни гостуваха д-р Магдалина Влахова – гинеколог и Десислава Даскалова – психолог. Те проведоха дискусия по теми, вълнуващи учениците в тази възраст: анорексия, булимия, доверието между дете и родител,
как да се грижим за своето тяло, хармонията в нас и около нас. Презентация за промените
през пубертета пък допълни това, което вече знаеха от часовете по човек и природа и биология. С топлото си и искрено отношение гостенките предразположиха децата към всякакви въпроси, но явно не е лесно да споделиш неща, които дори не знаеш как да обясниш,
и много от тях се въздържаха да ги зададат. Поканени бяха обаче да го направят в личен
разговор и това в някои случаи е най-добрият вариант.
Сигурни сме, че при второто им гостуване слушателите ще бъдат по-активни и затова
отсега ги поканихме отново, а темите – те са толкова много, почти колкото са и децата.
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Елена Пенишева – библиотекар

Уважаеми читатели,
библиотеката ще бъде
затворена поради отпуск
от 9.07. до 7.08.2019 г.
В дните 19 и 22. 07. –
можете да върнете
или вземете нова
литература.
Работното време
ще бъде
от 9.00 до 16.00 ч.
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Как вредим на околната среда,
без да подозираме
7 битови замърсители
и с какво можем да ги заменим
/продължение от бр. 232/
5. Микрозрънцата в козметиката.
В ексфолиантите за тяло и в пастите за
зъби тези малки частици пластмаса би трябвало да проникват и почистват, отнасяйки
микроби, храна и мъртви клети със себе си.
Те обаче действат и като своеобразни абсорбатори на всякакви микроби и токсини
по пътя си в канализацията. Така внасят непривични замърсители във водите и почвите
около тях. Австралийската агенция по опазване на кораловите рифове посочва микрозърната като един от основните убийци на
живота на рифовете.
Вместо тях може да слагате сода на пастата за зъби и утайка от кафе на гъбата за
тяло.
6. Самобръсначките за еднократна
употреба.
Отново труден за рециклиране продукт,
който също хаби много вода – както за производство, така и докато се ползва. Ножчетата са от метал, а дръжката – от пластмаса.
В същото време те не са толкова качествени
като ножчетата за многократните самобръсначки и се захабяват далеч по-бързо, заради
което ги изхвърляме и по-скоро.
Вместо тях, ползвайте самобръсначка за
многократна употреба или електрическа, с
която бръсненето е по-ефективно и бързо.

7. Картонени чашки.
Еднократните чашки от вендинг машините и еспресото „за вкъщи” са един голям замърсител на околната среда. Макар да имат
„хартиен” вид, те не са направени изцяло от
хартия – с цел да не си изгорим ръцете и да
не се разпаднат, докато ги държим. Количествата полиетилен, вид пластмаса, са незначителни и повечето хора не се замислят,
като хвърлят чашките в кошовете за хартия.
„Грешката” обаче се хваща едва в завода
за рециклиране. На сметището пък на една
чашка й трябват 20 години да се разгради.
Вместо кафе от машината с хартиена
чашка слагайте своя, когато е възможно. А
от заведения взимайте кафето за из път в
собствената си термочаша.
Елена Пенишева, по материали от Хера.Бг
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Кой е измислил парите?
Какво точно са те и откъде идват.

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,
разменяме си по малко от двете. Така и двамата ще можем да си сготвим нещо вкусно
и питателно. С течение на времето обаче,
размяната не винаги 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. Тази и други подобни ситуации довели до необходимостта от пари.

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. 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.

Христомира Петкова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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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