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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Проект
„Обичам природата.

Животните около нас"
Учениците от 2 а клас работиха по групи. Разпределиха си
задачите, събраха материали. В часа по ОС изработиха чудесни
проекти. Проучиха и откриха интересни факти за животните защо заспиват зимен сън, как оцеляват през зимата, кои събират
храна и се подготвят за по-тежките условия.
Много старание и знания показаха и учениците от 2 б и в
клас. По двойки или самостоятелно, те направиха много интересни проекти. Децата показаха отношение, загриженост към
животните. Отново дискутираха темата за опазване на природата, за Земята - нашият дом, който трябва да съхраним и запазим
с любов!
Браво, деца!
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В. Стойнова, М. Найденова, Й. Иванова – кл. ръководители на 2 клас
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„Спортът, който познаваме
и не познаваме”
В учебните програми по физическо възпитание и спорт има заложени часове за теоретични
знания на учениците. По този повод дойде идеята в четвърти и пети клас да бъдат направени
проекти за различни видове спорт, изучавани в
училище, и други, които не се изучават.
Разделих учениците на групи – едни да изготвят проекти, други презентации.
Същите бяха представени и оценени по определени критерии. От направените проекти
беше подредена изложба..
Учениците от 6 б и 7 б, в клас изготвиха презентации, които също представиха пред съучениците си.
Благодаря на децата за доброто представяне.
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Людмила Калофоридова – старши учител по ФВС
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Проекти по Човек и природа
на учениците от 4 а клас
/продължение от бр. 243/
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Алекс Ботев, 4 а клас

Антъни, 4 а клас

Белослава Далчева, 4 а клас

Алекс Рангелова, 4 а клас

Васил Чолаков, 4 а клас

Владислав Везьов, 4 а клас

Любомира, 4 а клас

Виктория Рангелова, 4 а клас

Анна Мерджанова, 4 а клас

Вивиан Аргилашка, 4 а клас

Мария Митева – класен ръководител
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Публична изява на клуб
„Природна въртележка“ – 1 в клас
На 22.01.2020 г. се проведе първата публична изява на учениците от 1 в клас, участници в
клуб „Природна въртележка“. Децата работиха
по групи и отлично се справиха с поставените
задачи. Показаха знания за природата, сезоните, видовете растения и животни. Презентираха
уверено изработените групови проекти. Получиха поздравления от присъстващите родители,
учители и гости на изявата.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб "Природна въртележка"
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Зимни празници – месец февруари
Според народното вярване чумата се е родила на зимния Атанасовден и започнала да мори
хората по земята, докато св. Харалампий не успял да я залови и окове в девет вериги.
На този ден не се работи, за да не се разсърди светецът и да освободи болестта.
Призори всяка домакиня изпича обреден
хляб „колак” и три малки кравайчета и заедно с
паничка мед ги носи в черквата да бъдат осветени.
В къщи намазват обредните хлябове с меда,
прекадяват ги, разчупват ги на късове и разнасят
на три къщи за здраве на „леля” (чумата). Едно
от медените кравайчета хвърлят на покрива на
къщата за чумата, второто дават на домашните
Ив. Харалампий (10 февруари) се почита животни, а третото изяждат децата.
С осветения мед мажат челата на децата, за
като господар на всички болести и най-вече на
да
не
боледуват. От него запазват за лек през цячумата. Празникът в негова чест е известен и като
лата година.
„Чумин ден”.

Мирко Попов – учител по история и цивилизации

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Как замърсяваме нашата
природа
1. Замърсяване – част от човешките дейности, пряко влияещи живия свят. Замърсяването е процес в който правим земята, водата, въздуха или други части от обкръжаващата ни среда мръсни,
опасни или неподходящи за употреба. Това става или чрез внасяне на замърсител в естествената
природна среда, като замърсителя може да не е вещество. Неща като светлина, звук, температура
може да се считат за замърсители, когато за внесени изкуствено в околната среда.
Токсичното замърсяване е едно от най-опасните, като според Pure Earth, организация с идеална цел, занимаваща се с опазване на околната среда, засяга над 200 милиона човека по цял
свят. В някои от най-замърсените места по света
се раждат деца с увреждания, със занижена интелегентност, продължителност на живота до 45
години, поради рак или други заболявания.
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Видове замърсявания:

Замърсяване на почвата – замърсяваме с
боклук от домакинствата или индустриални отпадъци. По информация на Агенцията за опазване на околна среда в САЩ, през 2014, американците са генерирали около 258 милиона
тона твърд отпадък. Едва около 34 процента от
отпадъците са рециклирани или компостирани.
Органичните материали са най-голяма част от
генерирания боклук. Хартия и картон – над 26%,
хранителни отпадъци 15%, пластмаси 13%, гума,
кожа и текстил - 9,5%, метали - 9%, дървени отпадъци - 6,2%; стъклото е представлявало 4,4%
от общия боклук;
Специално внимание ви обърнахме за
пластмасите като отпадък в нашата статия ВИДОВЕ ПЛАСТМАСИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЯХНОТО
РЕЦИКЛИРАНЕ
Замърсяване на водите – случва се когато
химикали или опасни чужди вещества навлезнат във водата, в това число и химикали, канализация, пестициди, изкуствени торове, метали (като живак и олово). Според Агенцията за
опазване на околната среда в САЩ, над 44%
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от дължината на теченията на реките, над 64
% от езерата и над 30% от заливите и устията
в САЩ, не са достатъчно чисти за риболов и
плуване. Агенцията докладва че най-широко
разпространените замърсители са бактерии,
живак, фосфор и азот. Най-често те идват от
оттичащи се води от обработени земеделски
земи, отлагания от въздуха, отводнители, канализация.
Изкуственото подгряване на водата се нарича термално замърсяване. То може да се получи
когато дадена фабрика или завод използва вода
за да охлажда мощностите си, и така подгрява
водите. Това кара водата да задържа по-малко
кислород, което може да убие рибите и организмите в нея.
Замърсяване на въздуха – Въздухът който
дишаме има доста точен и постоянен химичен
състав; 99% от него са съставени от азот, кислород, водни пари и инертнтни газове. Замърсяване на въздуха се получава когато във въздуха се
появят неща, които нормално не са в него. Често
срещан тип замърсяване на въздуха е когато хо-

рата изпускат частици във въздуха когато горят
горива. Замърсяването изглежда като пушек от
сажди, съдържащ милиони малки частици летящи във въздуха.
Замърсяване на въздуха може да има и с химически газове, като серен диоксид, азотен оксид и други.
Те може да участват и в последващи химични
реакции, щом веднъж са попаднали в атмосферата. Така се получават мъглите и киселинните
дъждове. Замърсяване на въздуха може да има
и от парникови газове, като въглероден диоксид.
Замърсяване с шум - Въпреки че хората не
може да видят или да помиришат замърсяването с шум, то съществува и влияе на околната
среда. Замърсяване с шум възниква примерно
от звука на самолетите, някои заводи или други
източници и достига вредни нива.
Изследвания показват че има директна връзка между шума и здравето, в това число и болести причинени от стрес, високо кръвно налягане,
смущения в речта, загуба на слух.
Замърсяване със светлина - повечето “модерни” хора не могат да си представят да живеят без удобството на електрическите светлини. В
природата това изкуствено осветление променя
деня и нощта.
Ето някои от последствията от това замърсяване:
• Някои птици пеят в необикновени часове

на денонощието, когато има изкуствена светлина;
• Учените са установили че по-дълги изкуствени дни може да наруши естествената миграция, поради по-дългите периоди за хранене;
• Уличното осветление може да подведе
новоизлюпените костенурчета, които се ориентират по отражението на светлината от звездите
от вълните;
• Изкуствената светлина може изцяло да
промени естествения растеж при растенията
Човечеството населява земята от около
200’000 години. Миниатюрен период, да не казвам само момент, в сравнение с близо 4 милиарда и половина история на планетата Земя. Да
не говорим колко миниaтюрен е този период на
фона на историята на вселената (виж повече за
нея в космическия календар).Въпреки това на
този етап ние сме нанесли най-сериозното въздействие върху Земята в сравнение с който и да
е друг вид.
За да оцеляват, както хората, така и дивият
свят, сега и за в бъдеще е необходимо да имаме
здравословна планета, с богато разнообразие на
растения и животни, както и жизнени екосистеми.
Явно отдавна сме станали нагли в отношението си към природата. И ако не се поправим
ще бъдем наказани. Рано или късно. И се съмнявам да имаме втори шанс.
/Следва продължение/

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

В три торби има орехи. Баба Лена преместила от първата торба
във втората толкова орехи, колкото имало във втората, и в първата
торба останали 96 ореха. След това преместила от втората торба в
третата толкова орехи, колкото имало в третата. Накрая преместила
от третата торба в първата толкова орехи, колкото били останали в
първата, и тогава орехите в трите торби станали по равно. По колко
ореха е имало във всяка торба в началото?
Ели Петкова – начален учител
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Творчество на децата
от ЦДО – 1 а, в клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Прочетете тези книги!” –
Седмицата на Мария Костурска
от 7в клас
В клуб „Приятели на книгата” най-много си
говорим за книги, после и за много други неща.
Всеки участник в клуба си има Седмица. Тогава
той решава с какво ще запознае аудиторията,
така че да ни бъде интересно, образователно,
забавно. Мария представи поредицата „Под дъгата”, в която се беше влюбила. Успя да провокира и нас. Сега се редуваме да четем наличните
екземпляри.

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

Капча – какво се крие
зад тази странна дума
Убедени сме, че обичате интернет! Кой не
го обича, нали? Все пак къде другаде можем
да намерим толкова много информация само с
върховете на пръстите си? От забавни клипчета, онлайн игри, някакви новини до нашия сайт,
в който можете да намерите различни неща,
включително и рецепти. Нека си признаем, повечето от нас са в интернет всеки ден, независимо дали става въпрос за търсене на информация
или забавление.

Ако и вие прекарвате много време онлайн,
вероятно вече имате някоя и друга регистрация
в един от милионите сайтове, било то и имейл.
Сигурно сте попадали и на такива сайтове,
които при регистрация ви карат да попълните
поле, над което има картинка с вълнообразни
и изкривени букви и цифри. И за да завършите регистрацията си, сайтът ви казва, че трябва
да въведете успешно текста от тази картинка,
за да докажете, че сте човек. Вероятно сте се
сблъсквали с това явление под формата на досадна пречка да влезете в сайта, който сте си
избрали. Миксът от разбъркани букви и цифри,
които компютърът не може да прочете, а вие
трябва да въведете, за да получите достъп. Ама
какво се случва тук, защо е всичко това? Разбира се, че сте човек! Какво си мисли създателят
на сайта, че сте някакъв робот сърфиращ в интернет ли?
Всъщност това не е далеч от истината, вярвате или не! Естествено тук не говорим за някакъв робот застанал зад клавиатурата и искащ
и той да изгледа някой смешен клип. Тези картинки с букви и номера са известни като капча
код. Капча е съкращение от английски, което в
превод означава „Напълно автоматизиран публичен тест на Тюринг за разграничаване на компютри от хора“.
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(Completely Automated Public Turingtest to tell
Computers and Humans Apart).
Въпреки че може да изглежда, че хората
са единствените потребители на интернет, истината е, че има много машини, които също го
използват. Вземетенапример един сайт, който
ние посещаваме всеки ден, наричаме го Google.
Най-известната търсачка в света има именно
един такъв робот, който ѝ помага да работи. Помислете, когато търсите нещо чрез Google, смятате ли, че човек търсиинформацията, която искате и ви я изпраща през сайта? Съвсем не! Това
се прави от технология, която комбинира в себе
си софтуер и хардуер, който е намерил нещото,
което ви трябва в целия интернет, запазил го е и
след това випоказва резултатите.
За съжаление полезните търсачки не са
единствените автоматизирани машини „разхождащи“ се из интернет. От самото му начало хората винаги са създавали автоматизирани софтуерни приложения (известни с общото
наименованиеботове или роботи), които да
помагат или да вредят на различните сайтове
в интернет. Такива вредни ботове могат например да се опитат да разучат някой сайт, за да
откраднат имейл адресите и паролите на хората, регистрирали се в него. Други пък могат да
се опитат да направят фалшиви регистрации.
Списъкът на нещата, които злонамерените ботове могат да направят в един или повече сайтове, е много дълъг. Програмистите и всички
администратори на сайтове се опитват още от
самото създаване на интернет да се преборят
с тези лоши програми и засега единственото и най-добро решение, което е намерено, е

капчата. Първата е измислена още през 1997 г.
от Марк Лилибридж, Мартин Абади, Кришна
Бхарат и Андрей Бордер. Основната идея зад
капчата е да изисква да се изпълни някаква задача, която само човек може да направи. Например едно обикновено капча изображение
неможе да бъде разчетено от робот.
Днес капча кодът присъства в над 3,5 милиона сайтове! Всеки ден човешките същества успешно написват капча кодовете повече
от 300 милиона пъти. За съжаление, ботове и
техните създатели са разработили нови технологии, включително оптично разпознаване на
символи, които позволяват ботовете да разпознават кодове. Тъй като тези нови технологии се развиват бързо, създателите на капча
трябва да стават все по-интелигентни в своите
стратегии за борба с ботовете! Така днес освен
букви и цифри понякога се налага да решаваме задачи или пък да описваме какво виждаме на някоя картинка!
Даниел Чаушев – начален учител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата:

Накрая в първата торба орехите са се удвоили, и колкото имало в
първата, толково имало и в останалите две торби.
96 . 2 = 192
Сега ще върнем назад лентата.
В трета торба има 192 след като е извадено 96. Значи е имало
192 + 96 = 288
Като е прехвърлено от втора в трета, количеството в трета се е удвоило.
Преди това е имало
288 : 2 = 144 Това е началната бройка на орехите в третата торба.
Преди прехвърлянето от трета във втора е имало
192 + 144 = 336
Количеството във втора се е удвоило когато бабата е взела от първата
торба и е сложила във втората. Затова половината прибавяме към количеството в първата.
336 : 2 = 168 Това е началната бройка на орехите във втората торба.
96 + 168 = 264 Това е началната бройка на орехите в първата торба.
Отговор:
първа - 264
втора - 168
трета - 144

Елeна Петкова – начален учител
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Ш А Х М АТ

1.

Отговор:

6
f
D

Бели на ход печелят

Димитър Илчев – ръководител на клуба

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.comЕлена Пенишева – библиотекар
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