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Богдана Стамболова

На 19 февруари умира един от 
най-смелите герои на България, 
оставил светла диря в народната 
памет. Да преклоним глава и да 
си спомним за Левски, чийто жи-
вот и дела преминаха с мисъл за 
Родината и нейното освобожде-
ние.

Поклон пред делото 
на Апостола!

„Каквото съм правил, в полза народу е.“

147 години 
от обесването 

на Васил Левски

По повод 147-та годишнина 
от гибелта на Апостола с учени-
ците от 1в клас бе проведената 
тематична беседа, а показаната  
презентация ги запозна с жи-
вота и делото на Васил Левски. 
Първокласниците изготвиха таб- 
ла, посветени на   Апостола.

Гергана Стоицова – класен ръководител 1в клас
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Проекти на ученици от 6 клас
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Мирко Попов – учител по история и цивилизации

Васил Левски е историческа личност, рево-
люционер, организатор на мрежа от комитети 
за освобождението на България. В същото вре-
ме той е човек със своя лична история, вписал се 
в контекста на голямата история на Българското 
възраждане.

На 18 февруари 2020 г. се навършиха 147 го-
дини от обесването на Апостола на свободата. 
Учениците от 1б клас посетиха паметника на Ва-
сил Левски. Поднесоха цветя, рецитираха стихо-
творения за героя и се поклониха пред делото 
му.

Поклон пред делото  
на Васил Левски
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Урок, посветен на вечния син  
на България

В часа по извънкласно четене 
учениците от 4б и 4г клас допъл-
ниха своите знания за Апостола на 
свободата - Васил Левски, като раз-
гледаха изложба от негови снимки, 
придружени с описание на момен-
ти от житейския му път. Слушаха 
разказ за най-важния личен доку-
мент останал от него – бележникът 
му, предоставен и запазен за на-
родната памет от Захари Стоянов, а 
за финал прозвуча една от  люби-
мите  песни на героя „Все за тебе 
мисля, мамо”, за чийто автор се 
смята лично той.

 Нина Търева – класен ръководител на 1б клас
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Елена Пенишева – библиотекар
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Какво знаем за Левски
В следобедните часове от своите занима-

ния малките ученици от 2 клас четоха стихове 
за Левски и споделяха наученото за него. Изра-
зиха желание да запомнят и следват идеалите, 
завещани ни от най-смелия и отговорен син на 
отечеството – да бъдем честни, просветени /При 
обиколките си из села и градове понякога той 
носи в дисагите си книги и ги оставя с поръче-
нието да се направи обществена читалня за мал-
ки и големи./, да обичаме България и се борим 
за  свободата й.

Радиопредаване – 
Левски в нашия живот

Елена Пенишева – библиотекар
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Нина Търева – начален учител

Проект „Растенията  
и животните около нас“

Групова работа е сред любимите  дейности в 
училище на повечето от децата. Тя им дава въз-
можност да се опознаят по-добре, да се научат 
да изказват ясно и убедително идеите си, да са 
толерантни към партньорите си в групата.

В час по Околен свят първокласниците от 1б 
клас изработиха групово проекти на тема „Расте-
нията и животните около нас“. Чрез тях те обоб-
щиха и представиха нагледно изучените до мо-
мента знанията за растенията и животните.                                  

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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"Защо четем?"

READING
        If I start this essay like the normal ones,  nobody will listen to it because it’s boring. Seriously, who 

wants to listen to a boy in the middle school, who is reading his essay about “Why is reading important?”. 
That’s why I decided to write an extraordinary essay.

Lets start with the question - “Do you like reading?”  When I ask you or even somebody who I met on 
the street- “Do you like reading?” I almost, always get the answer - “It is boring “. For me it’s not, and I 
don’t say that to boast myself in front of the teacher,  I say it, because I want you to believe in this. And I 
can’t blame you, because when I was younger, I used to think that the reading is boring. But one day I was 
layingon my bed, my phone wasn’t charged and I couldn’t play games on it or watch silly videos and clips 
in the social media. My mum came in my room and said: “ Just why don’t you take one book and read?”.

I said:- Ok, because I tried to be obedient. The first book I get was “Winettou I”. Actually my grandma 
bought me that book 3 days ago. I started from the first page and after two hours I have read 100 pages.
That was amazing.I couldn’t believe it, even I wanted to read more. That was the day that changed my 
entire life. 

And for last can you do one experiment. Grab a book which you like - I recommend you “Winettou1” 
and read one hour straight. 

And remember that - you don’t read for me, for your teacher, or even for your family. You read for 
yourself!

Й. Мандраджиева - учител АЕ

Вулкани в България
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

В часовете по английски език сред учениците 
от 5 ти клас се проведе обсъждане на тема"Защо 
четем?" Споделиха различни мнения и оживено 
дискутираха. Някои изразиха мнение, че да че-
теш днес, вече било старомодно, докато други 

представиха противоположни позиции. 
На вашето внимание предоставяме позици-

ята на Светозар от 5 "в " клас, който изразява 
своята позиция отговорно в едно прекрасно есе, 
посветено на тази тема."                                                                               

Исландия е европейската държава с най-
много вулкани. В страната има 26 действащи и 
повече от 150 изгаснали вулкана. Въпреки че 
България е далеч от тази бройка, у нас също има 
вулкани. 

Кожух 
Това е най-известният вулкан у нас. Намира 

се в Санданско-Петричката котловина и се изди-
га 200 м над коритото на река Струма. Кожух не 
е активен от близо 1 милион години. През кону-
са на вулкана преминава реката и на това място 
извира топла минерална вода. Името му идва 
от народните вярвания, че прилича на наметнат 
кожух. Заради уникалната флора и фауна в ра-
йона местността е обявена за природна забеле-

жителност. Тук се среща считаната за рядък вид 
котешка змия. На източното подножие на възви-
шението Кожух се намира местността Рупите. 
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Високата ела 

Това е млад вулкан 
на около 32 млн. години. 
Намира се в близост до 
софийското село Кокаля-
не. Той също е загаснал и 
няма опасност от изриг-
вания. Според учените 
обаче, ако такова нещо се 
случи, то би било смърто-
носно за София и околно-
стите ѝ. 

Витоша

Планината над 
София е била активен 
вулкан преди пове-
че от 30 млн. години. 
Самият вулкан е на 
около 70 млн. годи-
ни. Учените все още 
спорят за произхода 
й, но са категорични 
за едно – този вул-
кан е напълно заспал 
и никога няма да се 
разбуди.

Голямата Папия 

Намира се над Ца-
рево. Свидетелства 
за това, че преди 80 
млн. години по Чер-
номорието е имало 
активна вулканична 
дейност. Пример за 
това са множеството 
вулканични скали по 
крайбрежната ивица 
между Ахтопол и Си-
листар. 

Иван Ганев – учител по география
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Пловдивската опера е съз-
дадена през ноември 1953 г., 
когато се състои първият спек-
такъл на операта "Продадена 
невеста" от Б. Сметана. През го-
дините репертоарът на операта 
включва творби от  Моцарт, Ро-
сини, Белини, Доницети, Верди, 
Чайковски, Мусоргски, Бородин, 
Рахманинов, Стравински, Равел, 
Бърнстейн, Гершуин, Прокофиев 
и много други. 

Специално място в актив-
ната дейност на Операта заема 
създадената преди три години 
Академия на Госпожа Опера за 
деца на възраст от 4 до 14 го-
дини. През тези три академични години деца-
та имат честта и удоволствието да участват в 
световно признати представления и мюзикъли 
като: Кармен, Отело, Бохеми, Пиратите от Пен-
занс (премиера за България), Евита (премиера 
за България), Законът на джунглата, Алиса в 
страната на чудесата, Червената шапчица, Въл-

шебната флейта, Свирачът и автомобилите. Гор-
до и заслужено застават на една сцена с големи 
актьори като Стефан Вълдобрев, Марк Фаулър, 
Евгения Ралчева, Станислава Момекова, Юлия 
Йорданова, Рейчъл Роу, Константин Добройков 
( Диригент ), Валерия Мирчева, Евгений Араба-
джиев, Владимир Ников, които с умиление ги 
наричат колеги. 

Елате на Опера! Вълшебно е!
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  Мариана Цветанова 

"За децата трябва да има специален репер-
тоар, който да отговаря на тяхната душевност, 
на потребността им от красивия свят на приказ-
ното, на доброто и любовта. Като гледат такива 
спектакли, те се изграждат като хора, а и като бъ-
дещи зрители на сериозни творби като оперни-
те. Възпитава се като цяло отношението им към 
изкуството" - Атанас Косев.

За нас е чест и гордост две алековчета да са 
академици в първата по рода си в България Ака-
демия за деца към Държавна опера Пловдив -  
Дария Кадийска от  1 а клас и Лилия Цветанова 
от 6 б клас. За личните си усещания и впечатле-
ния от Операта попитахме самите деца:

1. Какво е за теб Академия Опера?
Дария: Нещо прекрасно! Чувствам се много 

добре, когато работим и се забавляваме с моите 
приятелки и госпожите.

Лилия: Привилегия преди всичко! И отговор-
ност, защото заставаме и представяме на голя-
мата сцена себе си. А това не е лесно.

2. Какво е да работиш с големи/ възрастни 
актьори?

Дария: Интересно е. Трябва да си много до-
бре подготвен и дисциплиниран. Също е забав-
но, защото те са облечени с костюми и това ни 
развеселява.

Лилия: Гордост и чест. Те ни приемат като те-
хни колеги, а не като дечковци. Понякога е много 
забавно,  понякога е изморително,  но такава е 
съдбата на актьорите.

3. Как се чувстваш на сцената?

Дария: Първият път си леко притеснен, но 
после става интересно и започваш да се заба-
вляваш и да чакаш следващия спектакъл. Трябва 
винаги да имаш усмивка.

Лилия: В началото имах сценична треска, 
признавам си. С времето, благодарение на пре-
красните ни госпожи, това чувство почти изчез-
на. Винаги има вълнение, разбира се, но вече 
съм по-уверена. Изучаваме сценично поведение 
и ставаме все по-добри.

4. Какво е чувството в края на спектакъла?
Дария: Много приятно! Щом всички ръко-

пляскат, аз знам, че сме си свършили добре ра-
ботата и съм щастлива.

Лилия: Удовлетворяващо! Всички сме щаст-
ливи, когато публиката ни аплодира на крака! 

Дария и Лилия: Елате на Опера! Вълшебно е!
Попаднали веднъж под магичното въздейст-

вие на живия спектакъл,  наречен Опера, то оста-
ва завинаги у вас!                                                                                                                            
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Рисунки на децата 
от начален етап
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Ева Стамболова, 2 в клас Васил Костов, 2 в клас

Реши кроссворд:
1. На небе облака. Нет солнца. Какая погода?
2. (Назовава се днешният ден.) Как еще можем сказать?
3. Первый день недели.
4. Как скажем по русски – Колко е часът?
5. Чтобы стать отличником ………… регулярно готовить уроки.
6. Сегодня (назовава се днешният ден). А (назовава се вчерашният ден) был … .
7. Учебный год в Болгарии начинается (напиши датата).
                                                            

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Надежда Друмева – учител по руски език

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Неочаквани факти 
за човешкото поведение

Елена Пенишева – библиотекар

1. Скуката има и светла страна. 
Скучаещите хора често търсят въз-
можност да правят добри дела, тъй 
като развлеченията са им омръзна-
ли и не носят смисъл в живота им.

2. Лъжата е изморителна. Изи- 
сква значителна ментална енергия и 
усилие. Човек трябва да балансира: 
едновременно да държи в главата 
си лъжата – за да я каже и истината – 
за да я прикрива. В резултат на това 
по-лошо се справя със ситуациите за 
съобразителност като изрича повече 
прости изречения.

3. Поведението влияе пряко 
на морала (да, да, истина). Хората, 
предразположени към лъжи, предателство или 
извършване на друг аморален акт, променят 
преценката си за „добро” и „лошо”.

4. На човешкото поведение влияят телесни-
те усещания. Например, има трайна асоциация 
между усещането за тежест и "важността", "се-
риозността", "преценката". Хората оценявали 
човека като по-стабилен, надежден и сериозен, 

ако резюмето му се подавало от тежка папка (и 
обратното). А самото усещането за здравина и 
твърдост прави хората заядливи. Седящите на 
твърди столове били по-твърди и в преговорите. 
Усещането за грапава повърхност събужда чув-
ство за сложност в отношенията между хората. А 
пък усещането за студ е тясно свързано и асоци-
ирано с чувството за самотност.

5. Привлекателната и изрядна външност 
лесно може да въведе в заблуждение. Хората са 
по-склонни да се доверяват на външния вид, от-
колкото на честните думи и откровеността. Даже 
професионалистите били заблудени и смятали 
за честни хората, които лъжели с добри маниери 
и външност в 86% от случаите.

Външният вид играе огромна роля дори и 
при избор на политици и по време на гласува-
не. Установено е, че гласоподавателите правят 
извод за компетентността на даден политик по 
зрелостта на лицето и физическата му привлека-
телност. Разбира се, несъзнателно.

                                                  /следва продължение/Photo by Hannah Tasker on Unsplash
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Елена Пенишева – библиотекар

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! 

XI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ

„Творчество без граници“
Целта на Конкурса е децата и младите хора:

• да открият магията на дигиталната графика и живопис;
• да нарисуват света през своите очи;

• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;
• да ни накарат да усетим силата на детското въображение. 

Конкурсът е включен в Националния календар на Министерството на образованието и науката за 
извънучилищните дейности за учебната 2019/2020 г.

Медиен партньор - Национално издателство „Аз-буки“ 
Право на участие в Конкурса имат деца, ученици и младежи на възраст от 4 до 27 години.

Краен срок за получаване на творбите - дата на последно пощенско клеймо: 16.IV.2020 г.
Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2020 г.

Пълните условия за участие в Конкурса: http://kshvalecompetition.weebly.com/
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички 

рекламни материали и разпространявани от ОНЧ „Заря - 1858“.
Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „Заря - 1858“.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране!
Откриването на изложбата с творбите на участниците и церемонията по награждаване на победите-
лите ще се проведат на 8 май 2020 г. от 18 ч. в Образцово народно читалище „Заря - 1858“ - Хасково.

Адрес за_кореспонденция: 6300 Хасково, пл. „Свобода“ №11,
Образцово народно читалище „Заря - 1858“, Компютърна школа „Вале“,

XI международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ - Хасково 2020.
За допълнителна информация: 0887249643; kshvale@yahoo.com

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО


