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Ден на отворените врати
На 28.10.2011 г. в нашето училище се състоя Ден на отворе–
ните врати за приятелите на ОУ “Алеко Константинов”. Празни–
кът бе посветен на 1-ви ноември – Деня на народните будители
и първия рожден ден на училищния вестник ”Алеко online”.

РУБРИКИ:
Училищен живот
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Детско творчество
Езикова страница

Отг.: Велева, Николова

Шахмат
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Родолюбие
Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Дежурство

Отг.: Щерева, Минева

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Гости на събитието бяха Вили Шопова и Зоя Георгиева –
депутати от Народното събрание, Руси Панчев и Бояна Ман–
чарова – общински съветници, Румен Найденов – президент на
“Рота – Инжинеринг” и председател на Училищното Настоятел–
ство, Петър Маламов – президент на фондация “Лайънс Куест”
и председател на контролния съвет на Настоятелството, Жана
Кръстева – дългогодишен учител и член на Настоятелството,
инж. Станислав Танев – управител на фирма “Елфор”, паст-пре–

зидент на Лайънс клуб “Пълдин” и наш дари–
тел, инж. Иван Жечев – наш родител и дарител,
проф. Асен Рахнев – декан на факултета по
математика и информатика и заместник ректор
на ПУ “Паисий Хилендарски”, Панчо Панчев –
управител на фирма “Информа”, която се гри–
жи за охраната на ОУ “Алеко Константинов”,
Иван Китов – управител на фирма “Солтон мю–
зик”, Красимир Николов – зам. председател на
СБНУ и бивш зам. министър на образованието,
Елена Владимирова – председател на ДБНУ,
Димитрина Стоянова – председател на управи–
телния съвет и директор – маркетинг на фирма
“Стемо”, Петко Чамов – търговски директор на
фирма “Стемо”, Йоана Чапарева – представител
на фирма “Виваком”, акаунт – мениджър на ОУ

“Алеко Констан–
тинов”,
Илиана
Попова – региона–
лен мениджър на
фирма “Виваком”.
Фирмите “Стемо”
и “Виваком” са
партньори на учи–
лището по текущи
проекти.
Гостите бяха
посрещнати
в
обновената мул–
тимедийна зала
на
училището,
където ученици–
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те от 6 клас
Джоро Иванов
и Станислава
Каменова
ги
поздравиха с
предстоящия
празник, един
от най-светли–
те и значими
за български–
те просвета и
образование, а
момичетата от
вокална фор–
мация “Между–
часие” разтуп–
тяха сърцата им
с песните си.
Господин Ангелов отправи нашата искрена
благодарност към присъстващите, които с мно–
го вяра и любов са подкрепяли нашите идеи и
са подпомагали нашите начинания. Всички те –
приятели, сътрудници, дарители, винаги са спо–
деляли нашия оптимизъм и ентусиазъм заедно
да продължаваме традициите, да създаваме, да
творим и да се развиваме.
Гостите се насладиха на една неповторима
атмосфера, създадена от нашите деца: пре–
красните рисунки на млади художници, уни–
калните експонати в училищния музей, витри–
ните с награди от научни и спортни състезания,
изложбата, представяща народните будители,
изложбата – ретроспекция на всичките 30 броя

на нашия вестник, и много още…. цветя, уют и
празнично настроение.
Нашите приятели имаха шанса да наблюда–
ват два интерактивни урока: по английски език
с 2 г клас, представен от г-ца М. Влахова, и
урок, посветен на народните будители, с 4 а
клас, подготвен от г-жа З. Христова. Бяха впе–
чатлени от модернизираните училищна библио–
тека и консултативен кабинет.
Кулминацията на нашия празник бе офи–
циалното откриване на новия компютърен ка–
бинет. Господин Ангелов преряза символично
трикольорната лента, отбелязвайки не ново на–
чало, а поредното ново завоевание на ОУ “Але–
ко Константинов”, защото ние не сме преста–
вали да осъвременяваме нашето училище в
стремежа си да бъдем автентични и актуални,
адаптивни към непрекъснато променящите се
изисквания на съвременното общество.

Здравка Петрова – педагогически съветник

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
В деня на отворените врати – 28. Х. (петък), с учениците от 4а клас бе проведен урок,
посветен на Деня на народните будители. На интерактивната дъска отделните слайдо–
ве пресъздаваха живота и делото на бележити будители. Децата участваха активно
и с голямо желание, те коментираха информацията и я допълваха със свои изследова–
телски материали.

Зорка Христова – начален учител
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УЧебна работа
Интерактивен урок по английски език с 2 г клас
Спомняте ли си, когато сте били деца, как
сте се радвали на новите играчки? Е, това не
се е променило при днешните деца. Единстве–
ното, което се е променило, са играчките. Една
такава интересна „играчка” използваме и ние.
Нарича се „интерактивна дъска”.

писалка. След това дойде ред на магическия
квадрат със скрити думи. Децата трябваше да
ги откриват и заграждат с показалка, на която
сменяха цвета, според този на думата. Разде–
лиха на два отбора - сини и червени и под–
реждаха в правилния ред цифрите и думите.
Децата изключително бързо се научиха как
да боравят с новата „играчка”. Те изпълняваха
с голям ентусиазъм задачите и участваха ак–
тивно, което всъщност беше основната цел на
урока – да се привлече и задържи вниманието
им и всеки от тях да прояви желание да покаже
какво е усвоил пред останалите без да се при–
теснява. Това „бягство” от традиционния урок
накара децата да се отпуснат и да погледнат на
ученето като на детска игра.

Урокът по английски език „Числата от 1
до 5” с учениците от 2 г клас се превърна в
истинско забавление. Отначало те попаднаха
във веселата ферма на Макдоналд и трябва–
ше да броят животните в нея; после четоха
думички и ги свързваха със съответния брой
предмети; избираха различни цветове балони,
под които бяха скрити числа и ги пишеха с
думи на „магическата” дъска с „вълшебната”
Миглена Влахова – учител по английски език в начален курс
Празникът

HALLOWEEN
в час по ЗИП Английски език 5 клас

По повод традиционния за англоговорящи–
те страни празник “Хеoлоуин” с учениците от 5а
и 5 в клас в час по ЗИП Английски език се про–
веде урок, посветен на празника, познат още
като Денят на Вси Светии. Учениците подготви–
ха сами маските и костюмите си, представиха
интересна информация за създаването, симво–
ликата и отбелязването на Хелoуин по света.
Урокът завърши с кратка сценка, изпълнена на
английски език.
Умеем да учим и да се забавляваме
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“На празника за Хелoуин, който си направихме двата класа - 5а и
5в заедно с г-жа Куртева, беше невероятно. Никол беше издълбала
много страховита тиква. Всички бяха облечени в различни костюми Митко като вълшебник, Стефан като призрака Джак, а моят костюм
символизираше смъртта.”
Недялко Дочев - 5а клас
“Урокът мина много забавно. Направихме си маски и шапки. Рецитирахме стихчета на
английски и български език. Научихме какви игри се играят на този празник, защо хората
се обличат в страшни костюми и как Хелoуин се празнува в различните държави.Разбира
се, имаше украса и лакомства - нещо, без което не може на Хелoуин”.
					

Ивайло Русинов – 5в клас

Водещите - Анна и Ивона

“Мисля, че този хелoуински час по ЗИП Англий–
ски език беше изключително приятен. Хареса ми пи–
есата на момчетата и костюмите им. Надявам сe
всички да са харесали тиквата, която направих и в
която запалихме свещ.”
				
Никол Каришева - 5в клас

“Щом започна часът по английски, всички се преобразихме в костюми и сложихме мас–
ки. Аз имах роля в кратка сценка и мисля, че се справих добре с поставената от госпожа–
та задача. Хелoуин е много хубав празник. Прекарахме си чудесно.”
										
Иван Костов – 5а клас
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спортен празник
Левски, се събрахме всички ученици от V
до VІІ клас. Слънцето хареса нашата идея
за прекарване на деня и се показа, раз–
късвайки сивата облачна покривка. Класо–
вете се подредиха на определените места
и състезанията започнаха. Участниците се
подготвяха и подкрепяха взаимно. Госпожа
Минева и госпожа Парапанова подреждаха
отборите и ги инктруктираха. Първа беше
щафетата между отборите на петите, шес–
тите и седмите класове. Следваше състе–
занието по скок от място и това по хвърля–
не на плътна топка. Накрая беше дърпането

“Здрав дух има само в здраво тяло.
Следвайки тази древна мъдрост, на 28
октомври, петък, проведохме традицион–
ния за нашето училище Спортен празник.
Той винаги се очаква с нетърпение и енту–
сиазъм от всички ученици, защото тогава
се развихряме в игри и състезания между
класовете. Радостта ни беше още по-голя–
ма, защото наближаваха няколко неучеб–
ни дни. Идваше, така наречената, есенна
ваканция и можехме да играем на воля. В
10:30, бодри и добре наспани, се събрахме
в училищния двор. Времето беше прекрас–
но за спорт и игри.
Водени от класните си ръководители поте–
глихме към Бунарджика. Там, на кръглата пло–
щадка с чешмичката, до паметника на Васил

на въже. Тази част от състезанията беше много
интересна, защото момчетата от всички класове
искаха на всяка цена да спечелят. Участниците
дадоха всичко от себе си, а останалите бурно
ги подкрепяха.
Когато състезанията свършиха,
дойде ред на награждаването, при ко–
ето от всеки клас излизаше представи–
тел, който приемаше поздравления и
получаваше грамотата. Победители в
щафетата бяха 5 б, 6 а и 7 в класове.
На скок от място първенци бяха 5 в
клас, а по хвърляне на плътна топка – 6
б клас. В дърпането на въже спечелиха
7 г, 6 б и 5 б клас. След награждаване–
то класните ръководители ни поведоха
към училището, където празникът при–
ключи.
Разделихме се на групички и про–
дължихме с разходки, игри и други за–
бавления в този хубав петъчен ден.

Белослава Генова 7 б клас, клуб „Репортерите”
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извънкласна дейност

Арт училище
По време на есенната ваканция ученици от чет–
върти клас участваха в Арт училище, организирано
в базата на ,,Спектър керамик” , гр. Брацигово.
Те се запознаха с технологичния процес на ке–
рамичното производство и проведоха практически
занимания в Ателието по керамика. Занимаваха се
с отливането на глина в калъп, моделиране и оцве–
тяване на готови керамични изделия.
През свободното време посетиха Историческия
музей и разгледаха гр. Брацигово.
Под лъчите на топлото есенно слънце спортува–
ха на просторното игрище.
Вечерите бяха изпълнени със забавления и
много незабравими преживявания.

Мария Райковска – начален учител
На 22 октомври 2011 г. с учениците от 5 клас бе проведена учебна екскурзия във връзка с
обучението по “Човекът и природата” с посещение в Планетариума, гр. Смолян. Петокласници–
те имаха възможност да наблюдават небесните тела и техните движения. Предлагаме ви един
детски разказ за екскурзията.

Есенна екскурзия
Беше ранна есенна събота.
Времето беше хладно, но приятно.
Ученици от всичките пети класове
очакваха автобусите, за да тръгнем
на път.
Крайната точка беше Смолян, а
там щяхме да посетим планетариу–
ма.
Когато пристигнахме в Смолян,
първо влязохме в църквата “Св. Ви–
сарион Смоленски”. Новата църк–
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ва на малкото градче впечатли всеки от
нас! След това настъпи най-вълнуващото
изживяване от нашето пътуване - отидо–
хме в планетариума. Още щом стъпихме
в сградата, тя ни плени с невероятната си
научна атмосфера. Влязохме в залата,
изпълнени с вълнение и с нетърпение ча–
кахме началото на нашия сеанс. И когато
най-накрая започна – всички бяхме изуме–
ни. В първата част наблюдавахме очаро–
вателните звезди, съзвездията, кометите,
а във втората - ”кацнахме” на всяка една
планета от Слънчевата система. Никой
не усети как минаха 40 минути. С мал–
ко тъга, един по един напуснахме залата.
После си купихме по нещичко за спомен.
Направихме и снимки, които ще ни пома–
гат да не забравим този прекрасен ден!
Качихме се в автобуса развълнувани
от всичко видяно. Спряхме и на Бачков–
ския манастир. Наистина прекрасно мяс–
то. Това беше един много вълнуващ ден!
Радослав Грозданов – 5 а клас
Снимки Радослав Грозданов от 5 а клас, клуб „Фотография”

На 29 и 30 октомври 2011 г. се проведе учебна екскурзия с учениците от шестите класове на
тема: „Българско възраждане” до Банско и Рилския манастир. Учениците се запознаха с интерсни
факти и личности, допринесли за оформянето на българското национално самосъзнание. Децата
се вдъхновиха от видяното и го претвориха с думи. Представяме ви някои от съчиненията им.

Един незабравим спомен
Тази есенна ваканция беше изпълнена с много
преживявания за нас - шестокласниците. Голямото
събитие - екскурзията до Банско, Благоевград и
Рилския манастир – макар и само за два дни, беше
наистина вълнуващо.
В събота сутринта отпътувахме към Банско. Там
посетихме къщата-музей на Никола Вапцаров, къде–
то чухме на запис разказ на майката на поета за
някои моменти от живота му. След това се отправи–
хме към дома на Неофит Рилски. Всички го разгле–
дахме с интерес. Колко различен е бил начинът на
живот и ежедневието през първата половина на XIX
век - не приличат много на тези, които ние познава–
ме днес. Банско ни удиви и с църквата Св. Троица,
както и с нейната, висока 29 метра, кула. В храма
имаше сватба, но все пак успяхме да влезнем вътре
и да усетим атмосферата на българската сватба.
В 17.00 часа вече всички се бяхме настанили в
хотела и започнахме да планираме вечерта. Момен–

тът, който повечето от нас очакваха с нетърпение,
беше дискотеката. Всички танцуваха и се забавлява–
ха от сърце. Незабравима вечер.
На следващата сутрин отново станахме рано.
Не мина без обърквания с часовниците, защото
през нощта трябваше да ги върнем един час назад.
Отпътувахме за Благоевград. Там разгледахме цен–
търа на града, Благоевградския университет, ста–
рия квартал „Вароша” и отново тръгнахме на път.
След около час спряхме пред Рилския манастир.
Той бързо ни завладя с уникалната си архитектура
и красивата природа около него. За кратко се по–
топихме в една по-различна атмосфера, присъща
на това свято и исторически значимо място. Запа–
лихме свещи за здраве и късмет.
Към пет и половина следобед вече бяхме в
Пловдив. Благодарихме на шофьора за безпро–
блемното пътуване и с много спомени и емоции се
прибрахме у дома.

Мартина Гарабедян - 6 а клас, клуб „Репортерите”
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Моята
незабравима
екскурзия
до Банско
За тази ексурзия мечтаехме много отд–
вна. В часовете по литература госпожа Милева
беше поставила задача на всички класове да
направят проекти за Паисий Хилендарски. Чрез
тях се запознахме с интересни факти за живо–
та и творчеството на великия възрожденец. С
нетърпение се приготвяхме за дългоочаквания
ден. И ето – той дойде.
Сутринта тръгнахме рано. Пътят до Банско
беше дълъг, но изпъстрен с прекрасни гледки.
И във Велинград, и в Юндола есента щедро бе
рисувала по дървета, градинки и паркове.
Пристигнахме в Банко следобяд.Това е
родно място на много бележити българи. По–
сетихме родния дом на Неофит Рилски и къща–
та-музей на поета Никола Вапцаров. Очаровах
се от красотата на възрожденските къщи, сгу–
шени в Пирин планина. Посетихме и църквата
„Св. Троица“. Двадесет и девет метра висока,
тя е втората по големина църква в България
след храм-паметник „Св. Александър Невски“
и единствената с камбанария по времето на
Османското робство. На камбаните е изписано
името на султана, за да не можели османците
да ги съборят.
Впечатленията ми от този китен български
край бяха допълнени с хубави емоции от дис–
котеката на хотела, в който се настанихме.

На другата сутрин посетихме Благоевград.
Той е кръстен на Димитър Благоев - български
политик и философ, основател на организира–
ното социалистическо движение в България.
Градът се намира в долината на река Струма
и е най-големият град в Югозападна България.
Видяхме Американския университет. В църква–
та „Успение Богородично“ запалихме свещи.
Тя се намира във възрожденски квартал „Ва–
роша“, наречен така, защото в миналото там
са живеели само българи. Старият град не е
толкова голям, колкото този в Пловдив, и се
състои от няколко успоредни улички, по които
се редят малки къщички. Въпреки това, той сам
по себе си е уникален и красив.
Качихме се на автобуса и потеглихме към
Рилския манастир. Той е създаден през де–
сети век от светеца Иван Рилски и е най-го–
лемият манастир в България. Там се намира
гробът на Неофит Рилски. Там е и Рафаи–
ловия кръст, който е изложен в музея. В ма–
настира са живели Св. Иван Рилски, Неофит
Рилски и много други светци. По пътя към
манастира има статуя на Паисий Хилендар–
ски.Гледката наоколо омагьосваше със своя–
та красота. Наслаждавах се на природата и
чистия въздух.
На връщане минахме през най-стария
планински курорт в България - Боровец.
Там, през 1896г., генерал Тантилов постро–
ил първата вила, която по-късно се превър–
нала в лятна резиденция на княз Фердинад.
Спряхме за почивка и в Самоков. Името на
този град е свързано с легенди за последни–
те битки на цар Иван Шишман.
Тази екскурзия ни даде много знания, кои–
то ще бъдат полезни за часовете по литература
и история. С нея опознахме красиви места в
България и ги обикнахме.

Станислава Каменова – 6 а клас, клуб „Репортерите
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Самотната птичка

Кой какво прави

Вече съм самичка,
като самотна птичка.
Литвам на дървото,
падам във креслото.
Ще кажа на мама,
че креслото е от слама,
но какво ли ще направи тя,
ще видим в някоя друга
		
чудна страна.

Малките мухички –
кацат на зелени тревички.
Старата козица –
стана певица.

Александра Николова
от 4 в клас

Черешки
Купих си черешки,
с интересни дрешки!
Те са шарени, красиви,
но и много игриви!
	Николина
Маказчиева
от 4б клас

А пък малкото птиче
нежно като пролетно кокиче,
запява чудна песен
през красивата есен.
Катеричката орехче хрупа
в своята тясна хралупа.
Там по цял ден се радва
на весели, безгрижни игри.
						
Иво Иванов от 4 б клас

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

HALLOWEEN
Halloween is an annual holiday observed around the world on
October 31.
Trick-or-treating is a customary celebration for children on Halloween.
Children go in costumer from house to house, asking for treats such as
candy or sometimes money, with the question, “Trick or treat?” In this
custom the child performs some sort of trick, sings a song or tells a
ghost story, to earn their treats.
Halloween costumes are traditionally modeled after figures such as
monsters, ghosts, skeletons, witches, and devils.
There are several games traditionally associated with Halloween parties. One common game is
apple bobbing, in which apples float in a tub or a large basin of water and people must use their
teeth to remove an apple from the basin. Another game involves hanging up treacle or syrup-coated
scones by strings; these must be eaten without using hands while they remain attached to the string,
an activity that leads to a very sticky face.
Elements of the autumn season, such as pumpkins, corn husks, and scarecrows, are symbols
associated with Halloween . Homes are often decorated with these types of symbols around Halloween.
Black and orange are the holiday’s traditional colours.

Halloween jokes
When is it bad luck to meet a black cat?
When you’re a mouse
Why do witches fly on brooms?
Vacuum cleaner cords not long enough
Why don't skeletons like parties?
They have no body to dance with
What do you call a fat Jack-O-Lantern?
A plumpkin
What do ghosts serve for dessert?
Ice Scream
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PAST SIMPLE TENSE QUIZ: How many verbs can you find?
PAST SIMPLE TENSE QUIZ: How many verbs can you find?
S
SA
AC
CA
AU
U
G
G
H
H
T
T
J
J
LL
II
FF
TT
EE
DD

L E P T G H
LU E C P F T L G EH WI
UQ C P F U L T E QW RU
QW P J U A T P Q FR OA
W
O JH A A P DF OO TC
O H A D O T U
K R H S U E
K R H S U E J
E S S C G U
E S S C G U G
D I D S H J
D I D S H J A
P C W P T C
P C W P T C V
UU QQ A A T T E EL L E
TT AA D D R R A AN NK
OO SS E E S S R RA AG
RR JJ I I D DN NE EH
EE C C F F U UE ER RW
AA SS I I F F D DY YT

I
UA
AB
CR
UO
K
J
E
G
S
A
P
VC
EM
KC
GO
HU
L
W
TD

A
BW
RD
H
O
KC
L
E
C
S
W
P
E
CR
M
E
CP
O
G
U
R
LA
R
D

W
DA
P
H
CS
LA
W
C
B
W
A
E
F
RN
ET
PO
GR
RA
B
A
RB

A
PS
V
S
B
A
P
W
S
B
T
A
M
F
Y
N
P
T
M
O
Z
R
C
A
N
U
B
E
B

S
CV
LB
D
P
BS
A
T
O
M
E
Y
N
P
R
M
O
Z
D
EC
N
D
IU
EE

C
NL
HD
KB
IA
U
O
L
E
H
N
Z
R
Z
FO
SD
EE
SD
LI
GE

N
W
H
EK
NI
TU
L
L
D
H
O
Z
B
Z
E
CF
AS
ME
ES
TL
SG

W
E
N
T
L
D
O
B
E
C
A
M
E
T
S

АNSWER KEY
(Отговори на задачата
от миналата седмица)
1. horse – house;
2. in the piano – the piano;
3. tooth – teeth;
4. a long hair - long hair,
hair – hairs;
5. They like travelling;
6. cooker – cook;
7. from – for;
8. suitcase - suit

Николета Котулова - 6 в клас

ǨNSWER
ǨNSWERKEY
KEY
10 (ǶȚȋȖȊȖȘȐ
ȕȈ ȏȈȌȈȟȈȚȈ ȖȚ ȔȐȕȈȓȈȚȈ șȍȌȔȐȞȈ) horse – house; 2. in the

ШАХМАТ
Правила за игра
Шахматът се играе върху квадратна дъска,
която е разделена на 64 квадратчета. Условно
цветът на 32 от тези квадратчета е бял, а на
другите 32 — черен. Цветовете на полетата се
редуват, като се изисква първото поле отляво
на първия ред от страната на всеки играч да е
черно. Всеки играч разполага в началото с 8
пешки, 2 топа (или тура), 2 коня, 2 офицера,
1 дама (или популярно царица) и 1 цар. Целта
на играта е да се създаде такава ситуация, при
която е пленен царят на противника. Това се
нарича мат или матиране. За да се постигне
това фигурите извършват движения по дъската,
наречени ходове, съблюдавайки правилата за
движение на фигурите. Първи на ход са винаги
белите, а след тях черните. Когато фигура от
един цвят може да се премести на дадено поле,
но то е заето от противникова фигура, се из–
вършва вземане. При това действие фигурата,
която е била първоначално на полето се пре–
махва от дъската, а другата се поставя на нейно

място. Вземат се само фигури на противника.
За документиране на партия се използва шах–
матната нотация.

Задача 2

(Бели на ход, дават мат в два хода)
Тема “Висящи фигури” - две или повече фигури
се намират по удар на противникови фигури
(в случая черния цар).
1.Oc3!!
1...Цc3 2.Дb3 x или
1...Цc5 2.Дc6 x

Училище за родители

ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ
Усвояването на изобразителни умения при
детето върви успоредно с неговото психическо
и двигателно развитие. Към годинка то вече
е заинтригувано от следите на молива върху
белия лист. И започва с удоволствие да дра–
ска - най-често зиг-заг и наченки на кръг, без
все още да има предварително намерение да
изобрази нещо конкретно. Двегодишното дете
придобива умението да изобразява вертикални
линии, към две и половина - хоризонтални ли–
нии и спирали.
Hа три години детето, опознавайки околния
свят, влиза в нов важен етап - започва да ри–
сува човечета. Точка-точка-запетайка, тире-ми–
нус-обиколка... Едно кръгче за главата, после
овал за тялото и ръце, крака - тези рисунки
говорят за едно нормално, уравновесено въз–
приемане на хората около него.
Pисувайки своето семейство, детето като
правило много точно определя мястото на
всеки член от семейството, приписвайки му
персонални, присъщи само нему качества.
Наличието на допълнителни детайли отразя–
ва особената любов, привързаност на детето
към някой от близките.

Aко детето рисува човека с отпуснати ръце,
свити в юмручета, това говори за песимистич–
ната му нагласа, а понякога дори за агресив–
ност. И обратно, ако ръцете на хората на ри–
сунката са вдигнати нагоре или всички членове
на семейството са държат за ръце, това е знак
за положителната нагласа на детето, за дете,
сигурно в бъдещето на своето семейство.
Hа 4-5 години децата без проблеми пра–
вят квадрат. Рисуват хората в детайли и чес–
то изобразяват вътрешните органи. В дет–
ската психология това се нарича принцип на
прозрачност. До 7-8-годишна възраст това е
нормално. По-късно - е сигнал за анома–
лия, психологическа или физическа травма,
възпрепятстваща адекватното възприятие на
външния и въображаемия свят, знак за под–
съзнателно желание или страх.
Условно листът с детската рисунка може
да се раздели на две вертикални зони - дясна
и лява. Всяка от тях носи своя смисъл. Дясна–
та - екстравертната - обозначава връзката на
детето с бащата и представата за бъдещето.
Лявата - интровертната - разказва за прежи–
вяното, за привързаността на детето към не–
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говия дом и преди всичко към майката. Може
също така да бъде свързвана с някой, който
има авторитет пред детето или нещо, което
оказва влияние върху него. Горната част на
рисунката е свързана с дейността на детето в
интелектуален план, а долната - с материалния
свят. Децата често рисуват своя баща голям и
силен, който стои сигурно върху нарисувания
под в къщата или на земята. Това означава, че
децата асоциират именно бащите с материал–
ната власт в къщи.
Щастливото, уверено в себе си дете рисува
с плътни, отчетливи линии.

Нерешителното дете, обратно, избира не
много ярки цветове и рисува едва-едва докос–
вайки листа и затова рисунката му най-често е
бледа, неизразителна. Такова дете не иска да
привлича вниманието върху себе си.
Агресивното дете често без да иска чупи
моливите или бързо изписва фулмастера. Дете–
то с мек характер използва много вълнообраз–
ни линии.
Децата с волеви характер, бъдещите реа–
листи, предпочитат да рисуват с прави линии
и точни ъгли, по-рядко използват кръгчета и
овални форми.

Здравка Петрова – педагогически съветник по материали от BGLog.net/psychology

РОДОЛЮБИЕ
неповторими кътчета от българската природа

До Еленския Балкан и град Елена
Еленски–
ят
Балкан
е
прекрас–
но място за
градски
и
крайградски
природен и
планинки ту–
ризъм. Често
той изпълва посетителя с букет от преживява–
ния и срещи с красивата природа на Стара пла–
нина. В тази си част суровите й склонове, заби–
ти сякаш в небето, придобиват по-меки и обли
очертания, а в топлата им прегръдка се гуши
цяла поредица от малки, недокосна–
ти от съвремието селца и махали с
по няколко схлупени къщурки. Изхо–
ден пункт за всички тях и за цялата
околност е българският възрожден–
ски град Елена.
Град Елена е разположен в кра–
сивата долина на Еленската река. На–
мира се на 38 километра южно от Ве–
лико Търново. Градът е включен под
№ 60 в списъка на 100-те национални
туристически обекта. Тук е просло–
вутата „Даскалоливница” - първото
българско педагогическо училище,
открито през 1843 година. В града
са запазени още десетки постройки
от времето на Възраждането, офор–
мен е архитектурно-исторически ком–
плекс. Впрочем, Елена остава с много

12

от своите фамилии в летописите на България.
Сред тях се откроява Михайловската, чийто
потомци са борецът за църковна независимост
Иларион Макариополски и брат му Никола –
книжовника. От този род са авторът на химна
„Върви, народе възродени!” Стоян Михайлов–
ски и писателят Петко Ю. Тодоров.
В непосредствена близост до очаровател–
ния град Елена, водещ началото си от прохлад–
ните води на река Мийковска, е разположен
живописният Христовски водопад, който е едно
от най-приказните и тихи кътчета в България.
Водопадът се нарежда сред най-известните
и посещавани местни туристически атракции.

Той е обявен ито са се скрили тук и да вдишвате повече от
за
защитена свежия и прохладен планински въздух, докато
природна за– вървите напред към това чудо на природата.
бележителност
през 1975 го–
дина. Не слу–
чайно
Елен–
ският Балкан е
считан са без–
крайно
при–
казно и привлекателно място, а част от цялата
тази магия е и Христовският водопад.
До този феномен може да се стигне по спе–
циално изградената за тази цел екопътека, къ–
дето са направени множество кътчета за отдих
и почивка. По този начин ще имате шанса да
се насладите на китните и чудни местенца, ко–
Зорка Христова - начален учител

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Нови книги в библиотеката
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празници
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
1 ноември
3 ноември
Ден на народните будители. Официален
Ден на българския художник. Празну–
празник.
ва се от българските художници иконописци и
реставратори.

ПАМЕТНИ ДАТИ
1 ноември
3 ноември
110 г. от рождението на Андре Малро
100 г. от рождението на Анри Троая –
– френски писател, политик и изкуствовед
френски историк и биограф (1911 – 2007).
(1901 – 1976)
2 ноември
210 г. от рождението на Винченцо Белини
105 г. от рождението на Емил Коралов –
– италиански композитор (1801 – 1835).
български писател (1906 – 1986), изкуствовед
Ина Банджакова - библиотекар

Винченцо Белини
Роден:
3 ноември 1801 г.
Катания, Италия
Починал:
23 септември 1835г.
Пюто, Франция

оперни
на XIX
издига
оперно

Италианският ком–
позитор Белини е един
от
най-значителните
композитори от първата половина
в. Заедно с Росини и Доницети той
на нов, по-висок етап италианското
изкуство.

Винченцо Белини е роден на 3 ноември
1801 г. в старинния сицилиански град Ката–
ния. Произхожда от семейство на музиканти
и проявява голямото си дарование от ранно
детство. Написва 11 опери , в които се за–
белязват първите елементи на романтизма в
италианската музика. Някои от най-известни–
те са „Сомнамбула“, „Норма“ и „Пуритани“. В
музиката си използва широко интонациите на
музикалния песенен фолклор на Италия.
В творчеството на Белини италианският
певчески стил „белканто“ достига до връхна–
та точка на своето развитие. Ранната смърт
заварва Белини в разгара на бляскавата му
кариера.
Нина Димитрова – учител по музика

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

ǬȍȎțȘȕȐ
ǬȍȎțȘȕȐ
4 ȉ ȒȓȈș
4 ȉ ȒȓȈș
7 Ȉ ȒȓȈș
7 Ȉ ȒȓȈș
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ȒȓȈșȖȊȍ ȏȈ șȍȌȔȐȞȈȚȈ șȈ:
ȒȓȈșȖȊȍ
șȍȌȔȐȞȈȚȈ șȈ:
– ȒȓȈșȍȕȏȈ
ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓ
Ǵ. ǸȈȑȒȖȊșȒȈ
– ȒȓȈșȍȕ ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓ Ǵ. ǸȈȑȒȖȊșȒȈ
– ȒȓȈșȍȕ ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓ ǳ. ǷȈȘȈȗȈȕȖȊȈ
– ȒȓȈșȍȕ ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓ ǳ. ǷȈȘȈȗȈȕȖȊȈ

ȗȖȕȍȌȍȓȕȐȒ
ȗȖȕȍȌȍȓȕȐȒȋ.
07.11.2011
07.11.2011 ȋ.

12.30 ȟ.
12.30
ȟ.
ȕȈ ȚȍȔȈ
ȕȈ ȚȍȔȈ

ǯȈȕȧȚȐȍ ș 6 Ȉ ȒȓȈș ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ǯȈȕȧȚȐȍ
ș 6 Ȉ ȒȓȈș
ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ
“ǴȓȈȌȍȎȐ
“ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ
Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ
ȌȘțȋȐȧ
ȗȖȓ” ȕȈ
“ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
ǶȚȋ.: ǳ. ǵȈȑȌȍȕȖȊȈ
ǶȚȋ.: ǳ. ǵȈȑȌȍȕȖȊȈ

ȊȚȖȘȕȐȒ
ȊȚȖȘȕȐȒ
08.11.2011 ȋ.
08.11.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ș 6 ȉ ȒȓȈș ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ș 6 ȉ ȒȓȈș ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ
ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
ǶȚȋ.: Ȇ. ǲȖȊȈȟȍȊȈ
ǶȚȋ.: Ȇ. ǲȖȊȈȟȍȊȈ

șȘȧȌȈ
09.11.2011
șȘȧȌȈ
șȘȧȌȈ
09.11.2011
șȘȧȌȈ
09.11.2011
09.11.2011

ȟȍȚȊȢȘȚȢȒ
10.11.2011
ȟȍȚȊȢȘȚȢȒ
ȟȍȚȊȢȘȚȢȒ
10.11.2011
ȟȍȚȊȢȘȚȢȒ
10.11.2011
10.11.2011
ȗȍȚȢȒ
11.11.2011
ȗȍȚȢȒ
ȗȍȚȢȒ
11.11.2011
ȗȍȚȢȒ
11.11.2011
11.11.2011

ȋ.
ȋ.
ȋ.
ȋ.

ȋ.
ȋ.
ȋ.
ȋ.
ȋ.
ȋ.
ȋ.
ȋ.

ǶȚȋ.: Ȇ. ǲȖȊȈȟȍȊȈ
ǶȚȋ.: Ȇ. ǲȖȊȈȟȍȊȈ
ǶȚȋ.: ǬȐȘȍȒȚȖȘ
12.30
12.30 ȟ.
ȟ. ǯȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ
ǯȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ ȖȗȍȘȈȚȐȊȒȈ
ȖȗȍȘȈȚȐȊȒȈ
ǶȚȋ.:
ǬȐȘȍȒȚȖȘ
12.30 ȟ. ǯȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ
ȖȗȍȘȈȚȐȊȒȈ
ǶȚȋ.:
ǬȐȘȍȒȚȖȘ
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ș 6 Ȋ ǶȚȋ.:
ȒȓȈș ǬȐȘȍȒȚȖȘ
ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
12.30
ǶȚȋ.: ȗȖ
Ǭ. ȗȘȖȋȘȈȔȈ
ǫȍȕȟȍȊȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ
12.30 ȟ.
ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ
ǯȈȕȧȚȐȍ ș
ș6
6Ȋ
Ȋ ȒȓȈș
ȒȓȈș
ȗȖ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ
“ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ
ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ
ȚȍȔȈ
“ǲȈȒ
ȌȈ
ȞȍȕȐȔ
Ȑ
ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ
ȌȘțȋȐȧ
ȗȖȓ”
12.30
ȟ.
ǯȈȕȧȚȐȍ
ș
6
Ȋ
ȒȓȈș
ȗȖ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ
“ǴȓȈȌȍȎȐ
ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
ǶȚȋ.:
Ǭ.
ȕȈ
ȚȍȔȈ
ȌȈ ȞȍȕȐȔ
Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ
ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
12.40
ȟ.“ǲȈȒ
ǹȉȐȘȒȈ
ȕȈ Ȓȓțȉ
“ǭȒȖȓȖȋȐȧ”
ǶȚȋ.:
Ǭ. ǫȍȕȟȍȊȈ
ǫȍȕȟȍȊȈ
ǶȚȋ.:
Ǭ.
ǫȍȕȟȍȊȈ
ǶȚȋ.: ǳ. ǺȖȗȟȐȑșȒȈ
12.40
ȟ.
ǹȉȐȘȒȈ
ȕȈ
Ȓȓțȉ
12.40 ȟ. ǹȉȐȘȒȈ ȕȈ Ȓȓțȉ “ǭȒȖȓȖȋȐȧ”
“ǭȒȖȓȖȋȐȧ”
ǶȚȋ.:
ǳ.
12.40 ȟ. ǹȉȐȘȒȈ ȕȈ Ȓȓțȉ
“ǭȒȖȓȖȋȐȧ”
ǶȚȋ.:
ǳ. ǺȖȗȟȐȑșȒȈ
ǺȖȗȟȐȑșȒȈ
ǶȚȋ.: ǳ. ǺȖȗȟȐȑșȒȈ
12.40 ȟ. ǹȘȍȡȈ ȕȈ țȟȍȕȐȟȍșȒȐȧ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚ
ǶȚȋ.: ǯ. ǷȍȚȘȖȊȈ
12.40
ȟ.
ǹȘȍȡȈ
ȕȈ
țȟȍȕȐȟȍșȒȐȧ
12.40 ȟ. ǹȘȍȡȈ ȕȈ țȟȍȕȐȟȍșȒȐȧ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚ
ȗȈȘȓȈȔȍȕȚ
12.40
12.40ȟ.
ȟ.ǷȖșȍȡȍȕȐȍ
ǷȖșȍȡȍȕȐȍ
ȕȈ
ȕȈ
țȟȍȕȐȞȐȚȍ
țȟȍȕȐȞȐȚȍ
ȖȚ
ȖȚ3-ȚȐ
3-ȚȐȒȓȈș
ȒȓȈș
ǶȚȋ.:
ǯ.
ǷȍȚȘȖȊȈ
12.40
ȟ.
ǹȘȍȡȈ
ȕȈ țȟȍȕȐȟȍșȒȐȧ
ȗȈȘȓȈȔȍȕȚ
ǶȚȋ.: ǯ. ǷȍȚȘȖȊȈ
ȕȈ
ȕȈȗȖșȚȈȕȖȊȒȈȚȈ
ȗȖșȚȈȕȖȊȒȈȚȈ„ǨȓȈȌȐȕ”
„ǨȓȈȌȐȕ”
Ȋ
Ȋ
ȒțȒȓȍȕȐȧ
ȒțȒȓȍȕȐȧ
ȚȍȈȚȢȘ
ȚȍȈȚȢȘ
ǶȚȋ.: ǯ. ǷȍȚȘȖȊȈ
ǶȚȋ.:
ǶȚȋ.:
Ȓȓ.
Ȓȓ.
ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ
ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ
ȕȈ3-ȚȐ
ȕȈ3-ȚȐ
ȒȓȈș
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ș 6 ȋ ȒȓȈș
ȗȖ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ
“ǴȓȈȌȍȎȐ
ȕȈ ȒȓȈș
ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
12.30
ȒȓȈș
ǹ. ȗȘȖȋȘȈȔȈ
ǴȐȓȍȊȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ
12.30 ȟ.
ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ
ǯȈȕȧȚȐȍ ș
ș6
6 ȋȋ ǶȚȋ.:
ȒȓȈș ȗȖ
ȗȖ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ
“ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ
ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ
ȚȍȔȈ
“ǲȈȒ
ȌȈ
ȞȍȕȐȔ
Ȑ
ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ
ȌȘțȋȐȧ
ȗȖȓ”
12.30
ȟ.
ǯȈȕȧȚȐȍ
ș
6
ȋ
ȒȓȈș
ȗȖ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ
“ǴȓȈȌȍȎȐ
ȕȈ
ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔ Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
ǶȚȋ.:
ǹ.
ǴȐȓȍȊȈ
ȕȈ ȚȍȔȈ “ǲȈȒ ȌȈ ȞȍȕȐȔǶȚȋ.:
Ȑ ȘȈȏȉȐȘȈȔȍ
ȌȘțȋȐȧ ȗȖȓ”
ǹ. ǴȐȓȍȊȈ
ǶȚȋ.: ǹ. ǴȐȓȍȊȈ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ
Скъпи ученици, в този брой искаме да ви попитаме какво мислите за идеята в
училищния двор да поставим стойки за велосипеди? Мненията си изпращайте на
редакционния електронен адрес.

Честитим
рождените дни
на всички, родени през
тази седмица
с пожелание за здраве,
щастие и много успехи!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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