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10 ноември е обявен за 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА.
Отбелязва се от 1949 г. по решение на Световната федера-

ция на демократичната младеж.
Обръщение от ръководството но ОУ “Алеко Константинов” 

по повод празника:

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Уважаеми млади хора, 
сърдечно ви поздравяваме с Международния ден на 

младежта и ви желаем здраве, енергия и оптимизъм! 
Вярваме, че ще успеете да прекрачите прага на Евро-
па с дух, увереност и способности да наследите и уп-
равлявате България. Вие сте тези, които придават не-
повторимия облик на нашата страна. Гордейте се, че 
сте българи, защото сме нация, която винаги успява да 
се съхрани, а силните се отличават с това, че продъл-
жават напред, дори когато е трудно. Бъдете силни и 
борбени личности, защото най-активната роля по пътя 
към Европа принадлежи именно на Вас - младите хора. 
Не спирайте да пробуждате таланта си, да се вдъхно-
вявате и да израствате. Не спирайте да ни предавате 
младежкия си порив за новаторство и индивидуализъм, 
защото обединена Европа има нужда от една модерна 
България с достойни граждани!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Скъпи ученици и родители,
С удоволствие бихме желали да Ви запоз-

наем с програмата „Младежи на кръстопът”, 
осъществена в България от сдружение „Агапе 
България”, по която през тази учебна година 
ще бъдат обучавани учениците от 6 и 7 клас в 
часовете за Гражданско образование. Срещите 
ще се провеждат веднъж месечно в атрактивна 
интерактивна форма.

Предложената програма е създадена в Ун-
гария, по молба на националния координатор 
по въпросите на СПИН доктор Денеш Банеги. 
Разработена е от американо-унгарски екип с 

ръководители Дейвид Робинсън и Габор Грез и 
стартира през 1994 година. 

Днес е популярна в повече от 50 страни. 
Идеята за представянето й в България се 

заражда през март 2002 година, когато бъл-
гарска делегация начело с парламентарния се-
кретар на Министерството на образованието и 
науката господин Петър Хаджиничев участва в 
семинар в Будапеща и заключава, че програма-
та е много актуална и може да бъде адаптирана 
и приложена в нашата образователна система. 
„Младежи на кръстопът” беше одобрена като 
пилотен проект от Министъра на образованието 

Младежи  на  кръстопът
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 Мариян Паунов - координатор пловдивска област

МлАДежИ НА КРъСтОПът

с Писмо № 34163/26.07.2002 година. В края на 
месец януари 2003 година бе организиран се-
минар, на който програмата беше представена 
пред 150 учители, педагогически съветници и 
училищни психолози от цялата страна и старти-
ра като алтернативна за  часа на класа или за 
извънкласни форми на работа.

Основната цел на програмата е да насочи 
вниманието на учениците към актуалността на 
общочовешките ценности в съвременния живот 
на младежта и да служи като превенция срещу 
асоциални прояви и за преодоляване на про-
блемите в тийнейджърската възраст. темите съ-
действат за по-доброто разбиране на  различ-
ни житейски ситуации, в които попадат младите 
хора. желанието ни е да ги подпомогнем, сти-
мулирайки тяхното личностно и професионал-
но израстване, намирайки добър баланс между 
различните аспекти на живота. Конкретната ни 
цел е да съдействаме за повишаване самочувст-
вието на учениците, за създаване на умения за 
личностна и социална изява,  за ефективно об-
щуване и справяне в ситуации на риск, както и 
на способностите им  за създаване на  добри и 
трайни приятелства.

Разработките са съобразени със съвремен-
ните методи на обучение - използват се Роwеr 
Роint презентации и интерактивни методи.  ето  
темите, които ще разглеждаме по време на 
срещите:

- Как да ценим и разбираме другия пол;
- Самочувствие;
- Приятелство;
- Наркотици и наркомании;
- Характерът и моята ценностна система;
- Агресията

                               

тази седмица на учениците от шестите кла-
сове ни беше представена презентация на тема 
„Как да ценим и разбираме другия пол”, под-
готвена от фондация „Младежи на кръстопът”. 
Основен акцент в дискусията беше по какво се 
различават двата пола. лекторът ни въведе в 
темата, като ни показа няколко картинки на 
животни и ние трябваше да ги оприличим на от-
делни личности. Пеперудата - нежна и чувстви-
телна, приличаше на момиче. Магарето - инат-

ливо и понякога недодялано, ние оприличихме 
на момче. Разбрахме, че за да се научим да се 
ценим взаимно, първо трябва да се научим да 
познаваме и уважаваме различията си. Прост 
пример: жените обръщат внимание на детайли-
те, мъжете - на цялостната картина. Чантата на 
жената е пълна с всякакви неща (червило, грим, 
гребен и др.), в тази на мъжа има само най-
нужните неща - телефон, ключове за вкъщи и 
портфейл.
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Мартина Гарабедян - 6 а клас, клуб „Репортерите”

Богослава Ташева - 6а клас

Миглена Влахова - учител по английски език

По-късно лекторът ни пусна кратко филм-
че. В него бе показана една твърде обичайна 
ситуация, която става повод за конфликти в 
семейството. жената се прибира от работа и 
започва да чисти, готви, пере и да се грижи за 
децата. Мъжът се прибира, пуска телевизора, 
обикновено гледа спортни предавания, изляга 
се на дивана и си почива. Всеки от нас разбра, 
че това не е справедливо и често е причина за 

възникване на спорове и конфликти. Стигнахме 
до извода, че задълженията и отговорностите 
трябва да се разпределят в семейството, за да 
бъдат добри взаимоотношенията.

Накрая, въпросите, които в началото на 
лекцията ни се сториха смешни: „По какво се 
различават двата пола?” и „Как различаваме 
момиче от момче?”, вече не ни изглеждаха ни-
как глупави.

Беседата, която ни беше изнесена в учили-
ще на тема “Как да ценим и уважаваме другия 
пол’’, ми беше интересна, защото ни запозна с 
мислите и чувствата на мъжете и жените. Осъз-
нах и разбрах какво имат в предвид момчетата, 
когато се държат странно с нас. Разбрах, че и 
без да ги провокирам, те се отнасят грубо, по-
някога досадно. Вече знам защо! 

лекторът ни отговори подробно на всич-
ки въпроси. За по-нагледно представяне бе 
използвана мултимедия. Силно впечатление 
ми направиха клиповете, които представиха 
различията в  психиката на момчетата и мо-
мичетата. 

С удоволствие ще посетя и следващите 
лекции! 

Що за организация е Корпусът на мира?
това е организация, създадена в САЩ през 

60-те години на ХХ век  от Джон Кенеди. тя 
съществува поради три причини:

• за да попълва липсата на работна ръка, 
където е необходимо - в  страни, където има 
търсене на доброволци;

• за да изгради по-добри впечатления за 
Америка у хората в страната-домакин

• за да изгради по-добро впечатление за 
страната - домакин в Америка.

Какво Ви накара да станете доброволец?
Аз искрено вярвам, че моята цел в живота 

е да служа на другите, тъй както бих искала 
да служат и на мен и се старая да го правя в 
момента  в България. това е причината, поради 
която моят съпруг Рендъл Мейсън и аз се при-
съединихме към мисията на Корпуса на мира.

Доставя ли ви удовлетворение това, 
с което се занимавате в момента?
Преподаването на английски език на 

деца от начален курс не е никак лесно. Но 
аз зная, че това би могло да им отвори го-
леми  възможности в бъдеще. Учейки ги на 
английски език, аз  смятам, че правя нещо 
съвсем малко, но това е моят начин да бъда 
полезна.

Несравнимо преживяване  е да имаш въз-
можността да помагаш  на хората от тази стра-
на на океана, да покажеш какво представлява 
Америка (не точно това, което показват филми-
те) и да се радваш, споделяйки със семейство-
то и приятелите си, които са далеч оттук как-
во представлява България. Не бихме могли да 
мечтаем за по-добра и красива страна, където 
да служим! 

Интервю с Джой Мейсън - доброволка от Корпуса на мира

В деня на Отворените врати един от гостите, които посетиха 
ОУ „Алеко Константинов”, бе доброволката от Корпуса на мира Джой 
Мейсън, която работи като помощник-учител в друго пловдивско учи-
лище за срок от две години. Тя е пристигнала в България в началото 
на тази година заедно със своя съпруг, който също е доброволец. Джой 
прояви нескрит интерес към нашето училище, а ние решихме да и за-
дадем няколко въпроса:
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

деЦата от трети „Б”  на  Гости В опакиЯ сВЯт
В парка на Опакия свят  

В един опак свят имаше много странен парк. В него децата бяха възрастни, а възрастните - 
деца. един ден реших да заведа моите родители на излет. Пътят ни минаваше покрай опакия парк. 
В него имаше много възрастни, които бяха облечени с блузки, къси панталонки и чорапки. Децата 
пък бяха насядали по пейките, облечени с костюми и вратовръзки. Някои разговаряха на сериозни 
теми, а други четяха вестници. От време на време издърпваха ушите на някой възрастен, който се 
беше провинил. Наоколо се разхождаха животни, които водеха на каишка стопаните си. В парка 
видяхме много пързалки, люлки и въртележки, на които се забавляваха възрастни хора. те се го-
неха, катереха и правеха всякакви пакости. Моите родители много се забавляваха и всички прека-
рахме един чудесен ден в този опак парк!

         Християна Манолова - 3 б клас                      

Детска среща в Опакия свят 

Беше ранно утро. Децата се бяха събрали в парка за среща, посветена на техните родители. 
Напоследък имаха проблеми с дисциплината им.

- Майка ми е невъзможна! Постоянно отказва да мие чиниите! - каза едно малко рошаво мом-
ченце.

- ти да видиш баща ми какъв е! Не ще да става рано за училище, принудена съм да го заливам 
с вода в леглото! - рече възмутено Аника.

- така повече не може! - извика Голямото бебе, което беше главният отговорник.
- Обявявам за наказание всички родители да изяждат по един казан спанак за закуска, а да 

вечерят само брюкселско зеле!
- Да, да! - завикаха всички и се забързаха към къщи, за да съобщят за решението на непослуш-

ните си деца.
         Майа Белакова - 3 б клас 

Излет в Опакия свят

Неделя сутрин е. Опитвам се да събудя двамата си родители, за да ги заведа на излет. Но уви, 
снощи ева и Наско бяха до късно на купон и сега не чуват дори тракането с метална пръчка по 
леглото им! Най-после успявам да ги събудя и им съобщавам, че ще ходим на излет до хижа „Здра-
вец”. Майка ми ева естествено първо трябва да пие кафе, след това всички да закусим и най-накрая 
да потеглим с джипа към планината. След като се настаняваме в колата, строго предупреждавам 
баща си да кара бавно, защото има завои. Наско въобще не ме чува и на мен започва да ми при-
лошава.

- Наско, не ме ли чу?! - ядосано викам аз.
- Опитвам се да карам максимално бавно!-отвръща ми невъзмутимо той и продължава да кара 

със същото темпо.
Когато стигнахме до хижата, със сестра ми имахме нужда от почивка,за да се съвземем. След 

това всички тръгнахме към гората. Не бяха минали и десет минути от нашата разходка, когато пред 
нас изскочи голяма кафява мечка. тя гледаше право към нас, зъбеше се и ръмжеше страшно. Че-
тиримата се спогледахме с нескрит ужас в очите. В този страшен миг баща ми извади пистолет и 
гръмна в небето. ”Слава Богу - помислих си аз - че не ме е послушал, когато го наказах да не носи 
повече пистолет!” При вида на пистолета мечката сякаш разбра за опасността, която я грозеше и 
побягна към гората. Всички въздъхнахме облекчено и се върнахме обратно към колата. Потеглихме 
за Пловдив. Баща ми отново караше с бърза скорост, но аз този път не му правех забележки.

този излет така ме изплаши, че си тръгнах от Опакия свят и сега отново всичко си е по старому 
- аз и сестра ми Милана пак сме си деца, а ева и Наско - наши родители.

         Александър Червенков - 3 б клас
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Опак свят

Опакият свят представляваше един малък и различен свят, чудноват, но интересен. там 
също живееха хора, но всичко беше някак по-различно - сериозни момчета с официални дрехи 
и телефони в ръка, момичета с дълги рокли и сериозни лица. А техните родители - по къси 
панталони и маратонки, тичаха наоколо и ходеха на училище. Когато не си пишеха домашните, 
децата ги наказваха и им се караха.

Странно, нали?! 
едно дете влезе в класната стая. то се казваше Джак. 
- Добър ден, господине - учтиво поздрави Джак. Може ли днес да взема Антонио по-рано 

от училище? трябва да го заведа на зъболекар и после ще пътуваме за почивните дни - отиваме 
на излет.

- Разбира се - отговори учителят, който, разбира се, беше дете. - Вземете го.
- тате, моля те. Не искам да ходя на зъболекар! - извика Антонио.
- Добре, ще отидем много бързо и веднага тръгваме към планината. - отговори Джак и 

очакваше да няма възражения. 
Джак почти спази обещанието си. В този свят всеки почти спазваше обещанията си и почти 

изпълняваше задълженията си. Но всички винаги се забавляваха. Скоро семейството беше го-
тово за път и красивата кола на Джак бързо се изгуби в далечината. Семейството на Джак се 
състоеше от майка му лаванда, баща му Антонио, малката му сестричка ейми и Джак. 

Колата спря в подножието на планината Алир. Възрастните веднага скочиха и тръгнаха да 
тичат нагоре по скалите, а децата, грабнали багажа, едва успяваха да ги настигнат. лаванда 
се препъваше в дългата си рокля, а Антонио постоянно придържаше шапката си, за да не я 
отвее вятъра. Поеха заедно по планинските пътеки и по пътя децата разказваха на възрастните 
интересни факти за планините, растенията и животните, а възрастните почти не им обръщаха 
внимание. Катереха се по дърветата и щурееха. Въобще не искаха да си губят времето в из-
лишни приказки и ненужни разкази.

Когато все пак стигнаха върха, децата опънаха палатката. Възрастните не чакаха покана: 
хапнаха и веднага заспаха. 

Децата можеха спокойно да се насладят на прекрасната звездна вечер.
         Ения Енева - 3 б клас

Невидима магия

Отидох в едно магазинче, което се намираше на улица „Вятър” №35. там продаваха бонбо-
ни, които като ги сдъвчеш и ставаш невидим. Аз и моят приятел си купихме розово драконче, 
станахме невидими.

Когато отидохме на училище, всички деца бяха по-различни. Кристофър Робин от съседния 
клас беше станал мишка, а моята приятелка - котка и така двамата се гониха постоянно. Учи-
телите ни бяха деца. Когато отидох при госпожа Мейсън, тя не ме видя, дори мина през мен. 
Но аз не се учудвам, защото нали бях невидима.

След училище отидох в магазина, където продаваха бонбоните с невидимата магия. Помо-
лих продавача да ми помогне отоново да стана видима, но тъй като аз бях невидима, той дори 
не ме слушаше.

След малко се озовах в страна, която виждах само в розово. там ходеха розови човечета 
и те носеха най-различни запаси за зимата. В тази страна имаше само замъци. Почуках на най-
близкия до мен и се надявах хората в него да ме видят. Отвори един цар. той ме поздрави 
за добре дошла. Зарадвах се, че ме  видя. Помолих го отново да стана видима и го пипитах 
дали може да ми помогне. той каза, че може и продиктува някаква магия. Аз станах отново 
видима.

После се върнах в моята страна с моите приятели и им разказвах какво е станало, въпреки 
че те не ми повярваха.

         Антония Гюлеметова - 4 б клас
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Лале

лалето е тъй прекрасно, 
а през зимата стои нещастно.
Мило е като снежинка
и лилаво като боровинка.    

Александра Николова 
и Вероника Кривошиева - 4 в клас

Една незабравима екскурзия
    
Чаках тази екскурзия почти месец. Като дойде дългоочакваният ден, аз вече бях готов - 

приготвил раницата и други вещи, вълнуващи момчетата, като карти, таблети... В училищния 
двор беше шумно, въпреки ранния час. И така моята екскурзия започна.

Денят обещаваше да бъде слънчев и приятен. Пътят ни минаваше през полите на Родопите. 
Първата спирка беше Велинград - СПА столицата на България. Градът е великолепен, китен 
и зелен през пролетта и лятото, а сега обагрен с всички цветове на дъгата. Златните листа 
на дърветата преливаха от оранжево-кафяво до зелено, сякаш майстор-художник рисуваше 
върху тях омайни картини, а водата, топла и студена, шуртеше от чешмите и бавно пътуваше 
към реката, която разделя града. Аз обичам и познавам Велинград,тъй като често ходя със 
семейството си там, а по-старото поколение често посещава топлите кални бани и лековитата 
Вельова баня.

трябваше да минем през Юндола и Предела. Пътят пресичаше планината и като змия се 
виеше край снагата на Юндола. Високите борове се полюшваха от есенния вятър. Беше ве-
личествено, красиво! С песни и смях стигнахме в Банско. Малко китно градче, гушнато като 
малко дете от Пирин планина. той е родно място на Паисий Хилендарски, Неофит Рилски и на 
поета Никола Вапцаров. там се намира „Св троица” - втората по големина църква в България. 
След кратка разходка и разглеждане на забележителностите се настанихме в хотела. От про-
зореца на стаята се виждаха високите върхове на Пирин. Вечерта беше посветена на младежко 
парти, след което имаше дискотека с танци, песни и игри. Заспахме уморени, но доволни от 
прекрасния ден.На сутринта потеглихме за Благоевград, където разгледахме Американския 
университет и „Вароша” - възрожденски квартал,  населен в миналото само с българи.

С бодро настроение продължихме за Рилския манастир - едно от най-светите места в наша-
та родина. Пътят лъкатуши в полите на Рила и отдалеч манастирът прилича на птица, кацнала 
върху скала. Основан през Х век, в него са живели Св. Иван Рилски, Неофит Рилски и много 
други. там са положени мощите на великия светец и лечител. В музея на манастира е изложен 
Рафаиловият кръст. Докато разглеждах светинята, дочух, че някъде в двора бие клепало. Бла-
ги монаси вероятно отиваха на молитва. трептяха светлинки от кандилца, свещи и сякаш дочух 
далечен шепот от стихотворението на Вазов:

И всяка Неделя     ехтели долове
там старец пречестни    от глас благочестни,
клепалото биел     отпращали ека
за служба в зори.    гори, канари.
 

Притихнали и смирени от святото тайнство, потеглихме към Пловдив, одухотворени, обога-
тени с много впечатления от една незабравима екскурзия.

                          Филип Капон - 6 а клас, клуб „Репортерите”
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Рlоvdiv
Оld tоwn

Моst visitоrs tо thе оld tоwn in 
Рlоvdiv аrе trulу imрrеssеd bу 
its fаntаstiс аrсhitесturе. ‘тhе 

Lаmаrtinе Ноusе’ is оnе оf thе mоst striking 
ехаmрlеs. It is sуmmеtriсаl аnd wаs nаmеd 
аftеr thе Frеnсh роеt whо livеd thеrе in 1833.

Аnоthеr lоvеlу building is whаt usеd tо 
bе thе ‘Kоуumdjiоglu Ноusе’. Nоw it hоusеs 
thе еthnоgrарhiс musеum. Yоu саn sit in 
thе trаnquilitу оf thе gаrdеn аnd lооk аt its 
еlеgаntlу сurvеd rооf аnd еntrаnсе соlumns. 
It’s just bеаutiful insidе, раrtiсulаrlу thе 
сеiling оf thе rесерtiоn hаll uрstаirs.

If аrсhitесturе, histоrу оr аrt 
dоn’t intеrеst уоu, thеrе is still рlеntу 
tо dо! Yоu mау рrеfеr tо just sit in 
оnе оf thе mаnу саfеs оr rеstаurаnts 
аnd wаtсh thе wоrld gо bу.

тhе сitу оf Рlоvdiv соmbinеs 
аn intеrеsting раst with lоvеlу 
рrеsеnt. It is nоw hоmе оf vаriоus 
fеstivаls аnd trаdе fаirs. тhе first 
intеrnаtiоnаl trаdе fаir wаs hеld hеrе 
in 1892. Nоwаdауs, thеrе аrе twо 
fаirs еасh уеаr. тhеу аrе thе lаrgеst 
suсh еvеnts in Ваlkаns.

Есен

есен! листата падат, дърветата се оголват, горите се изпъстрят в най-различни цветове, 
животните се приготвят за зимата - пронизани от ледените ветрове. Стоя вкъщи и гледам през 
прозореца танца на падащите листа, които сякаш се опитваха да останат на клона, но не мо-
жеха да се опълчат на есенните ветрове. те се скупчваха на земята, опитвайки да се стоплят. 
Но и радостта на децата ги топлеше като новогодишна камина. Малчуганите се радваха на 
пъстрите цветове и на листопада, който им предоставяше есента. Докато стоях и се любувах 
на невероятната гледка, забелязах едно ято птици, които следваха водача си, който имаше за 
задача да ги отведе на топло и безопасно място, където да прекарат останалата част от студе-
ните месеци. Явно миграционният поток бе започнал. Беше ми жал за тези птици. те трябваше 
да изминат хиляди километри и да минат през какви ли не препятствия, без да имат време за 
почивка. Но какво ли можех да направя, щом майката природа е определила това.

Докато стоях, погледнах часовника си и разбрах, че трябва да тръгвам. Очакваше ме екс-
курзия. тръгнах към училище. Като стигнах, се качих в автобуса и потеглихме. Докато пъту-
вахме, се откриваше прекрасна гледка към едни от най-хубавите български планини - Рила и 
Пирин. те бяха обагрени в толкова много цветове, че наподобяваха дъга. Когато направихме 
почивка и слязохме от автобуса, свежият въздух ме прониза и аз се почувствах голяма къс-
метлийка, че мога да наблюдавам подобна гледка. Когато отново се върнахме в Пловдив, бях 
много щастлива. есента сияеше в цялата си прелест и пълнеше душите на хората с наслада.

      Преслава Белякова - 6 а клас, клуб „Репортерите”
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Тоnguе Тwistеrs

Саn уоu sау thеsе? Sау thеm fаstеr аnd fаstеr.

Dоublе bubblе gum, bubblеs dоublе.
      
    Rеd lоrrу, уеllоw lоrrу

Ноw muсh wооd
wоuld а wооdсhuсk сhuсk
if а wооdсhuсk
соuld сhuсk wооd?

Fuzzу Wuzzу wаs а bеаr,
А bеаr wаs Fuzzу Wuzzу.
Whеn Fuzzу Wuzzу hаd nо hаir,
Не wаsn’t fuzzу, wаs hе?

Реtеr, Рiреr рiсkеd а ресk
оf thе рiсklеd рерреrs.
А ресk оf рiсklеd рерреrs
Реtеr Рiреr рiсkеd.

If Реtеr Рiреr рiсkеd а ресk
оf рiсklеd рерреrs,
Whеrе’s thе ресk оf рiсklеd рерреrs
Реtеr Рiреr рiсkеd?

Yеllоw buttеr, рurрlе jеllу, rеd jаm, blасk brеаd.
Sрrеаd it thiсk, sау it quiсk!
Yеllоw buttеr, рurрlе jеllу, rеd jаm, blасk brеаd.
Sрrеаd it thiсkеr, sау it quiсkеr!
Yеllоw buttеr, рurрlе jеllу, rеd jаm, blасk brеаd.
Dоn’t еаt with уоur mоuth full!

Shе sеlls sеа-shеlls оn thе sеа-shоrе.
тhе shеlls shе sеlls аrе sеа-shеlls, I’m surе.
Fоr if shе sеlls sеа-shеlls оn thе sеа-shоrе
тhеn I’m surе shе sеlls sеа-shоrе shеlls.

Миглена Влахова - учител по английски език

Dо уоu knоw аnу tоnguе twistеr?
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ШАХМАТ

ВЗеМАНе И ПРеВРъЩАНе НА ПешКАтА
Вижте следващата диаграма:

Пешките вървят само с по едно поле напред, с изключе-
ние на началното им положение, когато могат да се движат 
1 или 2 полета напред. Ако трябва да дадем стойност на 
пешката, то тя е равна на една точка.

Пешките вървят напред, но винаги вземат по диагонал. 
В тази позиция ако на ход са белите, то те могат да вземат 
с пешката на f3 топа на g4 или черната пешка на е4. Когато 
пешка достигне 8-ми или 1-ви хоризонтал, тя се превръща 
в някоя от следните фигури: дама, топ, офицер или кон (по 
избор на играча). Разбира се почти винаги се избира дама-
та като най-силна фигура в шаха.

Съществува едно по-особено правило, наречено ан па-
сан. В позицията на диаграмата, ако черните изиграят хода 
с7-с5, то тази пешка минава през полето с6, което е атаку-

вано от бялата пешка, т.е. когато пешката се движи с две полета напред и се изравнява с против-
никовата (d5), белите могат да вземат пешката на с5 с тази от d5, поставяйки я на с6!

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

Промените, които настъпват във функциите 
на нервната система, особеностите в психич-
ното пубертетно съзряване и в емоционалния 
живот са така многообразни и сложни в тази 
възраст, че е трудно да се изложат накратко. 
Въпреки това както за самите младежи, така и 
за техните родители и учители е крайно необхо-
димо да познават особеностите на психичните 
промени, което ще допринесе за преодоляване 
на трудностите и избягване на много от така 
честите  конфликти.

Настъпват  значителни промени в психичния 
живот на младите хора, в емоционалната сфе-
ра, в поведението, влеченията и в отношенията 
към околните.

Неоспорима истина е, че интензивното пси-
хично развитие в тази възраст протича толко-
ва по-хармонично и по-правилно, колкото по-
добре е протичало физическото и психичното 
развитие на децата преди настъпване на пубер-
тета.  Много от типичните психични прояви през 
този период - напрегнатост и раздразнителност, 
промени в настроението, умора на вниманието, 
са свързани с бързо настъпващите ендокринни 
промени. Срещаната в пубертета апатия роди-
телите погрешно вземат за мързел. Често пъти 
се наблюдава циклична смяна на апатия и умо-
ра с двигателна свръхактивност и повишена 
работоспособност. Силно нарасналото поло-

во влечение понякога може да стане причина 
за неочаквани постъпки и емоционални реак-
ции, особено тогава, когато възпитанието не е 
могло да упражни своето мощно въздържащо 
действие.

През пубертетната възраст у децата посте-
пенно нараства чувството за независимост. От-
късването от родителската опека обаче не ви-
наги се изживява гладко и често става източник 
на драматични изживявания, дори на болезнени 
прояви както от страна на подрастващите, така 
и от страна на родителите.

Нарастващото чувство за независимост, 
нуждата и желанието да се живее свой собствен 
живот, да се създават нови връзки с връстници, 
с младежки групи и колективи, с любим човек 
създават известно негативно настроение у под-
растващите към родителите, към възпитателите 
и към всички, които се опитват да ги напътстват 
и да им „четат морал”. В това отношение ре-
акциите на подрастващите са особено силни, 
експлозивни, наситени с много чувствен заряд. 
Когато родителите не познават психиката на 
съзряващите деца и рязко се противопоставят 
на опитите им за еманципация, тези реакции 
довеждат до кризисни психични състояния. 
Нетактичните в такива случаи родители забра-
вят, че положението коренно се е променило, 
че доскорошното послушно дете е вече бързо 

ПсИХИЧНО РАзВИТИЕ И ПсИХО-сОцИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПУБЕРТЕТА
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възмъжаващ юноша, който, макар и прежде-
временно, иска да се бори за своята независи-
мост, иска да му бъде гласувано доверие и да 
му бъде дадена възможност самостоятелно да 
разсъждава и да решава вълнуващите го про-
блеми. Понякога подрастващите се настройват 
негативно към един от родителите - най-често 
момчетата против бащата, а момичетата против 
майката, но се наблюдават и обратни взаимо-
отношения. Обясними са случаите, при които 
обтягането и скъсването на отношенията меж-
ду родители и подрастващи има тежки послед-
ствия. това се случва обикновено в семейства-
та, в които децата преди пубертетната възраст 
са били особено привързани към родителите. 
Майката, която има един син и за него отда-
ва всичко, трудно и крайно болезнено понася 

откъсването и отчуждаването на детето. При 
семействата с едно дете пубертетната психич-
на криза се преодолява по-трудно както от 
самите родители, така и от децата. Много по-
трудно е обаче изживяването на тази криза от 
децата на разведени родители, тъй като обич-
та и привързаността на детето е нарушена и 
раздвоена.

Психичната криза намира израз в широка 
гама от прояви, но особен акцент дава напрег-
натата и лабилна през този период вегетативна 
нервна система. Нерядко реакциите наподобя-
ват патологични прояви, но не бива да се за-
бравя, че в пубертета някои гранични болестни 
състояния си остават нормални преходни осо-
бености на неспокойната, напрегната и дина-
мична възраст.

Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от Kаk-dа.соm                   
/продължава в следващия брой/

РОДОЛЮБИЕ
НЕпОВТОРИМИ КъТЧЕТА ОТ БъЛгАРСКАТА пРИРОДА

ВРАТАТА НА БОГИНяТА КРАй БУзОВГРАД

Мегалитът Вратата на богинята край Бузовград е 
един от най-интересните паметници в Долината на тра-
кийските царе. Намира се на юг от селото в Средна 
гора и долината на река тунджа. Изграден е около 1800 
-1600 г. пр. Хр. От древните траки. 

Огромните каменни късове образуват масивна кон-
струкция с нещо като прозорец по средата. Служел за 
астрономически наблюдения, поддържане на календар 
и наблюдение на залеза по време на лятното слънцес-
тоене на 21 юни.

Древните траки са смятали, че през Вратата 
на богинята, преминава слънчевият лъч при за-
лез и оттам душата на починалия отива в цар-
ството на мъртвите.

По това време върховно божество е Вели-
ката богиня майка. Всичко било навързано в 
една митологично-култова система, обслужвана 

от посветени жреци астрономи, които наред с 
култа са поддържали календара на тогавашно-
то общество.

Някои намират и нещо общо между ме-
галита и храма на Рамзес II в Абу Симбел в 
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египет. той е известен с това, че само два 
пъти годишно - на 22 февруари и 22 октом-
ври, първите лъчи на слънцето преминават 

през цялата дължина на пещерата и огряват 
статуята на Рамзес в дъното на храма.

Долината на Тракийските царе

От върха се открива и невероятен изглед към Розовата долина, който спира дъха на всеки 
любител на красивото.

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТъР

На 07 ноември в библиотеката бе проведен урок за библиотечно - библиографска компе-
тентност с учениците от 4 а, 4 б и 4 в клас. Урокът започна с припомняне на изучените видове 
речници - правописен, тълковен, синонимен и речник на чуждите думи. Всички взеха участие, 
споделяйки своите знания за речниците: какво представляват тези справочни  издания; как се 
ползват; от какво се определя името на съответния речник; какво ни показва всеки от тях и 
какво е характерното за него. След това  преминахме към новата тема, която обхвана енци-
клопедиите. Децата научиха, че те също са вид справочно издание. Разбраха, че биват универ-
сални, които съдържат информация от всички области на знанието и специални - посветени на 
точно определена тема, например растения, техника, географски открития, медицина. Заедно 
разгледахме видовете показалци, които имат енциклопедиите - показалец на основните теми, 
предметен и географски. Освен традиционните енциклопедии, споменахме и електронните, ко-
ито все повече навлизат в ежедневието ни, с развитието на информационните технологии.

Зорка Христова - начален учител
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НОВИ ПеРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ В БИБлИОтеКАтА
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 По повод паметни дати в библиотеката бе подредена витрина, във връзка със 190 г. от 
рождението на Ф. М. Достоевски.

08 ноември 
Празник на Националната полиция. Отбе-

лязва се от 1924 г. в деня на църковния  праз-
ник  Архангеловден.

09 ноември 
Международен ден за борба срещу раси-

зма, ксенофобията и антисемитизма. Годиш-
нина от “Кристалната нощ” в Германия (1938) 
- един от най-големите погроми срещу евреите. 
Отбелязва  се от 1988 г. и е посветен на бор-
бата срещу антималцинствените и расистките 
обществени нагласи.

световен ден на Книгата на рекордите на 
Гинес. Чества се от 2005 г.

10 ноември 
Международен ден на младежта. Отбе-

лязва  се от 1949 г. по решение на Световната 
федерация на демократичната младеж.

Ден на свободата на словото в България. 
Обявен на 10 ноември 2003 г. по време на це-
ремонията за връчване на ежегодни награди за 
журналистика “Черноризец Храбър” от Съюза 
на издателите в България.

11 ноември 
Международна седмица на науката и 

мира. Провежда се ежегодно в седмицата, ко-
ято включва 11 ноември, по решение на Специ-
алния политически комитет на 43-та сесия на 
Общото събрание на ООН през 1988 г.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАзНИцИ

пРАЗНИЦИ

ПАМЕТНИ ДАТИ

08 ноември 
355 г.  от рождението на Едмънд Халей 

- английски астроном и геофизик, математик 
(1656 - 1742). 

300 г. от рождението на Михаил В. Ломо-
носов - руски учен - енциклопедист, един от 
основателите на съвременното естествознание 
(1711 - 1765). 

09 ноември 
115 г. от рождението на Христо Казан-

джиев - български белетрист, драматург и пуб-
лицист (1896 - 1955).  

11 ноември 
190 г. от рождението на Ф. М. Достоевски 

- руски писател-белетрист (1821 - 1881). 
100 г. от рождението на Пантелей зарев 

- български литературен критик, академик 
(1911 - 1997). 

Ина Банджакова - библиотекар



14

ПРАзНИЧЕН КАЛЕНДАР

Ина Банджакова - библиотекар

На 08 ноември българската православна църква почита паметта на Св. 
Архангел Михаил. Църковният празник е наричан от народа Архангелов-
ден.  

Денят на Св. Архангел Михаил - военачалник на цялото небесно войн-
ство от ангели и архангели, е вторият по значимост след Димитровден 
есенен празник на Българската православна църква. Светецът символизи-
ра тържеството на доброто, светлината и справедливостта. В църковната 
иконография е изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола. В 
българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към 
мъртвите и душата на човека.

Имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Алина, лина, Михаил, Михай-
лина, Михаела, Мила, Милен, Милка, Рангел, Рафаил, Гавраил, Серафим, 

Райко, Рая, Радко, Райна, Радослав, Рада, Радостин, емилия, емил, Пламен, Огнян, Милко. 
На този ден българската полиция чества своя професионален празник. За първи път той е 

отбелязан на 21 ноември 1924 г. (св. Архангел Михаил по стар стил).

УЧИЛИЩНО пЛАНИРАНЕ
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седмичен план 
14.11. - 18.11.2011 г.
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - еООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm
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Уважаеми ученици и родители, 
Наближава един от най-вълшебните празници Коледа. Нека за поредна година го отпразнува-

ме заедно. Надяваме се да се включите в подготовката и осъществяването на коледния празник.


