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Първи декември е Световният ден за борба със СПИН.
За първи път този ден е отбелязан през 1988 година. Тогава
Световната здравна организация, в стремежа си да насочи
общественото внимание към
проблемите на ХИВ/СПИН и
да подчертае необходимостта
от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява
1-ви декември за Световен ден
за борба със СПИН.
От 1996 година 1 декември
се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент
върху превенцията, образованието и информираността.
Червената
панделка
е
международен символ на анти-СПИН кампанията. Тя е
създадена преди 12 години
от група художници, нарекла
се “Visual AIDS”. Символ е на
солидарността към хората,
живеещи с ХИВ и обединява

усилията на всички в общата
борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката
едновременно
символизира
любовта и кръвта и така изразява съпричастността към
засегнатите от заболяването
и болката, причинена от загубата на близките, починали от
СПИН. Червеният цвят също
е и предупреждение да не се
подхожда лекомислено към
проблема и да не се пренебрегва едно от най-големите
предизвикателства на нашето
съвремие.
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На 1-ви декември, ние, учениците от ОУ
“Алеко Константинов” също закичихме всички
свои съученици и учители с червената панделка
на АнтиСПИН кампанията, с което изразяваме
своята подкрепа и солидарност към хората, засегнати от коварния вирус. Споделяме своята
искрена надежда, че скоро науката ще намери
лек за болестта.
Учениците от Училищния парламент

Учебна работа

Планетата Земя

Учениците от четвърти клас изготвиха проекти за часовете по Човекът и природата на
теми „Планетата Земя”, „Слънчевата система”,
„Защо се сменят денят и нощта”.
Денис Байков, Ани Нейчева, Антония Гюлеметова, Елена Мандаджиева, Екатерина Иванова и Елизавета Терзийски обогатиха знанията
на своите съученици за Земята, която е огромно кълбо, което се върти около своята ос. Научиха, че Слънцето е най-близката звезда до
Земята, а Луната е естествен спътник на нашата
планета. Представиха интересни факти за осемте планети на слънчевата система.
Интересно за четвъртокласниците беше да
научат за звездните кучета Белка и Стрелка –
първите живи същества, които благополучно се
връщат на Земята след орбитален полет.

Мария Райковска – начален учител
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Учениците от 2 г клас споделят какво биха направили
за своите приятели
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Моето междучасие
Всеки има нужда от своята почивка. За мен това е моето междучасие. За тези минути на
отмора искам да разкажа аз. Щом бие звънецът, урокът остава в класната стая и аз бързам
да скоча в моето междучасие. Купувам бързо закуска, изскачам на двора, където бандата ми
от приятели вече ме чака. Големият двор на моето училище „Алеко Константинов” се изпълва с нашия смях и игри. Дежурните ученици следят на вратите учениците от 1,2,3 клас да не
излизат извън училищния двор. Но звънецът бие. Време е отново за час. Моето междучасие
свърши. Вече съм на моя чин и чакам втория звънец да бие, за да започне следващият час.
						
								
Стефан Дюлгярски – 4 в клас

Пътешествие със звезди
Когато аз вървях към парка, видях звездичка. Тя се казваше Мери.
Звездите са много красиви. Мери ме заведе в нейния дом. Той беше на планетата Уран.
В дома и имаше шест деца – звездички. Попитах я дали имат вълшебно училище и до колко
години живеят. Тя ми отговори, че живеят до три хиляди години и много учат.
На другия ден ме заведе на разходка на планетата Сатурн. Тя е много красива. След това
звездата Мери ме заведе в училището и. Там учихме и играхме.
Щом се прибрах, разказах на всички за приключенията ни.
							
								
Соня Илиева – 4 в клас

Ако звездите говореха
Ако звездите говореха щях да ги питам: до колко години живеят, дали ходят на училище
и дали на Слънцето му е много горещо. Можех да им покажа забележителностите на нашата
земя. Да ходим заедно в цялата галактика и да правим номера на другите звезди. Например
да им изпращаме слънчеви бури, да им звъним по телефоните и да бягаме и да им хвърляме
разсмиващи бомбички.
						
								
Марио Шумаров – 4 в клас
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Творчество на пети клас от часа по информационни технологии
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
RIDDLES:
What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but
never weeps, has a bed but never sleeps?
What gets whiter the dirtier that it gets?
What has no beginning, end, or middle?
What can go up and come down without moving?

HOW MANY COUNTRIES CAN YOU FIND IN THE GRID?
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Стефка Кацарова – учител по английски език
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ШАХМАТ
ТОП
Топът се оценява на 5 точки. Той се движи хоризонтално и
вертикално както е показано долу.
Офицерът и конят се наричат леки фигури, а топът и дамата
- тежки фигури. Топовете са по 2 за двете армии и се поставят в
четирите ъгъла на дъската. В позиция цар и топ срещу цар може
да се обяви мат, но при наличие на цар и офицер или кон срещу
цар мат не може да бъде обявен. От топа единствено ДАМАТА
е по-силна.
Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Училище за родители
Обучителни затруднения
Скъпи родители, може би на всеки от вас се
е случвало да помага на детето си с учебната
работа, да обяснява уроците, домашните и да
насочва малкия ученик как по-лесно и ефективно да се справя с нелеките за неговата възраст
задачи и упражнения. Когато детето ви среща
трудности, вие обяснявате спокойно, на неговия
език и обикновено детето разбира и изпълнява
правилно и след няколко примера или упражнения усвоява успешно информацията. Но има
деца, които срещат сериозни затруднения във
възприемането и разбирането на това, което
учителите и родителите се опитват да им обяснят. Често си мислим, че тези деца са разсеяни, незаинтересовани, мързеливи или глупави.
Но това не е така. Техният проблем се нарича
“Специфични обучителни трудности” и им пречи не само в усвояването на учебния материал,

но влияе и върху общуването и самооценката.
Обучителните трудности са нарушения от
неврологично естество, които се отразяват на
редица човешки умения, като например: говорене, писане, четене и в крайна сметка затруднено учене. Хората с обучителни трудности понякога не могат да разберат това, което стига
като информация до тях, а понякога я разбират, но не могат да я организират и тя остава
налична, но неизползваема в мозъка им. Те не
са нискоинтелигентни, също така не са лишени
от талант. Такива хора изпитват трудности да
се справят в непозната ситуация, както и да се
поучат от грешките, които правят.
Хората с обучителни трудности не могат да
адаптират поведението си в зависимост от нуждата на средата. На тях им е трудно да бъдат
самостоятелни.

Признаци за обучителни трудности в училищна възраст са:
• Бавно и трудно приспособяване към
учебния ред.
• Бърза умора при осъществяване на еднотипни занимания.
• Нарушена пространствена ориентация
– затруднения в ляво-дясната ориентация, затруднена преценка за разстоянията, трудности в зрително-пространственото възприятие в
рамките на работния лист.
• Затруднена ориентация във времето –
затруднено разбиране и употреба на понятия,
обозначаващи време; затруднено научаване на
дните от седмицата, сезоните, месеците на годината; неспособност за проследяване на хронология
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• Нарушено слухово възприятие – затруднения в способността за различаване на фини
звуци от обкръжението.
• Нарушено зрително възприятие – затруднения в способността за различаване на отделни детайли при наблюдение; затруднено контролиране движението на очите при четене.
• Нарушено внимание.
• Нарушена памет – затруднения в зрителната и вербално-слуховата памет.
• Особености в мисленето – повърхностно и нецеленасочено мислене, със склонност
към стереотипност и шаблонност; затруднения
в класификацията, обобщенията и словеснологическото мислене.

• Затруднения в общата и фината моторика – двигателна тромавост и неловкост.
• Трудности при четене – трудности при
възприемане и различаване на букви със сходно графично изображение; замени или разместване на букви; прескачане и пропускане на
редове от текста.
• Трудности при писане – затруднения при
изписването на отделни елементи на буквите;
неточно подреждане, пропуски или замени на
букви; затруднения в разбирането и прилагането на граматичните правила.
• Затруднения в математическите умения.
• Езикови трудности.
• Липса на адекватни стратегии за учене.

• Загуба на интерес към ученето - губят ентусиазъм да научават нови неща, по простата
причина, че този процес се оказва прекалено
труден за тях. Често пъти загубата на интерес
към обучението, прераства в избягване или активен отказ от учене.
• Неочаквани неуспехи и ниски постижения - сам по себе си неуспехът не е причина за
безпокойство, а по-скоро особеностите, които
го придружават.
• Наличие на поведенчески и емоционални
проблеми.
• Загуба на самочувствие и ниска самооценка.

Детето може да се затруднява при научаване на писане (дисграфия), четене (дислексия),
смятане (дискалкулия). Възможно е обаче трудностите с ученето да са последица от друг проблем или състояние: сензорни увреди, двуезичие, аутизъм, проблем в социалната среда или
емоционално състояние на детето.

Ако забележите някои от тези признаци
в своето дете, не се плашете. Обърнете се за
консултация към психолог и логопед, за да се
установи произхода на проблема и да се работи с детето според неговите потребности и
индивидуални особености.
Здравка Петрова – педагогически съветник

РОДОЛЮБИЕ
неповторими кътчета от българската природа

Мелник
Мелник е най-малкият и един
от най-очарователните градове музеи в България. В списъка на 100те национални туристически обекти е поставен под № 4. Закътан
сред най-ниските, югозападни дипли на Пирин, той съчетава в себе
си спомена за цветущо минало и
уникалната природа. Началото си
води от времето на траките. След
тях римляните, а по-късно и славяните окончателно издигнали града
до значителен религиозен, културен и административен център. В
края на VI век славяните му дали
днешното мелодично име.
Мелник е известен с легендарната си история, старинните къщи,
невероятната природа и обграждащите го причудливи скални образувания, наречени Мелнишките пирамиди и представляващи
приказни природни скулптури с най-различни
форми, а също и с гъстото и ароматно вино, което се съхранява в издълбани в скалите изби.

Всеки, който някога е посетил Мелник се
е потопил макар и за кратко в атмосферата
на отминалите векове, прекрачвайки прага на
мелнишките къщи, впечатляващи с богатата си
архитектура, подредбата и винарските си изби.
Най-забележителни сред тях са:
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Кордопуловата къща - построена през 1754 г. от заможен
гръцки търговец. Тя е най-голямата запазена сграда на Балканския
полуостров от епохата на Възраждането. Притежава изключителни
стенописи, стъклописи и резби. В
нея е уредена изложба на мелнишка изба, издълбана във вид на
тунел в скалата, в която могат да
се съхраняват до 300 тона вино.

Болярската къщa
Тя е паметник с национално значение на българската средновековна жилищна архитектура и е найстарата запазена византийска къща на територията на
Балканите.
Болярската къща е била построена през първата
половина на XIII век, когато Мелник е бил столица
на княжеството на деспот Алексий Слав. Първоначално къщата е била построена като негова резиденция.
Като част от Славовата крепост, сградата на Болярската къща е заемала най-важната стратегическа позиция
в първото ниво на отбраната на крепостта и е играела
ролята на ядро и централна зона на външния град.
На 6 км. североизточно от Мелник, върху
билото на висок хълм, се намира Роженският
манастир “Рождество Богородично”.
Според летописи, съхранявани в Атон, Гър-

ция, манастирът е създаден през 890 г. Църквата на манастира – Свето Рождество Богородично, в последствие дава името си на близкото
село Рожен.

По време на царуването на цар Калоян
(1197-1207), Деспот Алекси Слав обогатява манастира с няколко нови сгради. През XVII в. той
бива опожарен, но в началото на XVIII в. манастирът и сградите около него са възстановени.
В близост до манастира се намира и гро-

бът на Яне Сандански, революционер и деец
на Вътрешната македонско-одринска революционна организация. Манастирът е и мястото,
където е заснет филмът “Време разделно”, екранизация по роман, считан за едно от най-значимите български произведения на XX век.
Зорка Христова – начален учител
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 30 ноември се състоя срещата на клуб работа, беше планирана дейността ни за след„Приятели на книгата”. На нея се обсъдиха ня- ващата седмица и се уточни окончателния съскои идеи на членуващите, относно бъдещата ни тав на клуба.
Нови периодични издания в библиотеката

празници
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
29 ноември
Световен ден на отказ от тютюнопушенето. Отбелязва се през третия четвъртък на
месец ноември.
Световен ден на философията. Отбелязва се от 2005 г. през третия четвъртък на м.
ноември с решение на 33-ата сесия на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от октомври
2005 г.

03 декември
Международен ден на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 г. по решение на
ООН.

Международен ден за борба с пестицидите. Отбелязва се по инициатива на международни екологични организации в деня на
аварията в химическия завод на американската
корпорация „Юнион Карбайд” в Бопал, Индия,
при която загиват над 3 500 души, а по-късно
01 декември
Световен ден за борба срещу СПИН. От- около 15 000 умират от болести, причинени от
белязва се от 1988 г. по инициатива на Светов- вдишването на изтеклия токсичен газ.
ната здравна организация.

ПАМЕТНИ ДАТИ
28 ноември
03 декември
130 г. от рождението на Стефан Цвайг –
145 г. от излизането на в.“Македония”
австрийски писател – белетрист (1881 – 1942).
под редакцията на П. Р. Славейков в Цариград
(1866 – 1872).
01 декември
115 г. от рождението на Петко Стайнов –
български композитор и пианист (1896 – 1977).
Ина Банджакова – библиотекар
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ПЕТКО сТАЙНОВ
На 01.12 2011г. се навършват 115 години от рождението на Петко Стайнов - български композитор, пианист, диригент, публицист, музикален и обществен деец, обогатил българската музикална култура и допринесъл значително за развитието й.
Петко Стайнов е роден на 1 декември 1896 г. в Казанлък. На 11-годишна
възраст загубва напълно зрението си, вследствие нараняване на едното око,
довело до влошение и на другото. Завършва Института за слепи в София
(1915), където музикалната му дарба се проявява за първи път. Тогава прави
1896 – 1977
първите си композиционни опити.
През 1920 г. заминава за Германия и в продължение на една година посещава частен музикален лицей в Брауншвайг. През 1923 г. завършва Дрезденската консерватория с две специалности
композиция и пиано и концертира в Германия като пианист.
През 1924 се завръща отново в Казанлък, където създава самодеен оперетен театър, концертира като пианист в родния си град и в страната, включва се в музикалното дружество в града и
организира хор и оркестър, които сам дирижира, създава първата си значителна творба - симфоничната сюита „Тракийски танци“.
По-късно се установява в София”, където развива широка музикално-обществената дейностизвестно време е председател на столичните хорове “Гусла” и “Родна песен”, председател на
Съюза на народните хорове в България (Български певчески съюз) и на Дружеството на българските композитори. В периода 1941-1944 е директор на Народната опера. След 1944 заема редица отговорни постове . Директор е и на Института за музика към БАН . Многократно получава
най-високи отличия.

Нина Димитрова – учител по музика

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
Седмичен план
05.12. – 09.12.2011 г.
ȗȖȕȍȌȍȓȕȐȒ
05.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǸȈȉȖȚȕȈ șȘȍȡȈ țȟȐȚȍȓȐ 1 – 4 ȒȓȈș
ǶȚȋ.: ǷǬ ǻǪǬ
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ «ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ»
ș 6 Ȉ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ «ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ»
ǶȚȋ.: ǨȌȎȍȓȈȘȖȊȈ
12.40 ȟ. ǷȘȖșȓțȠȊȈȕȍ ȕȈ țȟȍȕȐȞȐ ȖȚ 6 ȒȓȈș ȏȈ țȟȈșȚȐȍ
Ȋ ȒȖȓȍȌȍȕ ȒȖȕȞȍȘȚ
ǶȚȋ.: ǺȖȗȟȐȑșȒȈ, ǬȐȔȐȚȘȖȊȈ

ȊȚȖȘȕȐȒ
06.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ ȖȗȍȘȈȚȐȊȒȈ
ǶȚȋ.: ǬȐȘȍȒȚȖȘ
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ «ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ»
ș 6 ȉ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ «ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ»
ǶȚȋ.: ǲȖȊȈȟȍȊȈ

șȘȧȌȈ
07.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ «ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ»
ș 6 Ȋ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ «ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ»
ǶȚȋ.: ǫȍȕȟȍȊȈ
18.00 ȟ. ǸȖȌȐȚȍȓșȒȈ șȘȍȡȈ ȏȈ 2 Ȉ, ȉ, Ȋ, ȋ Ȑ 3 Ȉ ȒȓȈș
ǸȖȌȐȚȍȓșȒȈ șȘȍȡȈ – 6 Ȉ ȒȓȈș
ǶȚȋ.: Ȓȓ. ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ

12

ǷȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȗȓȈȕ ȏȈ ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ țȟȐȓȐȡȕȖ

ǸȖȌȐȚȍȓșȒȈ șȘȍȡȈ – 6 Ȉ ȒȓȈș
ǶȚȋ.: Ȓȓ. ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ
ǷȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȗȓȈȕ ȏȈ ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ țȟȐȓȐȡȕȖ
ǲȖȓȍȌȕȖ ȚȢȘȎȍșȚȊȖ
ǶȚȋ.: ȒȖȔȐșȐȧ ȏȈ ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕȍ
ȕȈ țȟȐȓȐȡȕȐ ȚȢȘȎȍșȚȊȈ
ȟȍȚȊȢȘȚȢȒ
08.12.2011 ȋ.

18.00 ȟ. ǸȖȌȐȚȍȓșȒȈ șȘȍȡȈ ȏȈ 3 ȉ, Ȋ Ȑ 4 Ȉ, ȉ, Ȋ ȒȓȈș
ǶȚȋ.: Ȓȓ. ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ

ȗȍȚȢȒ
09.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ș 6 ȋ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ “ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ”
ǶȚȋ.: ǴȐȓȍȊȈ

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

ДЕЖУРСТВО
Дежурни класове за седмицата са:
4 в клас – класен ръководител Е. Петкова
6 б клас – класен ръководител Ю. Ковачева

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни
на всички,
родени през тази седмица
с пожелание
за здраве и късмет!
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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