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На 26.11. 2011 г.
беше нашето второ
приключение със СИП
„Млад природолюбител”. Този път се спуснахме в недрата на
пещера „Юбилейна”.
Преживяването беше
много забавно и не
по-малко екстремно.
Редуваха се различни
изпитания, които трябваше да преодолеем.
В пещерата беше толкова тъмно, че ако нямаш фенерче, не
можеш да видиш човека до себе си. Лазехме в толкова тесен
тунел, че непрекъснато си удрях главата. Добре, че носехме
каски. Наложи се да катерим отвесна скала, като разбира се,
бяхме обезопасени с въже. Минахме покрай дълбока пропаст,
стъпвайки по съвсем тясна пътечка.

Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Дежурства

Отг.: Щерева, Минева

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Когато спряхме да си починем в по-широката част на
пещерата, всичките ни усилия
бяха възнаградени. Пиейки топъл чай и вода от подземната
река, ние се наслаждавахме на
чудните природни образувания
- сталактити, сталагмити и сталактони. През цялото време трябваше да бъдем много тихи, за да не събудим
местните обитатели - прилепите, които бяха в летаргия.
Ако ги събудим, те няма с какво да се хранят по това
време на годината и ще умрат.
Като истински млади природолюбители ние трябва
да се грижим за опазването на природата.
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Ани Нерсесян - 6 в клас

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

JOHN LENNON

(9 October 1940 – 8 December 1980)
John Lennon was an English
musician, singer,songwriter, record
producer, artist,who rose to worldwide
fame as one of the founding members
of The Beatles. He plays the guitar,
piano,
harmonica,
harmonium,
electronic organ, six-string bass Along
with fellow Beatle Paul McCartney, he
formed one of the most successful
songwriting partnerships of the 20th
century. As performer, writer or cowriter Lennon has had 25 number one
singles on the US Hot 100 chart. Rolling
Stone recognised Lennon in several
reviews of artists and music, ranking
him fifth of “100 Greatest Singers of
All Time” He was appointed Member
of the Order of the British Empire with
the other Beatles in 1965.
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“It was just a gradual development over the
years. Last year was “All You Need Is Love.” This
year it’s “Give Peace a Chance.” Remember love. The
only hope for any of us is peace. You’re all geniuses
and you’re all beautiful. You don’t need anybody to
tell you who you are or what you are. You are what
you are. Get out there and get peace. Think peace,
live peace, and breathe peace and you’ll get it as
soon as you like.”
”I really thought that love would save us all.”
”Reality leaves a lot to the imagination.”

“I’m not claiming divinity. I’ve never claimed
purity of soul. I’ve never claimed to have the
answers to life. I only put out songs and answer
questions as honestly as I can ... But I still
believe in peace, love and understanding.”
				
				
John Lennon
Стела Куртева – учител по английски език

ШАХМАТ
ДАМА
Дамата е най силната фигура. Тя може да се движи като
топа по хоризонтали и вертикали и като офицера по диагоналите.
Стойността на дамата е 8-10 точки, т.е. приблизително
два топа. Важно е да се запомни, че бялата дама стои на
бяло поле (d1), а черната - на черно (d8).

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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Училище за родители

Настойчивостта на родителите.
Изнервените родители
Някои родители не са достатъчно настойчиви по отношение на доброто поведение на детето
си. Причините са различни: неразбиране на теориите за самоизявата, отстъпчивост по природа,
страх от пораждане на неприязън у детето.
Такива родители осъждат лошото поведение, което се явява в резултат на тяхната отстъпчивост, и вътрешно се ядосват, но не знаят как да постъпят.
Това тревожи и детето. У него се поражда чувство на вина и страх, то става по-лошо, по-капризно.
Например, ако на бебето се харесва да стои
будно до късно през нощта и майка му се бои
да го лиши от това удоволствие, то може с месеци да я тероризира, принуждавайки я да го
носи на ръце с часове. При това тя не може да
не изпита чувство на неприязън. Но ако майката
бъде насърчена и прояви твърдост, всичко ще
се нормализира учудващо бързо.
С други думи, родителите не могат да обичат истински децата си, ако не ги накарат да се
държат прилично, а и самите деца не могат да
са щастливи, ако не се държат прилично.

Родителите понякога
неизбежно се нервират
Изнервяте се например, когато по-голямото ви дете е направило нещо, което знае, че не
трябва да прави. Може би то е било дотолкова
очаровано от някой ваш чуплив предмет или толкова нетърпеливо да се присъедини към децата,
пресичайки улицата, че не е могло да устои на
изкушението. Или пък ви е било сърдито, защото сте му отказали нещо, или е проявило ревност спрямо малкото братче или сестриче. То го
е направило „напук”. Вие не бива да оставате
безучастни, когато детето наруши някое добре
известно нему разумно правило. Всеки добър
родител има силно развито чувство за това, кое
е правилно и кое не. Така сте научени от вашето
детство. Вашият ред е нарушен, вашата вещ е
похабена. Провинението е извършено от вашето
дете, към чийто характер вие не можете да останете безразлични. Неизбежно е да се ядосвате.
Детето очаква това и не се чувствува засегнато,
ако реакцията ви е уместна.
Понякога минава доста време, преди да
разберете, че сте ядосани. Детето може да започне да ви дразни още от закуската с редица
свои постъпки: мръщи се на яденето, нарочно
разлива млякото, играе със забранен предмет и
го счупва, дразни по-малкото дете. С много усилия сте се въздържали, като че ли не сте забе-

лязали нищо. Но накрая чашата прелива и при
поредната постъпка, дори и незначителна, вие
избухвате и сте учудени от собствената си ярост.
Когато си припомните поредицата от лоши постъпки, вие разбирате, че детето е очаквало да
проявите твърдост и си е търсило наказанието
през цялата сутрин, и само вашите усилия да не
избухнете са го накарали да продължава.

По-добре е да признаваме
гнева си
Могат ли родителите спокойно да признаят своя гняв? Родители, които не са прекалено
строги към себе си, винаги могат да признаят
своето раздразнение. Човек изпитва облекчение
да признава и разговаря за своите чувства. Това
му помага да види с какво се е примирявал и как
трябва с подходяща твърдост да го коригира.
Страдат именно родителите, които поставят
безкрайно високи изисквания към себе си, които
се ядосват, но не признават, че добрият родител
може да изпита чувство на гняв. Откривайки такова чувство у себе си, те или се считат безкрайно виновни, или правят усилия да го отрекат. Но
при опит за потискане на такова чувство то се
проявява по друг начин – например под формата
на нервно напрежение, умора или главоболие.
С други думи, детето е по-щастливо, когато родителите не се страхуват да признаят своя гняв,
защото и то спокойно ще може да изрази своя.
Изразен, основателният гняв разчиства атмосферата и успокоява духовете.
Децата обичат да чувстват родителски
контрол. През повечето време съзнателно или
несъзнателно ние избягваме раздразненията,
като държим децата под контрол, навреме и решително предотвратяваме лошите им постъпки.
Строгостта е необходима съставна част на родителската любов. Тя удържа децата в рамките на доброто поведение и ги предпазва от
неприятности, заради което те още по-силно
ни обичат.

Здравка Петрова – педагогически съветник
по материали от www.deteto.org

7

РОДОЛЮБИЕ
неповторими кътчета от българската природа

Археологически резерват „Никополис ад Иструм“
Античният римски
град Никополис ад
Иструм е разположен
в близост до Велико
Търново. Градът води
началото си от ІІ в., когато
е основан от император
Траян като знак за неговата победа над племето
даки. Самото име на древното селище в превод означава „Град на победата
над Дунава“. Неговата вековна слава обаче, като че
ли е засенчена от величието на крепостта Царевец
и останките от античния
град се издигат самотно
насред равното поле.
Никополис е заемал обща площ от 21,55
хектара земя, като в миналото бил средище
на оживена търговска и занаятчийска дейност.
Той бил доста добре уреден и организиран, а
важното му значение се определяло и от още
един факт – стратегическото му местоположение на пътя Одесос (Варна) – Марцианопол (Девня) – за Мелта (Ловеч). В района се намирали
много богати села и големи имения и се организирали тържища, които събирали жители от
цялата провинция Тракия.
По време на своето шествековно съществуване градът придобил значителни размери, като
в неговите околности се оформили множество
по-малки селища. Никополис дълго време бил
един от най-прекрасните градове в рамките на
Римската империя.
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Археологически разкопки започват тук през
1900 година. Те разкриват за съществуването
на висока и мощна крепостна стена, оформяща
почти идеален правоъгълник. Всяка една от основните стени имала изградена огромна порта,
като главният вход бил този от запад. Защитният
каменен зид бил изграден след 172 година, когато градът е нападнат и опустошен от варварско племе.
В града е имало построен внушителен градски
площад, наречен агора. Там се събирали местните жители при важни религиозни и културни събития. Недалеч бил разположен малък театър (одеон) с капацитет до 400 души. Също така е имало
обществена баня, термоперипатос (здание, напо-

добяващо трикорабна
базилика), некрополи
и т.н.
Римското
селище се е снабдявало с
вода чрез водопроводи, като най-дългият
от тях е с 26 метра
дължина. С водопроводите се захранвали с вода всички постройки в града.
Известно е, че
Никополис ад Иструм
е сякъл и собствени
монети. Това започва по времето на управлението на династията на Северите. От този период
са разкрити над 1000 бронзови монети. В Никополис Ад Иструм е намерена и статуя на Асклепий (в древногръцката митология - бог лечител).
Общо в света има 5 скулптури на лечителя. Преди повече от 20 години иманяри я изнасят от
града и се опитват да я продадат, но са хванати
по време на извършване на сделката и в момента
скулптурата е изложена в Историческия музей
във Велико Търново.
Бъдете сигурни, че това място е много повече от обикновени руини на древен град. Тук
има бурна история, бележито минало и много
красота!

Зорка Христова – начален учител, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

На 7 ноември
децата от клуб
„Приятели на книгата”
украсиха
библиотеката
и с това допринесоха
за празничното настроение на всички,
които я посещават.

Нови книги и материали за Европейския съюз
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празници
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
05 декември
09 декември
Международен ден на доброволците, рабоМеждународен ден за борба с корупцията.
тещи за икономическото и социалното разви- Обявен по инициатива на ООН.
тие. Отбелязва се от 1986 г. по инициатива на
Общото събрание на ООН.
10 декември
Международен ден за правата на човека.
08 декември
Отбелязва се в деня на приемането през 1948
Празник на българските студенти
година от Общото събрание на ООН на Всеобщата декларация за правата на човека.

ПАМЕТНИ ДАТИ
05 декември - 65 г. от рождението на Хосе
10 декември - 160 г. от рождението на
Карерас – испански оперен певец със световна Мелвил Дюи – американски библиотековед, осизвестност (1946).
новател на първата професионална библиотеч05 декември - 110 г. от рождението на Уолт на организация ALA и на първото библиотечно
Дисни – американски аниматор, филмов проду- списание Library journal, разработил Десетичната клисификация (1851 – 1931).
цент, сценарист и режисьор (1901 – 1966).
11 декември - 100 години от смъртта на
10 декември - 190 г. от рождението на Николай А. Некрасов – руски писател, поет и пуб- Христо Г. Данов - български възрожденски
книгоиздател и книжар (1828 – 1911).
лицист (1821 – 1877).

Празничен календар

НИКУЛДЕН
кораб, който винаги присти6 декември отбелязваме
га там, където имат нужда от
деня на свети Никола (св. Ничудотворната му десница На
колай Мирликийски Чудотвонего Бог е отредил силата да
рец). Той е покровител на моусмирява бурите и морските
ретата, моряците и рибарите.
стихии, и да спасява изпаднаЗатова по традиция на трапелите в беда сиромаси. Според
зата на Никулден трябва да
легендата, по време на силна
има риба, най-често шаран. 6
морска буря светецът спасил
декември е и празник на банс молитви моряците на коракерите и търговците.
ба, с който пътувал към Божи
Св. Никола е роден през
гроб. Според друга, светията
трети век в Патара, днешна
запушил дупка в кораба с шаМала Азия. Води праведен
ран и възкресил моряк, почимонашески живот и е изнал при падане от най-високабран за архиепископ на град
та мачта.
Мир, Ликийска област. УмиВ образа на свети Никола
ра през 342 г. Култът към
светеца, като покровител на моряците и ри- се преплитат чертите на добродетелния хрисбарите, прониква рано в българските земи. тиянин и на езическия бог Посейдон. Смята
В народните вярвания той плава на златен се, че когато е ядосан, светецът причинява
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бурите и ураганите. Затова на Никулден
моряците остават на сушата.
На Никулден свършва и сезонът на есенния
риболов, който се отбелязва с угощение и почерпка от рибарите и търговците на риба. На
този ден ставало разделянето между рибарите
на спечеленото през сезона. Като празнували
и правели едновременно с това равносметка,
те не забравяли да свият венец от бръшлян и
да го пуснат в морето - за онези, които не са
се върнали на брега.
Поверието гласи, че когато се прави нова
лодка, в нея трябва да се вгради икона на свети Никола. Вярва се, че тя пази лодката от
бурите и ветровете. С иконата на светеца жените на рибарите излизали по време на морска буря на брега и я потапяли до три пъти във
водата, като заклинание да се върнат мъжете
им живи и здрави. В миналото рибарите не
излизали в морето без молитва пред иконата
на свети Никола.
На Никулден се подрежда празнична трапеза, на която задължително се поднася спе-

циално ястие - рибник, приготвен от прясна
риба, най-често шаран, като курбан за преживяно нещастие, избегната беда или просто за
здраве и благополучие на къщата.
В Западна Европа също честват деня на св.
Никола. Мощите на светеца са в църква в италианския град Бари, където заедно го честват
православни и католици.
В Холандия и Белгия този ден е особено
важен за децата. В нощта на пети срещу шести декември малчуганите оставят обувките си
с надеждата добрият светец да ги напълни с
лакомства и подаръци.
В много райони на Запада празненствата
за свети Никола постепенно се трансформират
в Коледа
Ликът на свети Никола е най-често избраният светец, на когото се посвещава курбан в
случай на преживяно премеждие.
На 6 декември повод да почерпят имат
всички, които носят името Никола, Николина,
Нина и Ненка, както и всички рибари, банкери
и търговци.
Ина Банджакова – библиотекар,
по материали от www.vesti.bg

Ден на доброволеца и доброволчеството
На 5-ти декември честваме Международния
ден на доброволеца и доброволчеството. За
първи път той се празнува по инициатива на
ООН през 1985 г.
Целта на ООН е да се даде по-голяма гласност за този ден, да бъде популярен по целия
свят трудът на доброволеца и той да получи
нужното уважение, защото доброволец означава абсолютен хуманист.
Доброволците помагат безвъзмездно на
изпадналите в нужда хора. Купуват медикаменти, лекарства, апаратура, ваксини и храни,
дрехи и други неща от първа необходимост.
Те се отзовават на инициативите за даряване
на кръв.
Когато се случат природни бедствия – пожари, наводнения и др., доброволците се включват и помагат за тяхното отстраняване. Спасяват пострадалите от природни катаклизми.

Доброволците са навсякъде около нас, но това
е важна за всеки човек дейност, която ни кара
да израстваме и да ставаме по-добри.
Доброволчеството е широко разпространено в западноевропейските страни. То обхваща
различни дейности от най-обикновените мероприятия като даряване на дрехи и обувки, които вече са омалели и не се носят, до участие в
сериозни и опасни дейности.
В народопсихологията на българина доброволчеството е заложено генетично. Като се
върнем назад в историята, ще видим, че много
хора са участвали като доброволци във войните
– мъжете са се сражавали на фронта, а жените
са били милосърдни сестри.
Но в последните години ние се затворихме
в себе си и понижихме отговорността си към
околните. Сега е моментът доброволчеството
да бъде отново събудено и възродено!
Миглена Влахова – учител по английски език
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Уолт Дисни
американски предприемач
Роден: 5 декември 1901 г.
Чикаго, САЩ
Починал: 15 декември 1966 г.
Лос Анджелис, САЩ
Уолтър Елиас Дисни (на английски:
Walter Elias Disney) е американски филмов
продуцент, режисьор, сценарист, гласов актьор, аниматор, търговец, артист и филантроп. Дисни е известен с влиянието си в развлекателната индустрия през 20-ти век. Като
съосновател (заедно с брат му Рой О. Дисни)
на Walt Disney Productions, Дисни се превръща в един от най-известните продуценти
на филми в света. Корпорацията, която съосновава, сега известна като “The Walt Disney
Company”, днес има годишни приходи от около 35 милиарда долара.
Той и екипът му създават редица от найизвестните герои в това число Мики Маус,
герой, когото озвучава
самият Дисни.
“Искахме нещо приятно и затова измислихме
малко мишле, тъжно като
Чаплин. Хората се смеят на Мики Маус, защото
прилича толкова много на
човек. Това е тайната на
популярността му” - казва
великият аниматор и режисьор.
Роден в Чикаго на 5
декември 1901 година, Уолт Дисни е едно
от петте деца на Елиас и Флора Кол Дисни. От малък се запалва по рисуването и
театъра. По-късно амбициозният младеж
се запознава с особеностите на водевила
и киното, изучава усилено изобразително
изкуство и фотография, а нощем посещава
и Академията за изящни изкуства в Чикаго.

Там той се изявява като карикатурист във
вестника на академията.
През 1919 г. Уолт започва работа в “Студио за изкуства Песмен-Рубин”. След края на
Първата световна война Уолт се отправя към
Холивуд с молив, хартия и 40 долара в джоба
си. Той започва бизнес със своя брат и други
аниматори, като правят рекламни анимационни клипове.
През 1928, пътувайки във влака, Уолт
създава първата скица на Мики Маус, който
по-късно става звезда в „Параходът Уили“ —
първият анимационен филм със звук.
На 21 декември 1937 година се състои и премиерата на първия пълнометражен анимационен филм
в историята на киното
„Снежанка и седемте
джуджета“.
Доскоро
наричан „лудостта на
Дисни“, проектът става
най-касовият филм на
годината, а Уолт Дисни
печели почетен „Оскар”
придружен от седем
малки „Оскарчета”. През
следващите няколко години студиото създава
още няколко пълнометражни анимационни
класики, сред които Пинокио, Фантазия,
Дъмбо и Бамби.
През 1955 г. отваря врати проектът мечта
на Уолт, Дисниленд, който през първите си
три десетилетия е забавлявал повече от 250
милиона души, включително президенти и височайши особи от цял свят.
Нина Димитрова – учител по музика

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
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ДЕЖУРСТВО
Дежурни класове за седмицата са:
4 а клас – класен ръководител З. Христова
6 в клас – класен ръководител Д. Генчева

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
ǹȍȌȔȐȟȍȕ ȗȓȈȕ
12.12. – 16.12.2011 ȋ.
ȗȖȕȍȌȍȓȕȐȒ
12.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ «ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ»
șȢș 7 ȋ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ «ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ»
ǶȚȋ.: ǫ. ǴȐȕȍȊȈ

ȊȚȖȘȕȐȒ
13.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ ȖȗȍȘȈȚȐȊȒȈ
ǶȚȋ.: ǬȐȘȍȒȚȖȘ

șȘȧȌȈ
14.12.2011 ȋ.

11.30 ȟ. ǲȖȓȍȌȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȈ ȏȈ ȌȍȞȈȚȈ ȖȚ Ƿǫ ȕȈ ǾǬǫ “ǴȈȑȟȐȕȈ
ȋȘȐȎȈ” , ȗȖȌȋȖȚȊȍȕȈ ȖȚ ȋȘțȗȈ țȟȍȕȐȞȐ ȖȚ 4 ȒȓȈș
ǶȚȋ.: Ȓȓ. ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ 4 ȒȓȈș
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ «ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ»
șȢș 7 Ȋ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ «ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ»
ǶȚȋ.: ǯȈȜȐȘȖȊȈ
ǷȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȋȘȈȜȐȒ ȏȈ ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȒȖȓȍȌȕȐ
ȚȢȘȎȍșȚȊȈ ȗȖ ȒȓȈșȖȊȍ ȕȈ ǷǬ ǻǪǬ
ǶȚȋ.: Ȓȓ. ȘȢȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ

ȟȍȚȊȢȘȚȢȒ
15.12.2011 ȋ.
ȗȍȚȢȒ
16.12.2011 ȋ.

12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ «ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ»
șȢș 7 ȉ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ «ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ»
ǶȚȋ.: ǵȐȒȖȓȖȊȈ
12.30 ȟ. ǯȈȕȧȚȐȍ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȈ “ǴȓȈȌȍȎȐ ȕȈ ȒȘȢșȚȖȗȢȚ”
ș 7 Ȉ ȒȓȈș ȕȈ ȚȍȔȈ “ǹȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍȚȖ”
ǶȚȋ.: ǷȈȘȈȗȈȕȖȊȈ

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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