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ÈÇÂÚÍÊËÀÑÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

КЛУБ

На 25.01.2012 г. проведохме сбирка на клуб „Млад огнеборец“. Посети ни инспектор инж. Христо Гуджев от
Първа районна служба пожарна безопасност и защита на
населението.
По време на сбирката ни бе прожектиран клип от минало състезание на младежките противопожарни отряди.
Инспекторът ни запозна с двете дисциплини: „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 метра щафетно
бягане с препятствия“. Състезанията изглеждаха много
атрактивни и забавни. В тях младите огнеборци демонстрираха бързина, сръчност, правилно скопчаване на
шлангови линии, връзване на възли, поставяне на противопожарни съоръжения, пълнене на резервоар-мишена с
кофпомпа, преодоляване на воден трап и тунел. Важен
критерий за висока оценка е екипността и дисциплината в
отбора.
Предстои ни подробно да се запознаем с правилата на
състезанието и да започнем тренировки за него.
Виктория Бозукова - 5а клас
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Детско
творчество
АНУШКА В
ШОКОЛАДОВОТО Ц А Р С Т В О
В една малка къща близо до една река живяла Анушка.
Тя имала котка и цял двор от шоколад. Никой не ходел при
нея, всички я мразели. Един ден тя отишла при кралицата
да се оплаче, защото всички я мразели. Кралицата
Катрушка я посрещнала и я попитала:
– Какво има? Защо си дошла при мен?
– Защото всички ме мразят – казала тя.
Кралицата се замислила и отговорила:
– Преди време аз изгубих моята вълшебна котка и ако ти
ми я намериш и ми я донесеш, с нея ще направим целия
град шоколадов и всички ще те заобичат. Анушка се
замислила и се сетила, че найната котка може да е тази на
кралицата. Анушка казала това на Катрушка и отишла да
вземе котката. На другия ден тя дошла с котката и я
показала на кралицата. Тя казала:
– Това е моята котка, браво намерила си я.
Кралицата толкова са радвала и направила Анушка
принцеса. Хората ги обичали и те направили града
шоколадов.
Елена Пенкова от 4 б клас

КОКЕР ШПАНЬОЛ
Кокерчето Изи
пълно е с капризи!
Сутрин за закуска
кокалче си хруска.
После по обяд
пак го гони глад!
Иска си обяда,
мирно то не сяда.
Сърди се и тепа
с малките крачета.
Зъбите му тракат...
кашата го чака.
Но пък за разходката
друга е походката.
Мария Палкова
4 в клас

ЗИМА
Зимата е сезонът, в който природата пише своята зимна приказка. След студа идва ред на
снега, който бавно и неусетно покрива раните на земята, скрива грозотата и сивотата. Снежинките унесени танцуват своя валс. Те изящно се въртят във въздуха като истински балерини.
Когато отида в гората, сякаш попадам в царството на Снежната кралица. Вървя през високите
преспи, а снегът скърца под краката ми сякаш шепне. Единствените тъмни петна върху него са
катеричките, които не чуват и не виждат нищо, унесени в
игри. Близкото поточе, което доскоро ромолеше, е покрито с
чудни снежни дантели, изпълнени от най-изкусния майстор
– зимата. Голямото езеро е сковано в ледена броня. То е
раят за всички кънкьори, които се въртят неуморно.
Зимата е прекрасна, тя носи на всекиго радост и усещане
за чистота.
Виктория Николова – 6г клас
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

WIND AND SUN
Once the Wind and the Sun came to have a quarrel. Either
of them claimed to be a stronger. At last they agreed to have a
trial of strength.
"Here comes a traveller. Let us see who can strip him of his
clock," said the Sun.
The Wind agreed and chose to have the first turn. He blew in
the hardest possible way. As a result , the traveller wrapped his
cloak even more tightly around him.
Then it was the turn of the Sun. At first he shone very gently.
So, the traveller loosened his cloak from his neck.
The sun went on shining brighter and brighter. The traveller felt
hot. Before long he took off his cloak and put it in his bag. The
Wind had to accept his defeat.
MORAL:
Fury or force cuts no ice where gentleness does the job.
Стефка Кацарова – учител по английски език

Забавни минути
1

ЗА ВАС, ПЕТОКЛАСНИЦИ
При правилно решаване на
кръстословицата ще получите
основно понятие, което използваме по
„Човекът и природата”.

2
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КРЪСТОСЛОВИЦА
1. Свойство на металите
2. Промени на веществата, при които се получават нови
вещества
3. Свойство на спирта, при което той променя градивните си
частици
4. Органи на човешкото тяло, чрез които непосредствено
установяваме някои от свойствата на веществата
5. Какви промени са втърдяването и топенето

Ивона Неделчева - 5а клас
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ØÀÕ ÌÀÒ
На 29 януари започна Мемориал "Георги Трингов"
С рекорден брой участници – 289 от 15 държави стартира 34-ия Открит международен шампионат на България по шахмат Мемориал "Георги Трингов", който се провежда
в Новотел Пловдив. Престижният турнир бе открит от кмета на Пловдив Иван Тотев.
От школата по шахмат към у-ще ,,Алеко Константинов" участват 5 деца.

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЕШКАТА
Когато пешка достигне последния (осмия) хоризонтал на шахматната дъска, тя може да бъде заменена
след избор на играча за царица, топ, офицер или кон от
същия цвят. Обикновено се избира пешката да бъде заменена с царица, но в някои случаи се избира друга фигура. Вторият процес се нарича подпромоция. На диаграмата отдясно, пешката на поле C7 може да избере да
достигне до осмия хоризонтал и да се произведе в подобра фигура.
Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

ÅÇÈÊÎÂÀ
Ó×ÈËÈÙÅÑÒÐÀÍÈÖÀ
ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ЕМОЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСТВОТО
(продължава от миналия брой)

При 9-10 - годишните съществува двойственост на потребностите: детето се нуждае от
одобрение, насока и утвърждаване както от родителите, така и от връстниците. На този етап
обусловената потребност да е с връстници от
същия пол е въпрос на полова идентичност.
Игрите, в които момчетета преследват момичетата и обратното, са чести. Детето се опитва и
да почувства как се държат мъжете и жените,
като имитира родителя от същия пол. В този
етап се открояват две отчетливи фази. Първо,
детето има нужда да подражава на родителя от
същия пол и това означава, че има шанс да
изпълнява поведенията, които наблюдава.
Именно на тази възраст е необходимо момчетата да научат разликата между силен и мъжествен, между груб и недодялан. Момичетата трябва да научат разликата между това да си женствена и да си слаба. Втората фаза включва
развитието на взаимоотношение с родителя от
другия пол. Добре е момчетата да се държат
мило и галантно с майките си и това да се забе-
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лязва и поощрява. От своя страна бащите могат
да правят комплименти на дъщерите си за
външния вид или постиженията им. Това е
добра възраст, в която можете да дадете на детето си книги за взаимоотношенията, за да му
създадете и усещане за сигурност.
Единадесет и дванадесетгодишната възраст
е относително леко време между два основни
периода на ярко изразен растеж. То е време за
усъвършенстване на физическата и академичната компетентност. Периодът включва съществената задача да се реши какво е важно и какво
не е. Децата опитват различни роли. В някои
моменти изглеждат много необуздани, а в други
– неангажирани странични наблюдатели. В тази
възраст изключително важно е моделирането от
страна на родителите, както и разполагането с
подходящи модели в класната стая и във всички
дейности на детето. Това е идеалната фаза, за
да ангажирате детето в придобиването на умения, независимо дали става дума за уроци по
музика, или за тренировки по футбол. Децата в

тази възраст са любопитни и любознателни и са
способни да се развиват успешно едновременно в няколко области. Постарайте се да им осигурите разнообразни възможности за учене и за
постигане на успехи.
За децата от 13 до 15 годишна възраст
водещото мото е „Опитвай и упорствай!”
Потребността на детето да е физически умело и
способността му да разширява разбиранията си
в духовната, социалната и интелектуалната област са забележителни. Всичко е възможно,
всичко се проучва и изследва. Но това е и време
на хаос. Оформянето на личностната идентичност и изграждането на чувството за лична
стойност е вероятно най-трудната и най-важната задача, пред която детето се е изправяло
досега. Физическото съзряване се осъществява
с изумителен темп. В същото време често изпитва болка от чувството за самота. За да помогнем на детето в тази възраст да поддържа
добра самооценка, е важно да подкрепяме неговите опити и да не му вменяваме чувство на
вина, когато те се оказват неуспешни. Колкото
повече даваме на юношата чувство на емоционална и физическа сигурност, толкова подобре той ще се справя с външния натиск на
очакванията на връстниците му. Вместо това той
ще се развива съобразно собствените си интереси, способности и дарби.
За шестнадесетгодишните важи мотото „Извинете, застанали сте на пътя ми!” Нерядко
младият човек преживява чувства на объркване, притеснение, вина, малоценност, грозота и
страх – и всичко това в един ден. Тийнейджърът
се люшка между детинското, капризното, улегналото и рационалното поведение, между интелектуалното и вятърничавото – в опита си да
открие кой е и какво става с него. Това е време
на объркване и несигурност. Бесните хормони са
отговорни за тези върхове и спадове. Това е
време, в което младият човек иска пълна
независимост, но няма как да бъде независим. И
в същото време не иска да живее без родителите си, но ги възприема като препятствия в живота си. В този етап целта е да изпитат интимност, а водещата потребност е да принадлежиш. Това наистина е време на криза на
идентичността. Скъпи родители, полагайте усилия да разберете потребностите на детето като
на разцъфващ възрастен, а не като на дете.
Очаквайте отхвърляне на авторитета на възрастните. Разглеждайте съпротивата срещу родители и учители като част от движението за
независимост. Юношата възприема възрастните
като безнадеждно наивни и старомодни. Найизявено е скъсването с родителя от същия пол.

В зависимост от това как родителската власт е
била употребявана в ранното детство, неподчинението не е задължително да прерастне в
тотален бунт. Моментът е добър да научите
ефективни начини за изслушване на това, което
детето има да ви каже, и да говорите така, че то
да ви слуша. Научете се как да преговаряте с
него; бъдете справедливи, издържливи и гъвкави!
Последният етап от развитието на детето –
17 - 18 години – е установяването на пълна независимост. Пред младите хора на тази възраст
стоят три основни задачи:
1. Да се определи професииията. Децата се
питат: „Каква работа ще избера (намеря)?”, „Мога ли сам да се издържам?” Отговорът на тези
въпроси дава смисъл на живота и на бъдещето.
В основата на тази задача е самооценъчната
потребност да си някой, да изживяваш положителни чувства на сила, компетентност и контрол.
2. Да се установят ценностите. Целта е да
се оформят личните ценности, да се установи
работна и смислена философия за живота.
3. Да се научи да разчита на себе си. Осъществяването на тази задача развива доверие в
себе си и увереност. В основата й е самооценъчната потребност да бъдеш себе си.
В тази възраст е от особено значение да
демонстрирате уважение към детето като към
личност. Интересувайте се от неговото мнение
като на приятел. Усещайки, че му се доверявате
и уважавате неговата позиция, детето се научава да уважава себе си. Това му дава увереност в
поставянето на цели, в преследването на мечтите си, да върви напред и да се развива.
Всяко дете има задачата да расте и да се
променя – физически, умствено и емоционално.
То се нуждае от помощ на всяка стъпка от пътя.
Независиво дали е на 5 или на 14, на 7 или на 16
години, отделете време да го опознаете.
Потребностите му ви дават прозрение за стремежите му, а мотивацията ви осигурява повече
информация, която може да ви помогне да преодолеете стреса, напрежението и страховете, с
които то се среща по пътя.
Здравка Петрова
педагогически съветник,
по книгата на д-р Бети Янгс
„Как да развиете самооценката на вашето дете”
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÊÚÊÐÈÍÑÊÎ ÕÀÍ×Å
На 19 км източно от Ловеч в посока към Севлиево
се намира село Къкрина. То е сред Стоте национални туристически обекта на БТС. Няма българин, който да не свързва името на селото с мястото, на което на 27 декември 1872 г. е заловен
Апостола на свободата - Васил Левски.

Къкринското ханче,
което по онова време е
било в покрайнините на
селото, сега се намира в
самия му център.

Преди да се впише по този печален начин в историята на
България, постройката е била една стара къщичка, която е
преустроена в ханче от Христо Цонев - Латинеца по поръчение на Българския революционен централен комитет.
Ханчето трябвало да се използва за провеждането на заседанията на местния революционен комитет и да се подслоняват там някои комитетски хора.
След залавянето на Апостола ханчето е изоставено и
обречено на забвение, а пожар от началото на ХІХ век унищожава сградата до основи. Единствената снимка на руините,
по която по-късно е възстановено Къкринското ханче, е направена от проф. д-р Парашкев Стоянов през 1901 г. На 26 декември същата година е поставена и паметна плоча на мястото, където бил заловен Васил Левски.
Едва на 5 юни 1924 г., по инициатива на родения в село
Къкрина д-р Никола Сяров, е основан граждански комитет с
основна цел възстановяването на ханчето. С много упоритост
и ентусиазъм комитетът събира средства от родолюбиви българи, за да издигне отново сградата, която е завършена през
1926 г. Подреждането на самата музейна сбирка обаче продължава до 1931 г. и на 10 май музеят тържествено отваря
врати за посетители. И до днес потокът от организирани групи
туристи или просто хора, които искат да се потопят в атмосферата на онова време и да се поклонят пред паметта на
безсмъртния българин, не стихва.
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Възстановката на автентичния вид на ханчето е
съвършена. И всеки посетител, вървейки по
стъпките на Левски, има чувството че оттогава са
минали само броени часове. Първо се влиза в
малката кръчмичка, в която през онази паметна
вечер на 26 декември са били събрани много хора от
селото. На път от Ловеч за Търново Васил Левски,
придружен от Никола Цвятков, спира тук,
за да пренощува и на другия ден заедно с
ханджията Христо Цонев да продължат,
пренасяйки комитетската поща. Кръчмарят ги настанява в одаята за спане. В нея
и днес могат да се видят одъра, на който е
нощувал Левски, печката и паралийката,
на която са вечеряли съратниците. Призори обаче нахълтват заптиетата от Ловеч.
Васил Левски тръгва да
бяга през мазето, после –
през конюшнята. Измъква се
през задния вход, но, прескачайки плета на ханчето, се
оплита и бива заловен под
вековния бряст. Следват съд
и бесило. Разказват, че кончето на Левски, оставено
само в конюшнята два дни
без храна и вода, скъсва юздите и се връща в Ловеч.
Благодарение на него е запазено джобното тефтерче на
Апостола.

Брястът преди 11 години е повален от буря, но днес се
издига отново на историческото място. Издигнат е отново и
плетът около него. Скромен паметник посочва мястото, на
което е заловен Васил Левски в мразовитата декемврийска
сутрин на 1872 г.
Зорка Христова – начален учител
по материали от: http://www.bulgariainside.com/bg/

Владимир Димитров — Майстора е изтъкнат български
художник, едно от големите имена в българската живопис.
Твори през първата половина на ХХ век. Изявява се в
портретния и пейзажния жанр и в битовата композиция.
Владимир Димитров Поппетров e роден през 1882 г. в село
Фролош. През 1889 г. семейството му се преселва в Кюстендил, където завършва началното си образование и прогимназия.
С доброволно събрани от съгражданите си средства
заминава в София и учи в Художественото индустриално
училище.
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В своя начален период
рисува главно портрети и
пейзажи , а по време на Балканската и Първата световна война е военен художник в състава на Рилската дивизия на българската армия и в редица
картини отразява българското участие в тези войни
и живота на фронта. След
войните се утвърждава като художник, отхвърлящ
академизма в изобразителното изкуство.
През 1923 г. работи и в Италия, а от 1924 до 1951 г.
живее постоянно в кюстендилското с. Шишковци, като
открива или участва в изложби както в София, така и
други градове. През този период тематиката на творбите му е свързана предимно с хората и природата в
Кюстендилския край - „Моми“ , „Цветница“, „Фамилия“,
„Девойка от Кюстендилско“ , „Жетварка“ , „Мома с ябълки“ , „Жетварка от с. Шишковци“ , „Жетвари на обяд“,
„Копачки“ и др.
Умира на 24 септември 1960г. в гр. София

Нина Димитрова – учител по музика

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ
На 30 януари се проведоха часове по изразително
четене, с 4а и 4б клас. Най-добре от 4а се представиха
Теодора Пашова, Бояна Рашкова, Вяра Ангелова, Явор
Ангелов, Евгени Кайряков, Божидар Георгиев и Павел
Пършев, а от 4б клас – Екатерина Иванова, Кристина
Минкова, Виктория Спасова, Мира Иванова, Кристина
Домусчиева, Елена Пенкова, Теодора-Стефани Николова, Габриела Грозданова, Христо Василев, Никола
Панчев и Денис Байков.
Благодаря на всички за участието!
Ина Банджакова - библиотекар

8

НОВИ КНИГИ
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ÏÐÀÇÍÈÖÈ

ПАМЕТНИ ДАТИ
30 януари - 130 г. от рождението на Теодор Траянов –
български поет-символист (1882-1945);
1 февруари - 130 г. от рождението на Владимир Димитров-Майстора –
български художник (1882-1960);
2 февруари - 130 г. от рождението на Джеймс Джойс –
ирландски писател, един от бащите на модерния роман (1882-1941);
2 февруари - 90 г. от рождението на Стоянка Мутафова – българска актриса (1922);
3 февруари - 130 г. от рождението на Добри Немиров –
автор на разкази, романи, пътеписи и пиеси, библиотекар на Българското книжовно
дружество (БАН) и в Министерството на благоустройството (1882-1945);

Ина Банджакова - библиотекар

Ó×ÈËÈÙÍÎ ÏËÀÍÈÐÀÍÅ

Седмичен план
06.02. – 10.02.2012 г.

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

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ
Дежурни класове за седмицата са:
4а клас – класен ръководител З. Христова
7г клас – класен ръководител Г. Минева
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ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
Във връзка с традицията „Музикално междучасие”
нашето предложение за месец февруари е:
понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Музикални
шедьоври

Вашите
предпочитания

Известни
изпълнители

Музикално
пътешествие
из света

Вашите
предпочитания

Вивалди
„Зима”

Музика,
подбрана
от ученици

Red Hot Chili
Peppers

Италия

Музика,
подбрана от
ученици

Хендел

Музика,
подбрана
от ученици

Red Hot Chili
Peppers

Италия

Музика,
подбрана от
ученици

Хендел

Музика,
подбрана от
ученици

Диана
Експрес

Аржентина

Музика,
подбрана от
ученици

Хайдн

Музика,
подбрана от
ученици

Диана
Експрес

Аржентина

Музика,
подбрана от
ученици

×åñòèòèì
ðîæäåíèòå äíè íà âñè÷êè,
ðîäåíè ïðåç òàçè ñåäìèöà
ñ ïîæåëàíèå
çà çäðàâå è êúñìåò.
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Р. АДЖЕЛАРОВА
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