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Ó×ÈËÈÙÅÍ ÆÈÂÎÒ

НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СВЕТЛАН РЕНДАКОВ ОТ 7б Е КЛАСИРАН НА І МЯСТО,
А БОРИС УЛЯНОВ ОТ 7в - НА ІІІ МЯСТО.
ДВАМАТА СА ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА.

БРАВО МОМЧЕТА !
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

На традиционния крос,
посветен на Националния празник 3-ти март,
учениците от нашето училище се наредиха
отново сред призьорите.
II-ро място Деница Бъчварова – 5 г клас
II-ро място Мария Минчева – 2 г клас
IV-то място Веселина Стоименова – 5 в клас
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На 22 март всички ученици от
училище „Алеко Константинов“ посрещнаха заедно пролетта. Точно в
16 часа дворът, украсен с разноцветни балони и детски рисунки,
беше огласен от жизнерадостни
латиноамерикански ритми. Учениците от начален и среден курс с
овации посрещнаха музикалните и
танцови изпълнения на своите съученици. Особено прелестен беше
пъстрият карнавал, в който се
включиха много участници предимно от начален курс. Малките
ученици зашеметиха присъстващите с разнообразните си и оригинални костюми.
Но все пак празникът не беше
от традиционните. Бяхме поканили
аниматорите от клуб „Пълдин“. Разделени на отбори, класовете не
усетиха как изминаха два часа в игри, щафети, дискотека и рисунки
върху лице и тяло. Победителите
бяха наградени с почетни грамоти.
Накрая празненството завърши с
буйно българско хоро, на което се
хванаха и първолаци, и големите
каки и батковци, та и техните учителки. С искрящи погледи и румени
бузки децата от нашето училище си
пожелаха всяко пролетно равноденствие да бъде посрещано по този начин.
Нели Велева
председател на
комисия по училищните тържества
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ЩО Е ТО АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ И ИМА ЛИ ТАКОВА В
ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”?
Уважаеми родители, всички ние сме искрено

загрижени за това, което се случва с нашите деца
– с кого общуват, къде ходят и какви избори правят. Обезпокоени сме от някои обществени явления и съзнаваме рисковете, които децата ни
неизбежно ще срещнат в хода на развитието си
като личности. Понякога си мислим, че е добре да
се опарят сами, за да разберат, че е горещо. Друг
път вярваме, че сме длъжни да ги предпазваме от
всички потенциални опасности в живота. Но едно
е сигурно – ние сме тези, които трябва да ги научим да мислят, да преценяват, да избират и да
вземат решения. Това не е лесно – те нямат нужните социални умения или нашия житейски опит.
Но ще се научат, постепенно, просто ще им се доверим, ще ги подкрепяме и ще ги напътстваме.
Ще се върна на темата – асоциалното поведение, или онова отклоняващо се от нормите, неодобрено и отхвърлено, нежелано и опасно за отделния човек или за обществото поведение, чието
формиране започва в детството. В обществен
контекст форми на асоциално поведение са следните явления: престъпност, наркомании, алкохолизъм, скитничество и др. В училищната
среда форми на отклоняващо се от правилата поведение могат да бъдат:
Аморални прояви,
бягства от училище и дома;
Склонност към употреба на алкохол,
наркотични и токсични вещества;
Педагогическа занемареност, изоставане и
отпадане от обучение;
Нарушения във взаимоотношенията
между деца и възрастни, между връстници,
скандали, сбивания и др.
Включване в противообществени
групи и т.н.
Науката все още търси отговори за причините
за асоциалното поведение. Съществено значение
има безспорно социокултурната среда на индивида, както и семейната среда, в която расте и се
развива. Доказано е, че склонни към противообществени прояви са дeцата от семейства в тежко социално положение, от непълни семейства
или с криминално проявени родители. Върху поведенческите модели влияят също факторът „агресивност” и факторът „личност”. Деца, които преживяват емоционални кризи или страдат от поведенчески и личностни разстройства са също
склонни към асоциални действия. Наблюденията
сочат, че субекти на такива действия могат да бъдат както психически здрави деца, така и деца с
различни по характер и степен на изразеност
психо-физически дефицити.
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Важно да се знае, че асоциалното поведение е
закономерно следствие от някакво отклонение в
личностовото формиране на децата. То е възрастово психологически детерминирано и се наблюдава в периоди на ускорена социализаци и в
кризисните периоди от психо-социалното формиране на личността.
За наша радост и гордост в ОУ „Алеко Константинов” този проблем с отклоняващото се от нормите
поведение не съществува. Децата познават правилата и се съобразяват с тях. Но все пак да деца.
Предстои им да се сблъскат с по-сериозните изисквания на следващата възраст, на следващата
училищна общност, на неформалния приятелски
кръг, на улицата. Затова е важна превенцията – тази модерна дума, която значи всъщност „предпазване, предупреждение”. В рамките на училищната
общност превенцията на асоциалното поведение
означава създаване на подходяща среда за развитие, обучение и изява на учениците и неутрализиране на факторите, които биха позволили асоциални прояви.
Смятам, че е добре да ви разкажа малко повече
за дейностите по превенция на асоциалното поведение, защото те са наистина ефективни. В нашето
училище те са организирани в няколко направления
Обучение в социални умения – чрез програмите
„Превенция и антиагресия” – за учениците от 1
клас, която ще продължи до 4 клас, ”Младежи на
кръстопът” – за учениците от 5 и 6 клас и „Гражданско образование” – 5 клас.
Създаване на възможности за пълноценното
организиране на свободното време на учениците –
чрез дейността на училищните клубове и училищния вестник. През тази учебна година с много желание работят клуб „Български ценности – традиции и обичаи”, клуб „БЧК”, клуб „Млад огнеборец”,
клуб „Училищни медии Алеко”, клуб „Фотография”,
клуб „Приятели на книгата”, клуб „Екология”, СИП
„Млад природолюбител”, секция „Историята на моя
град” и секция „Аз рисувам природата”. Да не забравяме и дейностите на Училищния парламент,
който организира две превантивни кампании: АнтиСПИН кампания, кампания „Вместо дрога” и участва в кампанията на БМЧК срещу трафика на хора.
Ежеседмично нашите послания достигат до вас
чрез страниците на училищния вестник „Aleko
online”.
Създаване на възможности за изява и развитие
на способностите и дарбите на децата – чрез общообразователната учебна програма, чрез участие
на учениците в научни състезания и олимпиади,
чрез участие в спортни състезания и изяви, чрез
организиране на конкурси, тържества, концерти.
Идеята на превенцията е в алтернативите.
Когато нашите деца имат интересен, пълноценен и
емоционално позитивен живот, те ще са спокойни и
щастливи.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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Детско
Творчество
БАЛОНЪТ
СЛЪНЦЕ
Един слънчев ден стоях в градината ни и
правех сапунени мехури през една голяма сламка. С тази сламка правех чудесни балони! Единият стана много сполучлив: огромен яркожълт
балон. Той се издигна и дори не се спука!
Достигна един километър височина. Беше много
специален балон, на който предстоеше много
специално приключение. Той се издигаше и издигаше, и с всеки метър ставаше все по-жълт.
Когато достигна десетия километър, балонът
видя един самолет и се усмихна на всички пътници с цялата палитра на дъгата; те също му се
усмихнаха, помахаха с ръце весело, но учудено.
Балонът продължи своя път нагоре и още
нагоре, и ето, че се скри в облаците. На другия
ден гледах предаването „Летящи ракети”. Моят
голям балон се беше долепил до прозореца на
ракетата и беше разсеял астронавтите! След
малко превключих на друга програма: в преда-ването „Планетите”
даваха извънредни новини, съобщаваха, че се е появило второ
Слънце. Даваха кадри, които показваха новото Слънце. Забелязях,
че то помръдва, вгледах се по-внимателно и тогава разбрах, че това
е моят балон: моят прекрасен, специален яркожълт балон. Той беше
станал толкова огромен и жълт, че дори и аз в началото го помислих
за слънце. Скоро балонът се раздвижи и се приближи толкова близо
до телескопа, че всички разбраха, че се случва нещо необичайно.
Явно учените се бяха заблудили – това не беше слънце.
Балонът слезе на земята и съобщи по телевизията, че е бил
съдаден от мен, като мечтата ми е била това да бъде възможно найспециалният и уникален балон на света. Усещането беше неописуемо. А светът се опитваше да проумее как е възможно нещо
толкова обикновено да придобие такава значимост. Вниманието на
всички беше насочено към мен и моя балон. А ние просто се забавлявахме.
Моят балон се спука доволен чак след един месец!
Ения Енева – 3 б клас
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НОВА ПРИКАЗКА ЗА СНЕЖАНКА
Имало едно време момиче, което било заспало стогодишен сън. То
се казвало Снежанка.
Един ден аз и моята съученичка Габриела си пожелахме да видим
Снежанка наживо. Бяхме вкъщи, седнали на моето легло. Изведнъж
чухме един глас:
- Изпращам ви това красиво момиче за едно денонощие, но запомнете, че никой не трябва да знае, че това е Снежанка. В същия миг на
леглото беше легнала именно тя. Беше толкова учудена и радостна, че
едва можеше да проговори. Измислихме и ново име - Сузана.
След малко ние излязохме от къщи и отидохме в магазина за дрехи, защото искахме да й купим ново облекло, за да не я мислят за
странна, заради роклята, която носеше. Купихме й сини панталони и
блуза на райета. Тя се зарадва много на подаръците, които й направихме.
После отидохме на автобусната спирка. Дойде автобусът и се качихме. Тя не престана да задава въпроси:
- Какво е автобус? Защо има билети?
Ние й обяснихме всичко и тя ни разбра. Автобусът спря. Заедно със Сузанка (Снежанка) и Габриела слязохме, за да отидем на училище. Влязохме в класната стая и принцесата
попита куп неща. Нашата учителка й обясни всичко. Отидохме на площадката и си играхме
с топката на Габриела, но първо и показахме как се играе народна топка.
Вечерта гледахме до късно телевизор. Снежанка остана много доволна и беше щастлива, че си има нови приятели.
Удари полунощ и изведнъж тя изчезна, от нея не остана и следа.
Гарабед Дердерян – 3 б клас
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS
All's well that ends well

All good things come to those who wait.

A man is as old as he feels himself to be.
A swallow does not make the summer.
A rotten apple spoils the barrel.
Better late than never.
All cats are grey in the dark.
Don't count your chickens before they're hatched.

He laughs best who laughs last.

If you chase two rabbits, you will not catch either one.
It is always darkest before the dawn

April showers bring May flowers.
Every path has its puddle.

He who pays the piper calls the tune.

Can you find Bulgarian equivalent of these proverbs?
Стела Куртева - учител по английски език

ØÀÕ ÌÀÒ

БЕЛИ
НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
/отговор на задачата
от брой 46/
Отговор: 1.Dd5
Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб
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ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

НЕМСКА ОВЧАРКА
Немското овчарско куче е порода
големи (по размер) кучета, произхождащи от Германия. Известно още като „Елзаска порода“. Тази порода е сравнително нова - селектирана е през 1899 г.
Създатели на породата са Артур Майер и
Макс фон Щефаниц.

Немската овчарка е най-известната порода кучета.
Средната тежина на немските овчарки е 35 kg.
Немската овчарка е много елегантно, с особена красота на формите и интелигентно, куче. То се поддава
лесно на дресировки, готово е винаги предано да служи
на своя господар. В изпълнение на задълженията си, то
не проявява свирепост и се подчинява на човека. Не
трябва да се забравя, че към непознати може да прояви
агресивност. То е всестранно надарено, бдително, силно, със здрава нервна система, смело, със силно развит
слух и обоняние. Това са качествата, поради които то се
използва като служебно куче за охрана на обекти, на държавните граници, в полицията, за следотърсач и други. Отглежда се и като домашно куче.
Галена Колаксъзова - 3в клас
клуб „Училищни медии „Алеко”
по материали от Интернет

ÅÇÈÊÎÂÀ
Ó×ÈËÈÙÅÑÒÐÀÍÈÖÀ
ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ТРУДНИТЕ ДЕЦА
Своеволни, инатливи, непокорни, със собствено мнение по всеки въпрос. Тези деца, които
най-често наричаме трудни, имат тежък характер и свободолюбив дух. Те със сигурност са
утрешните лидери и със своята упоритост и решителност ще постигнат много. Но как да се
справим с тях днес? Възпитанието им е действително трудна задача. Предлагаме Ви в
поредица от статии да се запознаете с различните типове „трудни деца”, както и със
стратегии и съвети за тяхното възпитание. Започваме с:

Манипулаторите
Манипулаторите са деца, които умело въртят възрастните на пръста си. Могат да ви „купят и продадат”, да ви омаят и омагьосат така,
че да забравите името си. Много адвокати и
политици биха завидели на уменията им. Манипулаторите често доминират над околните и
контролират ситуацията. Понякога тормозят
другите деца, а пред възрастните се правят на
„света вода ненапита”.
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Манипулаторите са решителни хора, умеят
да се разпореждат и да управляват. Интересното е, че тези деца са изключително кротки у
дома. Поведението им като цяло може да бъде
много различно в различните ситуации. За родителите се оказва твърде изненадващо, когато
разберат, че тяхното дете, което възрастните
познават като кротко и спокойно, се държи с
връстниците си като истински тиранин. Тези

деца често заговорничат и настройват останалите един срещу друг. Когато се скарат с приятелите си, скандалът е грандиозен. Често са
злопаметни и напълно умишлено изолират някого от групата. Те се нуждаят от солидна подкрепа, за да се научат как да общуват с връстниците си и как да преодоляват различията с
приятелите.
Манипулаторите са деца, които изпитват
нужда да са център на внимание и искат във
всичко да са най-добри. Ако се случи да застанете на пътя им към дадена цел, рискувате да
ви обидят и нагрубят. Това са много амбициозни и целенасочени личности, които преследват
само пълна победа. Те действат, водени от
презумцията, че целта оправдава средствата.
Ако победата изисква да лъжат, мамят и унижават другите, те ще го направят. Моралните
им ценности се основават на целесъобразността.
Друга трудност за манипулаторите е, че
умеят да общуват само с ограничен кръг хора.
Ако не им се помогне да разширят социалните
си умения, другите ще изпитват към тях в найдобрия случай уважение, но в повечето случаи
страх и твърде рядко – симпатия. Те рискуват
да се превърнат в самотници.
Когато родителите на манипулаторите
разберат за лошото поведение на децата си,
реагират обикновено с недоверие. След това са

шокирани и започват да търсят причините за
промяната. Промяна всъщност не се е случвала
– единствената промяна е, че родителите са
разбрали истината. Те започват да се срамуват
и да се притесняват, че детето им тормози
околните. Често се стремят да го хванат „на
местопрестъплението”, което води до неискреност и недоверие в отношенията.
Една от най-неприятните страни при
отглеждането на „трудните деца” е, че родителите са склонни да се държат по същия начин,
по който не бива да се държи детето. Когато
предизвикате манипулаторите да обясняват
действията си, те са готови да излъжат и ако не
проработи, започват да обвиняват вас, намеренията ви, произхода ви, интелигентността и
здравия разум.

Стратегии за възпитанието на манипулаторите
За да успеете наистина да помогнете на
такова дете, трябва да му посветите много
време. Манипулаторът често тръгва в „правия
път”, когато усети, че родителят забелязва
всичко и не му позволява да се отклони и на
милиметър от желаното поведение. Това не
означава да се държите с тях лошо или да ги
наказвате. Най-ефективният начин е да кажете
ведро „Днес излизаме заедно” или „Тръгваш с
мен, моето момче”. Много е възможно да започнат драматично да въртят очи и да се
оправдават – „Ама аз нищо не съм направил...”
Най-добрият отговор е да кажете благо „Така е
, но може и да направиш”. Интересно е да се
наблюдава формирането на връзката между
манипулатора и родителя. Детето сякаш чувства облекчение, че най-после е открило „истински” възрастен.
Манипулаторите имат уникален талант да
създават около себе си мрежа от мълчаливи
съучастници. Обикновено това са приятели,
баби, дядовци, братя и сестри. Когато започнете да помагате на тези деца да спрат манипу-

лативното си поведение, задължително трябва
да сте надалеч от състрадателната публика.
Да помогнете на Манипулатора да стане
пълноценен участник в общуването, означава
да се научи както да взема, така и да дава, да
придобие умение да се разбира с другите, да
осъзнае, че не само победата може да носи
радост. Хората, способни на взаимност, са
обикновено по-щастливи от манипулаторите.
Умението да обръщаш внимание на потребностите на околните е важно качество за успех
в живота, както и източник на вътрешна
устойчивост. Дайте възможност на манипулаторите сами да изберат кого да зарадват и
упражнявайте умението да правят нещо добро
за другите. И помнете, тези деца могат да станат един ден велики ръководители. Помогнете
им днес да овладеят своя лидерски потенциал и
да го използват позитивно.
Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на Андрю Фулър „Трудните деца”
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА
“ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ”
На 16.03 (петък) 2012 г. учениците от клуб „Български ценности, традиции и обичаи“ с ръководител г-жа Силвия Милева проведоха един много забавен и интересен предиобед.
Всеки участник имаше задача да подготви проект за даден празник. Учениците трескаво довършваха останалата им работа и се подготвяха за представянето си, което се случи в 11:15 ч. Бяха
показани много от българските народни празници, които се честват и до днес: Тодоровден, Сирни
Заговезни, Баба Марта, Коледа, коледуване и още много други. Всеки, който иска, може да разгледа
проектите, както и ръчно изработените мартеници и кукерски маски от участниците. Те са изложени
на втория етаж в нашето училище.
Към 12:00ч. се състоя игра на име: „Аз обичам България“. В нея учениците от клуба се разделиха на два отбора. Бяха им задавани въпроси
по направените проекти от тях. Състезанието беше почти равностойно, макар че с малка разлика
победи ll-ри отбор. Това не беше от значение, защото всички се забавляваха от сърце, а и чрез работата си опознават нашите богати културни традиции.
Мартина Гарабедян - 6а клас

НАШАТА ИЗЛОЖБА
Последната от поредицата забавни, вълнуващи и опознавателни прояви на нашия клуб“`Български
ценности традиции и обичаи“ се състоя в училище.
Първо довършихме проектите си за зимните празници и ги представихме. След като се изслушахме, се разделихме на два отбора на случаен принцип и започнахме състезанието „Аз обичам
България”. Въпросите бяха свързани с проектите ни както винаги, забавлявайки се ние обогатявахме
знанията си за българския бит и обичаи.
След това подредихме изложбата от изготвените проекти и изработените от нас кукерски маски,
мартеници и украси за коне. Творенията си изложихме на втория етаж на училището. Заповядайте, да
ги разгледате и вие да обогатите знанията си за българския фолклор!
Ани Нерсесян - 6в клас
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НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÄßÂÎËÑÊÈßÒ ÌÎÑÒ
В България има няколко турситически забележителности, носещи името „Дяволски мост“.
Но обект на нашата разходка ще бъде средновековният Дяволски мост, който се намира на
400 м. надморска височина в Източния дял на
Родопите в Южна България и който е дело на
човешка ръка.

Единият начин да стигнете до Дяволски мост
е по черен неравен път, който започва от Ардино
и преминава през обезлюденото и някак призрачно село Дядовци. Поспрете за миг и се насладете на застиналото време. Спокойствието и
зеленината са толкова магнетични, че мястото
се превръща в идеално за пикник и кратка почивка.
Ако пък искате да си направите по-дълъг
преход и да опознаете живота в местните селца,
изберете екопътека Баните - Вишнево - Гълъбово - Дяволски мост. Тя тръгва от противополжната
на Ардино посока и спада към пределите на област Смолян. Следващ течението на река Арда,
маршрутът ви предлага километри ароматна
горска свежест, кътчета за почивка и добра маркировка. А краят й ще ви отведе там, накъдето
сте тръгнали – Дяволският мост.
Недалеч от Дяволския мост са други 2 природни феномена, датиращи от тракийско време –
скалният град Перперикон и скалният некропол
Орлови скали. Макар и двата да датират от
тракийско време, Орлови скали е единствен по
рода си в България.
Макар според учените Дяволският мост да е построен в началото на XVI в., корените му трябва
да се търсят далеч назад във времето, още преди 7 000 години. На днешното му местоположение
някога е имало римски мост, част от значимия античен път „Вия Игнасия“, свързващ Бяло море и
Тракия през проход Маказа.
По нареждане на султан Селим I, през Средновековието мостът бил възстановен, за да продължат и търговските връзки между двата географски района. Той бил известен с името „Шейтан кюприя“ (в превод от турски Дяволски мост). За изпълнител на задачата се приема майсторът Уста Димитър от съседното с. Неделино. Той вградил останките на римския мост в новата конструкция, изполвайки само камъни от местността. Онова, което остава загадка обаче е, как до днес тя е останала
непокътната, без нужда от каквито и да било ремонтни дейности. Още по-странен е фактът, че на
централния свод на Дяволския мост е открит гравиран хексагон, който днес изследователите наричат
„Печатът на Соломон“.
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Възхваляван като средновековен архитектурен шедьовър десетилетия наред, през
1984 г. с указ Дяволският мост е обявен за
паметник на културата и заедно със стръмните пешеходни проходи към него, е поставен под защита на закона.
Подобно на всеки обект, наречен на Лукавия, и Дяволският мост е обгърнат в легенди, свързани с произхода на името му и с
построяването му. Някои вярват, че в един от
камъните личи отпечатък от стъпката на Дявола, а самото място носи нещастие и смърт
на всеки, дръзнал да се доближи. Според
други Сатаната спасил една българска мома
от сигурна смърт, явявяйки се на турските
конници, които я преследвали, за да я вземат
в плен. Девойката искала да сложи край на
живота си, хвърляйки се от моста, но когато стигнала там, турците внезапно обърнали ход, вярвайки, че са видели глава с рога във водата.
Според последните проучвания обаче в основата на изграждането на Дяволския мост лежи
друга, малко известна легенда. Години наред местните жители се опитвали да вдигнат мост между
двата бряга, но всеки път буйните речни води разрушавали онова, което били построили. И когато
строителите решили да се откажат, приемайки че мястото е прокълнато, със задачата се заел млад
майстор, който възнамерявал да пожертва любимата си (като вгради сянката й), за да построи
моста.
Ненадейно се явил Дяволът, който разкрил на майстора тайната на устойчивия
градеж, но и му поставил условия. За да
бъдел мостът здрав и вечен, трябвало да
бъде изобразен ликът на Сатаната, който да
бъдел едновременно видим и невидим, да
можел да се докосне и все пак да не бил
материализиран. При това в рамките на 40
дни. В противен случай Лукавия щял да
вземе душите на майстора и невестата му.
За изумление на всички, включително на
Дявола, зидарят изпълнил всички условия.
Но скоро след това се споминал и тайната му
останала неразгадана. Факт е обаче, че
Дяволският мост и до днес стои непоклатим (
вече 500 г.), а злокобният образ наистина
съществува.

Отдалеч Дяволският мост изглежда
внушително и някак антично. Наподобява
островърха конструкция, спускаща се
полегато към двата бряга на реката и
оформяща 3 арки с 4 по-малки отвора между
тях. Централният свод, където е „Печатът на
Соломон“, е и най-високият – почти 12 м.
Дяволският мост е дълъг 56 м., вирок е 3,5 м.
И наподобява калдъръмен път. Ниските
перила от двете страни са запазени от стария
римски мост.
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Не приключвайте разходката с поглед към
водата от най-високата точка на Дяволския
мост. Вместо това продължете посещението
си в света на мистиката. Той представлява
древнотракийско светлище, съдържащо около 100 трапецовидни ниши, издълбани във
варовикова скала с неправилна форма и
предназначени за съхранение на ритуални
погребални съдове или за погребални урни.
Смесица от човешка и природна дейност, този паметник на древнотракийската култура на
около 3000 г. днес е обявен за природна забележителност.

Заслужава си да посетите и град Ардино.
Още по пътя на ключово място в града ще забележите чешма, направена като умалено копие на Дяволския мост - още един знак, че сте
на прав път. Разгледайте джамията, християнската църква и центъра на Ардино, поседнете
да похапнете в някоя кръчмичка и поразпитайте местното население за интересните
места в района. Със сигурност ще останете
приятно изненадани колко много неща можете
да видите, правите и разберете само с една
разходка до Дяволския мост.
Зорка Христова – начален учител

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

СЪОБЩЕНИЕ
Ние, клуб „Приятели на книгата” подготвяме инициативата
„П Р О Ч Е Т И М И П Р И К А З К А”.
Поводът е Денят на детската книга – 2 април. Във връзка с това ще посветим
седмицата от 2 до 6 април на автори, чиито кръгли годишнини отбелязваме през
тази година – 105 години от рождението на Емилиян Станев,
автор на "През гори и води", "Лакомото мече",
"Повест за една гора, Чернишка и други;
130 години от рождението на Алън Милн, автор на книгите за Мечо Пух и
180 години от рождението на Луис Карол,
автор на „Алиса в страната на чудесата”.
Събитието ще сe проведе с първокласниците
в Библиотечно – информационния център.
Обявявме и конкурс за илюстрация към любима
книга или приказка за вас, първокласници!
Предавайте творбите си на
училищния библиотекар,
госпожа Банджакова, до 29.03.2012 г.
Най-добрите ще бъдат публикувани на
страниците на училищния вестник.
клуб „Приятели на книгата”
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НОВИ КНИГИ

Ина Банджакова - библиотекар

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...?
Рядко книжно копие на "Алиса в страната на чудесата" от Луис Карол e било продадено за 1.5
милиона долара на търг в Ню Йорк. Това превръща книгата в най-скъпо продадената детска книга в
света. Изданието е от 1865 и съществуват само 22 копия в света от този тираж. 17 от тях се намират в
библиотеки, а 5 са в частни колекции. Вярва се, че продадената книга е била личното копие на Луис
Карол, което той е използвал за да подготви адаптиран текст за по-малки деца.
Най-голямата библиотека в света е
Библиотеката на Конгреса в Уошингтън,
Сащ. В нея има 28 милиона книги,
разположени върху рафтове с дължина
856.17 километра. Втората по големина
библиотека в света е Британската
библиотека в Лондон. В нея има 18
милиона книги.

Човекът написал наймного книги отзад напред
е италианеца Мишел Сантелия. Той е написал на
компютър, без да гледа
монитора, 68 книги.

Най-дългото заглавие на книга е написано от италианеца Давид
Чилиберти. Заглавието съдържа 290 думи и е издадено през 2007 г.
За да напише дори една дума, Чарлз Дикенс е трябвало да е седнал с
лице на север.
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Последните 12 години от
живота си Казанова е бил
библиотекар.
Първата книга в света,
написана на пишеща машина, е "
Приключенията на Том Сойер".
Джонатън Суифт написва
"Приключенията на Гъливер"
като фантастика, преди да се
заговори за фантастиката
като жанр. В нея той описва
с подробности две луни на
Марс, които са описани от
астрономите 100 години покъсно.

Най-малката книга в света е с размери 2.4
мм/2.9 мм и е с кожена корица. Съдържанието
на книгата е азбуката, като на всяка страница
има по една буква.

Пантофките на
Пепеляшка в оригиналната
история са направени от
кожа. Детайлът е променен
през 1600 от преводач.

„Чичо Томовата колиба“ на
Хариет Бийчър Стоу е публикувана
през 1852 година и е първата
американска книга, продадена с
тираж над един милион копия.

Всички приходи от книгата "Питър Пан" на Джеймс М. Бари са
дарени на болницата Great Ormond Street Hospital за лечение на
болните деца в Лондон.
Съпругата на Лев Толстой е трябвало
да препише "Война и Мир" седем пъти.

На всеки 13 минути в Америка се публикува книга.
Написани са над 20 000 книги за
играта Шах.

Оригиналният текст на приказката
за Аладин от "Хиляда и една нощ"
започва така: "Аладин беше едно
китайско момче..."

В английски език всяка осма
буква в изречението е буквата "е".

В книгата "Клетниците" на Виктор Юго има изречение
съдържащо 823 думи.
Библиотеката в университета в Индиана потъва с около 3 см
. всяка година, защото инженерите не са предвидили теглото на
книгите, които ще се съхраняват вътре.
70 % от пълнолетните американци не са стъпвали в
книжарница през последните 5 години.
Най-старата отпечатана книга е "Диамантената Сутра"
(The Diamond Sutra), която носи датата 868 сл. хр.
Във всяка държава по света има забранени книги.

Ина Банджакова – библиотекар,
по материали от www.knijnina.blogspot.com

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
99 ГОДИНИ ОТ ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ОДРИНСКАТА КРЕПОСТ
На 26 март 1913 г. е превзета Одринската крепост - завършва една от блестящите операции на Българската армия
през Балканската война (1912-1913), донесла свободата на
тракийските българи. Крепостта е превзета от Втора българска армия под командването на ген.-лейт. Никола Иванов по
време на Балканската война (1912 - 1913 г.). Одринската
крепост капитулира и комендантът й Шюкрю паша се предава заедно с всички офицери и целия гарнизон от 60 000 души. След петмесечна обсада, на 23 март 1913 г. (10 март ст.
ст.) командващият Втора българска армия генерал-лейте-
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нант Никола Иванов дава заповед за последна и
решаваща атака на Одринската крепост. Атаката
започва на 24 март 1913 г. (11 март ст. ст.) - за две денонощия българската армия успява да разкъса огражденията, да пробие фронтовата линия при Айвазбаба,
Айджиоглу и други фортове и да превземе непревземаемата военна крепост. Втора Българска армия,
подпомагана от две сръбски дивизии, започва щурм за
овладяване на "непревземаемата" Одринска крепост.
Одрин е укрепен от Османската империя под ръководството на германски инженери в навечерието на
войната. Отбранителната линия включва три укрепени
позиции. Първата е на 9-11 км от града, а втората и
третата са на 1-3 км от града. Позициите имат 24 каменни форта, стационирани голямокалибрени батареи, окопи, ходове за съобщения, телени мрежи, вълчи ями и фугаси. Гарнизонът й е в състав от 65 000
турски бойци и офицери, 524 оръдия и 20 тежки картечници. Срещу тях българското командване противопоставя 120 000 български и 40 000 сръбски войници и офицери. Българите имат 1300 оръдия. Планът
предвижда настъплението да започне нощем с удар между фортовете (Айвазбаба - Айджиолу) в източния сектор на турската отбрана, а демонстративни удари да бъдат нанесени и в други участъци. Щурмът
продължава до 13 март 1913 г. и завършва с превземане на крепостта. Пленени са 14 турски генерали,
2000 офицери, 50 000 войници, 413 оръдия, 46 картечници. Българите губят в атаката по-малко от 2000
бойци.
Галена Колаксъзова - 3в клас,
клуб „Училищни медии „Алеко“, по материали от Интернет
27 март - Международен ден на театъра.
Отбелязва се от 1962 г. по решение на Международния театрален институт към ЮНЕСКО.
Световен ден на хората с увреждания.
Отбелязва се от 1960 г. през третата неделя на м. март.
Ден на астрономическите обсерватории.
Чества се от 1990 г., в неделята, която е най-близка до деня на пролетното равноденствие, с
цел разпространение на знанията по астрономия.
1 април - Международен ден на птиците.

ПЪРВИ АПРИЛ - ДЕН НА ШЕГАТА
Този празник е породен от естественото желание на човека
да се надсмива над пороците, да прекарва ежедневието си в
смях, в закачки, да търси комичното.
Различни са предположенията за неговото възниква не.
Едни считат, че той се е отбелязвал само от ирландците, които
винаги искали да бъдат по-различни и то в чест на Новата
година. Други твърдят, че корените му са в древна Индия, където на 31 март отбелязвали Денят на шегата. Упоменава се и
древен Рим, където в средата на февруари чествали Празника
на глупаците.
Денят на смеха в различните страни носи своя национален
колорит.
В Англия едно „рибно”развлечение израства в ден на всички глупци.
Във Франция пък могат да се купят „априлски риби”, които с помощта на кукички да се закачат
тайно върху дрехите на приятелите.
В Германия и Австрия обаче смятат 1 април за нещастен ден, понеже го свързват с раждането
на Юда.
Според българските етнолози обичаят да се лъже на шега води началото си от славяните. На
славянски думата е „лъжетрев”, а смисълът й е свързан с отношението на хората към променливото
време през месец април. В желанието си за веселие нашите предшественици нарекли първия му
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ден – ден на лъжата, шегата и хумора.
На този ден безнаказано можеш да пратиш някого за „зелен хайвер”или да излъжеш, че си без
домашно и неподготвени уроци.
Или както се казва в поговорката : „Прати ме мамо далеко, че кат’ лъжа да ми е леко”.
Прав е бил старият Чудомир, който обичал да казва: „Най-празният от нашите дни е този, в
който не сме се засмели нито веднъж.”
Алекс Попов – 4в клас
клуб „Училищни медии „Алеко“, по материали от www.actualno.bg

ПАМЕТНИ ДАТИ
27 март – 80 г. от рождението на Слав Хр. Караславов –
български поет и белетрист (1932 - 2002);
28 март – 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов –
български поет и преводач (1887-1916 );
28 март – 110 г. от рождението на Иван Унджиев –
български историк (1902-1979);
30 март – 90 г. от излизането на бр.1 на "Хиперион", месечно списание за литература и изкуство, редактори: Ив. Радославов, Т. Траянов и Л. Стоянов. (1922-1931 )
30 март – 100 г. от смъртта на Карл Май – немски писател, автор на детски романи за индианци
(1842 – 1912);
31 март – 130 г. от рождението на Корней Чуковски – руски писател, детски поет, литературовед и преводач (1882-1969).
1 април – 280 г. от рождението на Йозеф Хайдн – австрийски композитор (1732 – 1809)

Димчо Дебелянов

Карл Май

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

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ
Дежурни класове за седмицата са:
4б клас – класен ръководител М. Райковска
7в клас – класен ръководител Р. Зафирова

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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