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1. АнтиСПИН информационна кампания на Ученическия парламент
Срок: 01.12.2010 г.
Отг.: З. Петрова
2. Благотворителен базар, организиран от учениците – 5г клас
		 Срок: 03.12.2010 г		
Отг.: С. Милева
3. Представяне на творбите и дейностите на учениците и класовете,
участвали в акция „Дар за моето училище” по повод Деня на доброволчеството – 5 декември
		 Срок: 06.12.2010 г.		
Отг.: З. Петрова
4. Актуализиране на информацията от Списък – Образец 1
Срок: 14.12.2010 г.
Отг.: ПД УВД
5. Общо събрание – финансов отчет за тримесечието
		 Срок: 14.12.2010 г.		
Отг.: ПД АСД
6. Организиране на изложба „Коледа през очите на детето”
		 Срок: 17.12.2010 г.		
Отг.: М. Бочукова
7. Коледни тържества 1 – 7 клас
Срок: 16 – 23.12.2010 г.

Отг.: кл. ръководители

8. Провеждане на обучителен тренинг на тема „Особености на детската група”
		 Срок: 17.12.2010 г.
Отг.: З. Петрова
9. Благотоворителен коледен концерт
		 на 21.12.2010 г. от 18.30 ч.

Отг.: С. Милева

10. Проверка на уроците по БДП
		 Срок: 23.12.2010 г.

Отг.: Косинкова

Седмичен план

за периода 29.11 до 03.12.2010 г.
понеделник
Дежурни класове за седмицата са:
29.11.2010 г. 				
4 б клас – кл. р-л Н. Търева
				
7 а клас – кл. р-л М. Николова
				
Отг.: дежурни учители

Начален учител. Завършила висшето си
образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ –
магистър по „Педагогика“.
Професионално – педагогическа специализация –
„Работа с компютри и информационни
технологии 1 – 4 клас“.
Участник в тренинги, семинари и обучения
в сферата на образованието.
Носител на 2 ПКС.

13.15 ч. Среща на Ученическия
парламент
Отг. З. Петрова
Участие на 4 б клас в творческо
ателие „Коледа” в етнографския
музей
Отг.: Н. Търева
(продължава на 2 стр)
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вторник
12.30 ч. Педагогически съвет
30.11.2010 г.				
Отг.: Директор
18.00 ч. Родителска среща – начален
курс		
Отг.: кл. ръководители

Четвъртък
02.12.2010 г.
Петък
Представяне на справки за отсъствия
03.12.2010 г.
Отг.: кл. ръководители
Инструктаж от класните ръководители на дежурните ученици за следващата седмица:
4 в клас – кл. р-л Г. Стоицова
7 б клас – кл. р-л С. Куртева

Сряда
АнтиСПИН – кампания
01.12.2010 г. на Ученическия парламент
Отг.: З. Петрова
Отчитане на резултатите от проведена евакуация по Плана за действия
при бедствия, аварии и катастрофи
Отг.: ПД АСД

Благотворителен базар, организиран
от 5 г клас
Отг.: С. Милева

ЗДРАВЕ
Първата, съвсем основателна критика, която получих за статията от предишния брой беше за нихилистичното звучене, а именно: „защо не трябва да ходиш...”,
„защо не трябва да ядеш...” и т.н. Приемам забележката и съм съгласна, че човешката природа е устроена
да създава и/или отговаря с положителни емоции на
различни предизвикателства. Затова днес ще говорим
какво трябва да правим, така че на нас и околните хора
да ни бъде весело и приятно.
Животът е движение!
Много опростено звучи посланието, но така и не
получих нови идеи от теб. Продължавам да чакам на
julipeeva@abv.bg.
Движението е здраве! Не съм го казала аз, но всички
хора не само се чувстват по-добре, но и имат нужда от
двигателна активност, за да са здрави. Понякога движението може да има различно измерение:
•
Движение към успеха
•
Движение към усъвършенстване
•
Просто движение
А всичко това стъпка по стъпка.
Непрекъснато сравнявам „моето” време с „твоето”.
За съжаление не са много ползите за тебе. Ти живееш
урбанизирано, модерно, много динамично, но и стресово....
А аз имах приятели в квартала и много играех, когато бях дете. Разбира се, никак не „страдаха” уроците
ми в училище. Освен това ходех и на цигулка. Но сега
за игрите...
Ти, знаеш ли какво е да играеш на „ръб” или „ръбче”,
не съм сигурна за точното име? А на „дама”, „жмичка”,
„гоненица”, на въже...Потърсих в интернет как да ти
дам съвет на какво да играеш. Имам чувството, че ти
не играеш достатъчно...
Днес играта на двора и улицата е изместена от игри
на компютъра. По-безопасно е, по-чисто, няма как да
се нараниш... Обаче не се движиш! Спомням си, че дори
съм се катерила по дървета и много страдах, че нямам
баба и дядо, които да живеят на село. Защото там игрите, особено през ваканцията, не стихвали до мрак...
Всичките ти контакти са чрез интернет, изключвам
тези в училище. Имам предвид контакти с истински приятели, а не виртуални. Знаеш ли, че изтрих профила си
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в една социална мрежа, защото смятам, че по никакъв
начин не ми подобрява връзките с хората – разбирай,
че не увеличава броя на реалните, на новите приятели,
повече е клюкарско, отколкото нужно и понякога ми
губи от времето. Все пак това е лично решение. От друга страна винаги можеш да намериш някого в интернет
дори, ако не си го виждал близо „100 години”.
Това, което искам да ти кажа е, да се движиш повече!
Движи се!
Твоята основна цел е да играеш, сега, когато си дете!
Малко е смешно да си играеш като пораснеш. Въпреки,
че като се замисля и възрастните играят, явно не са го
правили, когато е трябвало.
Освен играта като форма на движение има други
възможности. А забелязваш ли парадокса, че колкото
сме по-мобилни, толкова по-малко се движим. Вече
навсякъде ходим с кола, а от това градът ни става помръсен и по-задръстен...
Не забравяй, че ти от друга страна си участник в
движението по смисъла на Закона за движение по пътищата! По-добре е да се пазиш сам, отколкото да мислиш, че някой друг ще те пази. Още повече, че всички
бързат.
Зная, че и твоите родители са много заети. Но не
пропускай възможността да отидеш дори на разходка
на Гребната база, например. Ако те сами не се сещат
направи го ти. Покани ги да прекарате известно време навън, на люлките в парка или където обичате да
ходите всички. Ето няколко варианта да бъдете повече
време заедно:
• Бавното бягане например е най-ефикасното средство за укрепване на сърдечно-съдовата система
на човека, защото консумацията на кислород е няколко пъти по-висока в сравнение с тази в спокойно състояние. При такова бягане сърцето изтласква
повече кръв в периферията, стимулирайки тонуса
на сърдечно-съдовата система и укрепването на
сърдечния мускул. Възрастни хора, бягащи всеки
ден, имат сърдечно-съдова система, която незначително се различава от тази на младите.
• Плуването е прекрасен начин за извайване на
тялото. Според много лекари това е идеалното
(продължава на 3 стр)

спортуване, защото не натоварва ставите толкова,
колкото бягането или фитнеса. Аз лично го предпочитам. Имах страхотно преживяване преди две години, когато бях на почивка през зимната ваканция.
Около басейна всичко беше в сняг, зелените борове
бяха строени като свещи и изправени в радостно
очакване, а въздухът – кристален. В басейна водата
беше минерална (разбирай топла). Особено се притеснявах за децата. Никой не се разболя, а плувахме
повече от час.
• Не забравяй за колелото! Все още няма сняг навън.
• Възхищавам се на родителите, които са се качили на
ролери, за да бъдат заедно със своите деца.
• Тенис на корт или тенис на маса.

• Всички бойни изкуства зная, че са предпочитани
от момчетатата.
• Танцовите школи – предлагат и модерни танци и
народни, според предпочитанията.
• Шахът – колебая се, но той предлага гимнастика за
ума.
• Най-универсалното средство си остава топката.
Така че, давай – движи се, играй, дерзай! Ние – родители и учители сме с тебе, дете, и искаме да бъдеш
здрав и щастлив, за да можеш да кажеш и ти, когато пораснеш: „детство мое, реално и вълшебно”...
Д – р Юлия Пеева

Б ибл иот ечно -инфор мац ионе н ц е нт ър
През изтеклата седмица се
проведоха два урока в библиотеката.
На 22 ноември с учениците от
ІІІв клас коментирахме читателските дневници. Те бяха предварително събрани и прегледани в
библиотеката, като отразих пропуските и достойнствата на всяко
дете поотделно. Целта е учениците да се научат да мислят сериозно върху прочетените книги, за да
развиват мисленето си. Повечето
деца се бяха постарали да нарисуват и илюстрация към най – хубавия за тях момент от творбата,
което пък допринася за обогатя-

ване на въображението им. Най –
съзнателно водените читателски
дневници получиха награда.
Вторият урок беше с учениците от ІVб клас. Децата се запознаха с житейския и творчески път на
Елин Пелин. Тeма на урока бяха
произведенията за деца, като специално внимание беше отделено
на „Ян Бибиян”, като първи детски
роман в нашата литература. Занятието завърши с прочит на приказка от сладкодумния български
разказвач.
Проведе се и поредната сбирка на клуб „Приятели на книгата”.
Тази среща беше посветена на

взаимното представяне на участниците в групата с цел опознаването ни и изграждане на добър
работен климат за по – добро
протичане на заниманията. Изработихме заедно вътрешни правила за работа и взаимоотношения.
Това благоприятства ползотворната дейност и резултатност при
срещите ни.
С витрини от книги в библиотеката се отбелязаха 94 години
от смъртта на Джек Лондон и 115
години от смъртта на Александър
Дюма – син.
Таня Пилева – библиотекар

празниц и
Международни дати
01 декември
Световен ден за борба срещу СПИН. Отбелязва се
от 1988 г. по инициатива на Световната здравна организация.
02 декември
Международен ден за отмяна на робството. Отбелязва се по решение на Общото събрание на ООН
в деня на приемането през 1949 г. на Конвенцията за
преследване на търговията с хора.
03 декември
Международен ден на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 г. по решение на ООН.

Паметни дати
30 ноември
175 г. от рождението на Марк Твен (1835 – 1910),
американски писател, журналист и хуморист.
03 декември
190 г. от рождението на Сава Доброплодни (1820
– 1894), български възрожденски книжовник и учител.
61 години от смъртта на
Елин Пелин,
един от най-големите
български писатели.

05 декември
Международен ден на доброволците, работещи
за икономическото и социалното развитие. Отбелязва се от 1986 г. по инициатива на Общото събрание на ООН.
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Празничен календар
30 ноември – Андреевден
Българската православна свързана обредната практика, в навечерието на този
църква чества паметта на Св. празник да се варят в ново гърне различни зърна –
апостол Андрей Първозва- жито, грах, царевица, боб, леща и др., за да наедряват.
ни. Той е първият повикан От това вариво на сутринта всеки член на семейството
да последва Иисус Христос. хвърля по малко в комина, като пожелава "високи" (доЗатова е известен като Пър- бри) посеви, а останалото се изяжда. От него се дава и
возвани.
на домашните животни и кокошките. Вярва се още, че
Според
евангелските светецът прогонва зимата и дългите нощи. По българтекстове Андрей е брат на ското Черноморие той е почитан наравно със Свети
апостол Павел и ученик на Никола като повелител на бурите, а също и като покроЙоан Кръстител. Неговата вител на рибарите и моряците по Южното Черномопроповедническа дейност рие, а в Югозападна България съществува поверие, че
се простира край Черно Свети Андрей е баща на Свети Никола.
море, в Южна Тракия, Македония и Византия. СчиВ Северна България на този ден празнуват в чест на
та се за апостол на православните християни, тъй мечките, като се вярва, че Свети Андрей е техен госкато е ръкоположил първия епископ на Византия подар. Според народното предание светецът победил
– Стахий, един от Христовите ученици. По заповед мечката, впрегнал я в рало и изорал земята (в друг вана римския магистрат е разпънат на наклонен, „ско- риант – яхнал я като кон). По тази причина от свареносен” кръст, наречен в негова чест „Андреевси кръст”. то вариво (най-често царевица) се хвърля в комина с
На Андреевден Христовата църква отслужва праз- думите: „На ти, мечко, варен кукуруз, да не ядеш суронична литургия.
вия и да не ядеш човеците и стоката!"
В българския народен календар този празник е поНа този ден жените не работят домашна работа – не
знат под различни имена (Андрèювден, Андрèя и др.) предат, не тъкат, не плетат и не перат, за да не напада
за различните краища на България. Вярва се, че от този мечката нивите и добитъка. Ако се спазват забраните,
ден денят започва да расте ("наедрява") колкото едно в къщата ще има плодородие и дори човек да срещне
просено (царевично, грахово и др.) зърно, с което е мечка, тя няма да му навреди.
4 декември – Света Варвара
Св. Варвара е християн- излиза, за да си намери жених и да се омъжи, Варвара
ска великомъченица, родена се запознава с християни и приема свето кръщение
в края на 3 век и починала тайно от баща си, който по това време е на път. Когато
през 305 или 306 г.
Диоксор научава какво е направила дъщеря му, иска от
Паметта ù се почита, как- нея да се откаже от християнството. Варвара не се подто в православната църква, чинава и той нарежда да я бичуват. Не само не скланя
така и в католическата, на 4 глава, а вярва още по – силно и непоколебимо. Бащата
декември.
получава съгласието на управителя на града Мартиан
В православието Св. Вар- да я осъди на смърт. По нареждане на бащата Варвара
вара се счита за покровителка на починалите от вне- е обезглавена. Поверието говори, че божието възмеззапна смърт, които са нямали време да се покаят и при- дие настига бащата на Варвара и управителя на града
честят. В Полша денят на Св. Варвара е един от най-ува- – те двамата са поразени от мълния.
жаваните празници, обявен е и за Ден на миньора, тъй
През 6 век мощите на Света Варвара са пренесени в
като светицата се счита за покровителка на миньорите. Константинопол.
Св. Варвара се ражда през ІІІ век – времето на имНародните обичаи у нас в деня на Света Варвара
ператор Максимиан – в Илиопол. Бащата е един богат
У нас празникът се почита сред народа с преплитаи знатен човек на име Диоскор. Майката умира рано. не на езическите и християнските обичаи.
Отгледана е от баща си. Едничката си дъщеря Варвара
В някои райони на страната Св. Варвара се счита за
той обичал и пазел като очите си. Полагал големи гри- покровителка на децата от болести, по-специално от
жи за нейното езическо възпитание, защото сам бил дребна шарка, и хората я наричали "Баба Шарка". Жеезичник. Девойката била необикновено красива. До ните месят и раздават за здраве „къпани“ питки. Друг
нейното пълнолетие баща й я държал делече от всяко обичай е да се вари боб и да се слагат по няколко зъробщество. В своите богати стаи, построени на висока на на коляното на детето и то да ги изяде без ръце.
кула, Варвара не виждала никого, освен възпитателкиВ други райони Св. Варвара се почита като покровите си и слугините. От високото й жилище се откривала телка на домашните птици. Празникът се нарича още
великолепна гледка към намиращите се в далечината Женска Коледа, тъй като девойките се пременят, обипланини, гори и равнини, към светлия небесен лазур.
калят домовете и пеят песни за здраве.
През времето, когато е била затворена, Варвара
Този ден има и гадателна насоченост в обичаите –
изучава външния свят от прозореца и има много вре- по седенките се извършват гадания коя девойка за кой
ме да размишлява за Бога. Когато баща ù разрешава да момък ще се омъжи.
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5 декември – Св. Сава Освещени
Свети Сава, основателят на много манастири в Палестина и
на знаменитата лавра,
известна под неговото
име, в тридесет и първата година от царуването на гръцкия император Теодосий Младши, се ражда в областта Кападокия, в село, наречено Муталаска, от богати и
знатни родители. Поради несъгласие между роднините, на които е поверено неговото възпитание през време на служебното пътуване на баща му в Александрия,
той още 18-годишен се поселва в манастир. Там получава образование, обиква монашеския живот и е подстриган за монах. Желаейки да служи на Бога в по-усамотено място, младият монах оставя манастира, в който живее, и се отправя за Йерусалим да се поклони на
светите места и да посети палестинските пустинници.
Прекарва дванадесет години в Теоктистовия манастир, където се отдава изцяло в служба на Бога и минава всички монашески служби с безропотно послушание и усърден труд. Накрая решава да търси още поголямо усамотение. Премества се в една пещера и там
прекарва дни и нощи в молитва и труд.

След много години, прекарани в палестинската пустиня, Сава има радостта да види майка си, която, след
като овдовява, се премества в женски манастир близо
до Йерусалим. Като получава след нейната смърт богато наследство, Сава построява няколко манастира и
болници, основава две страноприемници – една в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се оформя лаврата или големият манастир. В него се събират
много братя и йерусалимският патриарх поставя Сава
за духовен ръководител на отшелническите обители.
Той поучава братята с думи и със своя пример, учи ги
на кротост, смирение, безмълвие, упование на Бога.
Почива в пещерата си на 94-годишна възраст в 533 г.
През цялото Средновековие лаврата„Св. Сава” е средище на активна книжовна дейност и място за поклонение на поклонниците от източноправославния свят.
В обредната практика на българите трите поредни
празнични дни – Св. Вмчца Варвара, Св. Сава и Св. Никола, чествани на 4, 5 и 6 декември, образуват един общ
празнично – обреден комплекс. В българския фолклор
за обичаите, съпътстващи празниците има поговорка:
„Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща“. В
тези характеристики на празниците са очертани всъщност основните им различия.
Таня Пилева – библиотекар

Де жур ст во
През седмицата дежурни класове бяха
4а клас с кл. ръководител Вилиана Делчева
6г клас с кл. ръководител Галина Минева
Дежурните ученици изпълняваха отговорно своите
задължения.
Оценяването на класните стаи мотивира децата и
те активно се грижеха за чистотата на училищната
сграда и двора.

Най-чиста класна стая за изтеклата сезмица:
• Начален курс
1а клас с кл. ръководител Виктория Стойнова
4в клас с кл. ръководител Гергана Стоицова
• Среден курс
5г клас с кл. ръководител Силвия Милева
6в клас с кл. ръководител Роза Зафирова

У ч илище н живот
Учебна работа
Урок в Археологическия музей
На 23.11.2010 с учениците от 4 б клас беше проведен урок на тема „България – земя на древни цивилизации” в Археологическия музей. На
място децата се запознаха с начина, по който
са живели нашите предци в древни времена.
Те добиха представа за най-старите жители на
Балканския полуостров – траките. Чрез увлекателната беседа на служител от музея, успяха да
се потопят в специфичната атмосфера на отдавна отминалото време. Всички занемяхя пред
златните накити и ювелирното майсторство на
траките. Запознаха се с артефакти от живота на
гърците и римляните, които са населявали земите ни. Почувстваха се изключително горди,
след като разбраха, че живеят в град, който е
на пето място в света по своята древност.
Николина Търева – кл. ръководител на ІVб клас
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Изложба от детски рисунки
През изтеклата седмица беше подредена изложба от ученически рисунки в коридора на първия етаж.

В нея участваха ученици от шести и седми клас. Шестокласниците се представиха с декоративни
композиции.

Седми клас
представя
есенни
пейзажи.
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Милена Бочукова – учител по изобразително изкуство

Обучение за учителите от начален курс
Учителите от начален курс, част от преподавателите по Английски език и ПД УВД нач. курс – Даниела Букович проведоха обучение „Тестове в начал-

ното образование”. Водещ на обучението бе доц. д-р
Румяна Танкова – преподавател в ПУ ,,Паисий Хилендарски”.
Оценяването в обучението като фактор за неговата ефективност бе дискусията, в която се включиха
участниците, изразявайки мнения от различни ролеви позиции.
Учителите разработиха тестови задачи по таксономията на Блум за отделните учебни предмети. Определиха критериите за оценка, съобразени с ДОИ
за учебно съдържание.
Участниците се обединиха около идеята, че постигане на целите на оценяването, допринася за повишаване на ефективността на реалното обучение в
училище.
Гергана Стоицова – начален учител

Да направим Интернет по-безопасен за децата
СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ И ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В
ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ
Безспорно, обясним е все по-големият интерес към
Интернет от страна на младото поколение, което ще
търси личностна и социална реализация през века на
информационните технологии. Но... внимание! Интернет крие своите опасности. Децата, и малки, и поголеми, вероятно не си дават сметка за рисковете да
си в Интернет. Действителността ни представя редица
неопровержими примери за различни варианти на
кибер престъпност. В мрежата влизат, за съжаление,
и злонамерени хора. Разчитайки на детската наивност,
те умело използват Интернет пространството с престъпни намерения – сексуални посегателства, измами и
трафик, насочени предимно към малолетните и непълнолетните. Една от най-значимите, може би, цели на
настоящото послание е да насочи вниманието ви към
тази тревожна тенденция. Това налага необходимостта
от съблюдаването на основните правила за ползване на
Интернет и обсъждането им в семейството, а именно:
РОДИТЕЛИ!
* Обяснете на вашето дете какви рискове крие Интернет за тях; че не трябва да се доверяват на никого, с
когото са се запознали в чат или по друг начин в Интернет! Възпитайте ги в предпазливост!
* Използвайте Интернет семейно, винаги се интересувайте какво точно прави вашето дете, докато е в Интернет и с какви хора общува!
* Не позволявайте на детето си да отива на срещи, уговорени с човек или хора, с които се е запознало в Интернет. Ако все пак отиването на такава среща е наложително, непременно го придружете!
* Ако попаднете на материал или съобщение в Интернет, което ви обижда, шокира, смущава, или вашето
дете ви покаже такова, напуснете страницата/чата и ни
сигнализирайте, като използвате бутона „сигнализирайте“ от менюто вляво, за да можем да предприемем

необходимите действия за прекратяване на евентуална криминална дейност!
Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
Описание на програмата Child Defender
Програмата Child Defender е създадена с цел защита
на потребителите – деца при ползване на интернет.
Тя е филтриращ софтуер – филтрира се съдържанието
на сайтовете и се отказва достъп до тях, ако съдържат
нецензурни думи. Има възможности за ограничаване
на достъпа до самия компютър, до Интернет или до отделни програми.
1. Основна задача на програмата е ограничаване достъпа на потребителите до определени сайтове.
– Списък на разрешените сайтове
– Списък на забранените сайтове
– Списък на забранените думи
2. Друга основна задача на програмата е да блокира
достъп до избрани от родителя програми
3. Child Defender дава възможност да се въведе период
от време, когато Интернет ще е недостъпен.
4. Друга полезна функция на програмата е възможността за въвеждане на часове от денонощието, през
които ще бъде отказан достъп до компютъра.
5. Пълната версия на Child Defender (не Compact версията) предоставя възможност да се запазва информация за дейностите на детето.
Описание на пакета: Име на файла childdefender. Версия 3.0.0. Размер 13.34MB. Работи под Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows
2003 Server, Windows Vista, Windows 2008 Server,
Windows 7. Минимални изисквания 100 MB дисково
пространство, 512 MB RAM, 1 GHz процесор
Линк за сваляне на програмата:
http://www.childdef.com/bg/download.html

Десислава Радионова – учител по математика
и информационни технологии
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Детско творчество

Туфо

Е

(разказ по действителен случай)

дин ден, както си играехме с приятелките
ми, намерихме две малки котенца, оставени в
кашонче до един казан за боклук. Те бяха на около
три седмици, гладни, мокри и мръсни. Едното
беше рижаво, на ивици – по-тъмни и по-светли.
Приличаше на малко тигърче, със зелени ококорени
очички. Другото беше на петна, бяло и рижо, със
сини очички. Бяха братче и сестриче, но бяха
твърде малки, за да оцелеят без родителите си.
Двете с приятелката ми не се отказахме. Взехме
кърпи, увихме ги и ги занесохме при ветеринар, за да
ни каже какво да правим. Той ги претегли, премери
и прегледа. След това каза:
– Бихте могли да ги спасите, но няма да е лесно.
Трябва да ги храните с бебешко мляко, на всеки
два часа и денем, и нощем с помощта на биберон.
Трябва да сте им като майки.
Инес и аз бързо се съгласихме и решихме кое
коте на кого да бъде. Рижото се падна на мен,
а петнистото – на нея. Купихме им специални
биберони за котета и започнахме да се грижим
за тях. Следващите няколко седмици минаха в
хранене, завиване, галене и игри с котенцата. Аз
кръстих моето Туфо1, а Инес нейното – Лейди.
Полека-лека малките поспаланковци се превърнаха
в големи бандити.
Най-важният момент в живота на Туфо беше,
когато се научи да лочи сам. Беше толкова горд,
че всеки път, като минех край него, той излочваше
няколко глътки, сякаш искаше да каже: “Ето, виж!

Мога и сам. Аз вече съм голямо коте”. По-късно
той се приучи да яде гранулирана храна за котки
и да пие сам вода. Туфо беше най-игривият малък
котарак, който някога бях виждала. Всеки път,
когато му хвърлях нещо малко, той хукваше да го
гони, а след това с часове се боричкаше с него.
Веднъж с майка ми решихме да го пуснем на
двора, защото в къщи правеше толкова пакости,
че никой не можеше да повярва – дереше тапетите,
мушкаше се в гардероба, събираше килимите и
вършеше още куп други бели.
На двора той беше щастлив. Намери си
приятелчета и стана още по-игрив. После започна
да се разхожда извън нашия двор. Един ден обаче
не се върна. Аз бях много тъжна, защото не знаех
къде е и какво прави. После ваканцията свърши
и училището започна. Споменът за Туфо бавно
избледня. Няколко месеца по-късно, докато се
разхождах, видях един едър риж котарак с очите
на моя Туфо. Катереше се по едно дърво и гонеше
една птичка като истински млад ловец. За момент
се замислих дали да не си го взема обратно, но по
погледа му разбрах, че на свобода той е по-щастлив.
Той вече не живееше при мен, но бях сигурна,
че винаги ще помни как, когато е бил малък, едни
нежни ръце са го спасили – моите.
[1] Туфо е името на героя от книгата „Приключенията
на Туфо, рижия пират“, Г. Константинов

Белослава Генова VІ б клас

Фриданка и Жаборанк
Котето Фриданка живее във къщурка,
а жабата скоклива във локвата цамбурка.
Фрида е игрива, мила,
но понякога хаплива.
И тъй котенцето Фрида
живее в къщичка от глина,
а жабата скоклива покрай нея мина.
Фрида – котката игрива
Скокна върху тази жаба закачлива.
И тъй играеха си двете –
Фрида в глинена къщурка,
жабата в локвата цамбурка.
Явор Ангелов 3а клас
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Коме нтари
Наказания на ученици
Наказанията на учениците за нарушения, извършени във връзка с дейностите в училище или извън
училище, могат да бъдат налагани от Директора на
училището.
Правилникът за прилагане на закона за народната
просвета (ППЗНП) регламентира видовете наказания,
нарушенията за които могат да бъдат налагани, реда
за тяхното налагане, както и последиците.
Видовете наказания, които могат да бъдат налагани са: забележка; извършване на дейности, в полза
на училището в свободното от учебни часове време;
предупреждение за преместване в друго училище и
преместване в друго училище. ППЗНП регламентира
и друго наказание – преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение, но тя се прилага
само при ученици, навършили 16-годишна възраст,
което не може да бъде приложено при нашите ученици, предвид възрастта им.
Нарушенията, за които могат да се налагат наказания са свързани с допускане на определен брой неизвинени отсъствия или при системни нарушения на
задълженията, определени в ППЗНП и в Правилника
за дейността на училището.
При констатиране на нарушение класният ръководител е длъжен незабавно да уведоми родителя.
Изясняването на нарушението се извършва чрез
изслушване на ученика. Практика в училището ни е
изслушването да стане в присъствието на класен ръководител, помощник-директор по УВД и педагогическия съветник. Класният ръководител изготвя доклад
до Директора, в който описва нарушението и мотивите за предложението си за налагане на наказание.
Когато предложението е за наказание “Забележка”,
директорът изслушва ученика и проверява фактите

и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Когато класният ръководител предлага друг вид
наказание, се провежда заседание на педагогическия съвет, където става изслушването на ученика. В
тези случаи освен родителя се уведомява и дирекция
“Социално подпомагане” с цел осигуряване на защита от представител на отдел ”Закрила на детето”. При
изслушването на ученика по време на заседанието на
педагогическия съвет могат да присъстват и родител,
и представител на дирекция “Социално подпомагане”.
В тези случаи наказанието се налага със заповед на
Директора по предложение на педагогическия съвет.
В заповедта на Директора за налагане на наказанието
се посочват мотивите, срока, в който действа наказанието, органът, пред който може да бъде обжалвано
наказанието (в нашите случаи това е Регионалният
инспекторат по образованието в Пловдив).
Задължително се уведомяват родителите за наложеното наказание като им се връчва копие от заповедта на Директора. Наложените наказания се отразяват в ученическата книжка, в дневника на класа и
в характеристиката на ученика. Когато наказанието е
«Забележка», то се обявява пред класа.
Наказанието се заличава с изтичане на срока, за
който е наложено, или предсрочно по реда, по който
е наложено. Заличаването на наказанието се отбелязва в ученическата книжка.
Основание за налагане на наказания на учениците са разпоредбите на чл.139, ал.1, т.1-4 и ал.2; чл.140,
ал.1; чл.140а – 140з от Правилника за прилагане на
закона за народната просвета, както и чл.76 – чл.80 от
Правилника за дейността на училището.
Лилия Топчийска – помощник-директор УВД

П ре дставяме ви ....
Трафик на хора или съвременното робство
През миналата седмица присъствах на обучение на тема „Трафик на хора”, организирано от
Националната комисия за борба
с трафика на хора към Министерски съвет. Целта на този семинар
беше участниците в него – педагогически съветници и учители – да
получат теоретични познания по
проблема: да се запознаят с причините и механизмите за попадане в трафик, с уязвимите и рискови групи, с практически модели и
подходи за превенция.
Но аз освен психолог, съм майка на син и дъщеря, и това, което

чух като факти и видях във филмовите материали, дълбоко ме
потресе. Реших да споделя с вас
не информацията, а емоциите, а
те бяха много, силни и противоречиви. Изпитах страх, а после гняв,
болка, възмущение, тъга, и обида
....Наистина смесени, объркани
чувства, които отвориха много
въпроси за размисъл.
В повечето случаи, когато чуем
за нечия трагедия, си мислим:
„На мен това едва ли може да се
случи”. Но дали е действително
така, застраховани ли сме? Дали
зависи само и единствено от нас

да предпазим децата си от трудностите и рисковете в живота или
е по-добре да ги научим как сами
да се справят. Аз бих предпочела
второто.
Общувайки ежедневно с децата
в училище, забелязвам, че голяма
част от тях са плахи и неуверени
при вземането на решения, трудно се справят в конфликтни ситуации, спонтанно изразяват емоциите си и трудно контролират
поведението си. Това е нормално,
та нали са деца – нямат нашите социални умения и житейски опит.
(продължава на 10 стр)
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Ние родителите сме тези, които
ще ги научим: ще ги подкрепяме,
когато имат нужда от подкрепа;
ще ги оставяме да се справят сами,
когато могат да справят; ще ги научим да разграничават доброто от
злото, и как да бъдат себе си без
да нарушават правата на другите. Ще насочваме и моделираме
чрез своя пример формирането
на личността на децата си, техните
убеждения и ценности.
Сигурна съм, че всеки от вас в
някакъв момент и по някакъв повод е разговарял с детето си за
тютюнопушенето или наркотици-

те, за СПИН и рисковото сексуално поведение при по-големите, и
други сериозни негативни социални явления.
Трафикът на хора е един от тези
глобални проблеми, за които е
добре децата да знаят, още повече че в медиите присъстват често
примери за това. Вие ще прецените сами, познавайки характера и
емоционалната зрялост на своето
дете, кога е дошло времето за този
разговор и как точно да подходите. Тогава ще го направите с любов
и грижа за неговото бъдеще.
Добре е да знаете: какаво е тра-

фик, какви видове трафик съществуват, причини и механизми за въвличане, кой е застрашен – рисково
поведение, какво трябва да знаем,
за да се предпазим. Информация
в тези направления има доста в
Интернет. Ако се интересувате от
темата, ще подготвя обобщен материал за следващ брой. Очаквам
Вашите мнения и идеи за теми, които бихте желали да видите в Aleko
– online на електронния ми адрес

zdravka_petrova@oualeko.com

Здравка Петрова – педагогически
съветник

Неповторими кътчета от българската природа
Беглик Таш

На пет километра от Приморско, в буферната зона
на резерват Ропотамо, близо до нос Маслен нос, се
намира местността Беглик Таш. През 2003 година там
бяха направени поредица от археологически разкопки. Проучванията доказват, че на мястото е имало
тракийско светилище от XIV век преди Христа, разказва ръководителят на разкопките Цоня Дражева.
Тук могат да се видят частично обработени скални късове, жертвени огнища, долмени с големи размери.
Според специалистите в култовия комплекс са
извършвани жертвоприношения, посветени на богинята-майка. Затова свидетелстват откритите дарове от полускъпоценни камъни. Някои специалисти
смело сравняват Беглик Таш със Стоунхендж във Великобритания – най-известната в света група от ме-
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галити, около която всяка година в деня на лятното
слънцестоене се събират хиляди последователи на
движението Ню ейдж, за да посрещнат най-дългия
ден в годината.
Беглик Таш край Приморско е далеч от подобна популярност, но е факт, че тук идват все повече
туристи специално, за да видят огромните камъни,
струпани един върху друг сякаш от ръцете на гигант
с нечувана сила.
Легендата разказва, че Одисей е преминал през
светилището, за да се допита до прорицателите и да
пренесе дарове на боговете, преди да се отправи на
митичното си пътешествие.
Зорка Христова – начален учител

З Н А Е Т Е

Л И
Кой е измислил шахмата?

Според повечето специалисти шахът е дошъл от
Индия. Оттам през Персия и Арабия се разпространява в Европа и с течение на времето претърпява някои
промени. Днешните правила за игра на шах важат за
цяла Европа от 1550 г.
Имената на фигурите, които се използват в шаха,
говорят за някои житейски привички в Европа от времето преди 16–ти век. Всеки от двамата играчи има
по един цар, една царица (дама), офицери и войници (пешки). Играта олицетворява битката между две
равностойни армии. Войниците, които по брой са най
– много, представят пехотинците.
Всеки играч има по два топа. В хода на играта той
има право веднъж да размени едновременно места-

та на топа и царя, така наречената рокада. Обозначението „рокада” напомня, че топът от шаха на древноперсийски се нарича РОК; носи и името на митичната
птица Рок, която са смятали за толкова силна, че можела да вдига слонове. Как тази птица е попаднала в
шаха не се знае.
Изразът „шахмат” идва от арабското „ал – шах – мат”
и означава „Царят е мъртъв”.
Някои историци смятат, че шахът и играта дама в
началото не са възприемани като игра, а са използвани от гледачките, за да познават бъдещето чрез разположението на фигурите.
Таня Пилева – библиотекар

Рефе ре ндум
Честитим рождените дни на
всички, родени през тази седмица
с пожелание за много успехи!

РОЖДЕНИ ДНИ
НА УЧЕНИЦИ
22 – 28 ноември
22 ноември:
Ангел Даскалов – 7б
23 ноември:
Георги Белаков – 6в

нашето предложение за месец декември
Седмица

Музикални
шедьоври

I

26 ноември:
Джем Абаз – 4в
Мартин Карадимов – 5а
Гергана Демирева – 6б
27 ноември:
Васил Станоев – 1а
Христо Димитров – 3а
Георги Тасев – 6в
28 ноември:
Виктория Матеева – 3в

Класицизъм
В.А. Моцарт

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Вашите
Известни
Музикално
Вашите
предпочитания изпълнители пътешествие предпочитаиз света
ния

Музика,
подбрана
от ученици

Максим
Мрвица

II

Руска музика
Музика,
П.И.
подбрана
Чайковски от ученици

Максим
Мрвица

Италия

Музика,
подбрана
от
ученици

III

Български
Музика,
Класици:
подбрана
П. Владигеров от ученици
П. Стайнов

Ингви
Малмстийн

Бразилия

Музика,
подбрана
от
ученици

IV

Български
Музика,
Класици:
подбрана
П. Стайнов от ученици
П. Владигеров

Коледни
песни

Коледни
песни

Коледни
песни

24 ноември:
Александра Самуилова – 1а
Ридван-Весел Караман – 6г
25 ноември:
Радина Сапарева – 4а
Любен Шиндов – 4в

Понеделник

Испания Музика,
Фламенко подбрана
от
ученици

Нина Димитрова – учител по музика

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния
адрес:
aleko-online@oualeko.com
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