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å-âåñòíèê íà ÎÓ “Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ”                            Áð. 52, ãîäèíà 3, 14 ìàé 2012 ã.

Ó×ÈËÈÙÅÍ ÆÈÂÎÒ

КАМПАНИЯ

“ДА СПАСИМ ДЪРВО”

       Във връзка с националната кампания „Да изчистим България за един ден” ние, учени-
ците от Училищния парламент и клуб „Приятели на книгата”, в знак на съпричастност, 
обявяваме своя акция „Да спасим дърво”. 

       На 17 май ще събираме стара хартия за вторични суровини. 

       Уважаеми съученици, родители и учители, присъединете се към нас, изчис-
тете своите домове и офиси! 
       Средствата от предадената хартия ще бъдадт използвани, за да се закупят 
нови книги за обогатяване фонда на училищната библиотека.

Училищен парламент и клуб „Приятели на книгата”

   Знаете ли, че рециклирането на 1 тон хартия спасява 17 
дървета?
    В страната ни годишно се изхвърлят около 4 милиона тона 
отпадъци и тяхното количество непрекъснато се увеличава.
    Капацитетите на сметищата са на изчерпване. 
    Количествата токсични вещества, които се отделят при из-
гаряне на отпадъците са големи.
    От цялото количество боклуци, които генерираме, 45 %  са 
от хартия.
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БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

     1. Пресичай само на зелена светлина на светофара, като се 
огледаш внимателно в двете посоки!
     2. Преминавай на пешеходна пътека внимателно, макар да 
имаш предимство!
     3. Не пресичай улицата тичайки, пред паркирали коли, или 
пред спрял автобус!

     1. Карай на определените за това места!
     2. Винаги носи предпазна каска!
     3. Не излизай внезапно на уличното платно!
     4. Не преминавай пред и зад спряло превозно средство, за-
щото няма  видимост!
     5. Карай ролери, скейтборд и тротинетки само в паркове и 
градини като се внимава за деца и възрастни хора!

1. Не вози малки деца на предната седалка!
2. Очаквай възможни реакции на децата, когато са на пътя!
3. Карай с безопасна скорост!
4. Намалявай, когато по улицата се движи дете!

ПРАВИЛА
ЗА

ПЕШЕХОДЦИ

ПРАВИЛА
ЗА

ВЕЛОСИПЕДИСТИ

ПРАВИЛА
ЗА

ВОДАЧИ НА
ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

ПОМНИ, че на пътя има агресивни шофьори, които застрашават сигурността! 
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ÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

БАСКЕТБОЛ

      На 24 април, вторник, в 13:35 започна провеждането на 
вътрешноучилищния турнир по баскетбол на петите кла-
сове. Първо място заеха 5 в клас, на второ място се кла-
сираха 5 а клас, а на трето – 5 б клас. Съдии бяха ученици 
от седмите класове. Мачовете се оказаха доста оспорва-
ни, с голяма конкуренция. Въпреки това класовете се 
справиха отлично.

Ели Захариева – 6 а клас

      На 25 април, сряда по същото време, се проведоха 
срещите на седмите класове, но този път спортът беше 
волейбол. Този турнир е традиция в нашето училище. 
Титаните от „а” клас безпроблемно преодоляха съпро-
тивата на „б” и „г” клас. Победителите във всяка друга ка-
тегория „в” клас този път се задоволиха с бронз. Техните 
невероятни постижения в областта на хандбала, химия-
та, българския език и литературата са наистина значи-
телни. Победителите „а” клас постепенно застигат „злат-
ните момчета и момичета” от „в” клас, но все още са назад 
от най-талантливите 23 юноши и девойки в училището. 

 Борис Улянов – 7 в клас

      Последното първенство се състоя на 26 април, 
четвъртък. Учениците от шестите класове играха 
хандбал. Първо място заеха 6в клас. На второ място се 
класираха 6г, на трето място се наредиха 6б и четвърти 
останаха 6а клас. Въпреки голямата конкуренция и 
оспорваната игра класовете запазиха приятелските си 
отношения. 

      И в трите турнира учениците показаха, че са много 
добре подготвени и дадоха най-доброто от себе си. 

Боги Ташева – 6 а клас

ХАНДБАЛ

ВОЛЕЙБОЛ
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      Господин Минчев, как се прави вестника?
   Във вестник „Марица” работят журналисти, 
разделени на няколко екипа – отдел „Общество”, 
отдел „Стопанство”, отдел „Външна и вътрешна 
политика”, отдел „Репортери”, отдел „Спорт” и от-
дел „Култура”. Всеки ден в 11.00 се провежда опе-
ративка с шефовете  на тези екипи. Обсъжда се 
кои са важните теми от деня и какво трябва да бъ-
де включено във вестника. След това се разпре-
делят отговорностите и всеки започва да работи 
по определена тема. В течение на деня някой от 
тях могат да претърпят промяна.
      В 17.00 се прави втора оперативка, т. н. „пла-
ньорка”, на която се уточняват материалите, които 
ще бъдат отпечатани същата вечер и се решава 
какво ще включва утрешният брой. Те се предават 
на водещия на броя, който следи цялостния про-
цес на изработка на вестника. Грешките се редак-
тират от коректори и преди да бъде даден за печат 
вестникът се одобрява от главния редактор.
      Към 18.00 се прави началната страница с во-
дещите новини. Тя се оформя по-късно от вът-
решните страници на вестника. После започва  
набирането на материалите, разполагането им по 
страници и цялостното оформяне на вестника. В 
полунощ започва печатането му на печатните ма-
шини. 
      Има ли разлика между електронния и пе-
чатния вариант на вестник „Марица”?
      Преди да напише своя материал за вестника 
всеки журналист подготвя кратък анонс за елект-
ронния му вариант, но дигиталната информация 
излиза малко по-късно от тази в печатното изда-
ние. Това се прави с търговска цел – за да бъде 
продаваем вестникът. Материалите, които се 
предполага, че могат да бъдат видени и в други 

       През изминалата седмица участниците в клуб „Училищни медии „Алеко” посетиха  изда-
телството на вестник „Марица”. Главният редактор Любомир Минчев отговори на техните 
питания, а после им показа машините, на които се печатат вестника. 
         Ето част от въпросите, които му зададоха „малките репортери”:

КАК СЕ ПРАВИ
ВЕСТНИК ?

КАК СЕ ПРАВИ
ВЕСТНИК ?

Интервю с Любомир Минчев – 
главен редактор на
вестник „Марица”

Интервю с Любомир Минчев – 
главен редактор на
вестник „Марица”

вестници се публикуват в целия си обем в сайта, 
но тези които са разработка единствено на вест-
ник „Марица” – коментари, анализи и т.н. се пред-
ставят само накратко. Статиите излизат в по-раз-
ширен вариант в печатното издание. 
      От къде черпят информация за своите 
статии репортерите?
      Обикновено ходят на мястото на събитието, 
вестник „Марица” има свои кореспонденти във 
всички по-големи градове в областта. За нацио-
налната и международната информация се позо-
вават на информационните сайтове. Тъй като ви-
наги има риск да бъде подадена грешна инфор-
мация, фактите се потвърждават поне от три из-
точника.
      Какво е работното време на журналис-    
та?
      Журналистите нямат определено работно вре-
ме и работно място, защото те трябва да бъдат на 
събитията сред хората и да събират информация. 
В събота обикновено работят по сайта, а в неделя 
и през празничните дни има дежурен екип, който 
включва по един журналист от всеки отдел. 
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      Кои са най-важните неща, които един 
журналист трябва да знае, когато прави ин-
тервю?
      Когато му предстои интервю, журналистът 
трябва да бъдат много добре подготвен - да има 
предварителна информация за личността, която 
ще интервюира, а не да научава всичко от него в 
момента на срещата. Когато е информиран за 
всеизвестните факти свързани с тази личност, той 
се опитва да получи допълнителна информация и 
по този начин да направи интервюто интересно за 
читателите на вестника, да ги запознае с нещо 
ново. Важно е също да намериш любопитен съ-

беседник. Интервю, което е банално и от него ня-
ма какво да се научи не си заслужава да бъде 
публикувано.
      Господин Минчев, за или против „жъл-
тите” вестници сте?
      Аз имам по-особено мнение за тях – не ги 
наричам „жълти”, а масови вестници, защото те са 
с най-големи тиражи. Това показва, че народът 
имат потребност от тях. Много хора не вярват на 
нещата, които се пишат в тези вестници, но 
въпреки това ги четат, защото се нуждаят от такъв 
тип четиво. Българинът обича да му разказват 
истории, да му показват как богатия също може да 

плаче и страда, харесва му да „наднича през клю-
чалката в чуждия живот”. Доста често инфор-
мацията в тях се оказва вярна. Всеки вестник има 
своите източници, на които се позовава в раз-
личните служби като полиция и др., но не винаги 
може да ги издава.
      За да е добър един журналист, трябва ли 
да е завършил журналистика?
      Мое лично мнение е, че най-добрите журна-
листи, нямат такова образование. И докато за 
телевизията и електронните медии то е задъл-
жително, за вестниците не е от толкова голямо 
значение. По-важно е да имаш необходимите 

познания в областта, за която пишеш. Да разпо-
лагаш източници, контакти и връзки с хора от раз-
лични среди, както и да имаш желание да се за-
нимаваш с това.
      Кой е любимият Ви журналист?
      Кеворк Кеворкян – той е страхотен телевизио-
нен журналист. Преди години беше водещ на пре-
даването „Всяка неделя”, а сега пише статии във 
няколко вестника.

Галена Колаксъзова, III в клас
клуб „Училищни медии „Алеко”
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КЛУБ

Надпреварата в дисциплините “Бойно разгръщане на 
състезателна пътека” и “400 м щафетно бягане с препятствия”. 

РАЙОННИ СЪСТЕЗАНИЯ НА
МЛАДЕЖКИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ОТРЯДИ

“МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” - 26.04.2012 Г.
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН “ПЛОВДИВ”

     Oтбор на ОУ „Алеко Константинов“:
Ангела Ночева, Елеонора Комитова, 
Александър Чапарев, Весела Рангелова, 
Виктория Бозукова, Ивайла Текелиева, 
Кристиана Кансъзова, Недялко Дочев, 
Радина Сапарева, Симона Рангелова, 
Стефан Пепелянков и Марио Илиев.

Ръководител на клуб „Млад огнеборец“: Васка Гуджева
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Äåòñêî

      òâîð÷åñòâî

     Михаил старателно пазел колата си.
     Един път отишъл в Мола да купи подарък 
и я оставил на паркинга. Там имало десетки 
други коли като неговата. 
  Изведнъж осветлението прекъснало и 
собствениците на колите се лутали, и не мо-
жели да открият колите си. 
     По това време минала патицата Миренда. 
Тя извикала своите приятелки патиците. Вся-
ка се качила на кола и почнала да квака. 
Собствениците намерили колите си, защото 
патиците квакали с различни гласове.
     Всички се прибрали доволни вкъщи.

Ирина Арнаудова - 2 г клас

     На пейка в парка сядали хората от един град да се любуват на птичките, фонтаните и 
красивите растения. Един ден обаче, една от дъските й се счупила. Всички подминавали 
старата пейка. Тя си казала:
     -  Никому не съм нужна!
     А зад нея се чуло тънко гласче:
     -  Аз ще ти помогна! – казало едно пълзящо цветенце. – Ще се увия около теб и когато 
дойде градинаря ще види счупената ти дъска.
     Не минало време, градинарят подрязал увитото цвете около пейката. Извикал дърво-
делеца и не само сменил дъската, но и я лакирал цялата.
     Пейката заблестяла като нова.

Георги Балабанов - 2 г клас

     Седнала една тенджера на котлона 
да вари боб. Била пълна до шия с во- 
да, боб и вкусни подправки. Зачакала 
да заври. Чакала, чакала, не завира во-
дата в нея. Пипнала се по главата, ка-
пакът го няма.
     - Ах, каква е забравана!
     Провикнала се на мързеливия капак 
да й помогне.
     Щом капакът застанал на мястото    
си, бобената чорба завряла.
     Стопаните се нахранили и благода-
рили на тенджерата и капака.
         

Рая - Неда Борисова - 2 г клас

БЪРКАНИЦА

ТЕНДЖЕРАТА И КАПАКЪТ

ПЕЙКАТА
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       Един ден камионът срещнал кола и казал:
       - Ей, махни се, малката! Как е там долу!
       Камионът продължил самонадеяно, но карал 
без да гледа, докато се заклещил между 
стълбовете на един мост.
       Колата извикала „пътна помощ“. Изтеглили 
камиона и той осъзнал, че малките 
асфалтомобили имат сърце. Извинил се и 
благодарил. Оттогава станали неразделни 
приятели.

Рангел Трифонов - 2 г клас

       На шкафчето имало нощна лампа и часовник. Лампата била нова, красива и голяма, а 
часовникът – кръгъл, стар и малък. Лампата много се гордеела с  красотата си и смятала 
себе си за важна.
       - Аз съм много по-мощна – казвала тя на часовника. – Без моята светлина хората няма 
да виждат колко е часът.
       Един ден лампата угаснала, а старият часовник продължил да щрака: тик-так, тик-так.
       На другия ден сменили крушката и тя пак светнала, по-ярка от всякога, сякаш лъчите 
й галели всичко, дори стария часовник.

Ярослав Докузов - 2 г клас

       Ключ и врата били неразделни приятели и всеки ден 
си разговаряли.
       - Много ти благодаря, че ме задържаш затворена 
и никой чужд човек не може да влезе в къщата – 
казвала вратата.
       - Няма защо! Без теб пък няма да мога да върша 
работата си – отговарял ключът.
       Така всеки ден си благодарили взаимно, докато 
един ден стопанинът отключил и забравил ключа в 
коридора.
       Вратата тъгувала за ключа и била винаги отключена
. Ключът също тъгувал. 
       Стопанинът намерил ключа и го поставил на 
мястото си.

Мария Минчева - 2 г клас

КАМИОН И КОЛА

ВРАТАТА И КЛЮЧЪТ

ЧАСОВНИК И ЛАМПА

МОЛИВЧЕ И ГУМИЧКА

- Гумичке, защо постоянно ме следиш?
- Защото допускаш грешки, моливче!
- Мене ме държи детска ръка. Нима детето всичко знае?!
- Аз съм верен помощник на децата и се бия срещу червения  
химикал на госпожата.

Радостина Стоева - 2 г клас    



9

ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Cinderella - The Real Story
I'm sure you have all heard the story of Cinderella. You know 
the beautiful girl with the two mean step-sisters, and wicked 
step-mother. Well you already know the ending, the beautiful 
girl marries the handsome prince, and they live happily ever 
after. Well that was the fairy tale, this is the real story.

My name is Oscar and I am a mouse. I am not related to Mickey, 
Minnie, or Mighty, (even though there is a small resemblance to 
that super-hero Mighty mouse). I live in the attic in Cinderella's 
house. You might say Cindy and I were roommates.

                                  When she was small, and her father was alive, we shared a beautiful room downstairs. 
But after her father died, she was put in the attic. I naturally followed, because I knew she would need my 
company. And need me she did. At first, she thought of me only as a common ordinary mouse. Night after 
night she would throw me crumbs. (I thought she was very kind). Then one night, after her step-mother 
locked the door, she began to cry. I climbed up on Cindy's lap. She talked to me and gave me my name. I 
thought at the time it was a nerdy name, "Oscar", but I am used to it now. I even kind-of like it.

Everyday I watched Cindy work so hard. Finally one day, quite by accident, I found a way to help her. You 
see, her step-sisters were ordering her around, and they made her cry. Cindy cried a lot. ( I never knew a 
girl could hold so much water!.) Anyway, I ran to Cindy and they saw me. 

Boy, you should have seen them clear the room!. Faster than a speeding bullet - they almost broke their 
necks as they ran screaming from the room. You should have heard them! "Eeeek... a Mouse!","Mother!!", 
"Help!!!". Cindy and I laughed so hard. It was a really good moment. 

Then there was the time when I hid on a plate of food that was meant for Cindy's step-mother. When she 
saw me, first she fainted, then she had hysterics for three days! Three days of peace!, that was really nice!. 

The only other person who was not afraid of me was
Esmerelda. She was Cindy's fairy God-Mother. We called
her Essie for short. She just popped up on the day of the
big ball. Poor Cindy had run herself ragged waiting on
those step-sisters, trying to do the impossible, and make
them… not beautiful… but just presentable. I mean they
were so ugly... it wasn't skin deep, it was all the way to
the bone!

Anyway, Cindy was talking to me in the garden, when
this strange looking woman walked through the gate.
Most people think she magically appeared in a beautiful
white light, but she didn't.

 She just walked in the yard with a
brown Foodtown shopping bag in
her hand. I really thought she was
here for a hand-out. Cindy must have
thought the same thing, because she
offered her a glass of milk and some
cookies. She didn't look much like a fairy
God-mother, either. Her dress was torn,
her shoes had holes, and her hair... well,
let's just say I've seen a better hair - do
on a horse I used to know.
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Anyway, while I'm looking around for something to use, the old girl goes in the bag again, and pulls out a small 
coach. It was just about my size. She put it on the ground, and darned if the thing didn't begin to grow! I ran 
for cover. When the coach finally stopped growing, it was just right for Cindy. The wonders of modern science! 

Right then Essie called me, and… like a dumb-dumb, I came. Before I knew what hit me, I had four hoofs and 
a tail. Seeing my alarm, Essie assured me it was only temporary. I didn't mind a little sacrifice for the cause 
(but I hate oats!). 

By this time Cindy appeared, and she was looking hot!. (I even tried to whistle, but it came out a whinny). 
Cindy got into the coach and then we all realized the old girl had forgotten one thing... a driver.

                  I mean, this fairy God-mother
looked like she needed a fairy God-mother.

I was about to say something
like "Hit the road", when Essie
asked Cindy why she was not

preparing to go to the ball. Cindy
told her she had no clothes or

transportation. Well!, faster
than you could say

" the rat ate the cheese",
the old woman reaches into

her bag and pulls out the most beautiful blue
all gown you have ever seen! It was royal blue, with little white stars, and it was just Cindy's size!

Then, she reached in her bag again and pulled out a white evening bag, a silver crown, and the famous glass 
slippers. ( I had to turn my head while she provided the unmentionables.) Then she told Cindy to hop to it, 
and go change her clothes, while she sees what can be done about the transportation. I told her to call a cab, 
but she said "One does not arrive at a Kings palace in a cab or a rent-a car!". 

At midnight, they were going to get a cold drink of
lemonade, when Cindy's dress started to come apart.

Well!, it didn't take a genius to figure out that she'd
better get out of there. So she took off, with the
Prince on her trail.

Fortunately he was clumsy, and he tripped. That
gave Cindy just enough time to jump into the
coach and leave the Palace grounds. About
half-way home the coach shrank so small, that
Cindy had to get out and walk. It was then when
she realized she had lost a shoe. Hobbling home
on one shoe is no joke!.

So she grabbed a frog hopping through the garden, and turned him
into a driver.

If you ask me, we would have saved a lot of time if she had just made
him a Prince instead. They're always doing that in other fairy tales,
but no, we had to do things the hard way.
 
Cindy was a smash at the ball. The Prince was totally
captivated.
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All night long, Cindy talked about the Prince, the 
ball, and the great time she had. It was like her 
tongue got stuck by a phonograph needle. Essie 
finally gave up and left about 4:30 a.m., mumbling 
something about creating a monster. Cindy wore 
herself out around 6:00 am. It was a good thing the 
"steps" slept late that morning, or Cindy wouldn't 
have had any sleep at all!. Later that afternoon, the 
word came through the cheese-vine. The Prince 
would begin a search for the love of his life tomor-
row. He had fallen in love at the ball last night, with 
a young lady he knew only by a slipper she left 
behind.

Миглена Влахова – учител по английски език

I was so excited to hear this news, I immediately went to tell Cindy. I must say she took the news rather well. 
With just a "Oh, that's nice to hear", she went back to her work. (I was expecting at least one jump for joy!)

The next day, the Prince came to our house and the "steps", (including their mother!), all tried to get their size 
10 feet into this size 4 slipper. It's a wonder the poor slipper didn't break!. Cindy was locked in the garden and 
had no chance to try on the slipper. 

That is when I saved the day. 

As the Prince entered his coach, I ran under the horses hoofs. The stupid beasts were so frightened of a little 
mouse, they ran straight through the garden gate, nearly trampling Cindy in the process. It's a good thing that 
girl is light on her feet!. 

The Prince was so apologetic it took him at least ten 
minutes before he realized this girl had not tried on the 
slipper. Well... we all know the end. She tried it on, it fit 
like a glove, and they lived happily ever after. 

So the next time you hear the story of Cinderella, 
remember you heard the real story here first... from a 
small grey mouse named Oscar.
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ØÀÕ  ÌÀÒ

БЕЛИТЕ
НА ХОД

ПЕЧЕЛЯТ

Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от бр. 51:
1.Tf8 Of8 2.Og6#

1-0
 

ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

КРАЛСКА ТЕТРА
      Особено оригинален е строежа на опашния плавник при сам-
ците: средните лъчи са издължени във вид на копия.
      Самеца се отличава от самката и по по-стройното си тяло и 
наситена окраска.
      Обикновено кралските тетри се държат надолу с главата под 
ъгъл от около 45 градуса. Ето защо е целесъобразно те да се 
отглеждат съвместно с почти вертикално държащите се пеци-
лобрикони.
    Основната окраска е златистожълта с виолетовосин и зеле-

      В родината си Колумбия достигат дължина 
от 6 см.
      За размножаване имат нужда от мека  леко 
кисела вода с температура до 27 градуса по 
Целзий. Може да хвърлят и оплождат хайвера 
си в общ аквариум с доста твърда вода.
      Самката изхвърля сравнително малко 
количество яйца - 80-100. Личинките са дреб-
ни и растат бавно. Дълго време те трябва да 
се хранят със ситна жива храна.

никав блясък. Коремчето е жълтеникавосребристо. Гръдните и коремните плавници са светложълти. 
Сравнително големите очи са сини.
      Кралските тетри са непретенциозни към условията на отглеждане и рядко боледуват. Хранят се с 
всякаква жива храна. Обичат да плуват в гъстите водни растения. Предпочитат умереното 
осветление.

Жанет Стоянова Бенин - 3 a клас
клуб „Училищни медии Алеко”, 

по материали от Интернет
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Ó×ÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ТРУДНИТЕ ДЕЦА
Смелчаците

Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на Андрю Фулър „Трудните деца”

Стратегии при възпитанието на смелчаците
    Няма как да избиете от главите на тези деца 
стремежа към приключения и адреналин. 
Единственият ви шанс е да намерите положител-
но форми на риск: лагеруване, мотокрос, скачане 
с бънджи, компютърни игри, пейнтбол, екстремни 
спортове, театрални кръжоци и т.н.
    Много важно е да осигурите на децата си въз-
можно най-спокойна среда. Използвайте освет-
лението, музиката, движението и храната като 
свои съюзници, за да влияете върху настрое-
нието. Ако възникне конфликт със Смелчак, в ни-
какъв случай не правете сцени пред приятелите 
му.
    Много от тях се затрудняват да подредят не-
щата в логическа последователност. Помогнете 
им да придобият това умение, като им задавате 
много въпроси в момента, в който планират не-
що. „Кажи ми сега, кое ще е първото нещо, което 
ще направиш?”, „А после?”, „И след това какво 

     Около 15 % от децата са безстрашни – те почти 
не се притесняват за собствената си безопасност 
или за тази на хората около тях. Причината не е в 
това, че сте ги възпитали погрешно, те явно 
просто така са се родили.
    Тези деца обичат силните преживявания, пре-
дизвикателството, вълнението и тръпката.  Най-
подходящата кариера за тях е в сфера, в която 
могат да изявяват дръзката си природа – пожар-
никари, парамедици, полицаи, каскадьори или 
майстори на екстремните спортове.
    Смелчаците се познават отдалеч. Те често на-
куцват или са бинтовани, а родителите им висят 
пред лекарските кабинети. Обикновено тези деца 
се затрудняват при дългосрочно планиране. Те са 
импулсивни и правят всичко в мига, в който им 
хрумне. Затова изчезването от дома, загубването 
в мола или в лунапарка, непрекъснатите синини 
и драскотини са чести събития в живота им. 
Обикновено те са много добри по сърце и нямат 
никакво намерение да ви притесняват или тре-
вожат. Понеже те самите не изпитват страх, им е 
трудно да предположат, че вие се притеснявате.     
Животът с такова дете е комбинация от възхи-
щение и ужас да не му се случи нещо лошо. На 
смелчаците им трябва помощ, за да не постра-
дат. Те не могат да преценят риска и да решат да 

се откажат, защото е опасно. Трябва им възрас-
тен, който навреме да ги предупреди или спре. 
    Типичната реакция на възрастните при без-
расъдното поведение на смелчаците е гняв, а по-
някога и отчаяние. И не само момчетата могат да 
се похвалят с подвизи. Момичетата от тази „зо-
дия” също са склонни на рисковани приключе- 
ния, които могат да бъдат както физически, така и 
социални. Да вържете такова дете за полата си    
е абсолютно противопоказно. Смелчаците имат 
нужда да натрупат жизнен опит, за да се научат 
да правят разумни преценки

става?” Ужасно сложно е да ги накарате да 
обяснят точка по точка какво ще направят, но по-
мага да бъдат по-добре подготвени за рисковете, 
които поемат. Освен това упражнения за ре-
лаксация, игри на въображението, визуализация 
и концентрация могат да им помогнат да постиг-
нат съсредоточеност. Добре е да си разработите 
кодова система от знаци, с които бързо и ясно да 
сигнализирате на детето, какво трябва да на-
прави. Например, „като вдигна ръка от брега, 
значи си влязъл твърде навътре в морето.”
    Смелчаците са „огън-деца”, те са добродушни 
оптимисти, които ако се научат да оценяват риска 
спрямо своите възможности ще успеят да пос-
тъпват по-разумно с помощта на своите родите-
ли.

и да взимат разумни 
решения. Естествено по-
някога е необходимо ро-
дителят да ги възпре от 
някое твърде рисковано 
начинание, но няма как 
да се предвидят и из-
бегнат всички рискове.
    Когато се намесите, за 
да предотвратите нещо, 
децата изглеждат обър-
кани и изненадани, какво 
толкова може да се слу-
чи. Те са оптимисти по 
рождение – дотолкова, 
че надценяват собстве-
ните си възможности.
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НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÌÀÄÆÀÐÎÂÎ
      Сгушено в зелените пазви на Родопа 
планина, бившето миньорско градче Ма-
джарово Ви очаква, за да преоткриете 
магията на българската природа, пъстро-
тата на богатото ни културно-историческо 
наследство, прочутото родопско госто-
приемство и тракийска кухня. Пътувайки 
към най-източните разклонения на Родо-
пите, там, където река Арда образува едни 
от най-красивите си меандри с обширни 
пясъчни плажове на входа на язовир 
Ивайловград, е разположена живописно 
община Маджарово. До общинския център 
можете да стигнете, ако продължите на 
югоизток от областния център Хасково по 
краткия път през Стамболово или следвате 
посока Свиленград и се отклоните на юго-
запад при Любимец и Дъбовец.

ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

      След Мелник, Маджарово е най-малкият град в България. Жителите му наброяват 500 души. 
Селището Маджарово съществува под името Ятаджик векове наред. В превод от турски “Ятаджик” 
означава котловина, леговище. От 1949 г. градът получава името на своя бранител Димитър Ма-
джаров. Около 20 хиляди българи, 
бежанци от Беломорска Тракия, са 
били прогонени от родните си мес-
та. Потърсили са спасение и път 
към Родината, тук, при тогаваш-
ното селище Ятаджик, но ги очак-
вал в засада турски башибозук. 
Загинали над 2000 жени и деца. 
Спасението на останалите се дъл-
жи на безпримерната храброст на 
войводите Димитър Маджаров и 
Руси Славов, увлекли след себе си 
стотици други защитници на род и 
родина…
      В знак на признателност, градът 
е наречен на спасителя си, а па-
метта на загиналите се тачи пред 
Пантеона, посветен на тези съби-
тия . В близост до него се издига и 
малка църква. 
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      Маджарово се намира буквално в цен-
търа на кратера на вулкан, изригнал преди 
повече от 35 милиона години. Вследствие 
на активната вулканична дейност в ска-
лите около града днес се откриват скъпо-
ценни и полускъпоценни камъни. Именно 
това природно богатство е предопреде-
лило развитието на града като рудодо-
бивен център. И днес все още се откриват 
следите от активната дейност в мините.

      До с. Долни Главанак в община Ма-
джарово има тракийско светилище.
      То представлява мегалитно съоръже-
ние – кромлех и е единствен паметник от 
този вид на територията на България. Из-
градено е във формата на каменен връх, 
ограден от всички страни и изолиран от 
външни сили, най-вероятно използван за 
извършване на древни религиозни све-
щенодействия.

      Природната забеле-
жителност „Кован кая” 
се намира по поречието 
на р. Арда, в непосред-
ствена близост до гр. 
Маджарово, по пътя за 
село Бориславци. Тук 
река Арда е образувала 
каньон с много красиви 
меандри. Гледката им от 
,,Кован кая” е впечат-
ляваща.
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      Тази природна забележителност е обя-
вена за такава с цел опазването на редки и 
застрашени растения и животни. Това е 
едно от малкото места в България, където 
гнездят белоглави и египетски лешояди, а 
черния лешояд (наричан още картал) идва 
тук на подхранване от гръцката част на 
Родопите. Размахът на крилете при тези 
колоси на висините е около три метра и 
реещи се над кратера на отдавна засти-
налия вулкан, където е Кован Кая, те пред-
ставляват неописуема с думи гледка, която 
обяснява причината за големия туристи-
чески интерес.
    Тук се срещат черни щъркели, мно-
жество южни видове като син скален дрозд 
и скална зидарка, както и световнозастра-
шената сухоземна костенурка.

    В Маджарово не пропускайте да посетите Природозащитния цен-
тър в началото на града след моста над река Арда. Ще научите мно-
го за живота на грабливите птици и за опазването на биоразно-
образието в района. Може още да наемете кану за приключение по 
река Арда или велосипед, за да се насладите на някой от близките 
веломаршрути.

Зорка Христова – начален учител, 
по материали от Интернет

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

СЪЧИНЕНИЯ ОТ КОНКУРСА,
ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО

      Аз много обичам да чета книги. Толкова е хубаво, че 
има библиотеки, където можеш да потърсиш книга и да я 
вземеш за вкъщи.
      Цял живот ще помня как за пръв път, с трепет пре-
крачих прага на училищната библиотека. Всичко ми из-
глеждаше невероятно. Толкова много книги има по раф-
товете там. Обичам библиотеката и нейната атмосфера. 
Обичам и миризмата на книгите.

БИБЛИОТЕКАТА НА БЪДЕЩЕТО

продължение от бр. 51
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 Мисля, че в бъдещето ще има много повече 
библиотеки в големи светли сгради. Ще има просторни 
читателски салони, където ще идват много деца. Там ще 
се провеждат литературни четения, конкурси, куклени 
представления. Ще има много компютри, защото по 
Интернет с по-малко усилия и за по-кратко време можеш 
да намериш информация за всичко.
 Сигурно ще има и електронни книги. Децата ще ги 
харесат, защото те няма да са много големи. В една 
такава книга ще са събрани всички произведения на един 
автор. Ще има начин да се отбелязват най-интересните и 
най-главните епизоди, да се постави коментар или 
рисунка. С една електронна книга ще учим в училище по 
всички предмети.
 Но интересът към книгите от хартия няма да 
намалее, защото от ранното ни детство те ни учат на 
добро, любов и трудолюбие. С тях обикаляме планетата 
Земя, пътешестваме из Космоса, моретата и океаните. Те 
са нашите най-добри приятели.

Ярослав Докузов – 2 г клас

 Аз си представям библиотеката на 
бъдещето като една голяма зала с много 
компютри, много книги и 3D очила,  които 
можеш да видиш и преживееш прочетеното.  
Ще има също телевизори и много места за 
сядане. Възможно е книгите тогава да бъдат 
електронни
 Библиотеката на бъдещето ще ни дава 
възможност да четем повече книги за по-
малко време и аз мисля, че това ще е много 
хубаво.

Златозар Запрянов – 2 г клас

 В моята библиотека на бъде-
щето искам да има книги, които да 
са компютърни, да бъдат много леки 
и удобни. Ще бъдат леки като лис-
тове и човек ще може с един пръст 
да ги разгръща. Рафтовете ще са 
големи и високи, чак до тавана и до 
най-високата им точка ще се стига с 
помощта на пеещи ескалатори. 
Читателските стаи ще са много 
удобни. В тях ще има дивани, на 
които хората ще могат да си почи-
ват а роботи ще поднасят напитки, 
закуски и сладки.

Стефани Стефанова – 2 г клас

БИБЛИОТЕКАТА
НА БЪДЕЩЕТО

 Аз си представям, че в библиотеката на бъдещето
, за да намерим дадена книга ще пишем заглавието й на 
специален компютър. После една механична ръка ще 
излиза от сложна машина и подава търсената книга. А 
книгата всъщност ще има желязна рамка и само една 
страница. Тя ще може да се пипне, но ще е почти 
прозрачна, като холограма.
 Отвън библиотеката ще изглежда малка, но 
когато влезеш вътре ще попаднеш в един огромен свят 
от електронни книги.

Рангел Трифонов – 2 г клас 

КАК СИ ПРЕДСТАВЯМ
БИБЛИОТЕКАТА НА БЪДЕЩЕТО ?

КАК СИ ПРЕДСТАВЯМ
БИБЛИОТЕКАТА НА БЪДЕЩЕТО ?
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НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Ина Банджакова - библиотекар

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

15 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕМЕЙСТВОТО

      Ако досега не сте знаели, че има специален празник 
на семейството, то знайте, че 15 май е определен от 
Генералната асамблея на ООН за Международен ден 
на семейството още през 1994 година.
      За да отпразнувате пълноценно този ден, обърнете 
внимание на всички членове от вашата фамилия – от 
най-малките представители до най-възрастните. Всеки 
човек има нужда да знае, че е обичан и уважаван от 
своите роднини, и че може да разчита на тяхната под-
крепа. Дори и да нямате възможност да отделите много 
време или средства за да празнувате, най-важното е 
да сте заедно и да покажете своите добри чувства, 
обич и подкрепа. Не само по-възрастните, но и вашите 

деца имат нужда от това да знаят, че са обичани и могат да разчитат на вас.
      Въпреки напрегнатото ни ежедневие не трябва да забравяме, че семейството е онзи градивен 
елемент в обществото, който трябва да се запази и поддържа. Именно там се оформяме като добри хора 



19

със собствено самосъзнание и ценностна система. 
      Като родители разкажете на своите деца за това как 
сте се запознали, преди да решите да станете се-
мейство. Споделете с тях интересни моменти от ва-
шето сватбено тържество или меден месец. Изкарайте 
своята сватбена рокля и дори булчинската рокля на 
баба ви, ако все още я пазите в някой скрин. Разкажете 
с какво нетърпение сте очаквали този специален ден и 
колко щастливи продължавате да бъдете и сега. По-
кажете на семейството си, че щастието е възможно.
      Например ако искате да изненадате семейството си 
и да прекарате повече време заедно, организирайте 
една екскурзия за почивните дни из нашите родни кит-
ни градчета и села. Направете обиколка из красивите 
български селца, манастири, археологически местности, пещери, скали и други исторически обекти. Така 
семейството ще е щастливо! А ако има повече щастливи семейства и обществото ни ще е по-добро.
  

Соня Илиева – 4 в клас,  клуб „Училищни медии „Алеко”, 
по материали от Интернет

15 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ПРОМЯНАТА В КЛИМАТА

      На  15 май се отбелязва Световния  ден за борба с 
климатичните промени. Той е обявен от министрите на 
страните членки на Рамковата конвенция на Обеди-
нените нации по изменение на климата, подписана на 5 
юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Документът е 
ратифициран в нашата страна през март 1995 г. 
      Всяка година еколози и управляващи от цял свят 
координират действията си за намаляване тенденцията 
към глобално затопляне. 
      Изменението на климата е една от най-големите 
заплахи в живота на нашата планета. Употребата на 
въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, 
изсичането на гори и много други човешки дейности 
увеличават количеството на парниковите газове във 
въздуха. Това води до повишаване температурата на 
Земята и от там – до стопяване на полярните ледове, 
качване равнището на океаните, наводняване на много-

людни ниски земи – както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи ка-
чеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми. 
      Глобалното затопляне е повишаването на  средната температурата на атмосферата и на световния  
океан се наблюдава през последните десетилетия. През 20-ти век средната температура се е повишила 
средно с 0.6 градуса, което води до парников ефект – затопляне на долната част на атмосферата. Из-
точниците на парникови газове са природни и свързани с човешката дейност. Природните са изригването 
на вулкани и изветрянето на варовиковите скали, а човешките – горенето на изкопаеми горива – твър-ди
, течни и газообразни. 
      Всяка година в атмосферата се изпускат 25 млрд. тона въглероден диокст, т. е. 70 млн. т. на ден или 
800 т. за 8 секунди. Прочистването на горите, земеделието -  в това число паленето на стърнища, на 
растителни и други отпадъци допринасят за това. Последиците за човечеството са изключително 
неблагоприятни ще се повиши температурата на земята от 1.5 - 4.5 градуса при оптимистични прогнози 
до 7.7 при песимистичните; ще се повиши нивото на световния океан;  ще изчезнат цели островни групи 
и ще бъдат потопени крайбрежия; драстично ще се промени количеството и разпределението на 
валежите; ще се увеличи честотата на сушата и ураганите; ще изчезнат горски масиви, поради из-
менение на естествена им среда; половината от човечеството ще страда от недостиг на вода. 
      За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-вече свързани с 
преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновими източници на енергия 
като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници.
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      Ето и някои препоръки, спазването на които не изисква 
никакво усилие, но има ефект: изключването на зарядното от 
контакта, намаляване карането на кола, прането да се пере на 
по-ниска температура, смяна на крушките с енергоспестява-
щи,  да се зарежда биодизел, икономисване на парно и ток, 
ако продуктите във фризера не го изпълват да се напълни с 
пликчета с вода, засаждане на дървета. 
     Само със смяната на една обикновена крушка с енер-
госпестяваща ще се намали със 70 кг. въглеродния двуокис в 
атмосферата, а всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден дву-
окис. Нека си помогнем сами и участваме в спасяването на 
земята!

Антония Гюлеметова – 4 б клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

по материали от Интернет

17 МАЙ - ДЕН НА СПОРТА В БЪЛГАРИЯ
      Първото отбелязване на празника е през 2007 г. Той има своята предистория. На тази дата през 1894 
г. в София пристигат десет швейцарски учители по физическо възпитание, сред които Луи Айер, който 
по-късно загива в Балканската война като български доброволец и Жорж де Режибюс - човекът, който 
въвежда футбола в България. Тези ентусиазирани млади хора идват по покана на министъра на 
Народното просвещение след Освобождението. Започват работа в провинциални градчета, където със 
самоотвержен труд и личен пример изграждат основите на гимнастиката и физическото възпитание в 
нашата страна. 
      Пътят на швейцарските учители не е никак лек, като се има предвид липсата на подходящи поме-
щения и гимнастически уреди в тогавашните български училища. Преди 118 години за първи път в 
България швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика. За кратко време ус-
пяват да издадат ръководства по гимнастика, да обучат кадри, да подпомогнат гимнастическите дру-
жества. Те основават и емблематичната гимнастическа организация "Юнак".
      Благодарение на Шарл Шампо, учител в Първа мъжка гимназия в София, България се вписва в Иг-
рите на първата Олимпиада – Атина, 1896г. 
      Приносът на швейцарските учители към историята на българския спорт, физическо възпитание и 
спортно образование е изключително ценен. Благодарение на тях България е сред 14-те държави - уч-
редителки на съвременните олимпийски игри.
      Алекс Попов – 4 в клас, клуб „Училищни медии „Алеко”

по материали от Интернет

     1.С какъв спорт се занимавате?
     Преди съм се занимавал с плуване, сега карам 
мотор и се занимавам с хандбал.
     2.Участвали ли сте в състезания? Какви наг-
ради сте печелили?
   В областни, зонални, и сега в четвъртък - 
10.05.2012г. заминаваме за републиканско пър-
венство по хандбал  за учащи в гр. Бургас.
     На областното и зоналното първенство се кла-
сирахме първи, сега на финалите се надяваме, че 
ще се представим достойно.
   3.Какво ви дава спортът? Самочувствие и 
добро здраве?
     Спортът ни дава не само самочувствие, но ни 

ИНТЕРВЮ С ВИКТОР НЕНКОВ ОТ 7 В КЛАС - 
КАПИТАН НА ХАНДБАЛНИЯ ОТБОР ПРИ ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

помага да си намерим добри приятели, учи нас да 
печелим и достойно да приемаме загубите.
     4.Спортът помага ли ви да бъдете по-добри 
в ученето?
     До някаква степен да, защото ни помага да се 
разтоварим от напрежението в училище, учи ни на 
дисциплина и организираност, макар че отнема 
част от времето за учене.
     5. Спортът помага ли ви да се справите със 
стреса?
     Както вече казах, чрез спорта не само се 
разтоварвам и се отпускам от натрупаното напре-
жение през деня, но и се зареждам с нови сили.

 Алекс Попов - 4 в клас,
 клуб „Училищни медии „Алеко”

Спортът ни дава не само самочувствие,но ни помага да си намерим добри приятели,
учи нас да печелим и достойно да приемаме загубите.
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18 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ

     Чества се от 2000 г. Годишнина от подписването (1875) в Париж, 
Франция, на Международната конвенция за усъвършенстване на 
метричната система, т. нар. „Конвенция за метъра”. Приета е на 
заключително заседание на Международната конференция по мерки 
и теглилки (CGPM). 

20 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕТРОЛОГИЯТА И
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА МЕТРОЛОГА

ПАМЕТНИ ДАТИ
15 МАЙ 18 МАЙ 

120 г. откакто Стоян Михайловски създава
стихотворението "Върви, народе възродений",
станало впоследствие всеучилищен химн.

140 г. от рождението на Яне Сандански – 
български революционер (1872 – 1915)

Ина Банджакова - библиотекар

ÎÕÐÀÍÀ
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