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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

СЛОВО
ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН
Мили деца,
Ето че днес за първи път сядате на тези твърди чинове;
подредени сте по височина или по азбучен ред, и ми се
иска да вярвам, че ако ми приличате на кестеняви и жълти
манатарки, нанизани за сушене, причината е само в годишния сезон. Вместо на щастливи четирилистни детелинки, както би трябвало. Някои от вас се въртят неспокойно
по местата си, сякаш седят върху нагорещена печка. Други
стърчат като заковани на чиновете си. Трети се заливат в
глупав смях, а червенокосото момче от третата редица е
вперило настръхнал поглед към черната дъска, сякаш вижда пред себе си мрачното бъдеще.
В душата ви се е настанила някаква плахост и не може
да се каже, че инстинктите са ви излъгали. Вашият съдбоносен час е настъпил. Семейството ви с колебание ви е
довело тук и ви е предало в ръцете на държавата. За вас
започва живот по часовник и с това всъщност приключва
животът. Оплетената от цифри и параграфи, йерархични
степени и учебни планове тясна и все по-тясна мрежа обхваща вече и вас. От момента, в който сте седнали тук,
вие вече принадлежите към определена класа. И при
това към най-нисшата. Пред вас са класовите борби и
годините на изпитания. Сега вие сте плодни семенца,
ще трябва да се превърнете в добре подредени плодни дръвчета!
Живи и будни сте били до днес, от утре започва консервирането! Така, както направиха и с нас. От дървото
на живота, към консервната фабрика на цивилизацията това е пътят, който ви предстои. Нищо чудно тогава, че
вашето смущение е по-голямо от любопитството ви.
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Има ли някакъв смисъл да ви се дават съвети по такъв един път? И то от човек,
на когото никакво противене не е помогнало и мирише точно толкова “на буркан”,
колкото и другите? Все пак позволете му да опита и му признайте заслугата, че
поне никога не е забравял, а и едва ли някога ще забрави какво му е било на душата, когато за първи път е прекрачил прага на училището. На онова сиво и извънредно голямо кубче за игра. И как му се е свивало сърцето тогава. Така ще можем
да преминем към най-важния съвет, който би трябвало да набиете в главите си и
добре да го запаметите, подобно на стара мъдрост от древна паметна плоча:

Не позволявайте да ви унищожат детството!

Погледнете повечето хора: те се освобождават от своето детство като от старата си шапка. Забравят го като телефонен номер, който вече не важи. За тях
животът има вид на безкраен салам, който те постоянно изяждат, и това, което са
изяли, вече не съществува.
В училище вас усърдно ви придвижват от “долното” през “средното” до “горното” стъпало. И когато най-сетне се озовете на върха и се мъчите да пазите равновесие, зад вас отрязват станалите “излишни” стъпала и вие вече не можете да се
върнете обратно. А не би ли трябвало в своя живот човек да може да се качва и
слиза по стълбите като в къща? Колко струва най-хубавият първи етаж без килера и
уханните лавици, отрупани с плодове? Или без партера със скърцащата входна врата и дрънкането на звънчето? Но повечето хора живеят така: стоят на най-горното
стъпало без стълба и без дом и си придават важност. Някога са били деца, после
са станали възрастни, а какво са сега? Само който стигне до почтена възраст и си
остане дете, е човек! Не зная дали сте ме разбрали. Простите неща се обясняват
толкова сложно! Е добре, да вземем тогава нещо по-трудно, може би него ще разберете по-лесно. Например:

Не смятайте училищната катедра за трон или амвон!
Учителят седи на по-високо място не за да му се кланяте, а за да можете да се
виждате един-друг по-добре. Учителят не е нито класен фелдфебел, нито пък Дядо
Господ. Той не знае всичко и не може всичко да знае. И ако въпреки това си дава
вид на всезнаещ, простете му го, но не го вярвайте. Признае ли обаче, че не знае
всичко, тогава го обичайте! С това той е спечелил любовта ви. И понеже сам той
не печели кой знае колко, на вашата симпатия ще се радва от сърце. И още нещо:
учителят не е магьосник, а градинар. Той може и ще се грижи за вашия растеж. Но
да растете ще трябва вие самите!

Съобразявайте се с онези, които се съобразяват с
вас!

Това звучи по-лесно, отколкото става в действителност. А понякога е страшно
трудно. В моя клас имаше един ученик, чийто баща притежаваше магазин за риба.
Бедното момче, името му беше Бройер, миришеше така силно на риба, че ни прилошаваше само като го видехме да се задава от ъгъла. Рибната миризма се бе пропила
в косите и дрехите му, не помагаше никакво миене или четкане. Всички бягаха от
него. А не беше виновен за нищо. Така живееше съвсем сам, подигран и отблъснат,
сякаш бе чумав. Той до дъното на душата си се срамуваше, но и това не помагаше.
И днес още, четиридесет и пет години по-късно, като чуя името Бройер, ми призлява. Толкова е трудно понякога да се съобразяваш. И не винаги ти се удава. Въпреки
това човек трябва да опитва наново и наново.
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Не бъдете много прилежни!

При този съвет мързеливците трябва да си запушат ушите. Той се отнася само
до прилежните и е твърде важен за тях. Животът не се състои само от класни работи. Човек трябва да учи, само зубрите зубрят. Говоря от личен опит. Като малко
момче бях направо на път да стана зубър. А че въпреки всички усилия не станах,
ме учудва и до днес. Главата не е единственият орган на човешкото тяло. Който
твърди обратното, лъже. А който повярва в тази лъжа, дори и да издържи блестящо всичките си изпити, пак няма да изглежда, както трябва. За човек е необходимо да умее да скача, да играе гимнастика, да танцува и пее, иначе със своята
подута от знания глава се превръща в инвалид и в нищо повече.

Не се надсмивайте над глупците!

Те не са глупави по своя воля или за ваше удоволствие. И не бийте никого,
който е по-малък или по-слаб от вас! Ако някой не може да схване това без понататъшни обяснения, не бих искал да имам работа с него. Мога само да го предупредя, че никой не е толкова умен или силен, за да няма по-умни или по-силни
от него. Затова трябва да се пази. Сравнен с други, той също е слаб и пълен
глупак.

От време на време не вярвайте на учебниците си!

Те не са създадени на Синайската планина, нито по някакъв друг разумен
начин. Произлезли са от стари учебници, които са произлезли от други стари
учебници, които са произлезли от още по-стари учебници, които пък на свой ред
са произлезли пак от стари учебници. Това някои наричат традиция. Но нещата
изглеждат съвсем иначе. Днешната война например е далече от онова, което
описват поемите в учебниците. Тя няма вид на дева с обнажена сабя, бляскава
ризница и развети пера на шлема, както навярно е било при битката за Гравелот
или Марсово поле. Но в някои учебници това изобщо не личи. Не вярвайте също
и на истории, в които човекът е представен като неизменно добър, а доблестният
герой е смел двадесет и четири часа на денонощие. Не вярвайте и не учете това,
моля ви, защото по-късно, когато влезете в живота, ще се чудите извънредно
много! И още нещо: правилото за сложна лихва повече не ви е необходимо, макар че още фигурира в учебната програма. Когато бях малко момче, трябваше
да изчислим колко пари биха се получили до 1925 година от един талер, вложен
в спестовна каса от наш прадед в 1525 година, по време на царуването на Йохан
Непроменливия. Това беше едно крайно сложно изчисление. Но си струваше
труда. Доказаха ни, че с лихвите и техните лихви от този талер би се получило
най-голямото състояние на света! Но дойде инфлацията и в 1925 година най-голямото състояние на света заедно с цялата спестовна каса не струваше даже и
един талер. Обаче правилото за сложната лихва продължи необезпокоявано да
шества в учебниците по смятане. После дойде паричната реформа и от спестяванията и спестовната каса отново нищо не остана. А учебниците по смятане пак не
забелязаха нищо. И идва ден, когато вие взимате червен молив и дебело зачертавате урока за сложната лихва. Той вече е остарял. Точно така, както атаката
при Гравелот или цепелинът. А и някои други неща.
И ето сега вие седите, подредени по височина или азбучен ред, и бързате да
се приберете по домовете си. Идете си, мили деца! И ако нещо не сте разбрали,
питайте родителите си. А вие, мили родители, ако нещо не сте разбрали, питайте
децата си!

Ерих Кестнер
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Представяне на книгата

„Какво е любовта?”

На 26 септември във физкултурния салон на училището се проведе среща на ученици и родители от нашето училище с автори на есета от книгата „Какво е любовта?”. На срещата присъстваха заместник кметът на град Пловдив, господин Георги Титюков и кметът на район централен – госпожа Райна Петрова, с чието съдействие е издадена книгата. Съставителите Николай
Драгинов и Дарина Кукева споделиха идеята си ученици от пловдивките училища да помогнат
на възпитаниците на Дома за деца лишени от родителски грижи „Княгиня Мария Луиза”, като
станат съпричастни с техните мисли и представи за любовта, споделени в сборника есета „Какво
е любовта?”
Затрогваща сърцата бе притчата за любовта, разказана от госпожа Елиана Щерева. След като я изслушаха с внимание и изпяха
песен за поздрав на гостите, четвъртокласниците наградиха с бурни
ръкопляскания смутените автори, които прочетоха своите творби.
В края госпожа Здравка Петрова, педагогически съветник,
предаде на госпожа Кукева, директор на Дома, средствата от закупените в училището ни книги, а господин Ангелов пожела успех
на авторите и съставителите и закри срещата с мотото на сборника:

„Да обичаш, означава не да получаваш, а да даваш.
Любовта, която даряваме, е единствената обич,
която остава при нас!”

Анета Терзиева – начален учител
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Моята лятна
ваканция
Ако трябва да ви разказвам, как е минала моята лятна ваканция, можеше просто да ви отговоря, че е била супер, но предпочитам да е по-подробно.
В началото на ваканцията аз имах рожден ден. Той мина
добре, подариха ми страхотно ново колело. През деня с брат ми
ходихме на кино и на разходка, мама направи вкусна торта, а когато
тате се прибра, отидохме на вечеря с приятели.
Кумът ни Краси се прибра от Англия и с децата му Маги и Жорко лудувахме всеки ден.
Решихме да сме бандата на тъмните очила. Беше забавно, правихме се на агенти, направихме
оръжия от кубчета и дебнехме престъпници. Когато дойде време Маги и Жорко да се прибират
в Англия и трябваше да се разделим, ни беше много тъжно. Чакаме ги пак през зимата и ще си
играем със снежни топки.
След това ходихме два пъти на гости на дядо и баба във вилата им на
планината. Първия път бяхме за пет дни. Всяка сутрин ставахме, закусвахме, учехме по малко и най-веселата част беше, когато ходихме на басейн
с малката ни братовчедка Мони. Тя е само на една година, но много й хареса басейна, както и на нас - страхотно е да скачаш във водата и да се
гмуркаш. Следващия път, когато отидохме при баба и дядо, имаше фолклорен фестивал и аз участвах с рисунка. Имаше хора от различни краища
на България, които пееха и танцуваха, облечени с пъстри носии.
След това с брат ми се превърнахме в изследователи. Търсехме
една природна забележителност, наречена „Казането”. Когато я намерихме, много се зарадвахме. Аз и брат ми Рангел си играехме по скалите и
се катерехме. Посетихме и друга забележителност, наречена „Богородична
стъпка”. На нея е кръстен и фолклорният фестивал, който се провежда на Старозагорските минерални бани.
Накрая, когато мама и тате дойдоха да ни взимат, ни изненадаха с новината,че ще ходим на море и ние много се
зарадвахме .
Аз много обичам да ходя в Синеморец. На
следващия ден, когато пристигнахме, отидохме в
парка. Там имаше блъскащи се колички. Аз и
брат ми се качихме и започнахме да се блъскаме. През следващите дни ходихме на плажа,
където се хвърляхме във вълните, плувахме,
ловяхме риба и играехме.
С едно изречение, за мен лятото беше
страхотно.
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Савина Трифонова – 4б клас

Моята лятна
ваканция
През лятната ваканция пътувахме с тате и сестра ми Габи от Пещера до Банско. Щом пристигнахме, баба Марияна и леля Ани ни разцелуваха. Видяхме се с братовчедите ни Марти и Иван,
а също така и приятелка ни Марийка. На следващия ден след закуската излязохме да скачаме
на въже с Марийка. После играхме на жмичка, на гоненица и накрая на сляпа баба до обяд.
Обядвахме, сестра ми заспа, а аз четох книгата на Астрид Линдгрен “Каролсон от покрива“.
Малко по-късно след вечеря се събрахме пред огражденията за огън, запалихме го и всички
започнахме да пеем песни и така всяка вечер.
На 27 юли за рождения ден на Габи изкачихме връх Вихрен. Видяхме диви кози,
а Марти искаше да ги язди. Над нас летяха скални орли. Най-накрая стигнахме до
чудна поляна с еделвайси. Габи изтича да
набере букет за масата вкъщи, но тате я
спря и обясни, че те са забранени за късане, защото са защитен растителен вид. А
за рождения ден на леля Ани се изкачихме
до Василашките езера. Беше много красиво,
хванахме малки рибки.
Жалко че ваканцията свърши! Тя беше
кратка, но много хубава!
							
		
Кристияна Коцева – 4а клас

Моята лятна
ваканция
През ваканцията ходих в Банско със семейството си. През деня четох интересна книга „Писмата на един дакел”, къпах се в басейна. Със
сестра ми си играхме в парка. Люляхме се на
люлките и си подавахме топката. Разхождахме се по улиците. Хо
дихме и до Рилския манастир. Впечатли ни църквата и нейните изцяло изрисувани стени. Една жена каза на мама, че свещеникът може
да ни покаже мощите на Св.Иван Рилски. След като мама говори с
него, той отвори ковчега с мощите на светеца. Вътре видяхме едно
бяло покривало, с което те бяха покрити. Прибрахме се в Банско.
Вечерта аз си играх в стаята и гледах телевизия.
Ваканцията беше много интересна и забавна.
					
			
			
Жанет Бенин – 4а клас
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Екатерина Димитрова - 2б клас
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ǶșȍȕȤ ȏȖȓȖȚȈȧ
Ǫ ȋȖșȚȐ Ȓ ȕȈȔ ȗȘȐȠȓȈ,
ǸȈȌȖșȚȤ Ȑ ȊȍșȍȓȤȍ
ǬȍȚȧȔ ȗȘȐȕȍșȓȈ.
ǳȐșȚȤȧ ȏȖȓȖȚȣȍ
ǷȈȌȈȦȚ, ȓȍȚȧȚ…
ǳȐșȚȤȧ ȏȖȓȖȚȣȍ
ǻșȚȐȓȈȦȚ șȈȌ.
ǴȕȖȋȖ ȕȈ ȌȖȘȖȎȒȈȝ
ǳȐșȚȤȍȊ ȏȖȓȖȚȣȝ
Ǵȣ ȉțȒȍȚ ȝȖȘȖȠȐȑ
ǹȌȍȓȈȍȔ Ȑȏ ȕȐȝ.

Ǵȣ ȉțȒȍȚ ȗȖșȚȈȊȐȔ
ǷȖșȘȍȌȐ șȚȖȓȈ;
ǶșȍȕȤ ȏȖȓȖȚȈȧ
Ǫ ȋȖșȚȐ Ȓ ȕȈȔ ȗȘȐȠȓȈ.

ǴȈȘȐȧ ǵȐȒȖȓȖȊȈ – țȟȐȚȍȓ ȗȖ ȘțșȒȐ ȍȏȐȒ
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Училище за родители

Да си първокласник - то не е шега
В училище първокласникът се среща с
много нови неща – нова роля, ново място, нови
хора, нови правила – всичко е толкова ново,
че малкото сърчице затуптява разтревожено.
Като всеки един преход към нещо непознато в
живота на човека и преходът от детската градина към училището е стресиращ както за детето, така и за родителите. Но докато ние възрастните имаме своите начини за справяне със
стреса, децата ни не знаят как. И ние, родителите, сме тези, които можем да им помогнем.
Всички деца са различни: някои ще влязат
усмихнати и уверени в класната
стая, а други ще стоят плахо на
чина си, без са смеят да продумат. Независимо с какъв темперамент е детето, то ще се чувства по-сигурно и спокойно, ако
е подготвено предварително.
Изключително важно е да
се създаде положителна нагласа у детето към училището още
преди да започне първи клас. В
никакъв случай не го плашете с
училището, учителката, ученето
или правилата, които го очакват там. Нека новите приятелства и игри, красивите учебници и тетрадки, забавните и интересни уроци
бъдат вашите аргументи, за да убедите малкия
човек, че в училище го очакват незабравими
преживявания и да си ученик е чудесно.
Включете детето в част от дейностите по
подготовката за училище: пазаруване на дреш
ки и пособия, подвързване, острене на моливи, подреждане на бюрото и раницата. Нека
се чувства лично ангажиран и емоционално обвързан с новата си роля.
Настъпва дългоочакваният първи учебен
ден. Аз като че ли се вълнувах повече от сина
ми. Да, аз също тази година си имам първо
класник и макар че го преживявам за втори
път, отново ми е ново, и радостно, и тревож-

но. Сама набрах цветя за учителката и плиснах
вода пред вратата, за да му върви по вода на
моя малък ученик. Сигурно повечето родители на първокласници са били в този ден също
толкова радостни и леко тревожни. Но е важно
в първия учебен ден мама и татко да излъчват
щастие и гордост, а не загриженост и притеснение, защото детето ще ги изтълкува като недоверие в способността му да се справи.
Децата проявяват различни симптоми при
несправяне със стреса. Някои се затварят в
себе си и отказват да общуват. Други са твърде активни и дори агресивни.
Трети са плачливи и страхливи.
Възможни са също някои психо-соматични симптоми: болки
в главата или стомаха, гадене,
отпадналост. Те вероятно са
сигнал за затруднената адаптация на първокласника. Родителят най-добре би могъл да усети това, просто като следи за
нетипични прояви в поведението и състоянието на детето си.
Ако забележите нещо странно и необичайно, не неглижирайте проблема. Потупване по
рамото или подкани за стягане
няма да помогнат. Напротив – покажете разбиране. Детето ще има нужда от откровен разговор, от споделяне на емоциите и тревогите
си. Добре е мама или татко да му разкажат за
собствените си притеснения и проблеми като
малки. Първокласникът ще разбере, че това,
което изпитва, е нормално и го преживяват
много други деца, а и възрастни. Когато усети
Вашите разбиране и подкрепа, той ще се почувства по-сигурен и по-справящ се.
Успех във всички нови изпитания и
приключения, мили малки ученици!
С много любов и търпение бъдете до тях
и ги подкрепяйте, мили родители!
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НОВИ КНИГИ

НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
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МУЗИКАЛЕН СВЯТ

1 октомври Световен ден на музиката

Световният ден на музиката (International Music Day) е учреден на 1 октомври 1976 г.
от Юнеско.
През 1980 г. по повод 700-годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1-ви октомври
е обявен и за празник на българските музиканти и певци.
Музиката и хората – това е история, започнала назад в хилядолетията на човешката
история. Съхранили са се до наши дни скални рисунки на отдавна изчезнали племена, на
които са изобразени хора с музикални инструменти. Ние никога няма да можем да чуем
тази музика, но картините са достигнали до нас и знаем, че още в началото на своята история хората са се радвали и тъгували, изразявали са своите чувства чрез музиката.
Малко хора могат да останат равнодушни към хубавата музика – тя притежава огромна
сила. Много композитори са се опитвали да изразят чрез нея своите мисли, чувства и емоции. Както е казал П. И. Чайковски: „Музиката започва там, където свършват думите!“.
Празникът се отбелязва всяка година в целия свят с големи концертни програми, в
които участват най-добрите артисти. На този ден звучат произведения, влезли в съкровищницата на световната музикална култура.
Нина Димитрова – учител по музика
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

4 октомври –
Световен ден за защита
на животните
Световният ден за защита на животните се
чества на католическия празник Ден на свети
Франциск, покровител на животните. Решение за отбелязването му е взето през 1931 г.
на международния конгрес на привържениците на Движението за защита на природата
във Флоренция, Италия.
България има своя закон за защита на животните, Европейската комисия възнамерява
да създаде стратегия за хуманно отношение
към животните и въпреки всичко примерите
за жестокост и безотговорност са по-често
срещани в ежедневието, отколкото онези –
другите, добрите и истински хуманните.
Улиците и тротоарите си поделяме ние –
хората, бездомните кучета и котките. И не
винаги съжителството ни е мирно и безоблачно. Тях – кучетата – винаги ги гледаме с

едно наум, без значение дали са маркирани
или не. А те какво виждат, гледайки нас – за
съжаление не можем да узнаем.
В двора, между нашата къща и съседите,
е царството на котките – за тях, по съседски, грижи полагат много хора, защото им са
мили, защото ги обичат, защото по принцип
са грижовни, защото... ами те си знаят защо.
И моите синове помагат – хранят ги, галят
ги, радват им се. И после започват едни увещания да си вземем някое у дома и да си
го гледаме. И ние за пореден път отказваме,
обяснявайки, че това е отговорност, която не
можем да поемем. Но ако всъщност всеки
осъзнае каква отговорност поема, взимайки
си домашен любимец, няма да търсим решение на проблема с бездомните животни,
просто защото няма да има такъв проблем.

Нека поемем своята отговорност към тези, които се превръщат в наши верни и всеотдайни спътници и отговорим по достойнство на получените любов и вярност. Нека покажем
съпричастност и дарим любов – всеки ден и на всеки, за да няма нужда от сдружения за
защита, от приюти и дебати. Нужно е само да го пожелаем и първата крачка е направена!
Тръгваме ли?
Весела Русева – начален учител
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5 октомври Международен ден на учителя
Малко хора знаят колко значим ден за обществото е 5 октомври. Това е празник, посветен на
всички учители по света. Замисляли ли сте се колко е трудно да предадеш знанията си на деца,
които не познаваш и колко мъчително е да ги научиш да ги използват? Е, може би затова не
всеки е роден за тази професия, но ние трябва да ги уважаваме, защото всички учени, политици
и т.н. са минали през класните стаи. Затова на този ден желая на всички Вас, бивши и настоящи
учители, здраве и дълголетие, любов и признателност, за да имате сили да продължавате да
предавате на идните поколения наука, изкуство и вяра.
Петя Кръчмарова – 7 а клас
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ОХРАНА

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

ДЕЖУРСТВО
Дежурни класове за седмицата са:
							

4 в клас – класен ръководител Тодорка Тахчиева
6 в клас – класен тъководител Стела Куртева

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни на всички,
родени през тази седмица с пожелание
за здраве и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
15

