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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Задължения на учениците
Задълженията на учениците като участници в учебно-възпитателния процес са
регламентирани в Правилника
за прилагане на закона за народната просвета и Правилника за дейността на училището.
В началото на всяка учебна
година класните ръководители
запознават учениците в часа
на класа и родителите на родителските срещи с правата и
задълженията, произтичащи от
нормативните документи. Няма
да коментираме всички задължения на учениците, но ще се
спрем на две от тях, които найчесто водят до конфликтни ситуации. Практиката показва, че
често децата забравят своите
задължения. В редки случаи се
налага и на родителите да се
припомня какво могат и какво
не могат да правят учениците в
училище. Най-често възникват
конфликти, когато учениците
носят в училище ненужни пособия, ценни предмети, вещи и
спортни принадлежности (футболни топки), които не се изискват за учебните занятия и
не са свързани с учебния процес. Неспазването на това правило, освен че нарушава реда
в училище, може да доведе и
до изгубване на предметите.
Последното винаги е свързано
с неприятни преживявания от
страна на децата, а учителите
са поставени в ролята на раз-

следващи органи. Родителите
трябва да контролират вещите,
които носят децата в училище
и да се намесват, когато детето настоява да вземе със себе
си любима или скъпа играчка.
В Правилника за дейността
на училището се регламентира
забраната за ползване на мобилни телефони и други технически и електронни средства по време на учебен час
без разрешение на учителя.
Наблюденията ни показват, че
почти всяко дете разполага с
мобилен телефон, нерядко и
доста скъп. Рядко се случва в
часовете на някое от децата да
позвъни телефона. Прави впечатление, че много от учениците, особено в началния етап,
често разговарят с родителите
си по време на междучасие.
По наше скромно мнение това
не винаги е добро решение по
две причини. Първата причина
се отнася до вредното влияние,
което оказват мобилните телефони върху детския организъм.
Втората причина е свързана с
ролята на родителя и учителя
за формирането на социални
умения у децата. Най-често те
звънят на родителите си, когато смятат, че не могат да се
справят сами с възникнала в
училище ситуация. Тогава родителят, който не е свидетел
на случката, изпада в паника
или взима прибързани и по-
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някога грешни решения. Добре е родителите,
които имат възможност да осигурят мобилен
телефон на детето си, да го направят, за да са
спокойни, че винаги имат връзка с него. В същото време децата знаят, че учителите винаги
са с тях и могат да им помогнат да излязат от
трудната за тях ситуация. Реакцията на учителя във всички случаи ще бъде по-бърза и по-

адекватна, защото той е физически по-близо в
конкретния случай до детето. Изрично искаме
да подчертаем, че училището не носи отговорност за опазването на телефоните.
Задълженията на учениците са регламентирани в чл.135, ал.1, т.7 от ППЗНП и чл.73,ал.1,
т.7 и чл.74, ал.1, т.9 от Правилника за дейността на училището.
Лилия Топчийска – помощник-директор УВД

На 4 октомври учениците от 2б
клас посетиха изложбата „Маски”
на художничката Даниела Кнежевич в Градската художествена
галерия. Маските оставиха силно
впечатление у децата и провокираха тяхното въображение.

Учениците дълго дискутираха
изложбата и вдъхновени от нея
нарисуваха свои проекти за маски. Преди да посетят изложбата
те разгледаха Римския стадион и
Джумая джамия, където научиха
интересни факти за забележителностите на родния си град.

Нина Търева - класен
ръководител на 2б клас
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Есен

Ябълки и круши
сладък сок наляха.
Чушки червенушки
вече наедряха.
Духа северняка,
клони оголяха.
Над гората мрачна
ситен дъжд заплака.
Виктория Христова

Есен

Есен шарена дойде
тъжно ми е, но поне
със приятели добри
ще играя куп игри!
И макар домашни много
да тревожат мен и Гого,
футбол ще играем пак,
ако ще и в късен мрак!

Есен

Златна есен шета
в моята родина.
с четка и боички
всичко оцвети.
Шари дървесата,
храстите, тревата.
Ясенът червен е.
Букът пък жълтей.
Колко е красиво!
Колко хубавей!
Слави Сотиров

Павел Симеонов
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Есенни неволи
Есенни неволи
Нахлупи планината бял калпак.
Задуха леден северняк.
Обрули листи,
обрули клони,
де що можа прогони.
В топлата хралупа
катеричка лешници си хрупа.
Пристъпва Ежко,
натоварен тежко.
В златни листи се завива,
време му е да заспива.
И Мецана зимен сън подхвана.
Задуха леден северняк,
нахлупи планината бял калпак.

Васил Станоев

Есен

Дойде златна есен. Листата на дърветата се обагриха във всички нюанси на жълто и кафяво.
Те покриха земята с пъстър килим от злато. Брезичката се отрупа със златни парички. Шипката
наметна червен ямурлук. Катеричката смени лятното си кожухче със зимно.
Гората е тъжна, защото ги няма песните на пойните птички. Все по-често се чува лекото свирукане на вятъра.
Слънцето започна да се крие зад облаците. Заваля тих есенен дъждец.
Сияна Цончева

Есен

Дойде есента с нейните многоцветни багри ,по- шарени и от най-пъстрите боички на света.
Най-хубавите плодове са през есента, защото са събирали всички слънчеви лъчи на лятото. Есенният вятър довява първите дъждове и напомня на прелетните птички, че трябва да отиват на юг.
Есента събира и нас ,децата, в училищния двор ,пораснали и нетърпеливи за нови интересни
неща, които нашите учители са ни приготвили.
Ивета Борисова
Обичам есента!
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Матилда
Матилда беше малко момиченце, което
един ден разбра, че може да мести предмети с мисълта си. Единственият човек, който я
разбираше, беше нейната учителка – госпожица Хъни. Затова веднъж Матилда реши да я
изненада приятно. Както бяха седнали в клас,
изведнъж на прозореца се появи реещ се във
въздуха букет от пъстри цветя. Той заплува из
стаята и плавно падна на бюрото на госпожица Хъни, която много се изненада. В класната
стая едно малко момиченце се усмихна доволно. Това беше Матилда.
Стефан Петков

Матилда

Матилда седна на мястото си. Госпожица Хъни прелисти големия ученбик по математика. Изведнъж земята се
разтресе! В класната стая влезе старата, дебела директорка Трънчбъл и се развика:
-Станете, малки дяволчета!
Госпожица Хъни отмести стола назад, изправи се и учтиво каза:
-Здравейте, госпожо директор!
Децата се разсмяха, защото строгата госпожа стъпи в
кофата с тиня, която те донесоха в междучасието, за да й
направят номер. Директорката се разгневи и кресна:
-Край! Още едно такова провинение и сте вън от училище!
Трънчбъл трясна вратата след себе си.
В началото на часа по рисуване те започнаха да апликират и щом Матилда врътна глава, ножицата застана пред
нея и започна да реже сама. Ученичката се изплаши, но в
същия момент се и изуми. Разбра, че има вълшебни сили.
Госпожица Хъни каза:
-Деца, покажете апликациите си.
Всички вдигнаха фигурките си от цветна хартия.
-Браво! – каза учителката.
Звънецът би. Матилда и нейните приятели излязоха и
отидоха в задния двор на училището. Там имаше малко
езерце, с камъчета и златни рибки. Децата погледнаха, за
да видят има ли там жаби. Съзряха една малка жабка. Уловиха я в стъклена чаша и я напълниха с вода. Върнаха се в
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класната стая и оставиха чашата на бюрото на госпожица
Хъни. Часът започна. Земята отново се разтресе и с гръм и
трясък в стаята влезе самата директорка. Обиколи стаята
и каза:
-Хм...! Явно не сте ми направили номер този път!
Тя отиде до бюрото и отпи от чашата с вода. Изведнъж
нещо подскочи на езика й!
„Квак! Квак!”
Приятелката на Матилда се разсмя.Трънчбъл изплю
жабчето и се насочи към момиченцето. Матилда се сети,
че има вълшебни сили. Погледна злата директорка и повдигна поглед нагоре. В същия миг директорката се оказа
залепена за тавана!
-Помощ! Помощ! Ще ви пипна аз вас!- кресна Трънчбъл
ядосано.
Девойчето завъртя глава няколко пъти и директорката
направи три пируета, после излетя през прозореца.
От падането ли, от стреса, не се знае, но от този ден
Трънчбъл стана добра. Обичаше децата и те я заобичаха.
Бояна Цветковска

Една наистина
чудесна закуска
Матилда се събуди доволна. Беше
събота и можеше да се излежава. Натъжи се, защото си спомни, че родителите й по изключение са на работа. Нямаше кой да й донесе закуска
в леглото. Представи си чаша горещо
мляко и пухкав кроасан. Беше много
гладна, мислеше си за вкусната кифла,
усещаше аромата на млякото. И тогава
с изненада видя как към нея се носи
табличка с мачтаната закуска. Първо
се стресна, но после взе таблата и се
нахрани. Протегна доволно ръце.Сега
можеше да погледа телевизия и цял
ден да остане в леглото. Дистанционното беше в другия край на стаята.
Затвори очи, а когато след миг ги отвори, държеше дистанционното в ръка
и избираше любимите си предавания.
Очертаваше се един страхотен ден!
Павел Симеонов
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Матилда

Изумена от невероятните умения на петгодишната
Матилда, госпожица Хъни попита малкото момиченце
дали има и други такива невероятни умения. Когато
Матилда й отговори, че може да премества със силата на мисълта си предмети, госпожица Хъни остана с
отворена уста от изумление. Попита Матилда откъде
е усвоила това умение, но малкото момиченце й отговори, че няма представа, а просто може да го прави.
И за да демонстрира уменията си, насочи поглед
към двете книги, поставени на масата на учителката. Предметите бавно се отделиха от масата и сякаш
танцувайки, започнаха да се издигат към тавана. Госпожица Хъни имаше чувството, че сънува. Гледаше
и не вярваше на очите си. Все така спокойно и тихо
малкото момиченце каза на любимата си учителка, че
сега ще повдигне и нея. Напълно онемяла, госпожица
Хъни разреши на Матилда да я повдигне. Детето насочи погледа си към нея, усмихна се лекичко и чудо!
Госпожица Хъни бавно и плавно се понесе към
тавана.
„Какво ли още има да видя?!”- помисли си учителката.
А Матилда си стоеше все така тихо, скромно и
възпитано.
Велизара Филева

Училище за родители

Защо децата лъжат?
Във всяко семейство рано или късно настъпва този момент: някой от родителите изведнъж
“засича” сина си, че нещо е изнесъл от къщи
и го е продал. Или намира изчезналите си 10
лева в джоба на дъщеря си. Какво дете отглеждаме, хващат се за главата възрастните.
Психолозите казват: не се тревожете! Подобни епизоди, особено в предучилищна възраст, още не са доказателство, че в дома ви
расте лъжец. Ако обаче инцидентите се повтарят с години и все по-често, време е да изясните защо това се случва и какво трябва да
направите, за да промените положението.
Когато момиченце на шест
години казва, че не е счупило
вазата, това не е само желание да избегне наказанието. То
просто не е искало да счупи вазата! Да разберете мотивите за
лъжите е само началото. За да
се продължи по нататък, полезно е да се изясни налице ли е в
семейството такава атмосферадецата да могат да се явят пред
мама или татко и да признаят
постъпката си. Ако те знаят, че
в отговор на самопризнанието
на вината си ,ще последва гняв и наказание,
разбира се, че ще предпочетат да излъжат.
Задавайки на провинилото се дете въпроси в тази връзка, не влизайте в ролята на
инквизитор. Вместо вбесеното “Кой счупи вазата?” кажете: “Толкова харесвах тази ваза.
Какво се случи?” Въпросът трябва да направи детето участник в диалог, а не подсъдим.
Нека вашите въпроси сложат началото на
разговор за последствията от лъжата: “Мога
ли да ти се доверя, ако не съм убедена в правдивостта на думите ти? Ще ти се доверяват
ли приятелите ти?”
Ако вашият син си фантазира, че баща му е
президент на известна компания, това е свиде-

телство, че не му достига самоуважение. Защо
на дъщеря ви не й стига да бъде самата себе си
и си измисля интрига, представяйки се за друг
човек? Причината е същата. Накратко казано
– в тези случаи детето иска да види в лъжата
истина.
Родителите не бива да забравят, че детето внимателно ги наблюдава. Мама говори по
телефона с приятелката си: “Голяма майсторка си, толкова вкусен обяд беше приготвила.
Благодаря ти много ”Но дъщерята помни, че
вчера всички са обсъждали лошия обяд след
гостуването. От гледна точка
на възрастния това не е лъжа, а
елементарна вежливост, но момиченцето решава, че понякога
може и да се послъже. Затова
обяснете, че го правите, защото
не сте искали да обидите приятелката си.
Учениците понякога мамят
в играта, за да укрепят поразклатената си самоувереност.
В този случай родителите не
бива да наказват детето, когато разберат за измамата – реакцията на връстниците ще бъде
по-действено средство. На вас
ви остава само да поговорите колко много се
озлобяват хората, когато разберат, че са били
измамени. И колко вреди сам на себе си човек,
когато започне да прибягва до дребни мошеничества, а не използва истинските си качества,
за да победи.
Позвънила ви е учителката на дъщеря ви и
се е оплакала, че тя непрекъснато я лъже и целият клас е настроен срещу нея. Тук вече трябва да се замислите дали и вие нямате вина за
поведението на дъщеря си. Може би сами сте
й давали пример, като сте се опитали с измама
да уредите някакъв въпрос? Най-прост пример:
не сте й купили билет за автобуса, твърдейки,
че е още малка.

Здравка Петрова, педагогически съветник - по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Обучителен семинар
в НБ „Иван Вазов”
На 8, 9 и 10 октомври се състоя Четиринадесети традиционен семинар на потребителите на Итегрираната библиотечно-информационна система Е-Lib.
Тази година семинарът бе изцяло посветен на новата платформа, върху която се
развива библиотечния софтуер, свързан със
съвременни тенденции в библиотечната автоматизация.
Срещата откриха госпожа Таня Войникова – управител на фирма СофЛиб и господин
Димитър Минев
– директор на
Народна библиотека „Иван Вазов” и домакин
на
семинара.
Госпожа
Войникова
представи накратко
новите идеи и
предложения и
недостатъците
на традиционното обслужване на читатели,
засягайки трудностите в работата на библиотечните специалисти, след което даде думата на госпожа Пенка Бажлекова да разкаже за модул
„Обслужване на читатели” – един от основните модули, върху които се крепи цялата
система. Специалистите от НБ „Иван Вазов”
госпожа Петя Кехайова – завеждащ сектор
„Регистрация на читателите” и госпожа Екатерина Полякова – завеждащ отдел „Обслужване на читатели”, любезно споделиха
своя опит и показаха на практика как работи тази локална електронна база.
Участниците в семинара наблюдаваха демонстрация на новата FRID технология за
автоматизирана инвентаризация и следене

движението на документите в библиотечните
помещения, представена от госпожа Венета
Даскалова и господин Петър Чорбаджийски.
Друга интересна демонстрация бе услугата за
читателско място на самообслужване, с помощта на която читателите лесно и бързо, от
дома си, биха могли да заявят, че желаят да
получат определена книга или да презапишат
вече заети библиотечни материали.
Госпожа Юрия Сматракалева представи
новата онлайн услуга MyLibrary, даваща възможност да се
обслужват
читатели по нов,
модерен и адекватен
начин,
пестящ време и
средства.
В семинара
взеха
участие
още
госпожа
Събина
Анева – заместник
изпълнителен
директор
на
Фондация
Национална академична библиотечно-информационна система
(ФНАБИС) и госпожа Анна Попова – координатор проекти, програми и международна
дейност в Изпълнителното бюро на Българска библиотечно-информационна асоциация
(ББИА).
Присъстващите библиотечни специалисти
от цялата страна получиха възможността да
се запознаят с новите, подобрени софтуерни
разработки, които ще разширят информационното обслужване, да обменят опит, да споделят идеи и да си пожелаят много бъдещи
успехи в работата с програмните продукти на
фирма СофтЛиб.
Ина Банджакова - библиотекар
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НОВИ КНИГИ

НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

РОДОЛЮБИЕ

Петковден
(14 октомври)
Петковден бележи края на земеделската работа – последната есенна сеитба, прибирането на реколтата. До тогава всичката
земеделска работа трябва да е приключила,
затова и народа казва
„На Петковден ралото да ти е
под стрехата”.
Зимният Петковден не е само празник
в чест на св. Петка
(Параскева) като закрилница на децата,
но и дава началото на
почитта към покровителя на семейството
и рода. Народът отбелязва този ден като начало на зимните празници - правят се оброчни курбани и сборове.
Обредите, които се правят на този ден са
свързани с животновъдството.

Поверия:
От Петковден до Димитровден (26 октомври) не се работи с вълна, не се крои и не се
шие – вярва се, че ако човек облече дреха,
шита между тези два големи празника, ще се
разболее.
Ако на Петковден грее слънце, листата на
дърветата не са окапали, а овцете се скупчват
на едно място - зимата ще е тежка и снежна.
Честит празник на всички, които носят
имената Петка, Параскева, Парашкева, Петко, Петкана, Пенка, Паро и Парун.

Правят се семейно-родови курбани за здраве и за нова къща. За курбана жените носят
хлябове, вино и ракия. Прави се обща трапеза,
която най-напред се прекадява и благославя
от свещеника. Преди да се нахранят жените си
раздават една на друга парче хляб.
Зорка Христова – начален учител
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

Ако срещнете записа 6! или 8!, това не означава, че трябва да
се удивлявате на числото 6 или 8, а показва, че трябва да умножите
всички естествени числа по-малки или равни на 6 или 8, т.е. 6! =
1.2.3.4.5.6 = 720, а 8! = 1.2.3.4.5.6.7.8 = 40320.
Можем да използваме въпросителния знак за означаване на произведението от всички
прости числа, по-малки или равни на даденото, по-голямо от 1.
Например: 6? = 2.3.5 = 30, 7? = 2.3.5.7 = 210
Ето няколко задачи за всички с въпросителни и удивителни:
1. За кои естествени числа N е вярно, че N? = N!
2. За тройката числа 16, 17 и 18 е вярно, че 16?.17 = 18?. Напишете поне една тройка
последователни числа, за които е изпълнено такова равенство!
Отговори на задачите от миналия брой:
Зад.1 Виж картинката
Зад. 2
На касиерката ще й трябва повече време при отброяването на 55 банкноти, защото, за да се отброят 75, е достатъчно от
пачката да се извадят 25 банкноти.

Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ”
Рила Аджеларова – учител по математика

ШАХМАТ

Задача:

Черни на ход
печелят
Отговора на задачата търсете
в следващия брой
Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Най-невероятните
домашни любимци –
мравуняк вкъщи

Зоолозите са регистрирали около 9000
вида мравки. Любителите на насекоми вече
купуват и продават мравчени семейства на
аукциони в интернет, споделят си полезни съвети за отглеждането на „рижави” и „черни”
мравки, създават лични сайтове със снимки
на домашните си мравуняци.
Преди време в Берлин
беше открит първият в Европа реален, а не виртуален магазин за продажба
на мравки. Негов собственик е Мартин Себест. В магазина се предлагат около
30 вида от всички краища
на земята.
Домашните мравки се
отглеждат в терариуми или
на островчета, поставени
върху масата и заобиколени с вода, за да не се
разбягат. Собствениците
им могат да си купят декоративен замък или дворец.
Продават се и специални
аквариуми за мравки. Те
са пълни с гел, който им
служи за храна и в който
те постоянно копаят тунели и създават интересни
форми. В този случай не
се изискват никакви допълнителни грижи, нито храна и вода, защото всичко
необходимо мравките си

набавят от съществуващия гел. Аквариумът
за мравки се нарича още инсектариум, или
къщичка за мравки.
Един аквариум може да побере около 8
големи и 15 малки мравки, които трябва сами
да уловите и поставите вътре. При домашни
условия една колония живее между 10 и 15
години.
В сравнение с другите
домашни любимци мравките притежават редица предимства – не вдигат шум, не
отделят специфична миризма, заемат малко място и
не изискват повишено внимание. Но и човек не може
и да ги погали или да ги
вземе на ръце – не само заради миниатюрния им размер, но също така трябва
да се има предвид, че някои от тях хапят колкото
осите.
В магазина на Мартин
Себест се продава всичко необходимо не само за
отглеждането на мравките
– включително и специални
минипрахосмукачки за почистването на мравуняците,
но и аксесоари за техните
стопани – от скулптури на
мравки до спално бельо с
изображения на любимците им.
Весела Русева – начален учител
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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 б клас – класен ръководител Анета Терзиева
7 б клас – класен ръководител Юлия Ковачева

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим
рождените дни
на всички, родени през тази седмица
с пожелание за здраве и успехи!
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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