e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”
www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:
Училищен живот
Детско творчество
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Родолюбие

Отг. Зорка Христова

Езикова страница

Отг.: Велева, Николова

Математика за всички

Отг.: Рила Аджеларова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Бр. 59, година 4, 22 октомври 2012 г.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Международен семинар
по руски език
В рамките на федералната целева програма „Русский
язык” по инициатива на Федералната агенция “Россотрудничество” на 11 октомври
2012 година в България се
откри Методическа школа по
русистика.
В състава на руската делегация участват изтъкнати
руски методисти и преподаватели по руски език като чужд,
руски учени, преводачи и специалисти в областта на международното образование.
На семинара присъстваха
учители от град Пловдив и областта, както и преподаватели
от ПУ „Паисий Хилендарски”.
ОУ „Алеко Константинов”

беше представено от учителите по руски език Красимир
Ангелов, Мария Николова и
Васка Гуджева.
Специално за училищния
вестник интервю даде Елена
Юриевна Николенко – кандидат на педагогическите
науки, доцент от катедрата
по руски език като чужд на
филологическия факултет на
Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”,
ръководител на международен междувузовски семинар
„Приложение на информационно-комуникативни технологии в практиката на преподаване на руски език като
чужд”.

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Музикален свят

Отг. Нина Димитрова

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова
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Въпрос: Елена Юриевна, какво представлява вашата методическа школа по русистика?
Отговор: Методическата школа по русистика е организирана по инициатива на Федералната агенция Россотрудничество в рамките на федералната целева програма „Русский
язык” (2011 – 2015 г.). Изпълнител на проекта е Росийският Нов Университет (РосНОУ).
Участвайки в международни проекти, РосНОУ
винаги се стреми широко да представи руската школа както в научната област, така и в
сферата на начално, средно и висше образование. Главна тема на методическата школа са
иновационните и компютърните технологии в
преподаването на руски език като чужд и проблемите на електронната лингводидактика. От
руска страна в работата на школата участват
известни преподаватели русисти от най-големите московски и регионални ВУЗ-ове, автори
на учебни пособия.
Въпрос: Какво очаквате като резултат от
Вашето посещение в България?
Отговор: Българската школа по русистика
е широко известна в Русия. Плодотворни контакти традиционно свързват колегите от Русия и
България. Нашето посещение е адресирано към
българските колеги русисти. Настоящата методическа школа има особена мисия – да покаже постиженията на руската електронна лингводидактика - науката за изучаване на езика като чужд.
Българските русисти ще могат да участват
в провеждането на майсторски класове по използване на иновационни технологии при преподаването на руски език; ще присъстват на

лекции по съвременна руска художествена литература; ще се запознаят с видеопрезентации
относно системата за сертификационно тестиране по руски език като чужд; ще участват в
кръгли маси по проблемите на преподаването
на руски език, на практически занятия, тренинги; ще имат възможност да се запознаят с
най-новата учебно-методическа литература на
различни издателства. Ние очакваме реализирането на съвместни проекти с българските колеги русисти.
Въпрос: Какви са Вашите впечатления от
България?
Отговор: Прекрасни впечатления. България
е една приятелска за нас страна. У нас в МГУ
има идея да се провеждат славянски конгреси.
Вашите русисти са на много високо равнище.
Ние още веднъж се убедихме в това на проведената кръгла маса по въпросите на методиката
на преподаване на руски език като чужд. Специално искам да отбележа учебните системи „Карусель” и Друзья”, разработени от учителите от
училище „Алеко Константинов”. Те отговарят
на най-съвременните методики в областта на
преподаване на руски език като чужд и мога да
кажа, че ги поставям в една редица с най-добрите европейски разработки в тази област.
Въпрос: Какви са Вашите пожелания към
учениците и учителите от нашето училище?
Отговор: Пожелавам на вашите ученици да
работят с жар и усърдие, а учителите да бъдат
все така иновативни! Нека в резултат на нашето
сътрудничество, изучаването на руски език да
стане по-забавно и достъпно. До нови срещи!
Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Училищни медии”

На 17.10.2012 в нашето училище
се извърши профилактичен преглед
на учениците от 5 до 7 клас по програма на Община Пловдив за борба
с наднорменото тегло, със съдействието на Спортния диспансер.
Доктор Стойнова определи BMI
(body mass index) на всяко дете с
помощта на апарат „Санита”.
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Малкото щъркелче
Ето че дойде пролетта и ние отново започнахме да се оглеждаме за нашите щъркели. Те идват всяка година по едно и също време. Гнездото им е близо до нашата къща. Харесали са си
комина на църквата, на който са си свили гнездо.
И тази година, в едно ранно утро, като погледнах към комина, с изненада открих, че щъркелите вече са пристигнали тук. Колко е хубаво, а и това значи, че наближава нашата пролетна
ваканция. Идва най-хубавият сезон, сезонът на цветята и прекрасния им аромат. Сега искам да
ви разкажа за малките щъркелчета. Не зная дали сте гледали как големите щъркели - майката и
бащата - учат щъркелчето си да лети. Тази година аз станах свидетел на този урок. Дори родителите бяха родили ТРИ щъркелчета!
Щъркелчетата и бащата стоят в гнездото, а майката излита над тях и показва на рожбите си
как да разперват крилцата си. Прави това няколко пъти и се връща в гнездото. След това тези
действия се повтарят и от бащата. Той се връща, говорят нещо и така обучението се повтаря.
Дни след това малките щъркелчета извиват глава нагоре и с уплаха разперват крилца, повдигат крачета и сякаш ще литнат. На следващия ден урокът се повтори. На третия ден щъркелчетата
вече летяха. Колко хубаво е, че вече наблюдавахме голямото семейство как се рее във въздуха!
Те започнаха да правят по-големи разходки, да търсят храна и съчки, с които да направят гнездото си
по-голямо. Това продължи цялото лято. Ние бяхме
на море, на балкан и малко в чужбина, а те си играеха и работеха.
И така да началато на есента, когато ние се завърнахме в къщи и аз тръгнах на училище.
Дойде вдреме да си разменим местата с щъркеловото семейство. За съжаление като всяка година пред
есента те тръгват на юг, а аз оставам в Пловдив, за да
продължа да ходя на училище.
Ения Енева, 4б клас
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Есен
Есен е. Днес небето е особено красиво. Тъмните облаци са разкъсани от широки ивици яркосиньо небе. Контрастът е вълшебен! В
една от тези ивици един облак прилича на огромно искрящо бяло
перо, паднало от нечии ангелски криле. Самолетите пресичат небето
и чертаят бели ивици. Гората е вълшебна. Дърветата са огрени от
слънцето на фона на много тъмносиньото небе. През клоните им
прозира лазура като през воал от дантела. Тук-там светят в жълто. Малко от тях са запазили лятната си премяна. Листата, паднали
от короните, образуват пухкав килим. Вятърът свлича златните им
дрехи и си играе с тях по земята. После подухва, галейки листата с
кадифена ръкавица.
Дъждовете, валяли до вчера и напоили земята, оформят буйни
къдрици в потоците на реките. Езерата, оцъклили кристални води,
оглеждат по повърхността си планинските върхове. Птиците в ято
танцуват влюбено валс. Залезът е приказен! Слънцето е чудесен художник, а облаците сякаш са платно, по което играят цветовете.
Красив сезон е есента!
Стела Гечева, 7г клас

Разходка в гората
Обичам да се разхождам в гората през есента. Толкова пъстро и
красиво е тук. Представям си, че някоя фея от приказките е дошла
тайно тук и с четка и боички е нашарила дърветата. Тихо и намусено
е времето. Хладно и пусто е. Над земята сякаш е надвиснал голям,
сив похлупак. Облаците бързат нанякъде, но и те не знаят накъде.
Веселите пойни птички вече са отлетели на юг. Слънцето се събужда
късно и си ляга рано, не се усмихва дълго, а срамежливо се крие
зад облаците.
Дърветата са прекрасни, облекли пъстроцветни си дрехи. Зеленикавите листа преливат в жълто и червено. Те се сбогуват с дърветата, целуват клончето, на което са живели толкова дълго и се спускат надолу в спираловиден танц. На земята образуват шарен килим,
като че ли изтъкан от ръцете на изкусна майсторка-тъкачка.
Уплашено гущерче изшумолява по килима от листа, оглежда се
и бързо се скрива. Самотен кълвач почуква някъде в далечината.
Пъргава катеричка бърза да отнесе храна в хралупата си - готви се
за зимата.
Спокойствие и красота излъчва есенната гора. Красив е даже
тихият есенен дъжд, през който понякога можем да видим тайните
на природата.
Филип Капон, 7а клас
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Венелин Колев, 4а клас

Ана-Мария Плочева, 4в клас

Венелин Колев, 4а клас - II

Галена Колаксъзова, 4в клас

Екатерина Грозева, 4а клас
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Елис Ибрям, 4в клас

Мария Флоранс Китова, 4в клас

Мила Папаризова, 4в клас

Мила Папаризова, 4в клас - II
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Училище за родители

Защо децата крадат?
Родителите обикновено смятат кражбата
за най-сериозното провинение, което може да
извърши едно дете. Но това невинаги е справедливо. Разбира се, да се учи детето кое е
свое и кое чуждо, е необходимо и това трябва
да започне от най-ранна възраст. “Това е камиончето на Петърчо. Помоли го да си поиграеш
с него.“ Но преди да навърши пет години, едно
дете трудно разбира защо не може да играе
с камиончето, което му харесва. След година
обаче то започва да разбира, че без разрешение не бива да се вземат чужди играчки.
Но нима можете да го
удържите да пъхне в джоба
си красивото самолетче, ако
никой не го вижда? Когато
откриете самолетчето, веднага трябва да се върнете
там, където то е намерено,
и да го дадете на детето, на
което принадлежи.
След което да се извините. За възрастния това наистина е тежка процедура, а
какво остава за детето? Но
трябва твърдо да настоявате
на своето.
Детето ви трябва да разбере, че онова, което е взето
без разрешение, трябва да
се върне незабавно. Постарайте се да му обясните, че това е кражба и как хората се отнасят
към такива неща.
В подрастваща възраст кражбата понякога се включва в ритуалната игра по встъпването
на детето в определена група от връстници. В
тези случаи се съсредоточавайте върху постъпката, а не върху малчугана. Той не е лош – направил е лош избор. Но защо? Вие сте проверявали уроците му, следили сте да е добре
облечен, купили сте му компютър. Нима всичко
направено не е достатъчно?

Да, изобщо не е достатъчно! Не му достига вашата топлота и любов. Дори, бихме казали, интерес към неговия вътрешен живот. Ако
кражбата е била част от ритуал, трябва да си
изясните защо синът ви е избрал точно тази
група деца. Може би в компанията на връстниците си той се чувства съпричастен с по-плодотворни интереси и не се чувства излишен?
При всички случаи връщането на откраднатото
е задължителна крачка.
Много родители смятат, че провиненията
трябва сериозно да се наказват, за да не се
повтарят. Заблуждение! Детето изслушва с половин ухо
наставленията на баща си,
покорно седи вкъщи в неделя, след което се връща
при приятелите си и отново
извършва кражба. Какво да
правите? Трябва да се върнете към началото и да се опитате да разберете какво го
тласка към кражбата.
Ниско самоуважение?
Самота у дома и в училище?
Натиск от страна на приятели? Скука? Жажда за приключения? Ако не съумеете
да намерите ключа към поведението на детето, посъветвайте се с психолог.
Знае се, че често за подрастващите авторитетът на връстниците е по-важен от този на
родителите. Значи възрастните отрано трябва да си създадат авторитет, а не да чакат
извънредни обстоятелства. Децата във всяка
възраст трябва да знаят, че зад гърба си имат
майка и баща, които винаги са готови да ги
изслушат, да ги разберат и да им помогнат.
Ако такива отношения липсват, ще ви е потрудно да се преборите с желанието на отрочето си да краде.

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

Джон Роналд Руелд Толкин е британски писател, който е смятан за основател на жанра
фентъзи. Най-известен е с романа си „Хобит”
и с продължението му трилогията „Властелинът на Пръстените” и „Силмарилион”. Роден е в
Блумфонтейн, Южна Африка. След като участва в Първата световна война, той гради блестяща академична кариера в Оксфорд и е признат
за един от най-добрите филолози в света. Една
вечер, докато проверявал студентски тестове,
на един празен лист написал: „В една дупка в
земята живеел хобит.” Това е първото изречение на „Хобит”.
„Властелинът на Пръстените” излиза през
1954 г. Той е продължение на историята за
Средната Земя и „Хобит”.
Описва историята за Единствения Пръстен и третата
епоха на света. Романът се
състои от три части- „Задругата на Пръстена”, „Двете
кули” и „Завръщането на
краля”, всяка разделена на
по две книги.
Историята е как Фродо, син на Дрого, наследява имението на чичо си, заедно с Пръстена. По-късно
той разбира, че това е Единственият Пръстен, който
злият магьосник Саурон е
изковал, за да властва над
света. Също така Пръстенът трябва да се унищожи,
преди да попадне в ръцете
на Врага. Фродо потегля с
осем свои спътници- трима
хобити- Сам, Мери и Пипин, елфа Леголас,
джуджето Гимли, двамата човеци- Арагорн и
Боромир и вълшебника Гандалф на вълнуващо пътешествие към страната Мордор, за да
може Пръстенът да бъде унищожен. Задругата преминава през много опасности и в края
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на първата част се разделя. Към Мордор продължават единствено Фродо и Сам.
Отношенията на героите един към друг са
изключителни. В книгата е отразено не само
истинското приятелство, но и любовта, предаността. Показано е как всеки прави компромиси за общата цел. Образът на Сам е много
въздействащ, защото той и в най-трудните моменти е до Фродо, помага му и не му се сърди,
защото знае, че поведението на господаря му
има връзка и с Пръстена. Арагорн, син на Араторн, е крал на Гондор, кралството на хората.
Той е смъртен, влюбен в безсмъртната Арвен,
дъщеря на Елронд, крал на елфите.
Романът е изпълнен с приключения, но на
мен най-много ми харесва
краят. Фродо унищожава
Пръстена и целта му е изпълнена. Всички си отиват
там, откъдето са дошли, а
Арагорн става крал и се
жени за Арвен. Тя избира
да се откаже от безсмър
тието си в името на вечната
любов.
„Властелинът на Пръстените” е творба, която учи читателите на истинско приятелство и както винаги доброто
побеждава. Това, което я
прави уникална, е смесицата между география, езици, митове и въображаем
фолклор на въображаемата
Средна Земя. Толкин създава един митологичен свят,
изпълнен с вълшебства,
приятелство и любов.
„Светът се дели на тези, които са чели „Хобит” и „Властелинът на Пръстените” и тези,
които тепърва ще ги прочетат.”
Илиана Тонева – 6в клас,
клуб „Приятели на книгата”

НОВИ КНИГИ

9

През изминалата седмица в библиотеката се проведе първият урок за обогатяване на библиотечно-библиографската култура с учениците от вторите класове. Урокът бе на тема „Що е речник? Запознаване и работа с правописен и
тълковен речник“. След теоретичната част на урока, при която децата се запознаха по отделно с всеки от речниците, последва забавно упражнение с търсене
на думи, което внесе настроение до края на часа.

Ина Банджакова - библиотекар

РОДОЛЮБИЕ

КРЕПОСТ ЧЕРТИГРАД
Между северните склонове на Стара планина, само на десетина километра източно от
град Етрополе, е разположено село Ямна. Сред
хълмовете в околностите на селото са скрити
руините на древната тракийска крепост Чертиград - “крепост, която дори и дяволите не
могат да превземат“.
Пътят дотам не е дълъг, но предлага много
спирки за разглеждане
на интересни и красиви
места. Първата от тях е
само на пет километра
от Етрополе - манастирът “Света троица”, наричан още Варовитец,
вероятно заради варовиковия камък, от който
е изграден.
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Светата обител съществува още от Второто
българско царство. Разрушаван и възстановяван отново, манастирът се превръща в едно от
най-големите духовни средища по българските
земи. Тук възниква и се развива етрополската художествено-калиграфска школа. Една от
приземните стаи в манастирската постройка е
превърната в миниатюрен музей - Васил Левски е намирал убежище
тук в специално направено скривалище, вкопано в пода на манастира.
Сградите са в типичен
възрожденски стил - с
големи чардаци и дървени стълби, които скърцат
под краката ни.

Зад манастира по тясна пътечка навътре в “израстък” от вододелното било, разделящо
гората се стига до водопад, който носи името поречията на Стара река и Черни Вит. Така
Варовитец.
крепостта е отделена от билото посредством
тесен провлак, на който е била построена стената, останките от която са високи до 2,50 м.
От трите й страни се спускат непристъпни скали, а под тях зеят дълбоки пропасти.

Водопадът Варовитец впечатлява със своето величие и хубост. Скокът му е около 15
метра, а красотата – рядко срещана. Водата,
буйна и дива, се спуща на няколко тераси в коритото на р. Малки Искър. Шумът й се слива с
песента на птиците и оглася приказната гориста
местност.
Чертиград e последната тракийска крепост.
Изградена е вероятно през ІV-ІІІ в. пр.н.е. Намира се на 3 км. североизточно от село Ямна,
което се явява и най-удобният изходен пункт
за крепостта. Разположена е върху характерен

В района на крепостта са намерени множество фрагменти от гръцка керамика, римски
монети, накити, метални предмети и др. В източната част на Чертиград се забелязва светилище, посветено на култа към Слънцето – площадка с малка ниша в скалата, в която падат
първите слънчеви лъчи.
Зорка Христова – начален учител
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Roald Dahl
/1916– 1990/
He was a British novelist, short story writer,
poet, fighter pilot and screenwriter.
Born in Wales to Norwegian parents, he
served in the British Royal Air Force during
World War II, in which he became a flying ace and intelligence officer,
rising to the rank of Wing Commander. Dahl rose to prominence in the
1940s, with works for both children and adults, and became one of the
world's best-selling authors. He has been referred to as "one of the
greatest storytellers for children of the 20th century". His short stories are
known for their unexpected endings, and his children's books for their
unsentimental, often very dark humour.
Some of his notable works include James and the Giant Peach,
Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Witches, Fantastic
Mr Fox, The Twits, George's Marvellous Medicineand, The BFG.

Eight interesting facts about Roald Dahl
1. Roald did all his writing in a little hut at the bottom of his garden. It
was rather shabby, with an old armchair and photos stuck to the walls,
but he liked the peace and retreated there for four hours every day.
2. Roald used a particular brand of pencil and wrote on special yellow (his
favourite colour) paper which he ordered from America. He carried on
writing right up until he died in 1990 and you can still see the last notes
he made in his wastepaper basket if you visit his hut which is now part of
the Roald Dahl Museum
3. He had a great reading voice - deep and a bit menacing.
4. He did not start writing for children until he had children of his own
5. Roald was a Hurricane fighter pilot during World War II
6. He had two steel hips and six operations on his spine
7. He originally wrote short stories for adults which were later published
as Tales of the Unexpected
8. Roald loved chocolate, but not chocolate cake or chocolate ice cream

Стела Куртева - учител по английски език
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

ЕГИПЕТСКИ ДРОБИ
Още от дълбока древност хората са се сблъсквали с необходимостта да
измерват дължини, площ на земни участъци, обеми, време и т.н. За разлика от
броенето при измерването резултатът не винаги може да се изрази с естествено число. Налага се единицата мярка да се дели на части. Така възникнали
най-простите дроби: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 и т.н. Дробите с числител единица се
наричат египетски дроби.
Тези дроби са използвани още в древния Египет, като са имали съответни
имена – части от египетската мерна единица за площ „стет”. Египетски дроби
се срещат в „Папируса на Ринд”. Папирусът е открит през 1858 г. и днес се
съхранява в Британския музей. Написан е около 1650 г. пр. Хр. Нарича се още
„Папирус на Ахмес” на името на древноегипетския писар, който го е преписвал от по-стар документ. Предполага се, че оригиналът е писан през втората
половина на ХІХ в. пр. Хр., но авторът му не е известен.
Ето две задачи с египетски дроби:
Зад.1 Намерете три различни египетски дроби, чийто сбор е 1.
Зад.2 Как може да се разделят 5 ябълки на 6 мечета по равно, като нито
една ябълка не се разрязва на повече от 3 парчета?

Отговори на задачите от миналия брой:
Зад.1 Естествените числа са: 2 и 3 , защото 2? = 2! и 3? = 3!
Зад.2 Друга такава тройка последователни числа е 30, 31 и 32,
както и 72, 73 и 74 и т.н.

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

Бели на ход печелят

Отговор на задачата от брой 58:
1...Ке3 0-1
Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци – милионери
Немската овчарка Гюнтер IV се оказва,
според някои, най-богатото животно в света,
наследило внушителното състояние от 372 милиона долара от баща си – кучето Гюнтер III.
Той пък получил парите си от своята стопанка
– графиня Карлота Либенщайн, която му ги завещала през 1992г. Сега кучето милионер има

имение в Тоскана и вила в Маями, лична лимузина BMV кабриолет, личен шофьор, личен
готвач и прислуга.
Вторият най-голям богаташ е шимпанзето Калу, получило от собственичката си Патриция О’Нийл наследство от 62,2 милиона
долара.

Котаракът Томазино получава от собственичката си – Мария Асунта, наследство от 15,6 милиона
долара. Тъй като в Италия законите забраняват на
животните пряко да наследяват пари и ценности,
Томазино има свой настойник в лицето на медицинската сестра, която се грижила за стопанката му до
последните и дни.
Кокошката Гигуу, собственост на британския милионер Майлс Блекуел, фигурира в завещанието му
като бъдещ наследник на 10 милиона паунда – около 15 милиона долара, като са и осигурени също и
личен диетолог, ветеринарен лекар и психолог.
50-годишната мъжка костенурка Силвърстоун заедно с
трите котки на господарката си – Кристина Фойл, ще си поделят наследство от около 59 милиона паунда . Засега животните живеят в къща в Есекс и имат на разположение личен
асистент.
Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Радио „Алеко”
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МУЗИКАЛЕН СВЯТ

110 години от рождението на Имре Калман

24.10.1882 - 30.10.1953 г.

Имре Калман е унгарски композитор. Творческия му път започва с клавирни и оркестрови произведения. Дарованието му
се разкрива с пълна сила, когато той се обръща към оперетния жанр. Първата му оперета „Есенни маневри“, написана през
1908 г., преминава с голям успех по европейските и американските сцени.
От 1909 г. Калман живее основно във Виена, където създава
своите най-хубави оперети - „Цигански барон“, „Царицата на
чардаша“, „Принцесата на цирка“, „Графиня Марица“, „Баядерка“. В някои от творбите си композиторът широко използва
мелодии, свързани с унгарските народни песни и танци.
От 1940г., по време на окупацията на Австрия през втората
световна война, Калман е принуден да замине за САЩ. Там той
пише две оперети и музика към филми.
Творби му се играят и до днес по световните сцени и Имре
Калман се счита за един от най-добрите композитори в оперетния жанр.
Нина Димитрова – учител по музика

ДЕЖУРСТВО
Дежурни класове за седмицата са:
							

4 в клас – класен ръководител Тодорка Тахчиева
7 в клас – класен ръководител Даниела Генчева

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

РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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