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РУБРИКИ:
Училищен живот
Детско творчество

Изложба
На 31.11.2012 год. на втория етаж на нашето училище
беше открита изложба, посветена на 250-тата годишнина
от написването на Паисиевата “История славянобългарска”.
Ученици от 2б клас направиха препис на част от творбата,
която се превръща в своеобразна програма на Българското
Възраждане.

Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Родолюбие

Отг. Зорка Христова

Езикова страница

Отг.: Поля Мандулова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Музикален свят

Отг. Нина Димитрова

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Адресирана към настоящето, тя търси ценностни опори в
миналото, за да очертае контурите на една оптимистична
визия за бъдещето на народа
ни. Защото народ, който е наследник на храбри и достойни
предшественици, не може да
погине.
Нина Търева – класен
ръководител на 2б клас
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ЕКСКУРЗИЯТА
Беше краят на октомври – домашни, тестове, изпитвания, но ние си мислехме само
за предстоящата екскурзия. Прогнозата беше за мрачно и дъждовно време. Синоптиците познаха, но това не помрачи настроението ни. Само раниците се понапълниха с дебели дрехи.
Когато дългоочакваният ден настъпи, всички се събрахме в двора на училището.
Потеглихме за Рилския манастир. И преди съм бил по тези места, но светата обител
ме вълнува всеки път и ме кара да се чувствам горд от това, че съм българин. Манастирът е
създаден през 10 век от Св. Йоан Рилски. Още с основаването си става книжовно и просветно
средище. В музея се съхранява уникалният Рафаилов кръст. След изписването на всичките
детайли монахът ослепява. Съхраняват се и много други светини. Когато се качихме в рейса,
потеглихме за Мелник. Той е най-малкият град в България. През прозорците наблюдавахме
дъжда.
Вечерта пристигнахме в Банско. Настанихме се в хотела. След вечеря имаше дискотека. Едно невероятно преживяване! Качихме се в стаите приятно уморени.
На другата сутрин росеше дъжд. Закусихме и отидохме в църквата „Св.Троица”. Посетихме и музея на Паисий Хилендарски. Там видяхме копия на Историята. Бяхме до родната
къща на Неофит Рилски. Научихме интересни сведения за неговия живот. Посетихме и музея
на Никола Вапцаров. Запознахме с неговата поезия и живот.
И отново в автобуса. Прибрах се у дома развълнуван и очакващ следващото пътуване.
Радослав Грозданов – 6а клас

Слънцето ме прободе с огнения си меч.
Отворих очи и усетих цветната палитра на листата. Тяхното отражение беше огледално
и кристално. Само златни рибки се цамбуркаха дяволито и си разказваха рибешки клюки.
Между малките балончета те се усмихваха ехидно.
Старият див лимон с острите си шипове плетеше музиката, която огласяше езерната
вода.
						
Малките феи танцуваха своя незабравим езерен танц.
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Паула Пърпова – 7в клас

Виктория Попова -1а клас

Гергана Каришева - 7б клас

Захари Лазаров - 1а клас
Иван Балабанов - 1б клас
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Миа Форсайт - 1б клас

Радина Йорданова -1а клас

Рая Милева - 1в клас

Рая Милева - 1в клас
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Училище за родители

Страхът от провал
намалява мотивацията за учене
Училището е първата сериозна житейска
ситуация, в която детето и родителите са изправени пред оценката на неговите интелектуални възможности, на способността му да
контролира емоциите си и да се справя в
стресови ситуации.
Тук то изпробва своите социални умения,
изправя се пред ситуациите на успех и провал
и техните последствия върху неговия имидж.
Това е силен стрес и за родителите, и за детето. Така училището се превръща в тест за
справянето и на двете страни.

много случаи блокира представянето. Разсеяността и хиперактивността в клас са начини
детето да напусне неблагоприятната ситуация.

Под всички тези „проблемни” поведения
много често се крият несигурност, ниска самооценка, страх от отхвърляне. Много важно
е родителите да не остават фиксирани в проблемното поведение и неговото „поправяне”,
а да се опитат да разберат дълбоката тревожност на детето, да го предразположат да
споделя. Добре е да се консултират с учители
За детето често е трудно и опасно да и психолози.
влезе в конкуренция с другите деца за оценки, за вниманието на учители и съученици,за
За преодоляването на тези трудности са
популярност. Тревогите „как се справям”, „ха- важни както подкрепата и разбирането от
ресват ли ме останалите”, „приет ли съм от страна на учители и родители, така и партникласа” често остават скрити зад поведения рането на детето в откриването на неговите
като хиперактивност, слаб успех, пакостли- силни страни и интереси.
вост, агресия към учители и съученици.
Родителите понякога мислят за това като
Следваща стъпка е поставянето на конза труден характер, инат, мързел или просто кретни и постижими цели в трудните образсеяност, но това невинаги са най-добрите ласти, чието изпълнение да бъде адекватно
обяснения и често заплахите и наказанията оценено и възнаградено. По този начин детене вършат работа.
то започва да открива своите способности и
заложби и да гради чувство за компетентност
Много деца омаловажават училището и справяне.
от страх, че няма да се представят добре и
ще излязат глупави. Те започват да
търсят реализация
и внимание по други пътища - стават
клоуните на класа, „черната овца”,
търсят
авторитет
по пътя на физическото надмощие
или демонстрират
ефектна външност
и поведение.
Страхът от провал намалява мотивацията за учене и в
Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
През изминалата седмица се проведоха часове по извънкласно четене с второкласниците. Учениците се запознаха с мултимедийна презентация, посветена на живота и творчеството на едни от
най-известните разказвачи на приказки братя Грим.
От нея научиха кога и къде са родени двамата братя, как е преминало детството им, къде са получили
образование и как от устни разкази и писмени документи, стари книги и хроники са съхранили немските
народни приказки. Така двамата братя ни завещават
повече от 200 произведения, преведени на 160 езика,
които се четат далеч отвъд пределите на родната им
Германия – вълшебни истории за безстрашни юнаци,
красиви принцеси и добри джуджета, забавни случки
с разбойници и животни, поучителни разкази за мързеливци и глупаци.
Децата научиха, че братя Грим развиват
теорията за произхода на приказката от мита,
подкрепена от най-значителния труд на Якоб
Грим - “Немска митология”. Така те поставят
началото на сериозната научно-изследователска дейност в областта на народното разказваческо творчество. Като учени – изследователи
братя Грим възприемат народната приказка не
просто като забавна случка, а като източник
на идеи, мотиви и сюжети. За тях тя е обект,
който трябва да бъде запазен за науката, да
се проучи сериозно и задълбочено.

Ина Банджакова – библиотекар
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РОДОЛЮБИЕ

Агушевите конаци
По време на Османското нашествие и последвалата ислямизация изчезват всички значими селищни центрове на Родопите. В периода след края на
XVII в. обаче населението на тази мистична планина започва да се събужда за нов живот. Един от
признаците за това е развитието на характерната
Родопска архитектура. Със замогването на част от
населението започнало и строителство на богати
жилища. Така по нашите земи бил пренесен от
Мала Азия жилищният тип на “конаците”.

Безспорно един от най-големите и интересни е ансамбълът на “Агушевите конаци” в
Могилица. Село Могилица се намира в Средните Родопи, на тридесет километра южно
от Смолян, на брега на р.Арда. Конашкият
ансамбъл представлява два съседни конака,
свързани със стопански сгради, образуващи
затворен комплекс от типа на средновековните замъци.

Историята на строежа се дели на три основни периода. През 1825 г. Агуш Ага построява първият от конаците и по-късно го
завещава на големия си син. През 1842 г.
по-малкият син си построява свой, южно от
първия конак. Характерно за него е великолепната, изписана кула, която и до днес удивлява посетителите. Третият основен период
се характеризира с разделянето на първия
конак на две отделни жилища и изграждането на няколко допълнителни пристройки. Поради разликата във времето на градежа, двата конака носят белези на
различни епохи. Докато по-старият е
представител на предвъзрожденската
традиция, то новият е силно повлиян
от идеите на Възраждането. Това превръща Агушевите конаци в уникален
пример за развитието на Родопската
архитектура през османския период.
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Самият Агуш Ага е представител на
българо-мохамеданските търговски фамилии от началния период на стоковото
стопанство в Османската империя. Освен
уважаван султански воин, той имал и високо за времето си образование. През
XIX в. бил един от най-крупните земевладелци в Родопите.

Поради стръмния терен целият ансамбъл е разслоен на различни нива,
което му придава една особена раздвиженост, позволяваща от дворовете да се
наблюдава великолепната природа на
планината. Самите конаци са построени,
за да демонстрират благосъстоянието
на собствениците. Посетителите остават силно впечатлени от просторните и
светли пространства, от богатите дървени тавани и изписаните с пъстри цветове
мусандри (долапи).

Зорка Христова –
начален учител
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
Read out loud the text inside the triangle below.

More than likely you said, ‘A bird in the bush’!
if this IS what YOU said, then you failed to see that the word
THE is repeated twice!
Sorry, look again

In black you can read the word GOOD, in white the
word EVIL (inside each black letter is a white letter).
Now, what do you see?

You may not see it at first, but the white spaces read the word optical, the blue landscape
reads the word illusion. Look again! Can you see why this painting is called an optical illusion?
What do you see here?

Last one.
What do you see?

This one is quite tricky!
The word TEACH reflects as LEARN.

You probably read the word ME in brown, but...
when you look through ME you will see YOU!
Do you need to look again?

Count every ‘F’ in the following text:
FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS
(SEE BELOW)
HOW MANY ?
WRONG, THERE ARE 6 no joke.
READ IT AGAIN !
Really, go Back and Try to find the 6 F ‘s before you scroll down.
The reasoning behind is further down.
The brain cannot process ‘OF’.
Incredible or what? Go back and look again!!
Anyone who counts all 6 ‘F’s’ on the first go is a genius.
Three is normal, four is quite rare.
Look at the spinning woman and if she is turning
right your right side of your brain is working . If she
is turning left your left side of your brain is working
. If she turns both ways for you then you have a
160 or better IQ

More Brain Stuff.
Olny srmat poelpe can raed tihs.
I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was
rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig
to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in
waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng
is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset
can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm.
Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter
by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I
awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!!!
Поля Мандулова - учител по английски език

ШАХМАТ

Белите на ход печелят

Отговор на задачата от брой 60:
1.Ое5! Дд8 (Db7? 2.Of6#) 2.Da8 1-0

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Да поглезим домашния любимец
Очила за кучета

Една от най-новите глезотии за домашното куче са слънчевите очила. Дизайнът им е
съобразен с особеностите на всяка порода.
Могат да бъдат избирани рамки с различни
цветове и декорации. Те се прибавят към списъка от шапки, колиета, ранички, играчки и
прочие кучешки аксесоари, които от години
присъстват на пазара.

месеца, от друга трябва да признаем, че много често тази процедура показва състоянието
на кучешката кожа и алармира за дерматологични проблеми или за наличие на кърлежи.

Пластични операции

Колкото и невероятно да ни се струва, и
това става изключително популярно в някои
ветеринарни клиники. Списъкът на предлаганите услуги включва както мини тату, така и
Сладолед за кучета
През изминалото лято в Италия е пуснат в операции на гласови връзки, имплантиране на
продажба и кучешки сладолед джелато. Той зъби и ред други манипулации.
не съдържа мляко, яйца или захар, които са
Отдавна не прави впечатление никому
вредни за кучешките зъби. Предлага се с аро- възможността домашният любимец да бъде
мат на ванилия, ориз и йогурт. Може да бъде глезен с личен прислужник, посещения в саконсумиран както от домашния любимец, лони за красота, басейни и почивки в спетака и от неговия стопанин.
циални хотели, личен стилист, ветеринарен
лекар и дори готвач. За някои това е въпрос
Час за фризьорски салон
на престиж, за други - израз на любовта и
Според специализираните фризьорски са- загрижеността им към четириногия любимец.
лони за животни, при котешките подстриж- Но дали не прекрачваме границата и не преки няма голямо разнообразие. Но затова пък връщаме животните до нас от верни спътници
прическите за кучета са повече от 50. Само за и другари в смехотворен образ и изразител
пуделите се предлагат повече от 10 вида.
на финансовите си възможности!?
Ако се присъединим към мнението на поЗащо ли не говоря кучешки?
знавачите, че от хигиенна гледна точка това е
необходимо да се прави поне веднъж на два
Весела Русева – начален учител
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МУЗИКАЛЕН СВЯТ

Съвременни стилове в музиката
Стилове, възникнали в САЩ
В съвременната музика има най-различни стилове. Тук ще научите накратко за по-известните от тях. Ще ги опиша накратко, като съм ги групирал по сходствата помежду им.

Рок

Отличителните черти на рока са мощното звучене с рифове, изсвирени на китара, силни
вокали и открояваща се ритъм секция, която се състои от баскитара и барабани. В някои
случаи се използват и теми на клавишни инструменти. Съществуват и течения в стила, които
разнообразяват звученето с духови инструменти и цигулки. Най-открояващият се инструмент
за стила рок са електрическата и акустичната китари.

R&B и Соул

R & B и близкият до него стил Соул се отличават със сравнително бавни и мелодични
композиции и напевни вокали. И двата стила са с танцувална насоченост. Тук ритъмът на
ударните инструменти не се откроява толкова силно, колкото при рока.

Фънк

Стилът Фънк е ритмичен, динамичен и танцувално ориентиран. Основно при него е бас
линията на фона на духови и клавишни инструменти. Ритъмът е на ударни инструменти и е
с различна бързина.

Рап и Хип Хоп

Отличават се с бързо пеене, наподобяващо изреждане на фрази и основна вокална
линия, която се подкрепя от барабани, клавишни и бас. Текстовете отразяват живота на
улицата, действителността и са силно актуални.

Джаз

Основополагащ стил в музиката. Изпълняват се сложни композиции с разнообразни групи инструменти – струнни, духови, клавишни, ударни. При
джаза рядко се използват електронни ефекти. Важни са изпълненията на самите музиканти и техните умения.
		

						
Константин Кънчев –
4в клас

Продължава в бр. 62
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ДЕЖУРСТВО
Дежурни класове за седмицата са:
4 в клас – класен ръководител Тодорка Тахчиева
7 в клас – класен ръководител Нели Велева

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

РЕФЕРЕНДУМ

ЗДРАВЕ

ЛЮБОВ

УСПЕХ

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

ЖИВОТ

ЩАСТИЕ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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