Бр. 62, година 4, 19 ноември 2012 г.

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

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
Уважаеми родители,

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

Математика за всички

Отг.: Рила Аджеларова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Сдружение “Клуб МСН” и ИК “Жануа ’98”
ви напомнят, че продължава акцията с благотворителна цел
“Жълти стотинки 2012”.
Участници в нея са децата. Те са тези, които дават и те са
тези, които получават. И понеже става дума за детска инициатива, то и нейните цели и механизъм са съвсем ясни и разбираеми.
Всяко дете събира у дома си дребни жълти монети и – с
разрешение на родителите си – ги предава еднократно за купуване на играчки за децата в болници и за обзавеждане на
детски болнични стаи.
Най-големият дар в акция “Жълти стотинки” е самото участие. То в никакъв случай не е задължително, но пък и не изисква големи възможности, за да се изпълни. В продължение на
един месец събраните стотинки се пускат в жълтата кутия. Дори
да пусне само една единствена монета, вашето дете е изпълнило благородната си мисия.
Ние, инициаторите на тази акция, поемаме ангажимент да
му покажем при кои болни деца са отишли стотинките.
Събирането на стотинките ще продължи до 6 декември
2012, а със събраните средства тази година ще подпомогнем
„ДКЦ-І – Бургас” ЕООД.
				

Нина Търева – начален учител

Музикален свят

Отг. Нина Димитрова

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова
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ИЗВЪНКЛАСНА
ДЕЙНОСТ

Турнирите

Както всяка година, така и
тази за седмокласниците от ОУ
“Алеко Константинов“ бяха организирани три турнира. За момчетата имаше футбол, за момичетата волейбол, а
хандбал можеха да играят всички ученици.
Първо се игра турнирът по хандбал, който се проведе на 23 октомври. Първият мач се
игра между 7б и 7г клас. Интересен и изпълнен
с много вълнения беше двубоят между двата
класа и в крайна сметка в оспорвания мач за
първото място един срещу друг се изправиха
класовете на 7в и 7г. Наситен със страхотни
емоции беше този мач. Вкарани бяха много голове, като в крайна сметка двата отбора завършиха при резултат 7:5 за 7г. Всички участници
в турнира бяха доволни от този ден изпълнен с
много спорни емоции и преживявания.

На 30 октомври се проведоха
турнирите по футбол и волейбол.
Паралелно се играха и двете състезания. Накрая резултатите бяха следните: по волейвол момичетата от 7г завършиха
на 4-то място, тези от 7б на трето. Достойно
изиграха своите срещи и представителките на
7а, които заеха почетното второ място. Над
всички доминираха момичетата от 7в. Момчетата пък показаха една красива игра, в която
7г заеха четвърто място, 7а - трето, 7б станаха
втори, а 7в клас показаха класа и заеха желаното от всички първо място.
За тези три спортни събития всички благодариха на госпожа Минева и госпожа Парапанова, без които нищо от случилото нямаше да
е толкова прекрасно.
		
Мартин Карадимов - 7а клас

Екскурзия - мечта
Днес учениците от третите класове на училище „Алеко
Константинов“ посетиха ветеринарната клиника за птици и
зоологическата градина в град Стара Загора. В клиниката имаше пострадали диви птици. Там лекарите са
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положили огромни усилия за тяхното лечение. След това групата посети зоологическата градина, в която живеят лъвове, тигри, маймуни, мечка с три мечета, орел и много видове птици.
Животните изглеждаха спокойни, защото хората се грижат добре за тях. После групата отиде на
детската площадка. Там всички играха на различни игри като футбол, баскетбол, народна топка
и волейбол. Поиграха два часа и накрая посетиха „Смешните огледала“.
Учениците останаха доволни от преживяното и осъществиха мечтата си да отидат на тази
хубава екскурзия.
					
				
Димитър Петров - 3в клас

Екскурзия
Учениците от трети клас на ОУ “Алеко Константинов” са заедно вече трета година и сега им предстоеше
тяхната първа екскурзия. Това обясняваше голямо им
вълнение.
На 27 октомври в уречения час те се събраха в
училищния двор и потеглиха с комфортен автобус към
Стара Загора. Един час, докато пътуваха, те се забавлявяха като пееха и танцуваха.
В Стара Загора учениците посетиха оздравителния център за животни на фондация “Зелени балкани”.
Ветеринарите, които се грижат за болните животни им разказаха как животните са попаднали
тук. Ето например щъркелът Зелчо бил намерен от една добра жена със счупено крило. Като
оздравее ще бъде пуснат на свобода. Тук те видяха много животни, които са застрашени от
изчезване и винаги ще останат под грижите на природозащитниците.
Учениците от 3 в клас взеха решение да осиновят щъркела Зелчо като събраха средства, с
които да помогнат за лечението на птицата.
След това третокласниците се отправиха към зоологическата градина, в която те видяха много животни - лъв, ягуар, мечки, рис, лисици, маймуни и други. Особено се впечатлиха от плюещата лама и тигъра. Ескурзията продължи със състезание във фитнеса в парка и посещение на
залата с кривите огледала, където се смяха до сълзи.
И да не забравим, че направиха цяла фотосесия, която очакваме с нетърпение да видим.
					
										
Весела Панева – 3в клас

Пътуването до Стара Загора
На път за Стара Загора в автобуса играехме много игри като гатанки, познай думата и развален телефон. Беше забавно. Когато стигнахме в Стара Загора отидохме в една болница за
птици. Там видяхме бухал, ушата сова, скален орел, един огромен лешояд, пеликани, лебеди и
щъркели. Всички са претърпели големи травми: някои от хора, други от бракониери, трети от електически жици. Накрая си осиновихме един щъркел Зелчо.
След това отидохме в зоопарка и там имаше много
животни: лъвове, елени, рис, вълци, муфлони, мечки,
бизони, орел, кози и маймуна. По-късно бяхме на
една площадка и играхме волейбол около два часа.
И най-накрая бяхме в “Залата на смеха”. Там имаше
криви огледала и ние много се смяхме. После се качихме на автобуса и се прибрахме живи и здрави.
			

Михаил Дечев - 3в клас
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Джонатан Мибор - 5 клас

Надежда Милова - 6б клас

Кристина Минкова - 5б клас

Никола Щерев - 1б клас

Никола Марин - 4а клас
Иван Калчев - 4а клас
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Училище за родители

АКО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ПО СВЕТА...
Когато чуя по телевизията за поредната
жертва от пътнотранспортно произшествие, се
сещам за една приятелка от детската градина.
Знам, че тя бе загубила майка си още на тригодишна възраст и бе много тъжна и самотна.
Всички възрастни й казваха, че майка й е станала звездичка в небето и че всяка вечер свети
там за нея, но тя не ги разбираше и все повтаряше, че я иска до себе си, а не на небето. Никой не обича да губи – нито възрастните, нито
децата. И никой не обича да се примирява със
загубата. Но ние, децата, не сме научени да се
примиряваме и да приемаме такива тежки загуби. А и нали все ни учат да се борим, да не се
предаваме.

Аз имам голяма нужда от всичките си близки и приятели. Не бих искала да преживея такава тъга в детството си. Често живеем, беснеем
и дивеем така, сякаш сме недосегаеми и нищо
лошо не може да ни се случи. Но, както съм чувала от майка „Всичко е за хората – и хубавото
и лошото.“ Затова, когато сме много щастливи
и здрави, трябва да сме и много благодарни
и да не се главозамайваме, защото това може
скоро да доведе до фатална грешка. Нашите
родители прекарват много от времето си в колите си или по някакъв начин са част от цялото
движение по пътищата. Те често са ядосани,
разсеяни, тъжни, а понякога и много радостни.
Това винаги им личи и не винаги работи в тяхна полза. Ако всички родители по целия свят
се движат малко по-отговорно, независимо от
конкретното си настроение и неотложни ангажименти, вярвам, че пътнотранспортните произшествия драстично ще намалеят. А ние ще
сме по-застраховани от опасността да гледаме
на тях като на звездички в небето.
Алис Терлемезян – 5а клас

Бъдете бдителни и предпазливи - ЖИВОТЪТ Е САМО ЕДИН
Искам да обсъдя темата за безразсъдното
каране на шофьорите у нас. Според мен много
произшествия се случват, поради невнимателното шофиране. Понякога то се дължи на употребата на алкохол, наркотици и други упойващи вещества. Загиват напразно невинни хора
– много от тях са деца. Деца, които тепърва
усещат красотата на живота. Дори аз самият
съм бил свидетел на подобни произшествия,
които за щастие нямаха трагични последствия.
Нека тези, които са зад волана да си помислят
как в слънчевия ден вървиш и си мислиш колко е прекрасен животът, правиш си планове,
очакваш събития... и изведнъж всичко спира!
Красивото синьо небе изчезва, слънцето изгасва, не можеш да усетиш топлината от обичта
на близките, трепетите на любовта, красивите
мигове на истинско приятелство. Животът, който сега започва, вече е свършил! Затова не
употребявайте алкохол и не експериментирайте върху съзнанието си преди и когато сте зад

волана! Но правилото: ,,Внимавай по пътя” не се отнася само
за шофьорите – много от катастрофите стават поради неправилно поведение
на пешеходците. Всички ние – шофьори и пешеходци, сме участници в движението и сме отговорни за това, да съществува метафоричният
израз: ,,Война на пътя “. Нека всички бъдем
внимателни и разумни за един свят – спокоен,
красив и сигурен! И все пак, ако е възможно,
да вземете колело, а не кола – направете го, защото от това може да зависи човешки живот.

Никола Панайотов – 5в клас
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ШОФИРАЙ ВНИМАТЕЛНО
			

Мамо,
къде си?
		
Къде си, когато ми
трябваш най-много? Сега
тялото ми лежи на студения асфалт, пронизващ ме със
студенината си и напоен с кръвта ми. Леденият вятър минава
през раните ми като бърз влак, като усилва болката. Но аз не мисля за това.
Мисля за теб и си спомням, че ме предупреди. Ти ми каза тази вечер на купона
да внимавам като шофирам и да не пия алкохол. Послушах те, мамо, защото
знам, че винаги правиш най-доброто за мен. Партито приключи и аз се качих
в колата си. Чувствах се чиста и горда, че съм спазила обещанието си. Запалих
колата, която изсумтя сякаш казваше „Недей да тръгваш“. Аз пренебрегнах звука
и натиснах газта, като накарах колата да издаде още един странен звук.
Колата ми се движеше по пътя като разкъсваше гъстия мрак. Докато шофирах
и се наслаждавах на гората, слабо осветена от лунна светлина, нещо ме
освети. Погледнах напред, но нямах време да реагирам. Вцепених се на място. Към
мен с бясна скорост се движеше кола. Сега съм тук и лежа безпомощна. Ах,
как искам сега да си до мен и да чуеш това! Ти ме предупреди да не пия и аз не
наруших искането ти. Но това момче, което се блъсна в мен, явно е нямало
майка, която да му каже и да се притеснява за него. Но защо, майко, животът
е толкова несправедлив. Това момче сега стои над мен с няколко
рани и се притеснява как съм. Но аз не усещам болка, усещам
самота и празнота. Мамо, защо аз плащам за неговата
грешка. Майко, аз не можах да опазя себе си, но
ти благодаря, че се грижеше за мен. Отивам си
сега, но само тялом. Духът ми винаги ще
е с теб! С това съчинение искам да
отправя молба към всички, защото не е
достатъчно един човек да шофира
внимателно, а всички, защото може
би следващият живот, който отнемеш
ще е на невинен.
Преслава Белякова – 7а клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
През изминалата седмица се проведе мултимедиен урок в часовете по извънкласно четене с третите класове, посветен на 105 години от
рождението на една от най-обичаните детски
писателки – Астрид Линдгрен.

Творбите на световноизвестната шведска
авторка са преведени на близо 70 езика и са
издадени в повече от 100 страни. Астрид Линдгрен е 25-ят най-талантлив световен автор и
е продала около 150 милиона копия от своите
книги по цял свят. Най-известните й произведения са „Пипи Дългото чорапче”, „Карлсон на
покрива”, „Емил от Льонеберя”, „Роня, дъщерята на разбойника”, „Братята с лъвски сърца”
и още много други. Първата история за „Пипи
Дългото чорапче” е публикувана в Швеция през
1945 г., а първата книга за Пипи в България е
от 1968 г.

Астрид е родена в град Вимербю на 14 ноември 1907 г. в стара червена къща, заобиколена от ябълкови дръвчета и израства в Смоланд,
Швеция. Тя е второто дете в семейството. Много от книгите й са свързани с нейното детство,
прекарано в малко стопанство край Вимербю,
или със семейството й: бащата Самуел Аугуст
Ериксон, майката Хана, по-големия брат Густав
и малките сестри Стина и Ингрид.
През 1958 г. Линдгрен е удостоена с отличието „Ханс Кристиан Андерсен“, известно
като „Нобеловата награда за детска литература“. Други важни отличия, които тя получава за творчеството си, са „Селма Лагерльоф“
(Швеция), „Карен Бликсен“ (Дания), „Лев Толстой“ (Русия), „Габриела Мистрал“ (Чили). През
1978 г. германските книгоразпространители й
присъждат традиционната награда за мир на
Франкфуртския панаир на книгата. През 1989 г.
с награда „Алберт Швайцер“ американският
Animal Welfare Institute отчита хуманитарния й
принос. През 1994 г. Астрид получава почетна
алтернативна нобелова награда за нейните усилия за справедливост, ненасилие и разбирателство на малцинствата.
Астрид Линдгрен е известна и с подкрепата за правата на детето и животните, както и
със съпротивата срещу телесните наказания за
деца.
След смъртта й на 28 януари 2002 г. шведското правителство учредява Възпоменателната
награда Астрид Линдгрен за детска и младежка литература. Паричното изражение на тази
награда е 5 милиона шведски крони.
Ина Банджакова – библиотекар
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РОДОЛЮБИЕ

Свещарската гробница
Свещарската гробница е едно от деветте
български чудеса, сред които се нареждат Казанлъшката гробница, Рилският манастир, Мадарският конник, резерватът Сребърна и др.
През 1985г. Свещарската гробница става част
от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. По своята същност
Свещарската гробница е тракийско-елинистична царска гробница. Смята се, че тя е била изготвена за гетският цар Друмихед, който след
смъртта си бил погребан в нея. Според изчисленията на специалисти Свещарската гробница
датира от 4-3 век пре. н.е.
Има доста мистични и интригуващи легенди около Свещарската гробница, които правят
миналото й особено атрактивно в настоящето.
Една легенда разказва, че около две хиляди
и триста години владетелят на едно тракийско
племе поискал да му се приготви приживе вечното жилище за отвъдното.
Построили му голяма каменна гробница с
три отделни стаички. Докато траело орнаментирането на вътрешните стени на гробницата
с живопис и скулптура, владетелят внезапно
починал. Затова затворили гробницата с неговите останки и всички прекрасни дарове. Над
нея била издигната след това могила, която
била висока колкото четириетажна сграда. Има
мнения, че именно това е причината някои от
стенописите в Свещарската гробница да не са
докрай довършени.

Свещарската гробница е сред
100-те национални туристически
обекта на Българския туристически съюз. Тя е разположена на 3
км в югозападна посока от село
Свещари и на 43 км североизточно
от град Разград. Разкопаната гробница при Свещари не е изолирана.
На протежение от 2 км са запазени 26 могили с различна големина.
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Целият район около Свещарската гробница е
обявен за археологически резерват заради огромното археологическо наследство, което той
притежава.
Свещарската гробница е открита при археологическите разкопки на високата могила Гинина край село Свещари през 1982 година. Изградена е от гладко обработени каменни блокове
от мек варовик. Основно Свещарската могила
се състои от коридор и три квадратни камери:
преддверие, странично помещение и гробна камера, покрити с полуцилиндричен свод. Входът
е украсен със стълбове с йонийски капители.
Стените на гробната камера на СвещарскаНад стълбите може да се види положена плоча
с релефен фриз от стилизирани волски глави, та гробница са оформени като колонада, като
колоните са плътно долепени до стената. Блорозетки и гирлянди.
ковете под свода се поддържат и от 10 женски
фигури, наречени кариатиди. Всяка от тях е висока около 1,20 метра, като са изобразени с
вдигнати ръце.
Фигурите на жените са облечени в дълги,
ситно надиплени дрехи без ръкави, препасани
под гърдите с колан. Краят на дрехите е силно
подгънат и оформен като обърната чашка на
цвете. Фигурите в Свещарската гробница имат
дълги къдрави коси, които се спускат надолу по
раменете. Главите на жените завършват с кошници, които се наричат калатос. В миналото
тези фигури са били оцветени, като и до днес
се е запазила един пласт от кафявата им боя.
В Свещарската гробница са открити кости
на 5 коня, които са били посечени тук. Това
е било ритуал при траките. Конете е трябвало
да придружат господаря си в отвъдния свят. В
гробната камера са открити 2 каменни легла,
човешки кости и гробни дарове. До едно от
леглата има скулптурна фасада на умален храм.
Всичко това показва, че е предстояло обожествяване или т. нар. хероизация на покойния владетел. Орнаментиката на Свещарската гробница така и остава недовършена.
На 7 ноември т. г. беше изровено ковчеже,
пълно със злато край село Свещари. Новооткритото съкровище съдържа уникални накити
от епохата на тракийското племе гети. Първоначално откритите златни експонати са около
1,5 кг, но проучванията продължават.
Зорка Хирстова по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Dadisms: Things Dads say
1. Do you think I'm made of money?
2. Money doesn't grow on trees.
3. Do I look like a bank?
4. When I was your age ...
5. Back in my day...
6. We used to go outside to play.
7. I'm not going to tell you again.
8. Don't talk back to your mother.
9. If you were told to jump off a cliff / bridge, would you?
10. If your friends stuck their head in the oven, would you?
11. Stop crying or I'll give you something to cry about!
12. Don't tell your mother.
13. Ask your mother.
14. We were grateful to have an orange for Christmas.
15. If I've told you once, I've told you a thousand times.
16. Hard work never killed anybody.
17. You'll understand when you're older.
18. You're grounded!
19. Go to your room!
20. NOW!!!

10

Mum-isms: Things Mums Say
1. No jumping on the couch!
2. Don't sit so close to the TV.
3. Who drew on the wall?
Well you're the only one who could have done it...
4. I have eyeballs on the back of my head.
5. I am not buying you a puppy. Or a pony.
6. Go ask your father.
7. Sit down and eat your dinner.
8. What did you do at school today?
9. I don't believe you did nothing all day.
10. Go wash your hands.
11. You can start cleaning anytime if you're bored
12. This room is a pig sty!
13. Where's your coat?
14. You can't go out there without a hat!
15. Come here, you have something on your face.
16. You'll poke your eye out.
17. What do you mean you don't know where it is?
18. If you put things where they belonged, you would know where they are.
19. Well, that's not what we do in our house
20. I don't care what your friends think
21. Where did you hear that word?
22. You should know better
23. I don't care if your Dad does say it. He's a grown-up.
24. Hurry up.Christmas is coming.
25. I'm leaving without you.
26. You'll understand when you're older
27. It's my job to worry about you
28. Because I said so
29. I'll talk to you later
30. Be Good.

Ангелина Велева – учител по английски език
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...?

? Около 2500 г. Пр. Хр. В Месопотамия са въведени мерки
за дължина, тегло и обем.
? Около 900 г. Пр. Хр. В Индия за пръв път е въведен знак
за числото нула.
? В периода 400-500 г. Сл. Хр., когато жреците на маите изчисляват продължителността на слънчевата година, индийските
учени въвеждат десетичните числа и арабските цифри.
? По времето, когато Христофор Колумб е открил Америка, за пръв път в математиката са въведени знаците за плюс и
минус.
? Думата „процент” произлиза от латинското procentum, което значи „на сто”. През 1685 г. в Париж било отпечатано ръководство по търговска аритметика. На едно място печатарят
погрешно прочел означението за дроб и го отпечатал във вида
„%”. Френските търговци започнали да употребяват този знак
за означаване на процент, а от средата на ХІХ в. Този знак се
възприема навсякъде.

Отговори на задачата от брой 60:

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

Белите на ход печелят

Отговор на задачата от брой 61:
1.Тф8 Оф8 2.Ог6#

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Любимците на английската кралица
Чували ли сте за кучета, порода дорги?
Всъщност английската кралица Елизабет II е
създателката на тази порода, тъй като именно
тя направила кръстоската между едно от своите коргита и миниатюрния дакел Пайпкин.
Малката Елизабет имала малко приятелки,
но затова пък любимите й животни били безброй. Вероятно това е причината нейните кучета да са най-важните „персони” в двора, както
са убедени от прислугата.
Първият си домашен любимец, порода уелш
корги пемброк, на име Сюзан, Елизабет получава за своя осемнадесети рожден ден. Многобройните му наследници никога не били продавани. Подарявали кралските кученца на добри
хора.
Сега британската кралица има четири представители от породата уелш корги пемброк –
Финикс, Фирос, Келпи и Суифт, и четири на
все още непризнатата официално порода дорги – Харис, Бранди, Сайдър и Бери. В двореца
живеят още лабрадор и пет кокер-спаньола.
Въпреки всичко Нейно Величество предпочита
сама да се грижи за своите любимци, доколкото това е възможно, разбира се, с оглед на
натоварения й график. В своята дамска чантичка тя винаги държи кутийка с ментови бонбони
– лакомството на нейните любими кучета.
Кралските любимци живеят в дворци и замъци, пътешестват в лимузини с шофьори, летят
на частни самолети и вертолети и често навсякъде съпровождат своята коронована стопанка.

Кучетата на кралицата спят точно до входа
на кралската спалня на втория етаж на замъка
Уиндзор. Тяхното ложе е обвито със специални одеяла от шотландска вълна. Всяка сутрин,
точно в 8 часа, специален слуга ги извежда на
разходка.
Кучетата често попадат в официалните части на двореца. А вестникарските съобщения
разказват, че на всяка Коледа кралицата окачва над камината чорапчета с подаръци специално за всяко от тях.
Особената любов на кралицата към нейните
питомци не се споделя обаче от придворните
в замъка. Първо, защото коргитата и доргитата са доста разглезени и второ, просто защото
хапят.

Весела Русева – начален учител
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МУЗИКАЛЕН СВЯТ

Съвременни стилове в музиката
Продължава от бр. 61

Стилове, възникнали в Европа

Drum&Bass и Дъб Степ

Тези близки по звучене стилове са силно ритмични, с мощно ниско звучене на ударните инструменти. При тях се използват предимно баскитара, синтезатори и барабани.

Поп и Диско музика

Тази музика е възникнала като самостоятелно течение специално за танцуване. Мелодиите
са леки, предназначени за танцуване и парти. Използват се основно синтезатори и клавишни инструменти и музиката има ненатрапчив ритъм.

Електронна музика

Електронна музика се изпълнява на електронни инструменти – клавишни и синтезатори, с
много електронни ефекти. Композициите са мащабни и имат характерна мелодичност.
									

Константин Кънчев – 4в клас

ДЕЖУРСТВО
Дежурни класове за седмицата са:
4а клас – класен ръководител Елиана Щерева
6в клас – класен ръководител Стела Куртева

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

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
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