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Тази година нашето училище участва като партньор в програма КОМЕНСКИ. Група ученици и учители посети гр. Ескишехир в Турция за периода 25-30 ноември. В тази първа
мобилност по проекта участваха господин Красимир Ангелов
- директор на училището, госпожа Поля Мандулова – учител
по английски език и учениците от шести клас: Цветина Стоянова, Миряна Тодорова и Ангел Тетимов, Виктория Шиндова,
Иван Диколаков, Джем Абаз, Кристина Кюллиева, Веселина
Стоименова и Ники Владов.
Темата на първата среща на партньорите по проекта бе
„Чуй гласа на природата“. Във връзка с това българската група се срещна и запозна с представителите на останалите страни, а именно – Турция, Испания – гр. Торо ( района на Кастиля
и Лион ) и Великобритания – гр. Нелсън (района на Ланкашир).
Нашите ученици имаха възможност да презентират своята
страна България, българските традиции и обичаи, гр. Пловдив
и нашето училище. Те се запознаха с ученици и учители от
у-ще „Фахри Гюнай – домакини на мероприятието. Обсъдиха
се различни въпроси, свързани с основната тема на проекта.
В програмата на проекта бяха предвидени посещения на
различни забележителности. Децата разгледаха Археологическия музей, Музея на стъклото и Музея на градската история,
Мавзолея на Ататюрк в Анкара, Музея на анадолските цивилизации, Къщите Одунпазари, Джамията Курсунлу и комплекса,
Парка Аладин, Джамия Саид гаази и комплекса, Скален комплекс в гр. Мидас, Бораксовите мини и производствения център,
Градина на японската култура, Факултета за изящни изкуства в
Анадолския университет, Младежкия център Халер, Джамията
Коджатепе, Парка на науката и изкуствата, Планетариума.
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Пребиваването в южната ни съседка бе най-емоционално за учениците, които от първия момент се
сприятелиха с техните връстници и до края останаха неразделни с тях. Много интересни бяха уроците
по математика и турски език. В часа по турски език
децата наблюдаваха представяне на турския бит
чрез куклено шоу. Най-вълнуващо бе посещението
на урока „ебру арт“ - рисуване върху вода, където
шестокласниците създадоха свои картини.
Във връзка с основната тема на проекта – опазването на околната среда, домакините от турското
училище демострираха как използват рециклирани
материали в грижа за природата. Като израз на общата воля за съхраняване
на природата всички участници посадиха „Дървото
на Коменски“.
През цялото време нашите ученици упражняваха
своя английски език, тъй
като това беше работния
език на посещението.
За всички нас това бе
едно вълнуващо и незабравимо преживяване.
Поля Мандулова – учител по английски език

Учебна работа
Учениците от 3 а и 3 б клас изготвиха проекти за часовете
по Човекът и обществото,
свързани си историята на България.

Виктория Христова и
Велизара Филева - 3а клас

Георги Стойчев- 3а клас
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Гергана Родозова,
Божидар Кръстев и
Ивета Иванова- 3а клас
Йоан Петров - 3а клас

Мина Аладжова - 3б клас

Никол Бозова и
Виктория Христова - 3а клас

Слави Сотиров - 3а клас

Цвета Владимирова - 3б клас
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Багрилата на есента
Вече е октомври месец и есента чука на вратата ми. Улиците на забързания и пулсиращ
град са отрупани с килим от листа. Сезонът нежно разкрива многоцветното си багрило, изпълнено с топли нюанси. Сутрин слънцето наднича плахо над тепетата на моя град. Напича,
но това не са горещите летни лъчи, които познавам, а меките есенни блещукания. Вятърът
полюшва последните сухи листа по дърветата, готови да паднат на земята при своите спътници.
Вървя бавно. Под краката ми се чува шумоленето на окапалите листа, като че ли шептят
незнайно за какво. Може би си споделят спомени от лятото. Наслаждавам се на чудните
пейзажи. Те не могат да бъдат нито описани, нито нарисувани, а запаметени като красива
емоция. Наоколо се срещат все по-малко хора.
Навеждам се и вземам едно на пръв поглед обикновено листо. В себе си то крие много
тайни. Всеки цвят, от който е съставено, е един нов свят, различен и необикновен. То вече
не е така наситено зелено и младо. С времето се е обагрило в пастелни тонове, а многото
неща, които е видяло, ще си отидат с него...
Заедно с есента настъпват и първите топли дъждове. На бузата ми пада капка вода. Това
е знак, че скоро ще завали и е време да се прибирам. От прозореца на стаята си наблюдавам
замислена танца на есента.
									
									
Мартина Гарабедян - 7а клас

Морето е безбрежно, нежно
и ширят се вълни навред,
а гларусите белоснежни
се реят нависоко и напред.
И пясъкът е като злато,
поглъщащ слънчеви лъчи,
напомнящ за горещо лято,
за парещи, солени дни.

Море
Рисувам лятната картина
не с четка, с думи и слова
и питам се дали като замина
ще продължава тази красота?!
Дали без мен вълните ще се леят,
докосвайки брега едва, едва
и птиците високо ще се реят
потрепвайки със своите крила?

Дали и вятърът ще гали нежно,
тъй както гали моите коси,
разпръснати почти небрежно,
развети като морските вълни.
Ния Иванова - 7г клас
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Мая Белакова - 4б клас

Савина Трифонова - 4б клас

Мая Белакова - 4б клас - II

Християна Манолова - 4б клас

Училище за родители

ДЕТСКИТЕ ЧУВСТВА
“Е, няма от какво да те е страх. Я се стегни!”,
„Стига си се ядосвал излишно. Нищо толкова не се е
случило.”, „Не плачи! Ти вече си голямо дете!”. Случвало ли ви се е да казвате на детето си, на племенника си или детето на ваш приятел някое от горните
изречения? Или ако не тези, то подобни изречения,
в които вместо да приемем емоцията, което детето
преживява, се опитаме да я „поправим” с някоя по–
приемлива?
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Вероятно на всички ни се е случвало и ще
ни се случва. Но когато знаем, че има и вариант, в който реакцията ни може да подкрепя
децата да назовават и да се справят с емоциите, които преживяват, вместо да ги „поправяме”, бихме полагали усилия да реагираме по
различен начин.
Защото може и да не ни харесва, но когато ние не даваме идея на децата как да се
справят с емоциите си, оставяме на тях да измислят начина, по който да го направят, и често техният начин е чрез действия като чупене,
удряне, тръшкане и т.н. В крайна сметка така
се ражда и агресията – от безсилието да се
справиш с емоциите си по друг начин.
За съжаление ако подценяваме или не зачитаме емоциите на децата, ние предаваме две
опасни послания:
1. Не се доверявай на чувствата си!
Детето се чувства по определен начин, но
ние му казваме да не се чувства така или че
няма смисъл да се чувства така. Но то така
и не успява да преодолее чувствата си? Ако
се замислим, това поведение няма как да не
създава объркване в децата за емоциите им.
А в крайна сметка кой знае по-добре от тях
самите те как се чувстват? Рискът е децата да
започнат да се съмняват както в чувствата си,
така и в това дали правилно ги разпознават и
назовават.

Каква е алтернативата?
Нашето усилие и като родители на собствените ни деца, и като възрастни, които общуваме с деца би трябвало да е да насърчаваме
и подкрепяме определянето и назоваването на
емоциите от децата. Това се счита за част от
подкрепата, която можем да дадем за емоционалното съзряване на детето и възпитаването на емоционална грамотност. Когато кажем
„Виждам, че ти е тъжно.” или „Разбирам колко
важно е било за теб това.” Или само попитаме „Разстроен ли си?”, „Объркан ли си?” ние
показваме съпричастност и разбиране, даваме
пространство за детските емоции такива, каквито са и предаваме посланието, че е приемливо детето да преживява това, което преживява. Така освен, че му помагаме да расте
свързано с емоциите си и да ги признава, помагаме и на себе си да се радваме на емоционална близост с децата. Защото емоциите са
с нас от момента, в който се раждаме, та чак
до момента, в който ще напуснем тази земя,
така че да научим децата да се справят с тях
по здравословен и за тях, и за околните начин, е урок за цял живот.

2. Чувствата няма нужда да се изразяват.
Ако децата не срещат разбиране и подкрепа
да изразяват емоциите си, рано или късно ще
решат, че от тяхното изразяване няма смисъл
и ще спрат да го правят изобщо. Това не означава, че ще спрат да ги чувстват. И понеже
неизразените емоции не изчезват, вероятността да се проявяват под някаква форма като
поведение или действия е много голяма. Трудните емоции като гняв, страх, разочарование,
безсилие и т.н. не ни са приятни нито като
деца, нито като възрастни, но ако като деца
се научим как да ги преживяваме по-лесно,
ще имаме повече опит в разпознаването и разбирането на богатата палитра на човешките
емоции и макар винаги да остане предпочитанието на положителните пред отрицателните
емоции, все пак ще знаем как да живеем с
двете.
Здравка Петрова – педагогически съветник
по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Продължение от бр. 64
Библиотека ТУ Делфт: Холандия
Библиотеката в Техническия университет
„Делфт” е построена през 1997 г. и има повече от 862 хиляди книги, 16 хиляди абонамента за списания и собствен музей. Интересното
при нея е, че е построена под земята и има
впечатляващ стъклен покрив, който обхваща
5500 квадратни метра. Огромен конус пронизва
стъкления покрив и символизира технологията.
Според хората в библиотеката, това „придава
(още) форма на интровертните читални”.
Библиотека Александрина:
Александрия, Египет
Библиотека Александрина е възродена на
мястото на античната Александрийска библиотека, която е най-голямата и влиятелна библиотека в гръцкия свят. Тя е построена от Александър Велики преди около 2300 години. Новата
библиотека отваря врати през 2002 г., след 10
години проектиране, планиране и изграждане.
Библиотеката е проектирана от SNOHETTA
– победителите в международния конкурс, организиран от Международния съюз на архитектите, ЮНЕСКО и правителството на Египет.
Към нея има четири музея, в които могат да се
видят антики, ръкописи и още много интересни
Градската библиотека в Щутгарт,
неща. Има и 15 постоянни изложби, включиГермания
телно „Впечатления от Александрия”, „Арабска
калиграфия” и „История на печата”.
Щутгартската библиотека е обект на
Със своята форма, библиотеката изглежда спорове. Някои са на мнение, че тя е инокато модерна картина. Различни дърворезби и вативна, други смятат, че тя не се вписва в
азбуки украсяват сградата.
околната среда. Независимо от това, библиотеката е една от най-интересните сгради в
района.
Кубичният дизайн на сградата е проектиран от корейски архитект, живеещ в Германия, който прави дизайна на библиотеката,
повлиян от Пантеона в Рим. В тази библиотека се организират различни събития, като
изложби, четения и даване на автографи от
автори. Бяло-сребристата сграда може и да
не се вписва сред зелените дървета наоколо, но със сигурност изпъква ефектно.
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Обществена библиотека Бишан,
Сингапур
Обществената библиотека е разположена в сърцето на Бишан и обхваща 4000 квадратни метра. Проста и изискана, тя е проектирана да изглежда като къща на дърво.
Цветните правоъгълници, които излизат от
едната страна на сградата имитират стърчащи от етажерка книги. Вътре в сградата правоъгълниците предлагат частни пространства
за четене.
Ина Банджакова – библиотекар,
по материали от интернет

РОДОЛЮБИЕ

След като при разкопки на т.нар. Омуртагова могила край село Свещари бе открито тракийско златно съкровище, сега близо
до Силистра е намерена и дълго търсената
резиденция на хан Омуртаг.
Проф. д.и.н. Георги Атанасов твърди –
дворецът на големия български владетел се
намира на брега на Дунава в Дръстър, сегашна Силистра, под 140-годишен дъб.

Проф. д.и.н. Георги Атанасов

Причината археологът да е напълно уверен в находката е надпис, написан на гръцки
върху колона, напълно идентична с тази от храма „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново.
Текстът върху нея гласи „Ювиги хан Омуртаг“:
8

Кан сюбиги Омортаг, обитавайки в ста–
рия си дом, направи преславен дом на Ду–
нав и по средата на двата всеславни дома,
като измерих (разстоянието), направих
на средата могила и от самата среда на
могилата до стария ми дворец има 20 000
разтега и до Дунав има 20 000 разтега.
Самата могила е всеславна и след като
измериха земята, направих този надпис.
Човек и добре да живее, умира и друг се
ражда. Нека роденият по-късно, като гле–
да този надпис, да си спомня за оногова,
който го е направил. А името на архон–
та е Омортаг, кан сюбиги. Нека Бог да го
удостои да преживее сто години.
Именно надписът от търновската църква,
разчетен през 70-те години на миналия век от
Веселин Бешевлиев, определя местонахождението на двореца на Омуртаг като близко
до Дунав. Недостатъчните указания за мястото обаче дълго време спъваха напредъка на
археолозите.
Архитектурата съвпада напълно с тази на
ханския дворец в първата българска столица
Плиска – обитаван от предшествениците на
Омрутаг Аспарух, Тервел и Крум. Има обаче една съществена разлика – край Силистра
Омуртаговото селище е далеч по-укрепено –
край него са открити останки от 14-метрови
стени, подсилени с нагъсто разположени издадени кули, от които нападателите са били
подлагани на кръстосан обстрел. Капището
във вътрешността на обекта е второто по големина след това в Плиска.По време на разкопките екипът на проф. Атанасов е открил
и патриаршеския дворец, за който се знаеше,
че е в близост до Дръстър (дн. Силистра).
Според историците през Х век българските патриарси са ръководели църквата ни
именно от този район. Доказателството, че
тъкмо обектът на проф. Атанасов е патриаршеският дворец, са откритите миниатюрни
сребърни икони. В средата на иконите са из-

образени архангели, държащи символите на
царската власт. Това потвърждават писмените
извори от епохата, според които през Х век
българските патриарси са ръководели църквата именно от Дръстър.
Последният от тях - Дамян, е пленен през
971 г. заедно с българския цар Борис II, когато византийският император Йоан Цимисхий
превзел града. Дворецът на хан Омуртаг е запазил военните си функции и след падането
на България под византийска власт. Разрушен
е през ХI век, най-вероятно от нахлуващите
по това време в българските земи печенези
и узи, след което е изоставен и постепенно е
потънал в забрава.

Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
STORIES AT SCHOOL
____________ _________ _________ ______
TEACHER: Maria, go to the map and find North America.
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America?
CLASS: Maria.
____________ _________ _________ ______
TEACHER: John, why are you doing your math multiplication on the floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.
____________ _________ _________ _________ ___
TEACHER: Glenn, how do you spell “crocodile?”
GLENN: K-R-O-K-O-D- I-A-L.
TEACHER: No, that's wrong.
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.
____________ _________ _________ _________ _____
TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O.
____________ _________ _________ ____
TEACHER: Winnie, name one important thing we have today that we
didn't have ten years ago.
WINNIE: Me!
____________ _________ _________ _________ ___
TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I'm a lot closer to the ground than you are.
____________ _________ _________ _________
TEACHER: Millie, give me a sentence starting with “I”.
MILLIE: I is…
TEACHER: No, Millie... Always say, “I am.”
MILLIE: All right... “I am the ninth letter of the alphabet.”
____________ _________ _________ __
TEACHER: George Washington not only chopped down his father's cherry
tree, but also admitted it. Now, Louie, do you know why his father didn't
punish him?
LOUIS: Because George still had the axe in his hand.
____________ _________ _________ ________
TEACHER: Now, Simon, tell me frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don't have to, my Mom is a good cook.
____________ _________ _________
TEACHER: Clyde , your composition on “My Dog” is exactly the same as
your brother's. Did you copy his?
CLYDE: No, sir. It's the same dog.
____________ _________ _________ _____
TEACHER: Harold, what do you call a person who keeps on talking when
people are no longer interested?
HAROLD: A teacher.
____________ _________ _________ ____
Стефка Кацарова –
учител по английски език
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

ИГРАТА НА КРАЛСКИТЕ МУСКЕТАРИ
Веднъж мускетарите се развличаха, теглейки въже. Ето
какво се случи:
Портос и Д`Артанян съвсем
леко изтеглиха Атос и Арамис.
Портос и Атос победиха
Арамис и Д`Артанян, но с много усилия.
Когато Портос и Арамис застанаха от едната страна, Атос
и Д`Артанян – от другата, резултатът бе равен.
Може ли да подредите мускетарите по сила?

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

ШАХМАТ

БЕЛИТЕ НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от брой 64:
1..Dg1 2.Цg1 Od4 3.Цh1 Tg1 мат. 0-1

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Хамстерите
Ако отглеждате вкъщи хамстер, трябва да се съобразявате с няколко изисквания при избора на дом за домашния
си любимец.
Кафезът или хранилката не бива да са от пластмаса, тъй
като той нагризва всичко. За предпочитане е да са с напречни метални решетки, за да може хамстерът да се катери по
тях. Колкото е по-голям, толкова по-добре ще се чувства
животинчето в него. Предлагат се и кафези на няколко етажа, в които за животните имат повече място.

Другият вариант за къщичка на хамстера е аквариум или
стъклен терариум особено ако той има малки.
Добре е да се поставят повече катерушки, за да може да се
забавлява на воля. Най-известният уред е колелото, което непрекъснато се върти, докато животинчето се катери.
Хубаво би било подът да бъде ограден на височина 7 см., за
да не падат извън него стърготините по време на игра. Материалът, с който се застила кафезът се състои в по-голямата си част
от талаш за гризачи, но е хубаво да се добави и пясък за птички
– помага за чистенето на кожухчето, а и за тоалетна./ Обикновено хамстерът си има ъгълче, което използва за тази цел. Там
може да му се постави съд, пълен с пясък. Тоалетната трябва
всеки ден да се почиства – пясъкът се заменя с чист, а съдът се
измива с топла вода./

Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Училищни медии”Алеко”.
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За предпочитане е долната
част да се отделя от горната,
за да се почиства по-лесно.
Поради същата причина е добре стъклените жилища да са с
плъзгаща се предна стена.
Най-подходящата поставка
за кафеза е стабилна масичка
или шкаф на височина около
65см., за да може хамстерът
да има добра видимост – така
той се чувства по-сигурен. Температурата на въздуха в стаята
трябва да е между 18 и 26 градуса. Не трябва да е изложен
на пряка слънчева светлина
или в непосредствена близост
до отоплителни уреди.
И не забравяйте – хамстерите са най-активни през нощта, така че вашата спалня не
е най-подходящото помещение
за тях.

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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