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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Ден 
на розовата фланелка - 

кампания срещу тормоза 

и агресията в училище

Когато отправихме своя призив към съучениците си да се 
присъединят към нас на 27.02 – сряда като облекат нещо ро–
зово, не вярвахме, че ще срещнем толкова ентусиазъм и съ–
причастност. Действително много ученици от ОУ „Алеко Кон–
стантинов” подкрепиха кампанията срещу тормоза и агресията 
в училище като символично заявиха своята нетърпимост към 
насилието. Тези от нас, които нямат розови дрехи в гардероба 
си, бяха избрали розови шалчета или значки. Учениците от 7г 
клас се бяха организирали и закупили розова панделка като 
закичиха с нея не само себе си, но и всички учители. Някой 
ентусиаст от 5в клас бе изработил розови стикери във формата 
на сърце и целия клас се открояваше с тях през този учебен 
ден. Учениците от Училищния Парламент изработиха постери, 
с които украсиха коридорите, отправяйки своето послание към 
всички за добронамереност и избягване на агресията.

27 февруари се превърна в празник на приятелството и до–
брите взаимоотношения.

учениците от Училищния Парламент

Извънкласна дейност
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Виктория Стойнова – кл.ръководител на 3а
Мариана Найденова – кл.ръководител на 3б
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„Ако имАх мАгАзинче с две полички, 
бих продАвАл познАйте кАкво - нАдеждА зА всички”
На 14.02.2013 година уче–

ниците, учителите и родите–
ли от 3а и 3б клас посетихме 
дом за деца „Олга Скобелева”. 
Срещата беше емоционална, тя 
породи много мисли и чувства 
във всички присъстващи.

Специално за малките си домакини, децата от двата класа 
подготвиха програма. Учениците от 3б клас се проявиха като 
чудесни актьори. Те направиха драматизация на приказката 
„Снежанка и седемте джуджета”. Красивите костюми и добрата 
игра приковаха вниманието на всички. След това учениците от 
3а клас, които участват в клуб „Вълшебна приказка – граматика 
на фантазията”, прочетоха свои авторски гатанки, приказки и 
стихчета, с които зарадваха децата от дома.

Трогателен и много мил бе 
поздравът на нашите домаки–
ни. Те рецитираха част от сти–
хотворението на Джани Рода–
ри – „Надежда”. След това ни 
подариха по едно книжно сър–
це, както и един голям плакат 
– сърце, в което бяха записали 
своите имена.

Ние също зарадвахме де–
цата. За всяко едно от тях 
имаше индивидуален подарък, 
а за всички – много книжки, 
играчки, дрехи и лакомства.

Благодарим на родителите и от двата класа, които помогна–
ха при събирането, пакетирането и доставката на всички подаръ–
ци. Те помогнаха да зарадваме тези деца, да им покажем своята 

съпричастност, внимание и грижа. Заедно с нас в дома 
имаше много родители, които в края на срещата еди–
нодушно решиха, че ще отидем в дома и за Великден, 
и в края на учебната година.

Виктория Стойнова – кл.ръководител на 3а
Мариана Найденова – кл.ръководител на 3б
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Неучтивата кокошка

Съчинение по преживяване

Веднъж една кокошка тръгнала на разходка. Срещнала магарето. Жи–
вотното я поздравило, а тя се направила, че не го чува. След малко срещ–
нала мравката, която също я поздравила, а кокошката пак се направила на 
глуха.

Минали няколко дни и кокошката отново тръгнала на разходка. Видяла 
магарето и го замолила да я поноси, защото била изморена, но то дори не я погледнало. На 
връщане видяла мравката и я помолила да й даде малко семена, но тя й отказала.

Кокошката се прибрала нещастна вкъщи и разбрала грешката си.
Каквото повикало, такова се обадило.
          Михаил Токмаков – 2б клас

През лятната ваканция ходих с мама и татко на връх Шипка. За да се стигне до паметника, 
трябва да се изкачат хиляда стъпала. Пред паметника ни посрещнаха момче и момиче с питка и 
сол. Момичето беше облечено в българска носия, а момчето с руска военна униформа и държеше 
руското знаме. После влязохме вътре в паметника, за да го разгледаме. Първото, което видяхме 
беше голямо черешово топче. Оръжията на турските воини бяха изложени на първия етаж. Те 
бяха толкова страшни. На втория етаж имаше картини, които изобразяваха как са се сражавали 
българите и турците. На следващите етажи имаше снимки, които показваха кога, как и от кого е 
построен паметникът Шипка. От последния етаж, който е върхът на паметника, се виждаше всич–
ко: планини, гори и къщи. Никога не бях виждала такава красива гледка.

Няколко седмици след това с баба и дядо решихме да отидем в 
Балчик, за да видим Ботаническата градина и двореца на румънската 
кралица Мария. Във всекидневната на двореца имаше голямо огледа–
ло, диван и много картини на кралицата. Банята беше оборудвана с 
две вани и две мивки. Кухнята, спалнята и тоалетната бяха на долния 
етаж, но там е забранено влизането. Видях много цветя, дървета и 
кактуси. Видях и морето. То блестеше от слънчевите лъчи. Запом–
них тази гледка и си тръгнахме за вкъщи.

Научих много за моята родина. 
Толкова е хубаво да си българин!
               Жанет Бенин 
               – 4а клас
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Републиканското в Стара Загора
С нетърпение и с вълнение очаквах да дойде Републиканското пър–

венство по художествена гимнастика, в града на липите – Стара Загора.
Отборът ни трябваше да изпълни съчетание с 5 топки. В мига, в 

който започнахме да играем, цялата аудитория се втренчи в нас. Тре–
ньорката ни беше под напрежение и ни гледаше със страх, но и с удо–
волствие. За нея не беше важна победата, а да бъдем толерантни със 
съперничките ни и да се представим добре. Щом съчетанието ни при–
ключи, публиката радостно ни ръкопляска, а ние бързо заподскачахме 
към нашата треньорка. След като приключихме със състезанието тя ни 
заведе да ни почерпи със сладолед и плодова напитка. Сладоледът не 
беше съвместим с моя вкус, но все пак го изядох. Оттогава отборът ни 
получи новото си прозвище “Единният отбор”. 

Преживяването беше силно, а напрежението голямо. За съжаление 
не съм ходила на тренировки вече почти два месеца и формата ми 
спадна значително, но аз знам, че с упоритост и желание се постига 
всичко.

     Станимира Симеонова – 4а клас

Габи Коцева – 1а клас Радина Раднева – 1а клас
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МОЯТ СЪН 
“Портал към друго измерение”

Моят сън беше приказен, защото се видях такъв, какъвто искам да бъда 
– смел и безстрашен. Сънувах, че сме в час по български език и тишината се 
беше докоснала до всяко ъгълче в класната стая. Изведнъж усетих някакво 
странно чувство, че нещо предстои да се случи и то стана. 

Дъската се разтвори и се превърна в магически портал. Внезапно започна 
да ни притегля. Всички се държаха здраво за чиновете, за да не попаднат в 
портала. Но той ни дърпаше все по–силно и по–силно. Не успяхме да се задър–
жим и той ни погълна напълно. Изведнъж всичко около нас стана красиво, но 
и опасно. Всички деца бяха погълнати от красотата, само аз не. Бях нащрек 
за всякакви опасности. В този миг изскочи странно хищно създание. То се 
насочи към класа, а аз хвърлих камък по него и казах:

– Ей, грознико! Ела и ме хвани!
Създанието ме погледна злобно и ме подгони. Започнах да бягам, стра–

хувайки се за живота си. Не след дълго видях водопад. Аз нямах друг избор, 
освен да скоча в него. Достигнах дъното и се изтласках нагоре. Създанието 
ме гледаше от върха на водопада и си тръгна. Аз изплувах от водата невредим 
и в този момент забелязах лъкове и стрели. Не знаех на кого са, но за всеки 
случай взех един от тях, за да се защитавам. Тръгнах да търся моите приятели 
и не след дълго ги намерих. Всички бяха много уплашени. Трябваше да измис–
лим нещо, за да се спасим. Изведнъж се появиха малки бели духчета, които 
ни накацаха и ни заиздигаха в небето. Макар и малки, те бяха толкова силни, 
че успяха да ни изтеглят и прехвърлят в нашето измерение. В този момент 
един много силен прожектор ми светна в очите и тогава аз чух:

– Стояне, ставай! Трябва да отиваш на училище!
        Стоян Михнев – 4б клас

Радина Раднева – 1а клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Някои деца тръгват на училище с тревога, но 
не заради някой ненаучен урок или предстоящо 
изпитване. Те се притесняват, че за пореден път 
ще се срещнат с подигравки и обиди. Агреси–
ята между децата в и извън класната стая не е 
нещо нормално. Не бихме могли да неглижи–
раме проблема. Утре в подобна ситуаци може 
да се окаже всяко дете. Последиците грубото 
и неетично поведение между децата могат не 
само да засегнат самочувствието, но да дове–
дат и до жестока физическа саморазправа.

Как детето ни да се справи 
с тормоза в училище

Децата, които най–често стават обект на 
физически или психически тормоз в училище, 
са по–чувствителни и по–затворени от други–
те. В социални ситуации те са притеснителни 
и пасивни, и избягват да влизат в конфликти. 
Възможно е връстниците им да не ги приемат, 
защото са по–различни. Във всеки случай те ня–
мат никаква вина за това, че биват нападани от 
съучениците си. 

Често децата се срамуват да признаят пред 
родителите си, че са жертва на тормоз в учи–

лище. Затова ето няколко признака, по които 
можете да познаете дали детето ви бива на–
грубявано: не говори вече за случващото се в 
училище, затваря се в себе си, спи неспокойно, 
склонно е към депресивни състояния, страхува 
се да ходи на училище и често си измисля по–
води, за да си остане вкъщи. Възможно е да 
прояви агресивно поведение – понякога детето 
не знае как да се справи с чувството на потис–
натост и си го изкарва на брат, сестра или друг 
съученик, който не би му отвърнал.

Както децата, които тормозят, така и тези, 
които са тормозени, имат нужда от помощта на 
възрастните. Добре е родителите и учителите  
да се научат да разпознават всички видове на–
силие, за да могат да ги спрат в зародиш. Аг–
ресивното поведение се изразява не само във 
физическо насилие, но и във всякакви форми 
на психическо или емоционално такова. Така 
например, когато някое дете бива изолирано 
и избягвано, това е един много изтънчен начин 
то да бъде накарано да се чувства отхвърлено. 
А докато се изграждат като личности, децата 
в твърде голяма степен се влияят от начина, 
по който биват възприемани от връстниците си. 
Затова едно подобно негативно отношение, на–
сочено към тях, може силно да ги нарани.  Мом–
четата отдавна вече не са единствените, които 
са тормозени или пък които тормозят. Момиче–
тата могат да бъдат също толкова агресивни, 
но обикновено те реагират по по–завоалирани 
начини. Те са по–склонни да причиняват емоци–
онални страдания чрез отхвърляне от групата, 
пускане на слухове или преки обиди.
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Най–значима е ролята на родителите, кои–
то могат да повлияят най–много чрез примера, 
който дават. Взаимоотношенията помежду им и 
начина, по който общуват с детето, изграждат в 
него представата за това как трябва да се отна–
сяме към другите хора. Много от тези момичета 
или момчета всъщност не са били свидетели на 
друго в дома си освен на системно нагрубя–
ване, пренебрегване и подигравки. В един мо–
мент те престават да търсят взаимност с роди–
телите си и започват да прикриват чувството си 
на тъга, самота или уязвимост зад маската на 
грубостта. Дори да не го съзнават ясно, често 
нападателното им държание и проблемите, ко–
ито създават около себе си, целят да привлекат 
вниманието на майките и бащите им. 

Детето, което проявява агресия, често се 
връща от училище с повече пари, чужди вещи, 
учебници или дрехи, има повече гневни избли–

ци, интересува се най–вече от своите желания и 
чувства, поставя се в опасни или неподходящи 
за възрастта си ситуации. Обикновено не до–
пуска определени деца в компанията си и се 
опитва да ги злепостави пред останалите.

Ако забележите подобно поведение у дете–
то си, можете да му помогнете, като създадете 
строги, но разумни правила, които то трябва да 
следва. Те ще му показват границите, които не 
трябва да преминава и ще му напомнят, че се 
интересувате какво се случва с него. В никакъв 
случай не го наказвайте с шамари, така само 
ще затвърдите представата му, че всичко може 
да се постигне с насилие. Опитвайте се да кон–
тролирате гнева си и да показвате уважение 
и загриженост към останалите. Прекарвайте 
повече време с детето и създайте атмосфера, 
в която то ще се чувства спокойно да сподели 
това, което изпитва.

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Здравка Петрова – педагогически съветник, 
по материали от интернет

Децата, които нараняват съучениците си 
физически или вербално, се познават по това, 
че проявяват малко загриженост за чувствата 
на другите, очакват всичко да става така, както 
те искат и трудно следват правила. Възможно е 
тези момичета и момчета да са били свидетели 
на прояви на насилие у дома. Тяхното поведе–
ние не ги прави лоши хора, но със сигурност 
говори за това, че не са били научени да кон–
тролират агресията си и да изразяват емоциите 
си по един здравословен начин. 

И тази година на Баба Марта не пропусна да 
посети нашето училище. По традиция тя идва 
на 1–ви март, за да зарадва първокласниците. 

Тържеството започна с беседа за народ–
ните вярвания и традиции, свързани с този 
типично български празник. После всич–
ки заедно извикахме Баба Марта. Тя бла–
гослови малчуганите да са живи и здрави, 
бели и червени, румени, засмени. После 

върза на всяко дете мартеничка и им раз–
каза народната приказка за Марта. В знак 
на своята благодарност първокласниците 
я поздравиха с песнички и стихотворения.

От тази вълнуваща среща с добрата ста–
рица децата научиха, че още нашите прабаби 
са окичвали с мартеница агънцата, теленцата, 
яренцата и кончетата, с пожелания да са пър–
гави и здрави.

БаБа МаРта 
в училищната 

БиБлиотека
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 Ина Банджакова – библиотекар

Отначало обичаят се изразявал в мятане 
на червени дрехи или постелки по оградите за 
здраве, радост и добра сполука. Първите мар–
теници предназначени за хора били само от 
усукан червен и бял конец, а после почнали да 
връзват златна или сребърна паричка. Бялата 
вълна в мартеницата символизира дълъг живот, 

а червената – здраве и сила.
На тръгване Баба Марта припомни на всич–

ки, когато видят щъркел или цъфнало дърво, 
да свалят мартеничките и да ги сложат под ка–
мък или да ги завържат на плодно дърво за 
здраве и късмет.
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рОдОЛЮБИЕ

135 г. от Освобождението

Освобождението на България струва 
скъпо и не идва лесно. Пръв е Паисий Хи–
лендарски, атонският монах, вдъхнал жаж–
да за нов живот на българите със своята 
„История славянобългарская”. Следва Въз–
раждането – период на възход и идеали, на 
борба за знание и вяра. За да дойде осво–
бодителното движение с неговите стратези 
и герои – Раковски, Левски, Ботев, Караве–
лов, хъшовете и опълченците.

 На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано, 
днешен Йешилкьой, предградие на Истанбул, е под–
писан мирен договор между Русия и Османската 
империя. С него се слага край на Руско–турската 
освободителна война /1877–1878 г./ и се създа–
ва Българска държава след 500–годишно османско 
владичество.

Причина за Руско–турската война е жестокото поту–
шаване на Априлското въстание от 1876 година, което 
предизвиква огромен отзвук в Европа. Редица видни ев–
ропейски общественици и държавници, сред които ли–
чат имената на Уилям Гладстоун, Виктор Юго издигат 
глас в подкрепа на подтиснатите българи. 

Войната става неизбежна, след провала на Констан–
тинополската конференция и отказа на Османската им–
перия да реформира и зачита правата на своите хрис–
тиянски поданици. Тя завършва с победа на руското 
оръжие.
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Зорка Христова – начален учител, 
по материали от интернет

Санстефанският мир е подписан на 3 
март /19 февруари стар стил/. Тази дата 
не е избрана случайно. Тя съвпада с коро–
нацията на Александър ІІ през 1855 година 
и освобождаването на крепостните селяни 
в Русия през 1861 година, за което руският 
император получава прозвището Освободи–
тел. Договорът е прелиминарен – т. е. пред–
варителен и подлежи на одобрението на 
останалите Велики сили. Според него, осво–
бодена България е автономна, трибутарна 
(плащаща данък), васално княжество със 
свое народно правителство и войска. Гра–
ниците на княжеството обхващат Северна 
България (без Северна Добруджа), Тракия 
(без Гюмюрджинско и Одринско) и Маке–
дония (без Солунската об–
ласт и Халкидическия п–в). 
Държавата се управлява от 
княз, избран от население–
то с одобрението на Вели–
ките сили и Високата порта. 
Парламентът е трябвало да 
изработи Органически устав 
(Конституция). Предвижда 
се и временно руско управ–
ление за срок от две годи–
ни, което се осъществява от 
специален императорски ко–
мисар. 

От 1888 година 3 март се празнува като 
Ден на Освобождението на България от ос–
манско владичество. Еднократно като офи–
циален празник денят е отбелязан през 1978 
година по повод 100–годишнината от Осво–
бождението. Десет години по–късно той става 
официален празник, а с решение на Великото 
Народно събрание от 5 март 1990 година да–
тата е обявена за национален празник.

 С мирния договор България възкръсва отново на картата 
на Европа. Нейното население наброява 4 800 000 души. Сан-
стефанска България, с малки изключения, припокрива картата 
на Екзархията от 1870 година, с която султанът легитимира 
православната духовност на българското население.
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Васка Гуджева – учител по руски език

 

ToÌÍËe ‰eÚaÎË, ‚paÁËÚeÎ¸ÌÈ cËÎyÚ, pÍËe ÍpacÍË Ìa ˜¸pÌoÏ ÙoÌe, ÚoÌÍËÈ ÔÎa‚ÌÈ 
pËcyÌoÍ, o·ËÎËe ÁoÎoÚa, ËÁÌe y‰ÎËÌ¸ÌÌe ÙË„yp, ·o„aÚe opÌaÏeÌÚ - ocÌo‚Ìe ˜epÚ 
ÔaÎexcÍoÈ ÎaÍo‚oÈ ÏËÌËaÚp.  

B ÌacÚoee ‚peÏ ËÌÚepec Í ÔaÎexcÍËÏ ËÁ‰eÎËÏ Ìe y„acaeÚ.  
MacÚepcÚ‚o ÔaÎexcÍËx xy‰oÊÌËÍo‚ ¯ËpoÍo ËÁ‚ecÚÌo Ë ÔpËÁÌaÌo ‚o ‚c¸Ï ÏËpe. AÌaÎo„o‚ eÏy Ìe 
cyecÚ‚yeÚ ÌË ‚ o‰ÌoÈ cÚpaÌe Ìa Ìa¯eÈ ÔÎaÌeÚe. 
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дОМаШНИ ЛЮБИМЦИ

ШаХМаТ

Отговор на задачата от бр. 73: 
1.Тb8
1–0

Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб

Редки и скъпи породи котки

белите НА ХОД 
ПЕЧЕЛЯТ

С популярност се ползва синята руска кот–
ка. За нея са се използвали и названията: мал–
тийска котка, американска синя, „аршанж” (от 
руския град Архангелск), испанска синя. Едва 
през 1948 г синята руска котка получила своето 
днешно име.

За тази порода са характерни изпъкналите 
скули. Мъжките представители достигат полова 
зрялост на възраст около една година, а жен–
ските – към деветия месец. Те раждат по 3 – 4 
котета,  чиято окраска първоначално не е равна 
– има ивици. Очите им отначало не са със зелен 
цвят, а са сини, но след третия – четвъртия ме–
сец всичко си идва на мястото. Руската котка е 
само със син цвят на косменото покритие, кое–
то е гъсто и фино  – разбира се това название е 
малко условно – нюансите се движат от светло 
сиво до антрацит. Предпочитат се по–светлите 
оттенъци, а сребристите връхчета на космите 
придават особен преливащ се сребърен блясък. 
Козината е мека, копринена и бухнала.

Синя руска 
котка
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” – ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

рЕФЕрЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Весела Русева – начален учител, 
по материали от интернет

Изключително интелигентна и любвеобилна 
по природа, тя лесно се привързва и се раз–
бира прекрасно с децата и другите домашни 
любимци. Синята руска котка е кротка и игри–
ва, обича да отваря вратите, а гласът й е тих и 
мелодичен. Може съвсем спокойно да бъде цял 
ден сама у дома и да си намира занимания. Не 
досажда на човека с вниманието си ако вижда, 
че той е зает с нещо важно. Това са много лю–
бопитни котки, които се интересуват от всичко 
наоколо. Макар и породата да е от отглежда–
ните основно у дома, ловните й инстинкти са 
силно развити. Могат с часове да дебнат жерт–
вата си.

Котката не изисква специални грижи и не се 
нуждае от някакви специални диети.

Живее от 13 до 15 години.

Честитим 

рождените дни 

на всиЧки, родени през 

тази седмица 

с пожелание 

за здраве и късмет.


