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ОУ „Алеко Константинов”
участва в Националното състезание
по правопис на английски език
Spelling Bee

На 20 март 2013 г. в ОУ „Алеко Константинов” от 18:45 ч.
ще се проведе училищният кръг от Третото националното съсРеферендум
Отг. Г ергана Стоицова тезание по правопис на английски език Spelling Bee.
През цялата седмица над 5500 ученици от
236 училища в цялата страна ще се включат
в надпреварата след усилена няколкомесечна
подготовка. Класиралите се на първо и второ
място ще представят училищата си на регионалните състезания, които ще се проведат на
20 април 2013 г. в 10 града в страната. Найдобре представилите се 30 ученици ще излъчат
националния Spelling Bee шампион на 11 май в
хотел Хилтън в София.
Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват (от англ.
spelling), т.е. произнасят буква по буква различни
думи на английски език. Целта на състезанието

е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията
им чрез забавни и интерактивни дейности. Победител в миналогодишното състезание е дванадесетгодишният Румен Стефанов Димитров от
СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе.
Състезанието се организира от Фондация
“Корпус за образование и развитие-КОРПлюС”
в партньорство с Корпус на мира на САЩ в
България. То се осъществява с финансовата
подкрепа на Фондация „Америка за България”
и под патронажа на Министерството на образованието, младежта и науката и Посолството
на САЩ.

Заповядайте да подкрепите нашите състезатели!
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Извънкласна дейност
ТУРНИР ПО ХАНДБАЛ – началото

09.3.2013 г. - първият ни мач от турнира. До
идването на тази дата ние тренирахме неуморно и упорито. Бяхме много ентусиазирани. Знаехме, че ще победим. Очакваното притеснение
липсваше. На негово място бяха – увереността
и вярата в отбора. Нямахме търпение да дойде този дългоочакван ден, в който да победим
противника.
В следващия миг вече бяхме на терена. Съдийският сигнал се чу. Играта започна. Топката
летеше ту в едната, ту в другата посока. В началото опипвахме почвата, но след първия реализиран гол нещата се промениха. Тогава сякаш
наистина повярвяхме в победата. Започнахме
да играем като едно цяло – това беше нашият
отбор! Противниковият вратар понасяше удар
след удар, гол след гол. Самочувствието ни се
вдигаше все повече и повече. Головете от един,
неусетно станаха десет. Всяка наша атака беше
последвана от бурни аплодисменти. Нападахме
смело и се защитавахме умело. С всеки удар

към вратата ставахме по-силни, а за противниците ни ставаше все по-трудно да ни спрат. Неусетно, докато набирахме преднина, съдията
сложи край на първото полувреме. Тези 20 минути минаха като миг.
След кратка почивка се завърнахме на терена - бодри и готови да дадем всичко от себе
си. Продължихме да вкарваме голове. Другият
отбор не знаеше какво да прави. Сменяха вратари, нападатели, но за нас това не беше проблем. След първия си гол в началото зелените
играчи на училище „Екзарх Антим I” успяха да
отбележат още 9. Помислихме, че ще ни настигнат. Това беше нов стимул за нас. Играта
ни стана още по-уверена и добра. Не чувствахме умора, само желание за победа.
И така дойде краят на дългоочаквания мач.
Финалният резултат, с който ние, Алековци,
постигнахме успех, беше невероятен - 29 на 10.
Поздравихме отсрещния отбор и се строихме
за награждаването.
Освен купата за 1-во място,
ни бяха връчени и две индивидуални грамоти - за най-добър
вратар на Велко Цветков и за
най-добър нападател на Стефан
Телкеджиев.
Ние сме горди с тази наша
победа, даваща възможност за
много други. Този мач е първият изигран от нас в турнира по
хандбал. Той ни даде увереност,
че можем и сме един отбор. Сега
ние сме готови за нови препятствия, нови голове, нови победи
по пътя към успеха.
Стоян Христозов – 7в клас
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ТИ МОЖЕШ, НИЕ МОЖЕМ
На 06.03.2013 всички ние, учениците от клуб „Математика за всички“, отбелязахме деня на числото
Пи. Пред събралите се гости демонстрирахме умението си да решаваме логически задачи и ... да се
забавляваме.
Елена Захариева и Мартин Карадимов ни разказаха за приноса на великите математици от Египет, Вавилон, Индия и Древна Гърция. Много от тези древни
открития днес използваме още с първите си стъпки в
математиката.
Мартина Гарабедян пък ни демонстрира принципа
на онзи странен математик Дирихле, който на прием
на английската кралицата се похвалил, че именно той
е човекът, който може да докаже, че в цял Лондон
има поне двама души с равен брой косми на главата.
И всички разбрахме как ще стане това.
За метода на древните египтяни да
построяват прав ъгъл и за знаменитата
Питагорова теорема ни разказа Преслава
Белякова, която показа на своите съученици от седми клас „хитринката“ как чрез
зададени пропорции на три числа да разпознаят правоъгълния триъгълник.
Заедно с Георги Цонев и „Диофантовото уравнение“ намерихме всички възможни варианти да построим квадрати
и триъгълници от всичките 31 кибритени
клечки, без да се налага да ги чупим.
Александър Цанов пък ни демонстрира метода на Математическата индукция,
наречена още Ефект на доминото, доказвайки ни колко голямо е неговото приложение при задачите от математическа
логика.
Празникът завърши с прекрасното
„обяснение в любов на един математик“,
което ни прочете Мартина и на което се
смяхме заедно с официалните ни гости
г-н Красимир Ангелов, г-жа Лилия Топчийска и г-жа Костадинка Донкова.
Разделихме се с надеждата и пожеланията за успеха, от който има нужда
всеки седмокласник.
Рила Аджеларова – учител по математика,
ръководител на клуб „Математика за всички” по проект „Успех”
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Представителна изява на клуб „Етнография”

На 1 март се състоя представителната изява
на клуб “Етнография”. Децата бяха подготвили
драматизации по три приказки. Златомир разказа на гостите какви са заниманията на участниците в клуба. Николай и Ивайло демонстрираха
на какво е способен Хитър Петър, като представиха народната приказка „Яйцата на владиката”. Екатерина, Иоанна, Ясен и Златомир се
превъплътиха в героите от народната приказка
„Галената дъщеря”, а Кристина и Лейла бяха в
ролята на четци. Зрителите дълго се смяха на
героите от приказката на Асен Разцветников
„Добрите стопани”, чиито роли изпълниха Рая
и Георги, а четец беше Красимира.
Представителната изява се превърна в празник за участниците и за техните гости.
Нина Търева – начален учител,
ръководител на клуб „Етнография”по проект „Успех”

Тържество от клуб
„Младите актьори”
по случай 8 март
Децата от 3б клас изнесоха чудесно представление на своите родители по случай 8
март. Клубът “Младите актъори” представи
пиеси, целият клас пя много песни и танцува
танци. Накрая децата зарадваха своите майки
и баби с невероятни подаръци. Учениците от 3
б клас придадоха на тържеството много положителни емоции.
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От сърце благодарим на всички, които
ни уважиха! Бъдете живи и здрави, скъпи
майки! Децата ви подариха най-ценното –
своята неизмерна любов!
Мариана Найденова – начален учител,
ръководител на клуб „Младите актьори”
по проект „Успех”
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подарък
Чудех се какво да купя на мама –
нова пижама ,
тебешири за игра на дама?
Нищо подходящо да й купя няма,
вкъщи настана голяма драма!
Притеснявам се, защото има рожден ден,
а татко не й купи нищо – беше уморен.
И накрая реших – да отида в градина
да откъсна малко малина,
плодчета къпина
и четирилистна детелина.
Мария Минчева – 3г клас

Домашен любимец
Много грижи имам – куче мама ми купи,
а то капризно, яде само пилешки супи!
Сутрин за училище тръгвам, излизам от вкъщи,
гледам – пред вратата то ми се мръщи!
На обед простирам дрехите прани,
и се сещам – Кой кучето нахрани!?
А пък вечер легна, и започва едно ръмжене…
Писна ми на мене!
Защо вместо куче мама
не ми купи играчка – лама!?

Мирослав Бочев - 1б клас
Тереза-Рада Келбечева - 1в клас
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Училище за родители

детската тревожност
Тревожността е нормално емоционално
състояние, която всички ние сме изпитвали в
определени моменти от живота си. Тя е тясно
свързана със страха, който е друго естествено и необходимо чувство, от което всеки има
опит. Страхувайки се в определени ситуации,
ние се предпазваме от опасността. Нормално и
дори препоръчително е човек да изпитва страх,
когато се срещне лице в лице с реална и непосредствена опасност: например, когато е преследван от опасно животно.
Обикновено тревожността се асоциира с
очакван страх от нещо, което може да се случи
в бъдеще. Тя е нормална и дори полезна, когато

сме изправени пред трудна ситуация. Нормално
би било да се чувстваме така преди важен тест
или устна презентация пред група хора. Така тя
ни помага да се подготвим за трудната задача.
Децата преживяват различни състояния на
страх и безпокойство, още от момента на своето раждане. Понякога е лесно да се отсъди за
дадено момче или момиче, че е нервно на база
на неговия плач и вкопчващо поведение. Но понякога е трудно да се разпознае тревожността
у децата. Някои от тях умело я прикриват, защото им е прекалено трудно да я изразят пред
другите. Други деца я обръщат във внезапни
избухвания или агресивно поведение.

Източници на тревожност в детска възраст
Някои деца се раждат с нервен темперамент
и реагират по този начин в много ситуации, още
от самото начало на живота си. Съществуват
различни източници на безпокойство по време
на детското развитие, така, както всички деца
изпитват страхове и тревоги като част от нормалното им израстване. Повечето малки деца
изпитват боязън от тъмнината, чудовищата, отделянето от родителите им, животни и непознати. Когато пораснат, тези страхове постепенно
се заместват от опасения за обществено неодобрение, липса на академични и спортни постижения, страхове за здравословното състояние,
смъртта, както и семейството.
Други източници на детско безпокойство
произтичат от нормалния им живот и семейните
промени. Децата преминават пред много преходи и трансформации, така, както те и техните семейства растат и се развиват. За пример:
раждането на братче или сестриче, започване
на училище, преместване в нов дом, смърт на
възрастен баба и/или дядо полагат предпоставки детето да бъде прието от група деца със
сходен проблем, което може да направи усвоя-

ваните задачи във и извън училище стресиращи
и провокиращи тревожност у него. Освен това,
трудните и дори травматични събития, които са
извън обичайното, оже да се случат на детето,
като поставят предпоставките тревожността у
него да се увеличи: например, родителски конфликт и последващ развод, болест или злополука с детето или с друг член на семейството,
неочаквана смърт на близък член на фамилията,
отделяне задълго от родителите, омашно насилие, както и природните бедствия са трудни,
а понякога и травматични преживявания, през
които децата трябва да преминат.
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Индикаторите може да се търсят в следното:
• доминиращ песимизъм и склонност към негативно мислене;
• често изпадане в състояния на гняв, агресия, самокритика;
• постоянно безпокойство за неща, които може да се случат
или вече са факт;
• чест плач;
• физиологични оплаквания като стомашни болки,
главоболие, умора;
• избягващо поведение, като например: отбягване на
места или неща, като се отказва да ходи при или на тях;
• нарушения в съня, като например трудност да заспи или
да остане заспал, кошмари, сомнамбулизъм;
• перфекционизъм;
• прекалено вкопчване в близките и страх
от евентуална раздяла;
• склонност към отлагане;
• слаба памет и проблеми с концентрацията;
• оттегляне от дейности и отношения със семейството;
• хранителни разстройства.
Възможно е прекалено тревожните деца да
окажат негативно въздействие на семейството. Те може да станат прекомерно изискващи
и емоционални щом видят, че събитията не се
развиват по желания от тях начин. Родителите

може да се стреснат от това, колко строги е
нужно да бъдат по отношение на поставяните
граници, но това е единственият начин да избегнат емоционалните изблици на детето.
Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от интернет

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НОВИ КНИГИ
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Ина Банджакова – библиотекар

РОДОЛЮБИЕ

Тодоровден
Тодоровден е един от най-жизнерадостните пролетни
празници, предвестници на Великден. Познат в народния
календар и като Конски Великден, защото на този ден
ставали традиционните надбягвания с коне, кушии, живи и
днес в много селища.
Богата на обичаи е обредната практика на Тодоровден.
Обединява ги надеждата за плодородие, здраве и щастливо бъдеще на младите.
Старите българи вярвали, че на този ден Свети Тодор
облича девет кожуха, възсяда коня си и отива при Господ
да го моли да изпрати лятото. Като стигне царството Господне, забива копието си в земята и връзва за него юздата
на коня. Господ бързо изпълнявал молбата му.
Такъв е Тодоровден в народния календар – недвусмислено подсказва, че идва пролетта и природата ще се събуди за нов живот. Но не само природата. Пролетта винаги
е била и времето на младите, на техните въжделения и надежди. Затова не са случайни и обичаите, които съпътстват
Тодоровден.
През цялата предхождаща седмица, наречена Тодорова неделя, момичетата слагали под възглавниците си по
три скилидки чесън и по три зърна от царевица, боб или
овес. В зависимост от това кого и какво сънували, гадаели
за бъдещето и, разбира се, най-вече за задомяването.
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В събота, на Тодоровден, посявали семената в края на моминската си градинка, като си
наричали по три желания и много внимавали
как пониква посевът и как се развива, по което
предричали и доколко ще се сбъднат мечтите
им. И в моминската песен пеели:
Свети Тодор коня кове,
сестрица му клинци дава.
Да подкове добра коня,
Да обходи равно поле,
Да набере росно цвете,
Да увие до два венци,
Да ги пусне у бели Дунав...
В подготовката на празника на Тодоровден вземали
Та ги хвана малка мома,
участие и млади, и стари.
та ги турна у ковчези,
Рано сутринта, преди изгрев слънце, жените приготвяДа светат даровете,
ли обредните хлябове с формата на конче или подкова,
Като ясно слънце...
украсени с орехови ядки и скилидки чесън. Названията им
били различни: копито, конче, кукла, Свети Тодор.
Стопанинът пък отделял специално внимание на конете.
За празничното им сресване и окичване помагали и момчетата. В гривата на коня вплитали сини мъниста, „синци“,
против уроки, и червени конци, да го пазят от „зли очи“. А
конската опашка ставала предмет на специално внимание
този ден – сплетена в сложна плитка и богато украсена.
Девойките помагали в украсата преди началото, а в гривата на конете закичвали здравец и босилек.
Млади жени и невести захранвали конете с обреден
хляб и варена царевица – за здраве.

На конната надпревара идвали малки и
големи.
И тук, като при всяко състезание, имало
много надежди и емоции. Наградата за победителя най-често била нова риза, а конят
му получавал нова юзда. Някъде най-добрият ездач обикалял по ред домовете да чес-
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тити Тодоровден, и мома или млада невеста
трябвало да го посрещне и запои коня му с
ненапита вода или вино. Другаде пък, след
определяне на победителя, се извивало голямо хоро, което трябвало да огради всички коне с ездачите така, че да се озоват в
средата.

Според народното вярване Свети Тодор е покровител
и на раждаемостта. Затова на този ден младата булка за
първи път замесвала тесто и изпичала хляб. И ако свекърът и свекървата го харесали, оттам нататък към нея се
обръщали с „невясто“, и чакали да ги дари с наследник.
Макар и по-рядко, среща се и друг интересен обред,
изпълняван за здраве и плодовитост. Рано сутринта на
празника младата булка приготвяла много на брой малки
хлебчета, които намазвала с подсладена вода. Облечена
празнично, с булчинския венец на главата, тя обикаляла
домовете на свои близки и роднини, като започвала от
кума. Черпела ги с хлебчета, с пожелание за здраве, а
домакините я благославяли да стане майка. Обхождането завършвало в бащината къща, където идвал и зетят, и
свекървата и се слагала обща трапеза.
И тъй като този голям народен празник се пада винаги по време на Великденските пости, на софрата се
разрешават различни ястия от картофи, ориз, боб и задължителната „тудоровска“ леща и гъбена каша.
Общ обичай по българските земи било омъжените
жени в детеродна възраст да раздават помежду си от
обредните хлябове, като имитират цвиленето на конете
и се ритат заднишком, не поради женски прищявки, а
за да раждат по-лесно кобилите. Всяка жена бързала да
раздаде първа или поне да не бъде последна, защото се
вярвало, че която остане накрая, конете ще се разболеят
от краста. За здравето на жребците стопанките раздавали и варена царевица.
Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Fables

What are Fables?
Fables are short stories which illustrate a particular moral and teach a lesson to children and kids.
The theme and characters appeal to children and the stories are often humorous and entertaining
for kids of all ages. Fables can also be described as tales or yarns which have a message in their
narrative such as a parable might have. Fables can often pass into our culture as myths and legends
and used to teach about morals to children and kids.

The Characters of Fables
The characters of fables and tales are usually animals who act and talk just like people whilst
retaining their animal traits.

Aesop’s Fables

The Dog and the Wolf
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A gaunt Wolf was almost dead with hunger when he happened to meet a House-dog who was
passing by.
“Ah, Cousin,” said the Dog.
“I knew how it would be; your irregular life will soon be the ruin of you. Why do you not work
steadily as I do, and get your food regularly given to you?”
“I would have no objection,” said the Wolf, “if I could only get a place.”
“I will easily arrange that for you,” said the Dog; “come with me to my master and you shall share
my work.”
So the Wolf and the Dog went towards the town together. On the way there the Wolf noticed
that the hair on a certain part of the Dog’s neck was very much worn away, so he asked him how that
had come about.
“Oh, it is nothing,” said the Dog. “That is only the place where the collar is put on at night to keep
me chained up; it chafes a bit, but one soon gets used to it.”
“Is that all?” said the Wolf. “Then good-bye to you, Master Dog.”
					

Moral of Aesops Fable: Better starve free than be a fat slave

The Ant and the Grasshopper

In a field one summer’s day a Grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart’s
content. An Ant passed by, bearing along with great toil an ear of corn he was taking to the nest.
“Why not come and chat with me,” said the Grasshopper, “instead of toiling and moiling in that
way?”
“I am helping to lay up food for the winter,” said the Ant, “and recommend you to do the
same.”
“Why bother about winter?” said the Grasshopper; we have got plenty of food at present.” But
the Ant went on its way and continued its toil. When the winter came the Grasshopper had no food
and found itself dying of hunger, while it saw the ants
distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summer. Then the
Grasshopper knew:
			Moral of Aesops Fable: It is best to prepare for the days of necessity
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The Cock and the Pearl

A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied
something shinning amid the straw.
“Ho! ho!” quoth he, “that’s for me,” and soon rooted it out from beneath the straw. What did it
turn out to be but a Pearl that by some chance had been lost in the yard?
“You may be a treasure,”
quoth Master Cock, “to men that prize you, but for me I would rather have a single barley-corn
than a peck of pearls.”
			

Moral of Aesops Fable: Precious things are for those that can prize them
Стела Куртева-учител по английски език

ШАХМАТ
Отговор на задачата от бр. 75:
1.Dh6
1-0

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Редки и скъпи породи котки

Савана

Савана е порода американска домашна котка, хибрид между сервал и домашна котка. Първата кръстоска е създадена през 1986 г.
Първите две котета от бъдещата порода са родени на 7 април 1986
г. Патрик Кели заедно с развъдника Джойс Сроуф разработват
основите на стандарта на новата порода, която е призната официално от международната котешка асоциация TICA през 2001 г.
Отличава се с големи размери и тегло между 7 и 14 кг. Има
голямо и стройно тяло, малка глава с триъгълна форма и овални
очи в жълто, кехлибарено или златисто зелено. Големите, високо
разположени уши, широки в основата и закръглени в краищата,
са като радари. Те се въртят на 180 градуса и в горната част имат
петна, наподобяващи очи.
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Савана има дълги крайници с малки лапи,
снабдени обаче с дълги нокти. Окраската наподобява тази на сервала, а окраската на опашката
се отличава с черни пръстени и черно връхче.
Това е много интелигентна котка, активна,
общителна, любвеобилна. Обича да скача и да
играе във вода, изключително предана е към
стопаните си и ги следва по петите из къщата.
Възможно е да бъде приучена да бъде разхождана на каишка.
Всички котки ръмжат и съскат, когато са
недоволни, но съскането на Саваната е по-интензивно – тя е по-близо до дивата природа,
където е имитирала змийско съскане в моменти всички домашни породи Саваната скача най-вина опасност. Друга черта, останала от нейни- соко и най-далече.
те предци, е любовта към скоковете. Може да
Обича да позира.
скочи от място на височина над 2 метра. Това
Весела Русева – начален учител,
е наследство от Сервала, който има най-висопо материали от интернет
кия вертикален отскок от всички диви котки. От

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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