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СТАРТ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ
В ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”
ВОКАЛНА ГРУПА, преподавател Ирена Велева
Понеделник 12:30 - 13:15 ч. (кабинет № 4 или 5, 1 ет.)
ПИАНО, преподавател Евгения Тагарева, асистенти (студенти от АМТИИ)
Вторник 12:20 - 13:20 ч. кабинет № 18, 2 ет.), допълнителни
занимания от 13:30 до 14:30 ч. (Народно читалище “Христо Г.
Данов”, 2 ет.)*
КИТАРА, преподавател Иван Димитров
Вторник 11:30 - 13:20 ч. (кабинет № 5, 1 ет.)
ТЕАТЪР, преподаватели Невена Денчева (актьорско майсторство) и Деница Гергиникова (пантомима и танц)
Вторник и сряда 12:20 - 13:20 ч. Спортен салон (при лошо
време - Народно читалище “Христо Г. Данов”, 2 ет.)*
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, преподавател Ирина Арлашка
Петък 15:15 - 16:15 ч., ОУ “Екзарх Антим I”, 2 ет.
* Молим родителите да попълнят декларации, че са съгласни заниманията
да се провеждат в Народно читалище “Христо Г. Данов” при необходимост.
Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg / www.eeagrants.org

МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ
“ТВОРЧЕСКИ ИСКРИ” – ПЪРВИ СТЪПКИ
И тази година Основно училище „Алеко
Константинов” продължава да въвлича своите
ученици в предизвикателството, наречено работа по проекти.
Проектът е на фондация „Огънят на Ор-

фей”, а целта – да се даде възможност на
децата за изява в сферата на изкуството –
изобразително изкуство, театрално изкуство,
вокално изкуство, литература и занимания по
пиано и китара.
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Първата среща с експертите от фондацията – Евгения Тагарева и Деница Гергиникова, състояла се на 23 октомври 2013г, бе
изключително емоционална. Желаещите да
се отдадат на творчески занимания се оказаха много, както и желанията им –повечето от
участниците не се ограничаваха само в рамките на едно изкуство! Изключително радост-

ни сме, че сред анкетираните ученици има
много желаещи да помагат като доброволци
при организиране на събитията, да заснемат
и публикуват материали, свързани с работата
по проекта.
На всички участници пожелаваме успех и
вдъхновение, а на тези, които все още се колебаят – смелост да последват мечтите си!

Весела Русева – координатор на проекта

EКСКУРЗИЯ
Маршрут: Пловдив - Нос Калиакра - Ботаническа градина Делфинариум във Варна - Пловдив
Беше седем без двадесет сутринта на 26.10
и повечето деца бяха много развълнувани, а на
други им се спеше. Автобусът потегли някъде
в седем часа. Минаха четири часа в гледане на
„Тетрадката“ и други филми, приятелски разго-
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вори и слушане на музика. Пътят мина сравнително леко с малки изключения при завоите.
След като слязохме от автобуса се разкри
разкошна гледка. Нашият стар доскорошен
приятел - морето. Всички извадиха фотоапа-

ратите си и започнаха да снимат. Но едва ли даше и то без нито една вълна. Миришеше на
знаеха каква красота ги очаква на нос Кали- така познатия аромат на море и на дива неоакра! Беше удивително! Цялото море се виж- бятна природа.
Следващата ни дестинация беше Ботаническата градина в Балчик.
Беше наистина много свежо и приятно. Разбира се, ние си поръчахме прекрасното време
от Синоптик.bg.
Видяхме и прекрасния дворец в Балчик,
който е бил на Румънска кралица, запленена от

мекия климат и прекрасната природа на тогава
завладените български земи. Не успях да снимам, за което се извинявам, но ще ви покажа
няколко снимки, изтеглени от интернет.

3

На следващия ден (27.10) се отправихме към Делфинариума, но преди това отидохме в Морската градина да си кажем сбогом с морето.

Шоуто с делфините беше много хубаво. Делфините си знаеха всички номера перфектно,
даже имаха и асистенти в тях: Христо Димитров от 6 а клас и Мария Палкова от 6 б клас.
Екскурзията беше наистина едно богато, пълно с много добри спомени и емоции преживяване и се радвам, че го споделих с най-добрите си приятели!
Вяра Ангелова 6 а клас
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правила за безопасно
движение на пътя

Мили деца,
• Внимавайте, когато се движите по улицата, защото е опасно.
• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може подалеч от платното за движение.
• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
• Пресичайте улицата само на определените за целта места - пешеходна пътека или подлез.
• Преминавайте по пешеходната
пътека с внимание, макар да имате
предимство.
• Спазвайте сигналите
на светофара.
• Пресичайте само на
зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
• Оглеждайте се внимателно преди да пресечете пътя, дори да бързате.
• Когато пресичате пътното платно, изберете мястото така, че да виждате целия
път.
• Пресичайте само когато автомобилите са на безопасно разстояние и не се приближават с голяма скорост.
• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на
улицата пак наляво.
• Никога не пресичайте улицата, тичайки между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
• При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас
човек да преминете с него.
• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
• Ако все пак ви се наложи да преминете зад спряло превозно
средство, внимавайте с насрещното движение.
• Изберете, заедно с родителите си, най-краткия и безопасен маршрут,
по който можете да отивате и да се връщате от училище.
• Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените
за това места.
• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте
сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и
светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
• Карайте велосипед на разрешените за това места.
• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
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• Не излизайте внезапно на уличното платно.
• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават
вашата сигурност.
• Слагайте предпазен колан, винаги когато се возите в автомобил.
• Слизайте от кола само от страната на тротоара.
• Научете се да оказвате първа помощ на пострадал при пътно-транспортно произшествие.
• Ако нещо се случи - бързо извикайте помощ.

Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя. Вярвайте им! Те наймного от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

Училище за родители

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА
на пътя
Скъпи родители,
За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:
• придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно
правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата
около училищата, значението на светлините на светофара;
• определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и
да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите,
че го е запомнило;
• контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи
по уговорения маршрут;
• обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран
на улицата автомобил;
• уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за
следващия ден;
• използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на
пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;
• използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за
безопасно движение на пешеходците;
• убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни
елементи.
Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от
поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под
формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец
в нарушение).
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Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:
•
нея;
•
ка;
•
•

да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до
да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополуда намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
да не возите малки деца на предната седалка.

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да
знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното,
забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно
владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА...,
ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!
Виолета Мусерова – Учител по физика и математика

Има ли все още будители?
На този въпрос хората отговарят с да или
не. Според мен има все още будители. Будители могат да бъдат спортисти, писатели и учители. Спортистът - когато спечели състезание,
изпее химна и застане под българския флаг.
Учителите са будители, защото те ни учат за
нашите предци и как се е създал нашия народ.

Българските жители ги е срам да се почувстват
българи, поради нашата икономическа и политическа криза. Ние нямаме самочувствие за
разлика от другите народи. Според мен винаги
е имало будители и все още има!

Отварям тълковния речник и прочитам, че
будителят е просветен деец през времето на
Възраждането.
Това са били онези светли български личности, които са обичали своите близки, “после
родината”. За Отечеството те са били готови
да жертват живота си. Всеки българин носи в

сърцето си техните имена. Достатъчно е да споменем имената на Ботев и Левски, Паисий и
Бенковски, Петър Берон и Неофит Рилски. И
плеяда от имена, които не можем сега да изброим, а и още толкова останали неизвестни с
имената си, но отдали силите, таланта и живота
си за България. Запазили са и чест, и съвест,

Мирослава Гълъбова – 6 б клас
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и вяра, за да остане неопетнено във времената
името българско.
Има ли такива хора днес? Ако трябва да
бъда откровена, отговорът ми е, че не зная. Не
съм чула за някого, който да е извършил подвиг в името на родината. Но когато затворя очи
и се замисля, в съзнанието ми изплуват имената на тези българи, които разнасят славата
на България по света. Но не тези, които бягат
от родината за да печелят повече, а после не
се връщат, забравят завинаги родното място, а
децата им не знаят и една българска дума. Зная
за такива българи, които отсичат българския си
корен завинаги. Не за тях си мисля, а за онези
българи, които в името на хората творят и създават новата история на България. И на първо
място това са учителите, които събуждат съзнанието ни, любовта към книгата, към славната
ни история, към красотата на природата. Колко
усилия и колко любов и търпение са необходими, за да научат малкия първолак да чете, да
пише, да смята, да мисли, да разсъждава. Те
са съвременните будители, които в тези трудни
времена поддържат духа ни жив, внушават ни,
че ние сме тези, които ще променим България,
и тя ще се възроди, ще възкръсне след дългите
години на прехода.

Ние, за жалост днес не осъзнаваме техния
самоотвержен труд, за който те дори не са оценени по достойнство. Но те продължават да ни
учат и възпитават, да търпят по някога пренебрежение и даже унижение. Поклон пред тези
истински будители на нашето време.
Към съвременните будители можем да причислим и големите имена в музиката, пред които светът става на крака. Не случайно българска песен лети в космоса с вълшебния глас
на българката Валя Балканска. В тази редица
можем да поставим и олимпийците, които издигат високо българския флаг пред очите на
целия свят. Будители днес можем да наречем
и онези създатели на нови технологии, с някои
от които се гордеят други народи - имам предвид българина Джон Атанасов, който подари
на американците компютъра.
Може би има още много съвременни будители, които аз не зная. Но нали съм само на
12 години. Пред мене е бъдещето, което ще
ражда още много смели и талантливи българи,
които ще будят душата на българина за доброто и красотата, за по-справедлив и по-щастлив
живот в бъдещето на България.

Има ли будители днес? Разбира се, ако нямаше, може би нямаше да сме хората, които
сме сега. Днес учителите най-много заслужават
да бъдат наречени будители. Те ни учат да пишем, да четем, да смятаме, те ни учат да бъдем хора! Представят ни света такъв, какъвто
е, запознават ни с трудностите на живота и ни
помагат да се борим с тях.
За жалост, в днешно време трудът им не е
оценен както трябва. Те заслужават много повече от това, което получават. Тъжно е, но понякога и учениците се отнасят с неуважение и
пренебрежение към учителите. Това не е никак
справедливо, те също са хора и точно те ни
помагат да се издигнем и да успеем в живота,
и рано или късно сме им благодарни. Според
мен учителите заслужават повече внимание и
почит. Нали, ако не бяха те, всички щяхме да
сме неуки.

Ето защо трудът, който те полагат за нас, не
е напразен и трябва да го ценим. Те ни вдъхват
смелост, кураж и любов към родината. Алеко
Константинов е казал: „Опознай родината си,
за да я обикнеш.” С тези думи свързвам това,
че учителите ни разказват нейната история, за
да я помним и да се гордеем с нея. Разказват
ни за красотата й, за да се научим да я пазим.
Да може да я съхраним и родината ни, да е все
така красива. Учителите ни учат да се гордеем,
че сме българи!
Изобщо какво бихме били без учител да
ни учи, да ни превърне в хора! Затова трябва
да ги уважаваме, защото те са тези, които ни
подготвят за изпитанията, на които животът ни
подлага. Те са тези, които ни учат как да се
справим с тях!

Румяна Георгиева - 6 а клас

Радостин Китин 6 в - клас

Райна Стойчева
2 г клас

Ани Крачолова
2 г клас

Йоана
Александрова
2 г клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

110 г. от рождението
на Златю Бояджиев,
български художник
(1903-1976)
Златю Бояджиев е сред интересните и търсени български художници. Творчеството му се разделя на два коренно
различни периода вследствие на инсулт и частичната парализа на дясната половина през 1951 г.
Роден е на 22 октомври 1903 г. в Брезово (Пловдивско).
През първия период Златю Бояджиев създава най-ценните си платна, повечето от тях в големите държавни музеи.
Сякаш някой от най-големите европейски художници е ходил по нашите земи и е рисувал българския бит. “Брезовски
овчари” (1941), “На нивата” (1943), “Свинарка” (НХГ 1945),
“Мини Перник” (1945), “Бригадири” (1947) и др.
Портретите на Златю Бояджиев се отличават с точен и стегнат рисунък, плътна моделировка на формите и дълбоко вникване в характера на
портретувания: “Портрет на бащата на художника” (1940), “Майката иа художника” (1940), “Семеен портрет” (1941), “Портрет на младо момиче” (1941) и др.
Вследствие на инсулт Златю Бояджиев се парализира и дълго време не рисува. След
това започва да живописва с лявата ръка коренно различни произведения. Създава стотици
композиции, портрети и пейзажи с подчертана експресия и драматизъм. Някои от творбите му
привличат със своята сюжетна занимателност, други са изпълнени съе странни образи, често
криещи в себе си символичен смисъл: “Село Брезово” (1959), “Към кланиците”.
Организира самостоятелни изложби в София и Пловдив. Носител на наградата на Съюза
на българските художници „Владимир Димитров - Майстора“.
Умира на 2 февруари 1976 г. в Пловдив.
Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет

нови периодични издания
В БИБЛИОТЕЧНО-информационния център
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

B R I T I S H W O R L D TOP TEN F I R S T S
Invention

Inventor

Date

1 Vaccination				Edward Jenner 			

1796

2 Raincoat

			

1823

3 Postage stamp

Rowland Hill			

1840

4 Christmas card

John Calcott Horsely			

1843

5 Anaesthetic
/chloroform/
6 Vacuum cleaner

James Young Simpson			

1847

Hubert Cecil Booth			

1901

Alexander Fleming			

1928

Christopher Cockerell			

1955

9 Test-tube baby

Patrick Christopher Steptoe		

1978

10 World Wide Web

Tim Berners-Lee /born 1955/

1991

Charles Macintosh

7 Penicillin
8 Hovercraft

TOP TEN MOST COMMON WORDS IN ENGLISH
the;

of;

and;

a;

in;

to;

it;

is;

was;

well

The British National Corpus surveys a wide range of written texts and spoken examples, with these
representing the most commonly used among 100 106 029 words across both categories. The most
common noun is ‘time’, the most common verb ‘be’, the most common adjective ‘other’ and the most
common adverb ‘so’. In spoken English, interjections such as ‘yeah’ and ‘oh’ appear in the Top 20.

П. Мандулова – учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

Резервати в България

Ропотамо
Ропотамо е резерват,
разположен на около 50
км. южно от град Бургас
в район с изключително
разнообразни биотопи.
На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти като
лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, и
лонгозни гори, които на
тази географска ширина
се срещат много рядко,
както и различни скални феномени, мочурища,
блата, и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона.
Областта около течението на река Ропотамо
е обявена за резерват през 1940 г. През 1962
г. статутът на местността е сменен на народен
парк.През следващите години екологичният баланс в рамките на парка е нарушен вследствие
на неконтролирания туристически поток. Природата е застрашена поради засиленото стро-
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ителство в съседните
райони. По този начин
Ропотамо е превърната в най-застрашената
защитена територия в
България.
За да бъде запазена
природата на резервата от по-нататъшни увреждания, през 1992 г.
статутът на Ропотамо се
променя на “резерват
със строг режим” с прилежаща буферна зона.
Според действащото законодателство (Законите за защитените територии и за биологичното
разнообразие) буферната зона би трябвало да
бъде прекатегоризирана като защитена територия от категорията “Защитена местност”. Това
обаче не е извършено поради засиления натиск
от страна на мощни строителни фирми, притежаващи терени в нея, както и поради негласното бездействие на Министерството на Околната
среда и водите (МОСВ).

Съгласно закона за защитените територии, резерватът се охранява и управлява от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. В местността Аркутино, в границите
на резервата, е построена триетажна сграда, изпълняваща функциите на Посетителски информационен център. В действителност обаче това представлява ведомствена почивна станция за
служители на МОСВ и техните семейства. Огромен проблем в тази защитена територия е било
наличието на незаконно рибарско селище в района на устието на реката, където биват построени
десетки незаконни колиби. През есента на 2010 г. рибарското селище е разрушено, но въпреки
това охраната и управлението на резервата не са на необходимото ниво за защитена територия
с толкова висок природозащитен статут.
Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата.
В района на лимана реката е спокойна и дълбока. Бреговете са покрити с гъсти лонгозни
гори като между дърветата растат голям брой
лиани. В по-плитките участъци, разположени
близо до бреговете, както и в районите, където са се образували крайречни езера растат
водни лилии и блатна тръстика.
От особено значение за резервата е находището на морски пелин, което е разположено
в резерват Ропотамо. Това е така, защото това
е едно от най-големите находища на растението в България. Основните количества от това
медицинско растение са разположени по десния бряг на река Ропотамо близо до нейното
устие. Над 100 вида растения, които се срещат
на територията на резервата, присъстват в Червената книга на България.
Фауна
В резервата се срещат 21 вида бозайници от които 10 вида прилепи. Характерни са благороден елен, дива свиня, сърна, чакал, лисица, златка, видра. Птичото разнообразие е представено
от над 260 вида. Тук е едно от малките гнездови находища в България на морски орел и полубеловрата мухоловка. Това е място за зимуване на различни видове чапли, патици, малък корморан
и други. Земноводните са 23 вида като балканска чесновница. Влечугите са 9 вида. Срещат се
шипобедрена, шипоопашата костенурка и обикновена блатна костенурка. Тук е единственото
местообитание в страната на черноврата стрелушка. Срещат се леопардов смок, смок мишкар и
водни змии. Рибите са над 50 вида, като кавказко попче, брияна, кефал, атерина, бодливка.

Шипоопашата костенурка
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

рагвай, Колумбия, Бразилия и АрженЦирк! Цирк! Цирк! Една от найтина – това са мотористите в „Глобусът
магичните думи за всяко дете и любимо забавление на поколения мална смъртта”, спираха дъха ни със своето изпълнение и уникалния си номер.
ки и пораснали деца!
Под купола на най-големия цирк на
До 3 ноември 2013 г. в Пловдив
Балканите ни очакваха повече от 2 часа
гостуваше цирк „Балкански”. Оснозабавления и приковаващи дъха моменван от Александър Балкански – шесто поколение цирков артист по линия
ти с „Колелото на смъртта” – визитната
картичка на трупа „Балкански“, отново
на майката – Лола Орландо Малеволв изпълнение на Николай и Велизара
ти, през 2000 г.
Балкански; клоунада; въздушен трапец;
Програмата бе наситена със сенГербът
зационни атракции, първата от които на фамилия Ма- дресура и езда на пони, с участието на
малкия Тициано, седмо поколение Бале “Летящият мотоциклетист”. Българлеволти
кански.
ската версия на световноизвестния
През 2020 г. фамилия Балкански ще празномер е в изпълнение на Николай и Велизара
Балкански. Следва уникална дресура на кучета, нува 200-годишнина – 200 години, отдадени на
“Китайска трансформация” както и екзотичен цирковото изкуство. А през настоящата година
атракцион със змии и крокодили. В ролята на Александър Балкански бе удостоен с една от
прочутия Индиана Джоунс влиза потомственият най-престижните театрални награди – „Икар” за
цирков артист Антон Кочка от Германия. Сце- цялостен принос в развитието на българския
нографията на номера му е изключително зре- цирк.
Ние, учениците от клуб „Медии „Алеко” ималищна – дресьорът вади змии и крокодили от
ковчезите на мумиите. Мотоциклетисти от Па- хме уникалния шанс да разговаряме с Александър Балкански-младши – административен и
артистичен директор на цирк „Балкански”.
Клуб „Медии „Алеко”

Част от мотористите от
„Глобусът на смъртта”

Клуб „Училищни медии „Алеко””
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ШАХМАТ

Отговор
на задачата
от брой 88:
1.Оh7 Цх7

2.De6

1-0

Нова задача:
Белите на ход печелят

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

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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