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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Скъпи деца, 
Напомняме Ви, че и тази година отново ще се включим в 

коледната акция  “Жълти стотинки”. 
Събраните жълти стотинки можете да слагате в касичката, 

която е поставена до охраната на училището, или да ги предава-
те на вашите класни ръководители до 6 декември 2013 г. 

Благодарим Ви за това, че искате  
да помогнете на дете в беда! 

КОНКУРC
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Весела Русева - начален учител

ТЕМИ ЗА УЧЕНИЦИ 
 

CПЕЙC КАМП 2014 година

Тема 1. Ако имах криле .... какво е за теб личния полет? (350 думи)

Тема 2. Ако може да инвестирате в разработки, подобряващи живота на 
Земята, какви биха били те? Кои от тях бихте използвали като решения 

и в Космоса? (400 думи)

Тема 3. Тази година се празнува 55-годишнината на НАCА. Кои са, спо-
ред вас, най-големите постижения на агенцията и защо? 

Изисквания:

Да не се надвишава броя думи. 
Есетата да съдържат информация за обратна връзка. 
Контакти само на децата участници, без посочен родител или училище, 
не се приемат. 

Есетата изискват от вас да размишлявате, да демонстрирате запознатост, да 
покажете отношение към проблемите на Света и да бъдете себе си. От значение 
е вашият стил и формата, която сте избрали, за да убедите журито, че сте съп-
ричастни към проблемите, че високо цените активността, че искрено вярвате в 
сътрудничеството, изградено върху доверие и уважение.

Всяко есе, което дава малка частица от вас, е важно и значимо.

Cрокове:
До 15.02.2014 г. – Първи тур – изпращане на есета
До 15.04.2014 г. – Втори тур – Подбор по документи и превод на есета на ан-

глийски език, ако е необходимо

Дати на програмите:
22 - 28  Юни 2014
13 - 19  Юли 2014
03 - 08 Август 2014
17 - 23 Август 2014

 * Забележка: двете дати през август месец подлежат на допълнително  
потвърждаване от страна на Sрасе Саmр Turkеу.

Това е една невероятна възможност за изява, за сътрудничество и пре-
живяване, което ще ви промени завинаги. Искрено се надявам, че от наше-
то училище ще има участници в тазгодишното издание на програмата! На 
всички смели по дух и обичащи предизвикателствата - успех!
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Чист въздух, зелена трева,
пойни птички, полски  цветя.
Вероятно познахте това е тя –
нашата родна България,
една прекрасна страна.
Има море и пълноводни реки.

Дойде есента със своята красота. 
Цветни шапки и мостри донесе тя.
Не й харесаха моделите и
съблече дърветата целите.
Преобрази ги изцяло.
Направи ги пъстри, шарени
 и злато в тях вкара,
че модата била такава!

ЕCЕН В ГОРАТА
Есента е най–добрият моделиер.
Цветовете преливат:
жълто, зелено, червено, 
кафяво , оранжево.
На кой друг би му хрумнало 
такава пъстрота, освен на есента!
                     
         Иоанна Бонекова, 3 б клас

Има гори и прекрасни планини.
Има и зима – с прекрасен пухкав сняг.
Има и лято – със слънце и плаж.
Има и есен – с килим от пъстри листа.
И пролет – с ухаещи цветя.
Tова е моята любима страна.

        Ения Енева, 5 б клас

България
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Михаела, 1 а клас

Влади, 1 а клас
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Деница, 1 а клас

Дара, 1 а клас
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Ваня, 1 а клас

Един от показателите,  считан за определящ 
за развитието и бъдещето на децата, е отно-
шенията родител – дете т. е. връзката между 
детето и фигурата на привързаност, най–често 
майката.  Връзката родител – дете се свърз-
ва пряко с постиженията, агресията и морал-
ното развитие на децата.  Разбира се, бащите 
имат своето влияние върху развитието на де-
цата. Докато майките са по–често отговорни за 
емоционалните аспекти на развитие, то бащите 
имат съществено влияние върху когнитивното и 
социално развитие. 

Дисциплина. Tова е един от най–често за-
сяганите проблеми. Как е правилно да дисци-
плинираме децата си?  За и против физическото 

наказание?  Tези въпроси интересуват психоло-
зите и родителите еднакво силно. 

Изследвания показват, че физическите нака-
зания (дори съвсем леките шляпвания по бузи-
те), водят единствено до подчинение от страх. 
Когато страхът намалее и силите се изравнят, 
децата често престават да спазват родителските 
правила. Често физическите наказания пораж-
дат агресия у децата и те отвръщат на връст-
ниците си с физическа агресия. Физическите 
наказания се свързват с насилието в училище. 

Като алтернатива на физическото наказание 
е най–добре да обясняваме на децата действия-
та си и да ги насърчаваме да спазват правилата.  
Децата, възпитавани по този начин, показват 
много по–добра социална компетентност. 

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Отношенията 
родител - дете
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Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

Родителски контрол и участие. Родител-
ският контрол е друг основен аспект от връзката 
дете – родител и възпитанието. Наблюдението 
и участието на родителите в живота на деца-
та – приятелите, средата и заниманията, играят 
важна роля в поведението на детето. Липсата 
на наблюдение и контрол се свързват с асоци-
ални прояви на поведение. Осъществяването на 
този контрол обаче трябва да бъде адекватен, в 
нормални граници.  Насилственото налагане на 
определени правила, които детето не разбира и 
не приема, не води до положителни резултати. 

Времето, което родителите трябва добре да ор-
ганизират и контролират, е това след училище 
(детска градина и вечерите). Децата, оставени 
без надзор във времето след училище, често, 
когато пораснат, се замесват във вандализъм, 
кражби и асоциално поведение. 

Работата на родителите. Tова е един съ-
ществен фактор. Много често родителите се 
прибират от работа заедно с проблемите от 
нея, което несъмнено се отразява и на другите 
членове на семейството. Tака например роди-
тели, които са много натоварени на работно-
то си място, често полагат по–малко грижи и 
внимание за семейството си. Продължителното 
неучастие в развитието на детето води до не-
благоприятни резултати. 

 
Cоцио-икономическият статус е свър-

зан с нивото на образование и приходи-
те в семейството. Tой е и определящ за 
средата (квартала, съседите, приятелите), 
избраното училище, заниманията след учи-
лище, здравето и качеството на храната. 
Всички тези фактори имат значително въз-
действие върху детското развитие. Ако 

приемем обаче, че едно дете, което има 
по–малко възможности в резултат на нисък 
социално–икономически статус, но от дру-
га страна разполага със здрави социални 
взаимоотношения и силни културни връз-
ки, можем да кажем, че то се намира в 
благоприятен за неговото развитие баланс. 
T.е. липсата или недостигът в една област 
могат да бъдат успешно компенсирани при 
наличието на друга силна страна. И това, 
разбира се, ако липсите или негативите не 
са в екстремни граници. 

Влиянието на индивидуалните характе-
ристики на родителите. Tе са следствие от 
възпитанието, средата, образованието, рабо-
тата и психическото здраве на родителите. Tе 
от своя страна също се намират в определен 
период на тяхното развитие, което води до ха-
рактерните за него приоритети и поведение. 

От друга страна, темпераментът или лично-
стните характеристики, с които ние идваме на 
този свят, несъмнено взаимодействат с този 
на родителите. Tака например „по–трудните“ 
деца предизвикват по–чести конфликти и стрес 
в отношенията с родителя, отколкото децата с 
„по–лесен“ характер.  През последните години 
се появяват все повече обучения (тренинги) за 
родители. В тези курсове родителите научават 
повече за това какво е успешно родителстване, 
научават различни стратегии за справяне с про-
блемите и могат по–добре да разберат децата 
си. Изследванията показват, че децата, чийто 
родители са участвали в такива семинари или 
курсове (или с други думи, имат желание да се 
усъвършенстват като родители и признават, че 
не знаят всичко), имат по–благоприятно бъдещо 
развитие, отколкото родители, които не са за-
интересовани.                                                                    



БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

В седмицата от 18  до 22 ноември 2013 го-
дина учениците от третите класове се потопиха 
в ,,жабешкото царство” на Йордан Радичков. 
Сигурно е знаел колко забавно ще е това за 
тях, защото в края на часа по извънкласно че-
тене не им се  напускаше  мултимедийния цен-
тър, където гледаха презентацията по творба-
та ,,Малки жабешки истории”. Запознаха се 
с биографията и колоритния език на автора, 
в  който изобилстват думи като водомерка, 
бръмбар – калайджийче, гърбоплавка, кокило-
бегач и т.н. Кой кой е в блатото едва ли стана 
ясно, но друго всички разбраха – че жабите 

вдигат врява, защото всяка си търси опашка-
та. Tова ни подсказа пък текстът от учебника.  
Дали ще си ги  намерят...?!

Удивиха се на факта, че творбите на Йор-
дан Радичков са преведени на 37 езика, а за 
това произведение той е включен в Почетния 
списък ,,Ханс Кристиян Андерсен” на Между-
народния съвет на детската книга.

Говорихме си и за друго: че дори и кряка-
нето на жабите да е врява, когато сме сред 
природата, то тя ни носи радост и успокое-
ние.

За да ги има обаче, трябва да я пазим чиста.

                                 Елена Пенишева - библиотекар

”
ЖАБЕШКИ             ИСТОРИИ”

РАЗВЕCЕЛИХА УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ ТРЕТИ КЛАC

Боряна Димитрова, 3 в класДимитър Атанасов, 3 в клас
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Боряна Димитрова, 3 в клас
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Владимир Cутеев

Tри котёнка – чёрный, серый и белый – 
увидели  мышь …и бросились за ней! 

Мышь прыгнула в банку с мукой.
Котята – за ней! Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котёнка.

Tри белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней!
 Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята – за ней!



11
Мария Николова –  учител по руски език

Нарисуй сам такого котёнка!                                         

Лягушка ускакала, 
а из трубы вылезли 
три чёрных котёнка.

Tри чёрных котёнка увидели 
в пруду рыбу… 
и бросились за ней!

Рыба уплыла…
…а из воды вынырнули 
три мокрых котёнка.

Tри мокрых котёнка пошли домой.
По дороге они обсохли и стали, как 

были: чёрный, серый и белый. 



12

Гергана Стоицова – начален учител,  по материали от интернет

ЕКОЛОГИЯ

eНергИя На прИЛИвИТе И ОТЛИвИТе

Какво са приливите и отливите?
Tе са периодичното покачване и спадане 

на морското равнище, причинени от гравита-
ционното въздействие на Слънцето и Луната 
(т.е. от силата, с която двете привличат големи 
маси вода от земната повърхност). Представля-
ват пренасяне на огромно количество вода в 
едно и също направление. Tе са периодични 
и предвидими. Въпреки това има огромна раз-
лика в големината им в различни точки. При 
някои брегове разликата между прилив и отлив 
е едва 0,5м, докато в залива Фънди разликата 
може да достигне над 16 м. Приливите и отли-
вите са естествен и практически неизчерпаем 
източник на енергия.

Енергията на приливите и отливите се из-
ползва за производство на електричество.

Къде се изграждат Приливни водни еле-
ктроцентрали?

На морски / океански залив или устие на 
река, където има приливи с амплитуда над 4 м. 
Tези електроцентрали са най–ефективни при 
голяма амплитуда (разлика в нивото) на при-
лива и отлива, например при естуара на река 
Ранс (Франция), където амплитудата достига 
до 8,5 м. Естуар се нарича дълбоко фуние-
образно устие на река, което се влива в океан 
или море.

Как работят?
При прилив водата се събира в специални 

резервоари. Впоследствие при отварянето им 
водният поток задвижва хидравлични турбини, 
а те – от своя страна – електрически генератори 
(както при ВЕЦ). Въпреки че на някои места 
могат да бъдат произведени големи количества 
енергия, трудности създават специфичният ха-
рактер на приливите и отливите (непостоянния 
поток на водата), както и необходимите големи 
инвестиции за изграждане на подобни съоръ-
жения. Приливните електроцентрали обаче са 
екологично чисти. Tе се използват в Русия, Гер-
мания, Норвегия.

Водата е един от трите основни източни-
ка, използвани за производство на електро-
енергия (другите са съответно природните и 
ядрените горива). Хидроенергията има ня-
колко много важни предимства - тя е посто-
янно възобновима и не замърсява околната 
среда, нито изхвърля вредни за природата 
отпадъци. Тя е с различно значение в раз-
личните страни. Много държави експлоати-
рат ВЕЦ, като за някои от тях тези централи 
произвеждат по-голямата част от необходи-
мата им електроенергия. Друг вид алтерна-
тивен енергиен източник е Геотермалната 
енергия.



13

заБаВНа СТраНИЦа

Клуб „Училищни медии „Алеко”” , по материали от интернет

Вертикалните градини, т.е. външни 
стени, покрити със зеленина, все повече 
привличат вниманието. Те могат да бъдат 
покрити със слой почва или неорганична 
подхранваща среда, но и в двата случая 
изглеждат красиво. 

Условно ги разделят на два вида: зелени 
фасади и живи стени.

Зелените фасади използват пълзящи рас-
тения, които се катерят по специално приго-
дени за целта скелета, опасващи фасадата на 
сградата. Растенията се посаждат в земята, 
близо до сградата, в междинно разположени 
саксии или на покривите.

Живите стени представляват предвари-
телно култивирани растения, израснали вър-
ху панели, които се прикрепват към стените 
на сградата, отново чрез специално пригоде-
на структура. Tе позволяват голямо разно-
образие от растения, но и усилията за под-
дръжката им са по–големи. Красотата без 
съмнение е един от най–осезаемите ефекти 
от зелените фасади. Еко–ентусиастите обаче 
настояват,  че и растителността по външни-
те стени играе ролята на изолация. Особено 
това важи за летните жеги, когато сянката 
от растенията може да запази помещения-
та в сградата по–хладни. Разликата може да 
достигне 4–5 градуса спрямо външната тем-
пература. 

Паната от натурална зеленина, монтирани 

на стените, имат и друго въздействие: нама-
ляват шума. Tе са добра звукова бариера и 
могат да спасят обитателите на една сграда 
от бученето на улицата.

Изненадващо или не, покритите с бръш-
ляни сгради не се считат за зелени от под-
дръжниците на вертикалните градини, защото 
„растенията растат без специално проекти-
рани конструкции за поддръжката им“. По–
разумно звучи аргументът, че дребните му, 
но силни корени имат свойството да съсип-
ват стените. До голяма степен проблемът с 
въздействието върху целостта на стените се 
решава с използването на скелета, които об-
гръщат същинските стени и поддържат верти-
калните градини.

ВЕРТИКАЛНИТЕ ГРАДИНИ
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рЕФЕрЕНдУМ

 На 28 ноември 2013 г. 
от 13.00 часа 

учениците от втори до четвърти клас  
ще посетят 

фолклорния спектакъл 
на Държавен куклен театър ,,Георги Митев” - 

гр. Ямбол 

,,Било, не било”    
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Честитим 
рождените дни 
на всички, 
родени през тази 
седмица, 
с пожелание за 
здраве 
и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Отговор 
на задачата 
от брой 90: 

1.Тф8 Оф8 2.Ог6#

Задача 5:
Белите на ход печелят:


