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ХИВ е вирус, който атакува имунната (защитна) система
на човека, така че тя не може
да осигури защита на организма срещу болести и инфекции.
Крайната фаза на ХИВ-инфекцията е СПИН.
СПИН означава Синдром на
придобита имунна недостатъчност развива се при инфектиране с човешки имунодефицитен вирус, или ХИВ. След инфектирането с ХИВ, човек може да живее с вируса в кръвта си в
продължение на години и да се чувства здрав дълго след
като този вирус е попаднал в организма.

Заболяването е пандемично разпространено в целия свят. Счита се, че в света заразените с ХИВ са около 33 милиона, като
най-голям е броят на заразените в страни от
Африка, Азия и Латинска Америка. В България регистрираните случаи през последните
години нарастват, като броят на официално
регистрираните ХИВ-позитивни лица у нас
към месец май 2010 г. е 1160. Тази статистика не отразява реалната картина на разпространение на ХИВ в страната. Счита се, че
вероятният брой на инфектираните е около
4000.

Как се предава ХИВ?
Вирусът се предава от човек на човек.
ХИВ се съдържа във всички телесни течности
в различна концентрация. За да предизвика
заразяване той трябва да бъде в достатъчно
количество, т.е. концентрацията му да бъде
достатъчно висока.
ХИВ се съдържа в концентрация, която
може да предизвика заразяване в кръвта (вкл.
менструалната), семенната течност, вагиналните секрети и кърмата. Концентрацията на
вируса в други телесни течности (напр. слюнка, пот) е толкова ниска, че не е възможно да
се осъществи инфектиране.
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Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
За 23-ти път тази година ще отбележим
Световния ден за борба със СПИН на 1-ви
декември.
През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото
внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да
подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви
декември за Световен ден за борба със СПИН.
През последните 22 години този ден се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история. Понастоящем той
е признат от над 190 държави по света.
Международният символ на борбата с
ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз
на солидарността към хората, живеещи с ХИВ,
и обединява усилията им в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката ед-

новременно символизира: любовта, като така
изразява съпричастността към засегнатите от
заболяването; кръвта, като така изразява болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН; яростта, като така изразява
безпомощността, с която се приема заболяване, за което няма окончателно лечение. Червеният цвят също е и предупреждение да не се
подхожда лекомислено и да не се пренебрегва
един от най-големите проблеми на нашето съвремие.
На 2 декември ние, учениците от Училищния
Парламент, ще изразим своята солидарност към
болните от СПИН, като закичим всички ученици
и учители с червената панделка. Така ще призовем всички тях да ценят живота и здравето си.
Според нас освен любовта, кръвта и яростта, тя символизира и надеждата.
Учениците от Училищния Парламент

Клуб „Природна чуднотека“
в акция по озеленяване
на училището
През изминалата седмица се проведе „зелено“ занятие на участниците от клуб „Природна
чуднотека“. Децата с огромно желание и нетърпение очакваха то да започне. Всеки бе избрал
растение , което с много старание да посади в
училищните градини. Засeти бяха различни ви-

дове външни растения , специално съобразени
с екстериора на училищната сграда. Така нашите градини грейнаха с цветовете на есенните хризантеми, виоли, карамфили и рози. Нека
заедно ги пазим и се грижим за тях, за да бъде
още по-красиво любимото ни училище.

Гергана Стоицова ръководител на клуб „Природна чуднотека“ по проект „Успех“
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Сянката на кучето

Един ден кучето си обикаляло по улиците на селото. Било топло, слънцето греело силно и
животното забелязало сянката си. Като я видяло, много се учудило. Помръднало ухото си и тя
направила същото. Кучето помислило, че сянката му се подиграва. Започнало да бяга, но и тя
бягала заедно с него. Кучето се спряло, едва дишало от умора и си казало:
- Тъй ли? Аз те пазя от слънцето, а ти продължаваш да ми се подиграваш! Сега ще те науча!
Засилило се към камъните и започнало да се удря в тях с всичка сила, като си мислело, че
така ще накаже своята сянка и ще я прогони от себе си.
Но уви! Цялото се посинило, счупило си едното краче, заплакало от болка, едва стояло право, а сянката пак била зад него!
Видяла го една стара жена и много се учудила. Попитала го:
- Защо така се нараняваш?
- Искам да накажа сянката си, защото ми се подиграва!
- Къде се е чуло и видяло да се бие сянка! Та тя си е твоя!
Но кучето било твърдоглаво, не послушало бабата. Замислило се как по-сериозно да накаже
сянката си. Край селото се издигала висока канара. Кучето се изкачило на върха й и казало:
- Ще те науча, сянко, на уважение!
Хвърлило се от канарата в пропастта. Горкото! То усетило, че смъртта го обгръща, но промълвило:
- Аз умирам, но и сянката ще умре!
Така и станало. Кучето се пребило не защото сянката му пречела, а защото робувало на своя инат.
Йоан Петров – 4 а клас
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Приказки по подобие

Крава и бик
В един слънчев ден един човек тръгнал към пазара, за да продаде житото си. Натоварил десет чувала на кравата си, а върху гърба на бика не сложил нищо. Кравата едва ходела, горката!
Взела да преплита крака.
- Ох! – изпъшкала тя. – Колко тежат тези чували! Моля те, приятелю, помогни ми, кажи на
стопанина да премести поне няколко чувала върху твоя гръб! Но бикът се правел, че нищо не
чува. Не искал да помогне на своята пренатоварена приятелка.
Когато почти стигнали до пазара, кравата се спънала, паднала на земята и издъхнала под
тежестта на житото. Човекът се затюхкал, зачудил се какво да направи. След това взел и прехвърлил чувалите върху гърба на бика. Подкарал го.
Животното погледнало тъжно към мъртвата крава и казал:
- Ех, ако те бях послушал, сега щеше да си жива, а аз щях да нося само няколко чувала!
И захванал да преплита краката си.
Виктория Христова – 4 а клас

Сянката на заека

Един страхлив заек много се плашел от сянката си, когато тя заставала пред него. Щом я видел, заекът се обръщал и хуквал да бяга от нея. Бягал, бягал, докато имал сили. Като се спирал,
виждал, че сянката я няма и си мислел, че е избягал от нея.
Слънцето грейвало силно и то право в очите на Зайо. Затова Страхливко пак се обръщал с
гръб към него и отново виждал, че сянката го била настигнала. Пак подскачал от страх и отново
хуквал да бяга. И така всеки слънчев ден, докато един ден Ежко не му подарил слънчеви очила
и го посъветвал да не обръща гръб на слънцето.
Евгения Манчорова – 4 а клас
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Никол Боева,
1 а клас

Полина Петкова, 3 в клас
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Валерия, 1 а клас

Ради Пеев, 1 а клас

Анастас
Люцканов,
3 в клас
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Максим Попов, 4 в клас

Училище за родители

Да си родител

на тийнейджър
Имам дъщеря на 14 години и определено
не ми е лесно. Познавам проблемите на възрастта и неволите на родителите. Но преди да
съдите децата си, да се оплаквате от днешното
поколение и да споменавате: как по наше време нямаше такива неща, си спомнете, че и вие
сте били тинейджър/ка. Всеки се е изкушавал
от забраненото, то си е в природата на човека.
А за тинейджъра преходът от безгрижния свят
на детството към действителната реалност на
света на възрастните е нещо ново и трудно.
Съществуват проблеми, с които немиуемо се
сблъсква всеки един тинейджър:

ме вредата от цигарите, лесното създаване на
зависимост, разходите и т.н. Може да ви прозвучи смешно, но по-добре е детето ви за да
се чувства забелязано като си боядиса косата
червена, да си сложи пиърсинг или да си направи татуировка, отколкото да пропуши в тази
крехка възраст. По-безвредно е, колкото и да
е шокиращо за вас.

Алкохол

Алкохолът освобождава задръжките,
притъпява комплексите и много тинейджъри
го употребяват като „помощник” в комуникацията в компания. Проблемът е, ако детето
ви свикне с този медиатор на комуникация,
Тютюнопушене
„Пушат големите, защо не и аз, нали се ще му бъде доста по-трудно да бъде себе си
чувствам голям/a” – Излишно е да споменава- без алкохол.
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Наркотици

Секти

Ако съседи ви кажат, че детето ви пуши марихуана, не изпадайте в истерия – той е наркоман; какво ще правя? Успокойте се, не изпадайте в паника. По-притеснително е, че детето ви
има склонност да „бяга” от реалността, което
би било предпоставка да търси по-силни наркотици и от там да развие зависимост, която има
явни негативни последствия.

Интернет зависимост
Това е доста нов и съществен проблем –
Младият човек се скрива зад един nickname и
социалната комуникация придобива един затворен кръг между „сенки” – кой какъв е и за
какъв се представя в интернет пространството.
ICQ, Skype, MSN, IRC, всички те са за хора,
които са далече един от друг, но когато можеш
да имаш директна комуникация, е по-добре да
си ги спестиш.

Компютърните игри
Другата проблемна тема са игрите. Да бъдеш
номер Едно, да победиш всички, да стигнеш до
следващото ниво... и какво от това? Ти си победител в едно виртуално пространство, добиваш
самочувствие, което не ти дава реална полза и
преимущество в действителността. Но игрите не
бива категорично да се отричат. Те развиват рефлекси, логика, пространствено ориентиране,
измисляне на стратегия и тактика. Също така
игрите са и подходящо стредство за отдих и забавление, стига с тях да не се прекалява.

Нашето общество не е идеално – непрекъснато се коментира в каква икономическа и
духовна криза е то, което създава плашещ образ в съзнанието на подрастващия човек. Той
подсъзнателно се съпротивлява и страхува да
навлезе като пълноправен член на това общество. Тъкмо в този момент тийнейджърът е найподатлив към привличането му в някоя секта.
Всеки един от нас е виждал добре облечени
и възпитани момчета и момичета, убедителни
и с дар слово да разнасят брошури на религиозна тематика. Изкушението да попаднеш в
тяхната среда, където има правила, спретната
структура, ред, йерархия, точни права и задължения, е голямо. Дотук всичко привидно
е добре, но следват негативите: развиване на
зависимост към сектата, разделянето на „ние”
и „те” (външните), отчуждаване от родителите
и най-опасното – изкривяване на реалността.
Всичко това създава подмяна на реалния свят
с илюзорен.
Идеята на тази статия е не да научите
нещо ново, а като родител психически да
бъдете подготвен към евентуалните проблеми на Вашето дете. Търсете контакт с него,
общувайте. Ако детето Ви чувства близък,
то само ще сподели какво го притеснява.
Усеща ли подкрепа, то само ще потърси помощта Ви.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

55 години от смъртта
на Ран Босилек

(Генчо Негенцов)
български писател и преводач
(1886-1958)
Роден е на 26 септември 1886 г. в Габрово. Баща му
Станчо е занаятчия и опълченец от Освободителната
война – починал, когато Генчо е седемгодишен. Ран Босилек има двама братя и две сестри. Всички получават
висше образование. Ран Босилек завършва Априловската гимназия в Габрово (1904) и известно време след това
работи като учител (1904–1908).
За своите малки ученици той написал първото си детско стихотворение „На косичка”,
което било публикувано в списание „Светулка” през 1906 г. Следва славянска филология
и право в Софийския университет (1908–1910). Известно време е адвокат, но обичта му към
децата става причина да започне да пише за тях.
Участва в редактирането на списание „Светулка”, редактира вестник „Врабче”. Редактор е в издателство „Хемус”, където се издава сп. „Детска радост” – едно от най-известните
детски издания в България. Председателства Дружеството на детските писатели. Ран Босилек е един от създателите на художествено оформената детска книга в България. Голямото
му по обем творчество за деца е представено в десетки отделни издания и сборници.
Умира на 8 октомври 1958 година в София.

Елена Пенишева - библиотекар
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Нови книги и периодични издания
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

WORDS AND THEIR STORIES

Expressions with the Word "Easy"
There are different ways of saying things, different
expressions. Some of these expressions are easy to
understand. The words create a picture in your mind.
"As easy as falling off a log" is one such expression. It
describes a job that does not take much effort. If you ever
tried to walk on a fallen tree log, you understand what the
expression means. It is easier to fall off the log than to stay
on it. The expression is often used today. For example, you might hear a student say to her
friend that her spelling test was "as easy as falling off a log."
There are several other expressions that mean the same thing. And
their meaning is as easy to understand as "falling off a log." One is,
"easy as pie". Nothing is easier than eating a piece of sweet, juicy
pie. Unless it is a "piece of cake."
"Piece of cake" is another expression that means something is
extremely easy to do. A friend might tell you that his new job was a
"piece of cake."
Another expression is "as easy as shooting fish in a barrel". It is hard
to imagine why anyone would want to shoot fish in a barrel. But, clearly,
fish in a barrel would be much easier to shoot than fish in a stream. In
fact, it would be as easy as "falling off a log".
Sometimes, things that come to us easily, also leave us just as easily. In
fact, there is an expression – "easy come, easy go" – that recognizes
this. You may win a lot of money in a lottery, then spend it all in a few
days. Easy come, easy go.
When life itself is easy, when you have no cares or
problems, you are on "Easy Street". Everyone wants
to live on that imaginary street.
Another "easy" expression is to "go easy on a
person". It means to treat a person kindly or gently,
especially in a situation where you might be expected
to be angry with him.
And one last expression, one that means do not worry
or work too hard. Try to keep away from difficult
situations. "Take it easy" until we meet again.
Мария Николова - учител по руски език
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ЕКОЛОГИЯ

природен парк “странджа”

Странджа е най-голямата защитена територия в Република България (1161 кв. км – 1% от
площта на страната). Обхваща българската част на Същинска Странджа планина, като на юг
граничи с Турция, а на изток с Черно море. Близостта на Парковата територия до континента
Азия и до водните басейни на Черно, Мраморно и Средиземно море определят самобитността
както по отношение на изключителното за Европа биологично разнообразие, така и в културноисторически план.
Създаден е като Народен парк на 24 януари 1995 г. Целта е да се опази неповторимата
природа на Странджа.
В парка са обособени 5 природни резервата, 14 защитени местности и 8 природни забележителности.
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Горите покриват 80% от площта на Парка. Вековните гори
са 30% от горите в защитената територия - три пъти повече
от средното за страната! В естествените масиви от стари гори
често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук
и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500
години.
В Природния парк можете да се запознаете с най-голямото
видово разнообразие на риби, на земноводни и влечуги, на
птици, бозайници и висши растения, да се натъкнете на останки
от тракийски гробници, да се порадвате на цъфнала зеленика
през м. май, да нагазите в кристално чисти реки, да се насладите на архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от
древността и съхранени с любов в странджанските селища.
Ако посетите най-южната част на Българското Черноморие,
не пропускайте да се насладите освен на чистите плажове, но и
на разходката край врязания, подобен на фиорди клифов бряг,
представляващ открит музей на палеовулканската дейност.

Символ на парка е
странджанската зеленика

Не пропускайте да побродите по странджанските пътеки, да
се полюбувате на нежните орхидеи, нацъфтели по поляните на
Странджа, да видите странджанската зеленика.
И нека не забравяме:
На Природния парк не бива да се гледа просто като на
забранена територия, а като на наша обща ценност, която ще
оцелее само ако ние самите я пазим!

Изготвил: Мария Митева, по материали от интернет
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Какво не знаем за приказката

за Червената шапчица
Учени са разкрили произхода на историята
за Червената шапчица въз основа на математически модел, използван от биолози за изследване еволюцията на видовете.
Те заключили, че приказката за Червената
шапчица има същите корени като приказката
“Вълкът и седемте козлета”.
Описаната в приказката за Червената шапчица история обаче е станала различна. Възстановяването на историята на приказката много
приличало на работата на биолог, който доказва, че ,,човекът и маймуните имат общ прародител, но са еволюирали по различен начин”,
заявил антропологът Джейми Техрани от университета в Дърам, Англия.

Изследването на неговия екип проследява
генезиса на популярни приказки и вярвания, за
да хвърли нова светлина върху миграциите на
хората.
Резултатите сочат, че приказката “Вълкът и
седемте козлета” вероятно датира от I век и е
поставила основите за появата на приказката
за Червената шапчица 1000 години по-късно.

Популярната в Европа и Близкия изток приказка “Вълкът и седемте козлета” описва историята на вълк, дегизиран като коза, за да изяде
малките й.
В приказката за Червената шапчица вълкът
изяжда момиченцето, след като се е дегизирал,
за да изглежда като баба й.
Приказката за Червената шапчица е пресъздадена в трудове на Братя Грим в Германия,
публикувани през XIX век. Тази версия е базирана върху написаната от французина Шарл
Перо приказка през XVII век.
Той пък се вдъхновил от по-древно устно
народно творчество във Франция и Австрия.
Съществуват различни варианти на същата
приказка в Африка и Азия. За да открие произхода на приказката, Техрани подложил 58 нейни варианта на
филогенетичен анализ – статистически
метод, който е ползван от биолозите
за класификация на живите създания и
позволява да се установи степента на
родство между видовете, както и да се
опознае еволюцията им.
Учените фокусирали вниманието си
върху 72 ,,сценария” в зависимост от
различни протагонисти (протагонист –
главен герой – централна или основна
фигура в драма или история) като вълка, човекоядеца, и използваните от тях
хитрости, за да измамят жертвите си.
Изследването освен това е оборило теорията, че най-древната версия на приказката за Червената шапчица произхожда от
китайското устно народно творчество и се е
разпространила на Запад по пътя на коприната. Получените резултати показват тъкмо обратното - че китайската версия произхожда
от европейското устно народно творчество,
уверил Техрани.

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

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

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
15

