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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

На 20.01.2014 г. ние, участниците в студио “Музикално 
петолиние” по проект “Успех”, посетихме новия спектакъл на 
Държавна опера Пловдив - операта за деца “Хензел и Гре-
тел” от немския композитор Енгелберт Хумпердинг. Тя е една 
от най-известните опери за деца, написана по приказката на 
Братя Грим. 

Бяхме посрещнати от дама, об-
лечена в красива сценична  рокля, и 
с перука, която ни покани в салона. 
Ние се потопихме в магията на музи-
кално - сценичното изкуство -  при-
ятна музика, красив декор,  дейст-
вие, изпълнено с напрежение, танци 
и вълшебства. Бяхме запленени от 
разказа за приключенията на Хензел 
и Гретел, за обичта между родители, 
деца, братя, сестри, за вярата в ня-
кого, който те обича и бди над теб. 
Разбрахме, че всичко това  помага 
човек да  преодолява трудностите, а 
доброто да побеждава злото.

   С нетърпение очакваме следва-
щите спектакли.

Елис Айдън Ибрям - 5 в клас
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 Енгелберт Хумпърдинг е немски компо-
зитор, известен най-вече със  своята опе-
ра “Хензел и Гретел”. Роден е в Зийгбург в 
провинция Рейн и умира на 67-годишна въз-
раст в Нойщрелиц - Западна Померания.

Хумпърдинг  от малък взема уроци по 
пиано  и пише   първата си композиция 
на седемгодишна  възраст. Родителите му 
не  одобряват  плановете му  за кариера 
в музиката и го насърчават да се занимава 
с  архитектура. Въпреки това той започва 
да учи в  консерваторията в  Кьолн  през 
1872 година. През 1876 г. той печели сти-
пендия, която му позволява да продължи 
образованието си  в Мюнхен. През 1879 
г. печели първа награда на фондация Мен-
делсон. Това му дава възможност да отиде 
в Италия. В Неапол той  се запознава с 
Рихард Вагнер, който го кани да се присъ-
едини към него в Байройт. Там Хумпърдинг 
помага на Вагнер и същевременно препо-
дава музикални дисциплина на сина му Зи-
гфрид.

След спечелването на още една награда 
той пътува из Италия, Франция и Испания и 
прекарва две години като  преподавател  в 
консерватория в Барселона.

 През годините Хумпърдинг заема раз-
лични преподавателски позиции  в Германия 
и сътрудничи на редица театри. Той компо-
зира произведения за хор и  за оркестър, 
музика за различни драматични пиеси,  че-
тири опери и др. 

Репутацията му се опира главно на не-
говата опера „Хензел и Гретел”. Либрето-
то, което се базира на приказката на Братя 
Грим, е на сестра му Аделхайд Вете. Опер-
ната премиера  се е  състояла  във Ваймар 
на 23 декември 1893 г. под диригентството 
на Рихард Щраус, който я нарича  “шедьо-
вър от  най-високо качество... всичко това 
е оригинално, ново, и така автентично на  
немски език.” 

Операта ”Хензел и Гретел”  има порази-
телен успех. През 1923 г. Кралската опера 
в Лондон я избира за първата  си цялостно 
излъчена  оперна творба по  радиото, а осем 
години по-късно това е  първата опера, пре-
давана на  живо от Метрополитън опера  в 
Ню Йорк. Операта става световен фаворит. 
Постановката “Хензел и Гретел” е поставяна 
на повече от 50 сцени в Германия, преведе-
на на над 20 езика и се играе по цял свят за 
радост на малките зрители.                      

Нина Димитрова - учител по музика, по метариали от интернет

Енгелберт 
Хумпърдинг
1. IX. 1854 г. - 27. IX 1921 г.
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снежно 
настроение

Снегът днес ни донесе много смях и весело  
настроение. 

Имахме шанса и да изпробваме новата снего-
почистваща машина

През голямото междучасие направихме огромен снежен човек. Играхме в снега и се забавлявахме
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Случка с делфин
   Миналото лято бяхме на почивка с дядо и баба в град Поморие. Настанихме се в бунгало. 

До нас бяха други хора, които също бяха с момиче на моята възраст - Дали. Сприятелихме се 
бързо с нея. Когато вечерта големите се прибраха, ние с Дали хванахме едни странни жаби - чер-
ни, с червени очи. Дълго ги разглеждахме.  Очертаваше се интересна ваканция и не след дълго 
се убедихме в това. Рано сутринта двете отидохме до малкото заливче да ловим риби и раци. 
След това се състезавахме, като  плувахме до шамандурата. Първа стигнах аз. Когато дойде и 
Дали, уплашено  извика, че е видяла акула. Докато се опитвах да я успокоя, с изненада забеля-
зах до нас да наближава делфин. Беше много красив! Цветът му беше сребрист и блестеше във 
водата. Позволи ни даже да го докоснем. Когато после разказахме на семействата си случката, 
те не ни повярваха.

     След това търсихме в пясъка рапани. Попаднах на гигант, който се наложи да извади дядо.
Толкова го харесах, че си го лакирах и запазих за спомен.

                                                                           Татяна  Xристова 5 а клас

Спомен от лятото
   Един летен ден цялото ни семейство тръгна към морето. Настанихме се в хубав хотел. 

Много се зарадвах когато видях, че от прозореца на нашата стая се вижда как блести водата. 
Прииска ни се веднага да се разходим. Страшно се изненадахме когато видяхме, че зад хотела 
има конюшня. Решихме да пояздим. Аз си харесах един бял кон, а сестра ми - малко пони. То 
беше също бяло и много красиво. Мама и татко си избраха  черни коне. На всички ни беше за 
пръв път. Толкова се вълнувах, че едва ли някога ще го забравя! 

   На мама конят се оказа бременна женска кобила, която роди две сладки понита още до-
като бяхме там. Разрешаваха ни да ги галим.  

   Една  вечер отидохме до лунапарка. Нямаше как да не се качим на виенското колело, къ-
дето беше пълно с хора, всички весели и превъзбудени от страхотната гледка от високо. След 
това се спряхме на стрелбището, където аз стрелях по пирамида от чаши, но уцелих само част 
от тях. Сестра ми спечели синьо сърце, а татко - розово мече за стрелбата с пушка.

    През другите дни се разхождахме, ходихме на плаж, четох книга.
    Така мина тази толкова хубава ваканция!

Татяна  Екмекчиян  5 а клас
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Моето куче
  Всеки ден, когато се връщах от училище,  ме чакаше моето куче 

и любим приятел - Дарк. Той обаче почина и аз много тъгувах за него.
  Един ден мъж и жена позвъниха на вратата, като носеха клетка с няколко 

малки кученца. Поканихме ги вътре. Когато отвориха  вратичката, 
едно от мъничетата, черничко на цвят, дойде при мен. Реших, 

че това трябва да бъде моето куче.
Брат ми и той беше на същото мнение, защото ни се видя най-красиво 

и мило. Избрахме му името Киара. Тя често ме ядосва, но аз всичко й прощавам и вина-
ги ще я обичам.

                          Ангел Даскалов 5 а клас

   Моята зимна 
ваканция

   В края на ноември с мама и татко направихме дълго обмисляно пътешествие - до 
Лапландия. 

     Най-напред посетихме къщата на Дядо Коледа, а после и много други места, най-въл-
нуващото от които беше фермата на северните елени. Посрещна ни шаманът, който се грижи 
за тях, и ни разказа страшно интересни неща. Пихме еленско мляко и опитахме еленско 
месо.

     Следваше друг изключителен момент - качихме се на шейна, теглена от красив елен с 
големи рога. Очаквахме, че шаманът ще бъде с нас, но той ни остави сами. Изведнъж еленът 
потегли напред към тъмната гора. В първия момент се стреснахме, но той продължи по-бавно, 
навлизайки в сумрака. Истински се уплашихме, когато изведнъж еленът спря. Помислихме, че 
ще ни остави сами в тъмнината, но той разрови снега, хапна малко трева и продължи напред. 
Не след дълго отново бяхме там, откъдето тръгнахме.

     Влязохме пак вътре в гората и около огъня шамана ни разказа истории за четирите 
вятъра и шапката, в която били затворени.

     С вълнение напуснахме фермата. Ще запазя незабравими спомени от тази зимна ва-
канция.

Венелин Колев - 5 а клас
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Александър Бакалов, 2 а клас

Денис Тончев, 2 а клас

Симеон Станоев, 2 а клас



7

Виктория Попова, 2 а клас

Захари Лазаров, 2 а клас

Ивайло Иванов, 2 а клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

надарените деца
В днешното общество като че ли по-ус-

пешни и добре реализирани са творческите 
личности, с нестандартно мислене и богато 
въображение, с добре развити умения да из-
следват, да се конкурират, да решават трудни 
проблеми. В този смисъл очакванията са на-
сочени най-много към изявените и надарени-
те личности, към „златните деца” . Всеки един 
родител със сигурност си е задавал въпроса 
дали неговото дете е от тези „златни деца”, 
или пък е съвсем обикновено дете. Как да по-
знаем дали детето ни е надарено или не? 

    Какво обаче значи надареност? Това е  
своеобразно съчетание на способностите, от 
които зависи възможността за постигане на 
по-голям или по-малък успех в изпълнението 
на една или друга дейност.

    Според различните автори   качества-
та на надарените деца се групират различно. 
Да си надарено дете, означава интерес за ус-
вояване на материала, който се преподава в 
училище, при това още по време на урока, 
знания от областта на науката, техниката, из-
куството и др., които е научило извън учили-

Ана-Мария Кундева, 2 а клас
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Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет

ще, висока  самокритичност и неудволетво-
реност от постигнатото, богато въображение, 
чувство за хумор и склонност към необичаен 
начин за изразяване, богат речник. Надаре-
ните деца обикновено притежават умение да 
виждат логическите връзки между изследва-
ните обекти, притежават подчертана способ-
ност към абстракция, обобщение, организация 
на материала. Характеризират се с изключи-
телна инициатива и способност за продължи-
телна работа. Проявяват постоянство при по-
ставяне на целта и засилено любопитство в 
определена област. Често оказват съпротива 
по отношение на авторитети, склонност към 
самостоятелна работа и желание да се види 
ефектът от тази самостоятелност. Неохотно 
се съгласяват с препоръки и решения, дадени 
наготово.

 Надарените деца 
проявяват по-изострена 
наблюдателност, като не 
пропускат да отбележат 
и най-малките промени в 
околната среда. В тясна 
връзка с наблюдателност-
та се проявява и изостре-
на любознателност, която 
се изразява преди всичко 
със стремежа на децата 
да поставят най-разноо-
бразни въпроси за всич-
ко, което става около тях, 
за всичко, което чуват да 
се споменава от възраст-
ните или от средствата за 
масова комуникация. Още 
преди да могат да четат 
те проявяват настойчиви 
желания да им се чете, а след усвояване на 
четенето се увличат в самостойно четене, като 
често избират книги, които не са за тяхната 
възраст.

 Характерно за даровитите деца е и това, 
че имат стремеж да постигнат високо качест-
во на това, което имат да вършат. Ако не са 
сигурни, че могат да постигнат това, те са 
склонни да се откажат временно от поставе-

ната задача, докато се почувстват готови за 
това. Проявяват интерес да общуват предим-
но с по-възрастните от тях, понеже това задо-
волява по-пълно интересите им. При контакт с 
по-малките или връстниците те заемат роля на 
инициатори, организатори, лидери. Обикнове-
но тези деца проявяват по-големи способно-
сти не само в една определена област, а в по-
широк кръг дейности в училище и вън от него. 
Ако няма някои грешки при възпитанието, те 
се отличават с повишена работоспособност и 
изявено трудолюбие.

  Разпознахте ли своето дете? Нека се 
опитаме да обобщим онези особености, по 
които надареното дете се отличава от свои-
те нормално развиващи се връстници: ранно 
проговаряне и използване на по-сложни по 
характер изрази и изречения; богат речни-

ков запас; силно развити 
мисловни способности в 
областта на абстрактното 
мислене, в разбирането на 
смисли, значения, сложни 
концепции, обобщаването, 
осъществяване на взаимо-
връзки между предмети и 
явления; много добра на-
блюдателност, добра раз-
пределителност на внима-
нието (могат едновременно 
да се занимават с няколко 
неща); лесна приспособи-
мост към социалната среда; 
увереност в себе си сред 
връстници и сред възрастни; 
перфекционизъм - стремеж 
към и все по-голями пости-
жения; 

 Ако детето ви е много чувствително, но 
има висока потребност от постижения, това 
може да доведе до тежко изживяване на неус-
пехите. Затова е необходимо надарените деца 
да си поставят по-реални цели. В противен 
случай може да настъпи т.нар. парализиращ 
перфекционизъм, оказващ отрицателно влия-
ние върху стремежите на детето и училищната 
му успеваемост.
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В периода от 13-17 януари 2014 година в библиотеката на училището ни се проведе 
следващото по план мероприятие, свързано с библиотечно-библиографската култура 
на учениците, а именно ,,Що е научно-популярна литература? Детски енциклопедии”. 
Включваше учениците от 4 клас.

Процесът на изграждане на такава култура започва с усвояване на библиотечно-биб-
лиографски знания и компетентност, които дават възможност на потребителите лесно да 
се ориентират във фонда и справочния апарат  на всяка една библиотека.

На базата на такива знания се изгражда и читателската  култура. Това са знанията, 
уменията и навиците, необходими на читателите за правилен избор на книги, за пълно-
ценно възприемане на произведенията.

В хода на урока изброихме справочните издания, стоящи най-близо до тяхната обра-
зователна степен: различните  видове речници, наръчници, справочници. С някои от тях 
те вече добре си служат. По-подробно се спряхме на видовете енциклопедии, подред-
бата на съдържанието в тях, показалци, речник, поредици от енциклопедии. На финала 
учениците бяха информирани за ециклопедиите, които притежава нашата библиотека.

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

ЩО Е НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА ЛИТЕРАТУРА?
ДЕТСКИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ
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Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет

Уникалният талант и родолюбив българин 
е роден на 13 януари 1878 година в Чирпан.  
Чествания имаше София, Благоевград, Плов-
див, Поморие и други градове. Творчеството 
и делото на поета  са местно  и  национално 
богатство: “Две хубави очи”, “Заточеници”, 
“Евреи”, “Градушка”, “Ще бъдеш в бяло”, 
“Сенки”, “Две души”, “Вълшебница”, “Оби-
чам те!”, “Лист отбрулен”, “Арменци”. Освен 
несравнимите стихове, Яворов ни е оставил 
и много от себе си в проза: биографията на 
Гоце Делчев, пиесата “В полите на Витоша” 
и др. 

Творчеството и поезията на Яворов са про-
пити с трагизъм, породен от драматичния му 
живот, пълен с разочарования. Голямо разо-
чарование му нанася решението на баща му 
да прекрати образованието му и да започне 
работа в телеграфната служба. В кръга “Ми-

съл” той среща разбиране и получава псев-
донима си Яворов от Пенчо Славейков, но 
поезията не го удовлетворява - той страстно 
иска да участва в борбите за освобождение 
на Македония. Силен душевен удар му нана-
ся смъртта на Гоце Делчев през 1903 година, 
когато той частично се отделя от революци-
онната си дейност поради неразбирателство с 
Яне Сандански. До края на живота си друга-
рува и кореспондира с водача на ВМОРО То-
дор Александров, а също и изпълнява негови 
поръчки.

Последната капка за Яворов са смъртта 
на Мина Тодорова и обвиненията в убийство-
то на Лора, които го довеждат до самоубий-
ство. Смъртта му е колкото трагична, толкова 
и отразяваща чувствителната и непримирима 
природа на един неповторим поет от световна 
величина.                                                                      

Навършиха се 135 годиНи 
от рождеНието 
На Пейо Яворов



Второе: Размер - как на мне смотрится эта вещь.
Третье: Я не обсуждаю одежду, которую я покупаю с родителя-

ми, потому что они мне доверяют.
Четвёртое: При выборе одежды я смотрю на цену. Я предпочитаю 

одежду подешевле, но могу купить вещь подороже, если она качест-
венная.

Криси, если ты хочешь рассказать мне о модных тенденциях в 
вашей школе, напиши мне об этом в письме.

             Твоя подруга: Анжи
Анжелина Димитрова - VII в класс
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Модные тенденции  
в нашей школе

Письмо к нашему другу
Здравствуй, дорогая Криси!
В моём письме я хочу тебе рассказать о модных тенденциях в нашей школе. В 

большинстве случаев девочки ходят в узких джинсах и кедах. Большинство носят 
блузки в полосочку.

При покупке одежды я обращаю внимание на:
Первое: Нравится или нет эта одежда/обувь.

Здравствуй Наташа!
Давно я тебе не писала. Но сегодня решила написать несколько 

строчек. 
У нас были каникулы. Я гуляла с подругами по центру, ходили 

по магазинам, обсуждали модные тенденции. Вот о чём  я хочу тебе рассказать. 
В нашей школе большинство из девушек стараются одеваться модно. Обычно они покупают 

одежду в магазинах „Nеw Yоrkеr”, „Теrrаnоvа”, „Н&М”. Зимой они обычно ходят в сапогах, в 
джинсах и в свитерах.

При покупке одежды я обращаю внимание на удобство и фасон. В школу я тоже хожу как 
все остальные. Я думаю, что джинсы - это самая удобная одежда для всех.

Я думаю кончать, так как мне надо идти в школу.
Твоя подруга: Илиана

Илиана Тонева - VII в класс
Здравствуй Наташа!
Сегодня у меня немножко свободного времени и  я решила написать тебе 

несколько строк. 
Вот уже целую неделю мы ходим в школу после зимних каникул. Многие из 

девчонок пришли в школу в новых нарядах. Я заметила, что есть новая модная 
тенденция: широкие блузки, узкие джинсы без украшений и разноцветные кеды. 
Я и мои подруги точно так одеваемся, так как это удобно и непретенциозно. 

Обычно я покупаю свою одежду и обувь в моле - в магазинах „Nеw Yоrkеr”, 
„Теrrаnоvа” и „Kеnwеlо”. В первую очередь, я обращаю внимание на фасон. 

А ты где покупаешь свою одежду? Какие у вас с Санкт-Петербурге модные 
тенденции? Мне будет интересно. Жду ответа. 

До свидания! Веси
Веселина Стоименова - VII в класс
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Замърсяване на водите 
Основните източници на замърсяването на 

водите могат да се разделят на две категории в 
зависимост от източника им. Замърсители, които 
попадат във водата от отделни източници, като 
пример на тази категория могат да се покажат 
водите,  изхвърляни от пречиствателните станции, 
заводи и производствени помещения, пропускащи 
подводни складове и т.н. Повечето от замърсите-
лите на водата са токсични и могат да предизви-
кат болести и смърт. Замърсяването на водата е 
проблем от глобален мащаб. 

Замърсители 
Всеизвестно е какви големи количества вода 

се използват при различните производствени про-
цеси. Като пример можем да дадем: производ-
ството на един тон чугун, за който се използват 
100 куб. м. вода, за един тон захар -15 куб. м. 
вода, за един тон синтетични влакна - 500 куб. м. 
вода. По този начин човечеството, от една страна, 
непрекъснато увеличава нуждите си от вода, а от 
друга - тази вода поради замърсяването си вече е 
негодна за употреба и крие сериозна опасност за 
флората и фауната на водните басейни и за чо-
века. В много държави замърсяването на водите 
заема застрашителни размери. Населението им 
ползва вода със съмнително качество. В повечето 
случаи като водоизточници се използват реките и 
езерата, замърсени с отпадъчни води. 

Замърсяването на водите от промишлеността 
се дължи преди всичко на химичните вещества, 
които се използват или получават в производство-
то.  Някои от тях притежават бактирицидни свой-
ства и променят нормалната флора и фауна на 
водоприемниците. По-голямата  част от тези хи-

мически вещества са токсични и опасни за  здра-
вето на човека. Бързите темпове на промишлено 
развитие, несмогването на достатъчен брой пре-
чиствателни съоръжения, лошата експлоатация 
на съществуващите такива, честите аварии в тях, 
липсата на обратни  цикли за използването на 
промишлените води - това са главните  причини, 
които усилват замърсяването на водите. Основни  
водоприемници на замърсените отпадъчни води 
от промишлеността  са реките и езерата. Реките 
от своя страна стават причина за  замърсяване на 
морета и на Световния океан. Много реки са се 
превърнали в русла на мъртви води и канали със 
заразени мръсни води, които създават условия за 
разпространението на епидемии. Такива води са 
негодни не само за напояване, но не могат да се 
използват за други цели. Застрашена е флората 
и фауната на реките. 

Вредното въздействие на замърсените речни 
води пряко или косвено заплашва човека. Нефто-
добивната и нефтопреработвателната индустрия е 
сериозен източник на замърсяване не само на ат-
мосферния въздух, но и на моретата. Хиляди танке-
ри пренасят нефт и нефтопродукти. Замърсяването 
настъпва главно при изчистване на резервоарите и 
при миенето на танкерите. При често случващите 
се внезапни и непредвидими аварии на танкерите в 
открито море нефта изтича направо в морето. 

В целия свят остро е поставен въпросът за 
опазване на водоизточниците от замърсяване и 
изчерпване. Бъдещето на човечеството е поставе-
но под въпрос по отношение на питейната вода. 
Чистата питейна вода ще бъде разменната монета 
с висока номинална стойност за стоки, които в 
момента считаме за лукс.

ЕКОЛОГИЯ

екологичНи Проблеми  
в хидросферата

Иван Ганев - учител по география
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заБаВНа СТраНИЦа

Най-големият диамант, намиран някога, е 
„Кулинан”  с маса 3106 карата. Той е изкопан 
в Южна Африка и носи името на собственика 
на мината - Томас Кулинан. През 1907 г. камъ-
кът е подарен от правителството на Трансваал 
за рождения ден на английския крал Едуард 
VII. Кралят веднага дава диаманта на извест-
ната амстердамска бижутерска фирма „Ашер” 
за рязане и шлифоване. Когато бижутерът се 
опитва да разполови камъка, той се разпада на 
9 големи и 96 по-малки диаманта. Най-големи-
ят от тях, наречен „Кулинан I” или „Великата 
звезда на Африка”,  е с маса 516, 5 карата. Той 
е оформен като перла със 74 стени и украсява 
кралския скиптър. 

„Кулинан II” тежи 317,4 карата и украсява 
британската държавна корона.

„Кулинан III” е 94,40-каратов диамант и е 
вграден в короната на кралица Мери. Короните 
и скиптърът могат да се видят в музея „Тауър” 
в Лондон.

„Кохинор” е открит в Индия през 56 г. пр. 
Хр. В древността се е смятало, че с него може 
да се купи ориз, с който да се нахранят всички 
хора по света. През 1852 г. в Лондон върху 
него била изпробвана първата машина за шли-
фоване. Резултатът бил съкрушителен, защото 

от камък, който в необработено състояние бил 
186 карата, останали само 106 карата. Тогава 
било решено диамантът да се вгради във вто-
рата корона, която по традиция принадлежи на 
съпруга или съпругата на краля/кралицата на 
Великобритания.                                                              

Най-цеННите диамаНти

Клуб „Медии „Алеко””  по материали от интернет



ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Отговор 
на задачата от 97 брой:

1.Те6
1-0

Нова задача:
Белите на ход печелят
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

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


