
Седмичен план
за периода 20.12. до 24.12.2010 г.  

понеделник Благотворителен коледен базар – 5 а клас
20.12.2010 г.                                                                      Отг.: В. Иванова

12.45 ч. Задължителна оперативка         Отг.: Директор

12.30 ч. Национално състезание „Аз, природата и света”
Отг.: М. Чалъкова

Генерална репетиция за Коледния концерт: 
 12.00 ч. за нач. курс
 12.30 ч. за ср. курс                               Отг.: Топчийска

Инструктаж на учениците за безопасност на движение 
преди и след концерта                Отг.: кл. ръководители

Дежурни класове за седмицата са:
 4 б клас – кл. р-л Н. Търева
 6 а  клас – кл. р-л. Л. Парапанова                     

  Отг.: дежурни учители 

вторник 16.00 ч. Репетиция на сцена
21.12.2010 г.    Отг. Топчийска                                           
 18.00 ч. Благотворителен коледен концерт                                           
сряда 11.00 ч. Коледно тържество на 3 а, 3 б, 3 в и 2 б класове
22.12.2010 г. в „Ескалибур”                                    Отг.: кл. ръководители

 15.00 ч. Коледно парти на 5 а и 5 б класове в МОЛ  
 „Галерия”                                          Отг.: Иванова, Ковачева

 18.00 ч. Коледен весел час на математиката – 1 а клас
                                                                                      Отг.: В. Стойнова 

 13.00 ч. Коледно парти на шестите класове в дискотека        
  „Адмирал”                                       Отг.: кл. ръководители

Бр. 8, година 1 ‒ 20 декември 2010

ОУ •Алеко Константинов•
Пловдив, 
ул. „Божидар Здравков“ № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
e-mail: aleko-online@oualeko.com

е-вестник на ОУ •Алеко Константинов•

www.oualeko.com

ВИЗИТКА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ТОПЧИЙСКА 

РУБРИКИ:
  Училищно планиране
   Отг. Здравка Петрова

  Здраве
   Отг. Мария Аджарова

  Библиотечно-   
 информационен център

   Отг. Таня Пилева

  Празници
   Отг. Таня Пилева

  Дежурство
   Отг. Дежурен учител

  Училищен живот
   Отг. Десислава Радионова

  Коментари
   Отг. Лилия Топчийска

  Представяме ви ....
   Отг. Таня Пилева

  Референдум
   Отг. Гергана Стоицова

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
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Този брой се издава с любезното съдействие на г-жа Людмила Тиберова 
– управител на център „Детско царство“ – Пловдив, ул. „Княз Церете-
лев“ 11 в Резиденция „Старият град“

Помощник-директор УВД в ОУ „Алеко Константинов” от  
21. 09.1992 г.

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност  химик и учител 
по химия – магистър. 

Втора специалност: учител по физика.
От 11.09.1986 до 31.08.1988 г. работи като учител по химия и физика 

в ОУ  „Христо Ботев”, с. Красново.
От 01.09.1988 г. до 20.09.1992 г. – Директор на  ОУ  „Христо Ботев” –  

с. Красново, общ. Хисар.
(продължава на 2 стр)444

Месечен план - януари

      1. Стартиране на кампания за въвеждане на ученически 
униформи
     Срок: 06.01.2011 г.                        Отг.: работна група

      2. Провеждане на родителска среща: „Готовност на уче-
ниците за приключване на първия учебен срок” 5 - 7 клас
     Срок: 14.01.2011 г.                     Отг.: кл. ръководители

      3. Провеждане на среща на Ученическия парламент на 
тема „ Избор на ученически униформи”
     Срок: 14.01.2011 г.            Отг.: педагогически съветник

         4.   Създаване на уебстраница на училищния електро-
нен вестник „Alеkо-оnlinе”
     Срок: 28.01.2011 г.                               Отг.: Директор

      5.  Приключване на първи учебен срок
     Срок: 28.01.2011 г.              Отг.: педагогическа колегия     

      6.  Начало на благотворителна кампания за набиране на 
средства за изграждане на паметник на Димитър Кудоглу. 
Изложба в училище, съвместно с Национален исторически 
музей.
      Срок: 28.01.2011 г.                    Отг.: Донкова, Генчева    

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Преподавател по математика 
в ОУ “Алеко Константинов” от 1989 г. 
Завършила висше образование 
в ПУ „Паисий Хилендарски”.

ВИЗИТКA

Бр. 10, година 2 - 10 януари 2011

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”
Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:

Училищно планиране
Отг. Здравка Петрова

Здраве
Отг. Мария Аджарова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Таня Пилева

Празници
Отг. Таня Пилева

Дежурство
Отг. Дежурен учител

Училищен живот
Отг. Десислава Радионова

Коментари
Отг. Лилия Топчийска

Представяме ви...
Отг. Таня Пилева

Референдум
Отг. Гергана Стоицова
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Седмичен план
за периода 10.01. до 14.01.2011 г. 

 понеделник		 Дежурни	класове	за	седмицата	са:																										
	 10.01.2011	г.		 4	а	клас	–	кл.	р–л	В.	Делчева
																					 	 6	в	клас	–	кл.	р–л.	Р.	Зафирова																				
                                                                                   Отг.: дежурни учители

	 	 	 	 12.45	ч.	Заседание	на	МО	„Чужди	езици”,	катедра	„Английски	език”
																																																																																			 Отг.:	А.	Велева

 вторник	 	 12.30	ч.	Задължителна	оперативка																																						
   11.01.2011 г.                                                           Отг.: Директор

   сряда 																12.30	ч.	Среща	на	работна	група	за	избор	и	въвеждане		
			 12.01.2011	г.									на	ученически	униформи	съвместно	с	родителите
                                                                             Отг.: работна група, кл. р-ли

   четвъртък 											11.30	ч.	Олимпиада	по	руски	език
   13.01.2011 г.                                                           Отг.: Николова, Топчийска

																																		Проверка	на	документи	за	извинение	на	отсъствия	5	–	7		клас
                                                                                  Отг.: ПД УВД, кл. р-ли

																																		18.30	ч.	Родителска	среща	5	–	7	клас
                                                                                  Отг.: класни ръководители

					 петък																	 12.30	ч.	Занятие	по	програмата	„Лайънс	Куест”	–	6	а	клас	
    14.01.2011 г.                                                          Отг.: Д. Букович 

																																	Инструктаж	на	дежурните	ученици	за	седмица
																														 4	б	клас	–		кл.	р–л	Н.	Търева
																													 6	г	клас	–		кл.	р–л	Г.	Минева

ЗДРАВЕ

Днес	ние	отново	сме	изправени	пред	пре–
дизвикателството	 да	 опазим	 себе	 си	 здрави.	
И	както	обикновено	се	случва,	това	зависи	в	
достатъчно	голяма	степен	от	нас	самите.	

В	дните	след	светлите	Коледни	празници	
особено	тревожно	звучат	новините	по	медиите.	
Възможно	е	обявяване	на	епидемия	от	хепатит,	
което	означава,	че	голям	брой	от	населението	
на	няколко	области	по	едно	и	също	време	се	е	
разболяло	от	остро	инфекциозно	заболяване.	
То	изисква	задължителен	изолиран	престой	на	
болния	 в	 клиника	 и	 съответните	 хранителни	
диети	по	време	и	след	лечението.	Промените	
в	организма	на	човека	са	много	тежки	и	може	
да	се	каже	необратими.	В	никакъв	случай	не	

искам	да	те	плаша,	но	както	в	повечето	житей–
ски	начинания	и	тук	разумният	подход	е	край–
но	необходим.	Затова	днес	ще	си	говорим	за	
хепатит	А.	

Хепатит	е	латинска	дума,	която	означава	
възпаление	на	черния	дроб.	

Хепатит	 А	 е	 инфекциозно	 заболяване,	
причинено	от	вирус.	Той	е	силно	заразно	за–
боляване	 поради	 способността	 на	 вируса	 да	
уврежда	клетките	на	черния	дроб.	Там	те	на–
мират	най–благоприятни	условия	за	развитие	и	
размножаване.	

Хепатит	А	е	най–честият	вид	хепатит	и	едно	
от	най–честите	ваксино–предотвратими	заболя–
вания.

Здравей, мило дете!
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Всеки	може	да	се	разболее	от	хепатит	А,	
но	определени	групи	са	по–застрашени	от	ос–
таналите:

–	Деца	и	възрастни,	живеещи	в	зони	с	уве–
личена	заболяемост	от	хепатит	А.	България	е	
от	втората	група	страни,	в	която	заболяемост–
та	от	хепатит	А	има	средно	ниво;

–	Хора,	пътуващи	в	страни	с	висока	забо–
ляемост	от	хепатит	А	(Централна	и	Южна	Аме–
рика,	Африка,	Средния	Изток,	Азия	и	др.);

–	Домашен	контакт	със	заразени	и	др.;
Как се разпространява вируса?
Вирусът	на	хепатит	А,	обикновено	се	раз–

пространява	 от	 човек	 на	 човек,	 като	 се	 сло–
жи	в	устата	храна	или	предмет,	които	са	били	
заразени	 с	 частици	от	 изпражнения	 на	 хора,	
болни	от	хепатит	А.	Този	начин	на	предаване	

на	заразата	се	нарича	орален	път.	Поради	тази	
причина	вирусът	много	лесно	се	разпространя–
ва	на	места,	където	хигиената	или	санитарната	
култура	е	на	ниско	ниво.

–	Заразяване	чрез	храна	или	течности,	ко–
ито	са	били	в	контакт	със	заразен.	Могат	да	
бъдат	заразени	по–големи	водни	басейни.

–	Нормално	общуване	в	офиса,	в	училище,	
на	работното	място,	при	добра	лична	хигиена	
не	носи	опасност	от	зараза.

Кога се появяват симптомите?
Симптомите	обикновено	се	явяват	средно	

за	 28	 дни	 след	 заразяването,	 като	 периодът	
може	да	е	между	15	и	50	дни.	Нарича	се	ин–
кубационен	период	и	включва	времето	от	за–
разяването	с	вируса	на	хепатит	А	до	първите	
симптоми.

Кой се разболява от хепатит A?

Симптомите	могат	да	варират	от	слабо	из–
разени	 до	 изключително	 тежки.	 Те	 могат	 да	
включват:

Ранни симптоми:
–	Треска	с	внезапно	начало;
–	Неспокойство;
–	Силна	уморяемост	(адинамия);
–	Загуба	на	апетит;
–	Гадене;
–	 Стомашна	 болка	 или	 болка	 в	 дясното	

подребрие;
–	Мускулни	и	ставни	болки;
Късни	симптоми:
–	Тъмна	урина;
–	 Жълтеница	 (пожълтяване	 на	 кожата	 и	

склерите	на	очите);
–	Отслабване	на	тегло;
Колко време е заразен болният?
Заразният	 период	 започва	 около	 две	

седмици	преди	появата	на	симптомите	и	про–
дължава	 около	 седмица	 след	 появата	 им.	
Най–силно	заразен	е	обаче		периодът	преди	
появата	на	жълтеницата,	който	е	много	опас–

но	за	околните.
Имунизирани ли сме срещу повторно 

заболяване след преболедуване от хепатит 
A?

След	 като	 веднъж	 преболедуваме	 от	 хе–
патит	А,	е	невъзможно	повторно	боледуване.	
Оставаме	имунизирани	и	в	организма	си	не	но–
сим	вируса.

Как	се	поставя	диагнозата	хепатит	А?
Диагнозата	се	поставя	на	базата	на	тест–

ване	за	наличието	на	антитела.	Той	ще	пока–
же	присъстват	ли	в	организма	антитела	срещу	
вируса	на	хепатит	А.	Взема	се	кръв,	в	която	
се	изследват	 чернодробните	ензими,	 според	
които	може	да	се	съди	колко	остър	е	хепа–
титът.

Как се лекува хепатит A?
Не	съществуват	специфични	медикаменти	

или	 антибиотици,	 които	 да	 се	 справят	 с	 хе–
патита.	Основно	е	необходима	почивка,	пове–
че	 течности,	 витамини,	 пълноценно	 хранене,	
въздържане	от	алкохол,	лекарствени	средства	
предпазващи	черния	дроб.

Какви са симптомите на хепатит A?

Как може да се предпазите от хепатит A?

Най–добра	дълготрайна	защита	е	ваксина–
та	срещу	хепатит	А.	

Ваксината	 се	 използва	 при	 деца	 над	 12	
месеца.	

За	 предотвратяване	 на	 предаването	 от	
човек	 на	 човек,	 единственото	 най–важно	
правило	е	да	се	измиват	внимателно	ръцете	

след	използване	на	тоалетна	и	преди	пригот–
вянето	на	храна	или	храненето.	

Внимателно	 измиване	 или	 обелване	 на	
плодовете	и	зеленчуците.	

Ако	член	на	семейството	е	болен,	използ–
вайте	различни	кърпи,	прибори,	носете	ръка–
вици,	когато	обслужвате	болния.
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09 януари
Празник на висшето военноморско училище 
“Н. Й. Вапцаров” - Варна.	Най–старото	българ–
ско	техническо	учебно	заведение	е	създадено	на	
9	януари	1881	г.	в	Русе	като	Машинна	школа	за	
подготовка	на	машинисти	и	огняри	за	корабите	
с	 тригодишен	курс	на	обучение.	Първи	ръково–
дител	 на	 училището	 е	 Александър	 Конкеевич.	
След	 няколко	 години	 се	 премества	 във	 Варна.	
През	1904	г.	става	средно	учебно	заведение,	а	от	 
1915	г.	–	военноморско.	През	1942	г.	става	Висше	
военноморско	училище,	а	от	1949	г.	носи	името	
Н.	Й.	Вапцаров.		

12 януари
Ден на военното разузнаване. На	 12	 януари	
1908	 г.	 (1	 януари	 ст.	 ст.)	 влиза	 в	 сила	 указ	 на	
княз	 Фердинанд	 І,	 с	 който	 Информационното	
бюро	 към	Щаба	 на	 войската	 се	 преобразува	 в	
Разузнавателна	секция.	

13 януари
Професионален празник на работещите в 
областта на киното. Обявен	с	Решение	на	МС	
от	27	декември	2005	г.	Това	е	датата,	на	която	
през	 1915	 г.	 е	 прожектиран	 първият	 български	
игрален	филм	“Българан	е	галант”.	Негов	автор	
е	Васил	Гендов,	а	изпълнители	на	главните	роли	
са	актьорите	от	Народния	театър	Мара	Липина	и	
Васил	Хаджигендов.

Прогноза на заболяването

Много	малко	пациенти	(около	1	на	1000)	
развиват	чернодробна	недостатъчност	в	след–
ствие	масивна	некроза	(смърт	на	клетките	на	
черния	дроб),	което	може	да	е	опасно	за	жи–
вота.

Повечето	 пациенти	 се	 възстановяват	 на–
пълно	за	четири	до	осем	седмици.

Хепатит	А	не	хронифицира.
Създава	се	траен	имунитет	след	преболе–

дуване.

Мило	дете,	след	като	се	опитах	да	те	информирам,	помни,	че	наистина	е	много	важно	да	
си	миеш	ръцете	и	да	се	грижиш	за	личната	си	хигиена.	Опитвам	се	да	завърша	оптимистично.	
Затова	в	началото	на	Новата	2011	година	ти	пожелавам	да	бъдеш	много	здрав,	много	щастлив	
и	гордост	за	мама	и	тати	с	успехите	си	в	училище!	Целувам	те	и	те	прегръщам,	мило	дете!

С много обич: д-р Юлия Пеева

От	името	на	всички	читатели	и	лично	от	мое	име	изказвам	искрена	благодарност		
на	Райко	Бойдев	от	Vб	клас	

за	чудесната	коледна	украса,	която	подари	и	подреди	сам	в	нашата	библиотека,	
с	което	внесе	празнична	атмосфера	и	настроение	в	нея.	

																																																			Таня	Пилева	–	библиотекар

ПРАЗНИЦИ

МЕЖДУНAРОДНИ ПРAЗНИЦИ ПAМЕТНИ ДAТИ
12 януари 
135 години от рождението на Джек Лондон 
–	американски	писател	(1876	–	1916).	

14 януари 
100 години от рождението на Aнатолий Ри-
баков	–	руски	писател,	романист,	автор	на	три–
логията	„Децата	на	Арбат”	(1911	–	1998).

15 януари 
185 години от рождението на Михаил Сал-
тиков-Щедрин	–	руски	писател	сатирик	(1826	
–	1889).

16 януари  
133 години от Освобождението на Пловдив. 
Вечерта	на	15–ти	януари	1878	г.	ескадрон	под	
командването	 на	 смелия	 капитан	 Александър	
Бураго,	след	като	превежда	през	река	Марица	
1500	пехотинци,	получава	заповед	да	проникне	
в	Пловдив	и	да	завземе	южната	му	част.	
На	16–ти	януари	градът	осъмва	озарен	от	свобо–
да.	Радостта	и	ентусиазмът	на	българите	били	
неописуеми,	особено	когато	към	обяд	пристига	
със	своя	щаб	и	прославеният	пълководец	–	ге–
нерал	Гурко.	Пловдив	прави	на	руснаците	мно–
го	приятно	впечатление	на	руснаците	–	това	е	
първият	голям	и	хубав	град,	който	виждат	от	
началото	на	войната.
																							Таня	Пилева	–	библиотекар

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
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Победители в състезанието  
„Най-чиста класна стая”
месец ноември
Начален курс 
1а	клас	с	кл.	ръководител	Виктория	Стойнова
Среден курс
5г	клас	с	кл.	ръководител	Силвия	Милева

месец декември

Начален курс 
2а	клас	с	кл.	ръководител	Елиана	Щерева

Среден курс
5б	клас	с	кл.	ръководител	Юлия	Ковачева

Победители в състезанието 
„Най-чиста класна стая” 
за 2010 година:
Начален курс 
1а	клас	с	кл.	ръководител	Виктория	Стойнова

Среден курс
5г	клас	с	кл.	ръководител	Силвия	Милева

 Уважаеми	родители,

Може	би	знаете,	а	може	би	не,	че	нашето	
училище	 е	 един	 от	 няколкото	 официално	
акредитирани	от		Реаrsоn	Lаnguаgе	Теts	из–
питни	 центрове	 на	 международно	 призна–
тите	езикови	сертификати	Реаrsоn	Теsts	оf	
Еnglish	Gеnеrаl	 аnd	Yоung	Lеаrnеrs.	Какво	
точно	представляват	те?	Това	са	изпити,	ко–
ито	дават	възможност	на	децата	да	покажат	
своите	умения	да	използват	познанията	си	
по	езика	на	практика	и	да	се	справят	без–
проблемно	 в	 	 реални	 житейски	 ситуации.		
Като	 практични	 родители	 вие	 сигурно	 ще	
се	запитате:	“И	какво	от	това?”.	Ползите	за	
вас	и	вашите	деца	са	много,	но	две	от	тях	
са	наистина	важни.	На	първо	място,	децата	
от	 ранна	 възраст	 свикват	 да	 се	 явяват	 на	
изпити	и	да	изявяват	своите	знания,	без	да	
се	притесняват.	Това	умение	ще	им	бъде	по–
лезно	в	живота	занапред.	На	второ	място,	
вие	като	родители	ще	получите	информация	
колко	точно	знаят	децата	ви	според	Обща–
та	 Европейска	 езикова	 рамка.	 Покорявай–

ки	 ниво	 след	 ниво,	 децата	 ви	 постепенно	
ще	достигнат	до	това	от	тях,	което	ще	им	
послужи,	за	да	кандидатстват	в	престижни	
университети	в	България	или	в	Европа	и	да	
се	реализират	успешно	в	живота.
За	да	запознаем	вас	и	децата	ви	с	формата	
на	изпита,	ние	планираме	да	направим	про–
бен	такъв	в	седмицата	17–21.01.2011.	Най–
добре	представилите	се	ученици	ще	получат	
сертификат	и	награда.
Изпитите	 Реаrsоn	 Теsts	 оf	 Еnglish	 Gеnеrаl	
аnd	 Yоung	 Lеаrnеrs	 се	 провежда	 четири	
пъти	в	годината:	през	май,	юни,	ноември	и	
декември.	Датите	са	глобални	и	се	опреде–
лят	в	началото	на	всяка	календарна	година.	
Регистрацията	се	извършва	в	на	място.	Как–
то	писмената,	така	и	устната	част	на	изпита	
се	провеждат	в	училище	от	обучени	за	цел–
та	учители.	
За	повече	подробности	може	да	се	обръща–
те	към	класните	ръководители	и	учителите	
по	английски	език.
																																		Даниела	Букович

помощник–директор	УВД

ДЕЖУРСТВО

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ПОЛЕЗНA ИНФОРМAЦИЯ ЗA ВAС 
И ВAШИТЕ ДЕЦA
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НA БЛAГОТВОРИТЕЛНИЯ 
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ СA СЪБРAНИ 

Изказвам	 специалната	 си	 благодарност	
към	организаторите	и	участниците	в	Благотво–
рителния	коледен	концерт.

В	 продължение	 на	 два	 часа	 и	 половина	
пред	повече	от	хиляда	и	двеста	зрители	Але–
ковци	показаха,	че	освен	отлични	ученици	са	и	
невероятни	актьори,	танцьори,	певци.

С	неподправено	настроение	и	истински	та–
лант,	с	изцяло	позитивното	си	излъчване	пре–
доставиха	 удоворствие	 на	 своите	 родители,	
учители	 и	 гости,	 а	 с	 темпераментните	 си	 из–
пълнения	взривиха	съучениците	си	и	създадоха	
истинска	коледна	атмосфера.

От	 името	 на	 училищното	 ръководство	 и	
Училищното	 настоятелство	 декларирам	 без–

условна	 подкрепа	 за	 всяко	 бъдещо	 подобно	
начинание,	 както	 и	 надеждата	 това	 коледно	
събитие	да	се	превърне	в	част	от	традициите	
на	нашето	училище.

Още	веднъж	искрена	благодарност	към:	
•	 Лилия	Топчийска	–	координатор	на	кон–

церта
•	 Учителите,	 подготвили	 участниците	 в	

концерта:
Нина	Димитрова
Силвия	Милева
Величка	Иванова
Тодорка	Тахчиева
Зорка	Христова
•	 Както	и	към	всички	участници:

Над 100 деца участници в концерта:

Учениците	от	5а	и	5г	клас;	Група	ученици	от	5б	и	5в	клас;	Група	ученици	от	3а	и	2в	клас
Група	ученици	от	6-те	класове

БЛAГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

6091 ЛЕВA
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Индивидуални участници:

Мария	Лазарова,	5г	клас
Илияна	Тонева,	4в	клас
Стефан	Пепелянков	от	4а	клас
Недялко	Дочев	от	4а	клас

Теодора	Иванова	от	5а клас
Елена	Захариева	от	5а	клас
Венета	Илиева	от	5а	клас
Надя	Минчева	от	4б	клас

Таня	Кузманова	от	5г	клас
Гергана	Демирева	от	6б	клас
Йоан	Баков	от	7б	клас
Лилия	Андреева	от	7б	клас

Специална	благодарност	към	Лора	Христозова,	уредник	в	Етнографския	музей,	за	из–
ключителното	съдействие	във	възстановката	на	коледния	ритуал.

                  			Красимир	Ангелов,	
Директор	на	ОУ	„Алеко	Константинов”

Благотворителният коледен концерт, със-
тоял се на 21.12.2010 г. в палата №7 на панаира, 
събра ученици, родители, близки на училището. 
Благородната кауза беше свързана с набиране-
то на средства за пристрояване на две нови 
класни стаи. През целия месец декември имаше 
и коледни базари, на които се продаваха пре-
димно предмети, изработени от самите учени-
ци: картички, рисунки, играчки, коледна украса. 
Хит бяха орехите с късмети, направени от 
учениците по класовете.

За подготовката на концерта учениците 
репетираха старателно седмици наред. Пие-
сите, инструменталните изпълнения и танци-
те бяха подготвени с много желание и усър-
дие. Най-активно участие взеха учениците 
от петите класове. Те представиха пиеса и 
коледен ритуал, които много се харесаха.

Ние, като ученици от 5а клас, сме прис-
трастни към това, което представихме. 
Пиесата ни “Дядо Коледа в опасност” беше 
горещо аплодирана от публиката и заради 
оригиналните костюми, и заради нестан-
дартния, но забавен сценарий.

Те одора Иванова, Елена Захариева и Вене-
та Илиева също доставиха радост със своите 
изпълнения. За доброто настроение допринесо-
ха и водещите - Йоан Баков и Лилия Андреева.

 Благодарност искаме да изкажем на на-
шите майки, баби и близки за помощта при 
подготовката на базара.

Благодарим на всички, които ни уважиха 
с присъствието си!

Жени Дакова 
и Преслава Белякова от 5а клас
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Благотворителният коледен  концерт  на 
учениците от  училище “Алеко Константи-
нов” беше като незабравима зимна приказка. 
Той се състоя на 21 декември  в  палата № 7 
на Международния  панаир Пловдив и преми-
на с изключителен успех. Целта беше да се 
наберат средства, с които да се подпомог-
не пристрояването на две нови класни стаи. 
Най-голямо участие взеха учениците от пети 

клас, а  моите съучениците   изиграха  сцен-
ката „ Дядо Коледа в опасност”. Индивидуал-
ното изпълнение  на  Теодора Иванова трог-
на публиката. Изключително интерсни бяха 
и  индивидуалните  танцувални  изпълнения и 
песента на Йоан Баков. В края на концерта  
беше  представен  от ученици в пети клас и 
обичаят “Коледуване”. 

Ива Ламброва - 5а клас

На  21.12.2010 година  в Палата № 7 на 
Панаира се проведе Благотворителен коле-
ден концерт на моето училище  “Алеко Кон-
стонтинов”.  За мен  това не беше поред-
ното скучно и безинтересно тържество, а 
истинско забавление. Моите съученици пред-
ставиха различни изпълнения, като започнем 
от песните на училищния хор, преминем през 
невероятните танцови и акробатични изпъл-
нения и завършим с интересната интерпре-
тация на коледните празници. Истински се за-
бавлявах с коледната приказка за Снежанка, 
Пипи и космическите пирати, после  ми  иде-
ше  да заподскачам кото гимнастичката Таня 

с бухалките, а когато зазвуча “Wаth аrе уоu 
wаnt  fоr mе” направо запях.  Щом на сцената 
излязоха коледари и девойки в носии и  заигра-
ха дунавско хоро, топлина сгря сърцето ми, 
защото осъзнах колко са хубави българските 
традиции и колко ги обичам. Забелязах, че и 
на другите им харесаха българските обичаи, 
изпълнени от петокласниците.

Както всички останали и аз не пропус-
нах да си взема орехче с късмет.  

Така всеки от присъстващите отнесе в 
дома си частица от коледното настроение 
на тази вечер.

             Доротея Пикова - 5г клас
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По Коледа стават чудеса - казват хора-
та. А чудесата  в училище „Алеко Константи-
нов” ги направихме ние - учениците, родите-
лите  и учителите. Идеята за застрояване на 
две допълнителни класни стаи ни накара всич-
ки да участваме с радост в Благотворител-
ния концерт и базар. С голям ентусиазъм се 
включихме в подготовката и провеждането 
им. Закипя коледният дух в нас. Всички искаха 
да участват в това благородно начинание.

Част от нас се включиха в училищния ба-
зар, подготвиха се добре и в името на бла-
городната идея събрахме средства.

Кулминацията бе на Благотворителния 
концерт  на 21.12.2010 г. Още с влизането ни 
в палата № 7 на Панаирното градче ни граб-
на тържествената атмосфера на събитие-
то. Деца и родители с усмивки  на лицата 
ни посрещнаха на интересния базар. Това ни 
зареди допълнително с положителни емоции. 
Учителите с ведри лица и добри думи ни упъ-
тиха в залата. Очакването за незабравими 
мигове ни обхвана. Участници бяха деца от 

цялото училище. Най-масово бе участието 
на учениците от 5-те класове. 5 а клас ни 
предложиха космическо приключение. Ние, 
заедно с героите, потънахме в космическата 
приказка. Актьорите бяха бурно аплодирани 
от публиката. 

Танцьори с красиви облекла представиха 
различни латиноамерикански танци. Публика-
та бе изненадана от високото им спортно 
майсторство. Многото светлини,  багри и 
усмивки ни заредиха с коледно настроение.

Българските обичаи и традиции, свързани 
с Коледа, бяха представени от учениците от  
5 г, 5 б и 5 в клас. Момите и момците коледа-
ри с красивите си носии показаха как трябва 
да пазим българските традиции, за да оста-
нем и да ни има.

Този ден бе едно истинско духовно пре-
живяно удоволствие за мен и всички гости 
на нашия концерт. 

Е, не стават ли чудеса по Коледа, ка-
жете? 

                   Десислава Иванова 5г клас

Коледа е един от най-обичаните 
християнски празници

Всички	снимки	от	Благотворителния	коледен	концерт	
ще	можете	да	видите	в	страницата	на	вестника:

httр://аlеkо–оnlinе.соmВA
Ж
НО

!
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Моята	любима	Коледа?	Всяка	година	я	очаквам.	Това	е	най–скъпият	ми	праз–
ник!

Този	ден	преминава	в	подготовка	на	ястията,	на	масата,	на	украсата.	Цялата	
къща	ухае	на	вкусотии,	светло	и	топло	е	навсякъде,	а	под	елхата	чакат	красиво	
обвити	надежди	и	мечтани	неща.	Вечерта	мама	постила	специална	покривка	и	
слага	много	свещи.	Аз	помагам	или	по–скоро	се	суетя	нетърпелива	кога	ще	дой–
де	моментът	със	завъртането	на	питката.	Нямам	търпение	да	разбера	на	кого	ще	
се	падне	паричката	тази	година.	Татко,	като	най–голям	в	къщата,	прекададява	с	
тамян	стаите,	за	да	се	прогонят	злите	сили.	Винаги	на	масата	има	нечетен	брой	
ястия.	Цялото	семейство	се	събира,	хващаме	се	за	ръце	и	си	пожелаваме	само	
хубави	неща.	Къщата	и	сърцето	ми	се	изпълват	с	любов	и	топлота	в	нощта,	когато	
всичките	ми	близки	са	до	мен.	Ето	затова	очаквам	и	обичам	Коледа!

Но	понякога	се	натъжавам.
Живеем	близо	до	две	църкви	и	когато	изляза	на	терасата,	виждам	портата	

на	едната.	Пред	нея	винаги	има	просещи	хора.	Когато	ги	видя,	ми	става	тъжно.	
Обръщам	се	и	поглеждам	през	отворената	врата	към	светлата	и	топла	стая,	пълна	
с	най–любимите	ми	хора,	а	когато	се	обърна	навън,	виждам	сивата	улица	и	про–
сяците	до	вратата	на	църквата.

Чудя	се		как	през	безбройните	Коледи	семейните	ритуали	са	се	запазили,	а	
пък	светът	е	ставал	все	по–лош?	Сега	всичко,	което	е	навън	е	сиво,	гладните	и	
бедстващи	хора	се	увеличават,	природата	загива	и	хората	стават	все	по–мрачни.	
Тогава	намирам	сили	и	се	връщам	в	моя	уютен,	топъл,	светъл	коледен	дом.	Вли–
зам	вътре	в	стаята	леко	потрепервайки.	Знам,	че	когато	порасна,	ще	науча	моите	
деца	как	да	подреждат	масата	на	Коледа,	как	да	си	нарисуват	коледните	посла–
ния,	как	да	опаковат	подаръците,	как	да	са	добри,	също	както	това	правят	с	мен	
мама	и	татко.	Та	нали	всичко	започва	от	нас	–	тук	и	сега!

Дано	тогава	вече	няма	просещи	пред	църквите	хора	и	страдащи	деца!	Тогава	
ще	бъде	най–щастливата	ми	и	любима	Коледа!

Най-любимата ми Коледа

Станислава Каменова 
Vа клас
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Организацията	 на	 оценя–
ването	в	училищното	образо–
вание	е	уредена	в	специален	
нормативен	документ	(Наред–
ба	 №3	 от	 15	 април	 2003	 г.	
за	 системата	 за	 оценяване).	
В	 него	 са	 посочени	 изисква–
нията,	 свързани	 с	 проверка–
та	 на	 	 знанията	 и	 уменията	
на	 учениците	 и	 оформянето	
на	текущи,	срочни	и	годишни	
оценки	на	учениците,	както	и	
организацията	 на	 различните	
видове	изпити,	провеждани	в	
българското	училище.

Срочната	оценка	по	отде–
лен	учебен	предмет	се	оформя	
по	преценка	на	учителя,	като	
се	отчитат	знанията	и	умения–
та	на	ученика	върху	учебното	
съдържание,	 изучавано	 през	
учебния	 срок	 и	 при	 вземане	

КОМЕНТАРИ

ОФОРМЯНЕ НA СРОЧНИ ОЦЕНКИ

предвид	текущите	оценки	на	
ученика.	 Срочна	 оценка	 се	
поставя	само	за	учебни	пред–
мети,	 които	 по	 учебен	 план	
се	 изучават	 повече	 от	 един	
учебен	 час	 седмично.	 Не	 се	
поставят	 срочни	 оценки	 за	
учебните	 предмети,	 изучава–
ни	в	І–ІV	клас	и	на	учениците,	
освободени	по	здравословни	
причини	по	учебния	предмет	
”Физическо	 възпитание	 и	
спорт”.	

В	 Наредба	№3	 е	 регла–
ментиран	минималният	задъл–
жителен	брой	текущи	оценки	
за	 всеки	 учебен	 срок,	 които	
ученикът	 трябва	 да	 има	 за	
оформяне	на	срочна	оценка.	
Учителят	 е	 длъжен	 ритмич–
но	 да	 проверява	 знанията	
и	 уменията	 на	 всеки	 ученик	

по	 време	 на	 учебния	 срок	 и	
да	 постави	 текуща	 оценка	 в	
училищния	дневник	и	в	учени–
ческата	книжка.	Броят	на	те–
кущите	оценки	по	съответния	
учебен	предмет	се	определя	в	
зависимост	от	седмичния	брой	
часове	 по	 предмета.	 За	 уче–
ниците	от	V–VІІ	клас	на	наше–
то	училище	за	първия	учебен	
срок	този	брой	е	следния:

•	 За	учебен	предмет,	кой–
то	се	изучава	с	четири	и	по–
вече	учебни	часове	седмично	
–	пет	оценки	(български	език	
и	математика)

•	 За	 учебен	 предмет,	
който	се	изучава	с	три	учебни	
часа	седмично	–	четири	оцен–
ки	 (английски	 език	 и	 руски	
език	в	VІ	клас)

•	 За	 учебен	 предмет,	
който	се	изучава	с	два	учебни	
часа	 седмично	 –	 три	 оценки	
(химия,	човекът	и	природата,	
география,	 история,	 биоло–
гия,	 музика,	 изобразително	
изкуство)

•	 За	учебен	предмет,	кой–
то	се	изучава	с	един	учебен	час	
седмично	–	две	оценки	(инфор–
мационни	технологии	и	часове–
те	 от	 задължително	 избирае–
мата	подготовка	в	7	клас)

Учителите	 са	 длъжни	 да	
впишат	 текущата	 оценка	 по	
учебния	си	предмет	в	деня	на	
изпитването,	ако	то	е	устно	и	
в	двуседмичен	срок,	ако	из–
питването	 е	 писмено.	 Роди–
телите	могат	да	се	информи–

рат	за	оценките	на	децата	си	
чрез	ученическата	му	книж–
ка.	Практика	е	в	училището	
ни,	 в	 края	 на	 всеки	 месец,	
класните	 ръководители	 да	
проверяват	 дали	 са	 вписа–
ни	 оценките	 в	 ученическите	
книжки	на	учениците	по	всич–
ки	учебни	предмети.	Устано–
вените	 пропуски	 се	 отстра–
няват	 своевременно.	 Всеки	
родител	 може	 да	 провери	
оценките	на	детето	си,	като	
се	срещне	с	класния	ръково–
дител	в	часовете	определени	
в	графика	за	срещи	с	роди–
телите.	Добре	е	тези	срещи	
да	 са	 по	 време	 на	 учебния	
срок,	а	не	в	края	му,	когато	
вече	са	оформени	оценките.	

Тогава	родителите	настояват	
да	 бъдат	 изпитани	 	 децата	
им,	 за	да	 получат	 по–високи	
оценки,	но	практически	това	
не	може	да	се	случи	поради	
липсата	на	време.	Една	висо–
ка	оценка	в	края	на	учебния	
срок	не	може	да	бъде	пред–
поставка	за	оформяне	на	ви–
сока	срочна	оценка.	

Основание	за	оформяне–
то	на	текущи	и	срочни	оцен–
ки	са	разпоредбите	на	чл.11а	
и	чл.20,	ал.1,	ал.2	и	ал.3		от	
Наредба	 №3	 от	 15	 април	
2003	г.	за	системата	за	оце–
няване,	 както	 и	 чл.48,	 ал.1	
и	 чл.49,	 ал.1,	 ал.8	и	ал.9	от	
Правилника	 за	 дейността	 на	
училището.

Лилия Топчийска - помощник-директор УВД
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Димитър Петров Кудоглу	 е	 роден	 на	 21	
август	 1862	 г.	 в	 българското	 село	 Габрово,	
Ксантийско,	 Беломорска	 Тракия.	 Семейството	
забогатява	от	търговията	със	суров	тютюн	в	Ос–
манската	 империя	 и	 след	 смъртта	 на	 бащата	
Димитър	се	установява	в	Дрезден	и	управлява	
семейния	бизнес	и	богатство.

Той	става	един	от	най–богатите	българи,	но	
никога	не	забравя	Родината.	Всяко	негово	преби–
ваване	в	България	е	свързано	с	благодетелство.		

През	1909	г.	дарява	сграда	за	амбулатория	
и	поема	издръжката	на	лекар	и	безплатни	ле–
карства	за	селяните	от	Габрово.	През	1911	г.	
дарява	родната	си	къща	за	училище.	

По	 време	 на	 Междусъюзническата	 война	
и	Първата	световна	война	дарява	средства	за	
подпомагане	на	съселяните	си	и	за	подпомага–
не	на	ранени	войници,	инвалиди	и	сираци.	През	
1916	г.	подготвя	проект	за	грандиозна	болница	
в	Пловдив.	През	1920	г.	внася	100	000	лева	за	
фонд	на	негово	име	в	Българска	академия	на	
науките	за	издаване	на	литературни	трудове.	

Неговата	идея	за	болница	в	Пловдив	се	ре–
ализира	в	средата	на	20–те	години	на	ХХ	век,	
когато	с	помощта	на	юриста	Недко	Каблешков	
и	най–добрите	български	лекари	професор	Ва–
тев,	професор	Берон	и	д–р	Руменов	е	създаден	
нов	тип	здравно	заведение	по	европейски	мо–
дел.	Така	се	ражда	най–голямото	дело	на	Кудо–
глу	–	Домът	на	благотворителността	и	народно–
то	здраве	в	Пловдив.		

ПРЕДСТАВЯМЕ...

НAЦИОНAЛНA КAМПAНИЯ

През	1926	г.		депутатите	от	21	Обикновено	
народно	събрание	приемат	Закон	за	Дома	на	
благотворителността	и	народното	здраве	„Ди–
митър	Петров	Кудоглу”	в	Пловдив.	С	него	се	уч–
редява	и	едноименна	фондация,	която	ръково–
ди	делата	на	Дома.	Димитър	Кудоглу	закупува	
сградата	на	хотел	„Цар	Симеон”	на	Централния	
площад	в	Пловдив	и	финансира	нейното	преу–
стройство	в	здравно	заведение.	Дарява	два	тю–
тюневи	склада	на	ул.	„Иван	Вазов”,	с	приходите	
от	които	да	се	издържа	Дома.	

Димитър	Кудоглу	е	обявен	за	почетен	граж–
данин	на	Пловдив.	

От	 1927	 г.	 до	 1948	 г.	Домът	 работи	 като	
здравно	заведение	от	диспансерен	тип.	Функ–
ционират	рентгенов,	електролечебен	кабинет	и	
бактериологическа	 лаборатория.	 Тук	 бедните	
граждани	се	лекуват	безплатно,	а	богатите	пла–
щат,	защото	така	е	морално.	

В	своето	дарителско	начинание	до	1944	г.	
Димитър	Кудоглу	влага	повече	от	39	000	000	
лева	и	оправдава	смисъла	на	своя	живот:	„Бо–
гатството	спечелено	с	честен	труд	трябва	да	
служи	на	човека,	да	върши	добри	и	полезни	
дела.”

Благодетелят	 умира	 в	Пловдив	 на	 7	 март	
1940	г.,	а	погребението	се	превръща	във	всена–
родно	поклонение	с	участието	на	всички	плов–
дивчани.	

следва в брой 11 ...

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация за благотворителност и ду-
ховно усъвършенстване на обществото Димитър П. Кудоглу”, гр. Пловдив	 организира	
национална	кампания	за	изграждането	на	паметник	на	един	от	най–големите	български		да–
рители	–	Димитър	Кудоглу.	

В	тази	благородна	инициатива	се	включва	и	нашето	училище	с	изложба.
В	следващия	брой	ще	публикуваме	условията	за	участие	в	кампанията.

Снежанка	е	пещера,	разположена	в	Баташката	пла–
нина,	в	Родопите,	и	се	намира	на	5	км	от	град	Пещера.	
Макар	и	труднодостъпна,	пещерата	Снежанка	е	една	от	
най–красивите	и	интересните	на	територията	на	Бълга–
рия.	Тя	е	случайно	открита	през	1961	година	от	алпини–
сти,	които	се	натъкнали	на	нея	съвсем	случайно.	Групата	
влязла	в	пещерата	Снежанка	и	прекарала	там	повече	от	
12	часа,	захласнати	от	красивите	скални	образувания.

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТA ОТ БЪЛГAРСКAТA ПРИРОДA

ПЕЩЕРA СНЕЖAНКA
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Няколкото	зали	на	пещерата	са	изключи–
телно	интересни.		В	“Голямата	зала”	и	в	зала–
та,	наречена	“Жилището”,	са	намерени	глинени	
съдове,	 изработени	 от	 човешка	 ръка,	 без	 да	
се	ползва	 грънчарско	колело.	Те	са	останали	
запазени	 от	 времето	 на	 древните	 траки.	 Във	
“Вълшебната	зала”	природата	е	изваяла	краси–
ва	женска	фигура	–	от	нея	пещерата	получава	
и	името	си.			“Снежанка”	е	изключително	впе–
чатляваща	с	ледниковите	си	форми	и	множе–
ството	сталактити,	сталагмити	и	разнообразно	
подчертани	драперии.	В	близост	до	 „Снежан–
ка”	има	още	няколко	пещери.

Пещерата	Снежанка	е	абсолютно	благоус–
троена,	обезопасена	и	електрифицирана.	Тя	е	
част	от	Стоте	национални	туристически	обекта	
на	Българския	туристически	съюз.

Интересен	за	посещение	е	и	близкият	град	
Пещера.	 Забележителни	 в	 него	 са	 няколкото	
запазени	 многовековни	 дървета,	 както	 и	 ця–
лостният	облик	на	града.	За	туристите	са	отво–
рени	и	работят	исторически	музей,	художестве–
на	галерия,	църква,	а	на	няколко	километра	е	и	
планинският	курорт	„Св.	Константин”.

Зорка Христова - начален учител

РЕФЕРЕНДУМ

Във връзка с традицията „Музикално междучасие” нашето предложение за месец януари е:

Изпращайте	своите	идеи	и	предложения	на	редакционния	адрес:	

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

9 януари: Преслава Белякова 5а 
               Хари Харалампиев 6а 
                 Тина Харизанова 7б

Честитим рождените дни на всички, родени през 
тази седмица, с пожелание за много радост!

РОЖДЕНИ ДНИ НА УЧЕНИЦИ    1 – 9 януари
3 януари:  Борис Добрев 3в 
                Ники Владов 4в

4 януари:  Соня Илиева 3в 
              Славей Попов 7а

5 януари:  Елена Тонгова 5г

7 януари: 
Белиз - Керен Билгинер 7б

8 януари: Мия Томова 4в


