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УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

Седмичен план
за периода 31.01. до 04.02.2011 г.

понеделник		 Междусрочна	ваканция																								
31.01.2011	г.									Дежурни	класове	за	седмицата	са:	
	 	 	 4	а	клас	–	кл.	р–л	В.	Делчева
										 	 7	б	клас	–	кл.	р–л	С.	Куртева
                                  Отг.: дежурни учител

вторник              12.30	ч.	Задължителна	оперативка																																						
01.02.2011 г.                 Отг.: Директор

МАРИАНА  АНгЕЛОвА   
ЧАЛъкОвА

Начален учител в 

ОУ,,Алеко Константинов’’ 

от 1999 година. 

Завършила висше 

образование, специалност 

Начална училищна педаго-

гика в ПУ “Паисий Хилен-

дарски”. Представител 

на СБНУ за град Плов-

див и Пловдив-област. 

В авторски колектив за 

издаване на помагала в 

начален курс.

СтЕЛА МИНкОвА 
кУРтЕвА

Преподавател по 
английски език в ОУ 
“Алеко Константинов” 
от 2008 г.

Завършила висше 
образование в ПУ “Па-
исий Хилендарски”, 
специалност Английска 
филология, магистър. 
Завършила също висше 
образование по специ-
алността Българска 
филология в ПУ “П. 
Хилендарски”, магистър 
и Журналистика към 
Свободния факултет.

РУБРИКИ:
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Здраве
Отг. Мария Аджарова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Таня Пилева

Празници
Отг. Таня Пилева

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Дежурство
Отг. Дежурен учител

Охрана
Отг. Костадинка Донкова

Училищен живот
Отг. Десислава Радионова

Коментари
Отг. Лилия Топчийска

Представяме ви...
Отг. Таня Пилева

Любими места в нашия 
град

Референдум
Отг. Гергана Стоицова
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БИБЛИОтЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНтъР

																									до	14.30	ч.	Представяне	на	планове	на	МО	и	на	комисии	на	електронен	
	 	 	 носител	на	ПД	УВД–начални	учители			
    Отг.: председатели МО и комисии

   Представяне	на	направеното	преструктуриране	на	годишните	планове	
	 	 	 5	–	7	клас
    Отг.: учители 5 - 7 кл., Топчийска

   Представяне	на	информации	за	резултатите	от	УВР	на	учителите	
	 	 	 5	–	7	кл.	на	ПД	УВД
     Отг.: учители 5 - 7 кл., Топчийска

сряда   Представяне	на	график	за	провеждане	на	контролни	работи	за	ІІ–ри	учебен	
02.02.2011	г.		 срок,	2	–	4	клас	при	ПД	УВ
                                    Отг.: начални учители

															 	 Представяне	на	график	за	провеждане	на
	 	 	 контролни	работи	за	ІІ–ри	учебен	срок,	5	–	7	клас	при	ПД	УВД
                                                  Отг.: ръководители 5-7 кл.

		 	 	 Справка	отсъствия	месец	януари
      Отг.: кл. ръководители

	 	 	 12.30	ч.	Приравнителен	изпит	по	български	език	VІа	кл.
      Отг.: Топчийска, Зафирова

	 	 	 Представяне	на	график	за	консултации	с	ученици	и	срещи	с	родители	
	 	 	 за	ІІ–ри	учебен	срок	при	ПД	АСД
      Отг.: учители

	 	 	 12.30	ч.	Състезание	„Аз	и	числата”
      Отг.: М. Чалъкова

четвъртък												12.30	ч.	Олимпиада	по	химия
03.02.2011 г.                                  Отг.: Топчийска                  

                    
петък											 Представяне	на	преструктуриране	на	годишните	разпределения
04.02.2011	г.									на	учебното	съдържание	във	връзка	с	грипната	ваканция
      Отг.: учители

   12.30	ч.	Олимпиада	по	български	език
      Отг.: Топчийска, учители БЕ

	 	 	 Инструктаж	на	дежурните	ученици	за	следващата	седмица
	 	 	 4	б	клас	–	кл.	р–л	Н.	Търева
	 	 	 7	в		клас	–		кл.	р–л	Н.	Велева

През	тази	седми–
ца	в	библиотеката	се	
проведе	 урок	 по	 из–
вънкласно	 четене	 с	
учениците	от	ІІІа	клас,	
посветен	 на	 басните	
и	 най	 –	 популярните	
баснописци.	

Заниманието	протече	като	мултимедиен	урок,	
подготвен	от	г–жа	Христова,	и	премина	в	диску–

сия.	 Децата	 научиха	
какво	 представлява	
баснята	 като	 вид	 ли–
тературно	произведе–
ние,	от	какви	части	се	
състои.	

Бяха	 прочетени	
басни	 от	 Лафонтен,	
Езоп,	 Стоян	 Михайловски	 и	 Иван	 Крилов	 и	
след	 всяка	 от	 прочетените	 басни	 се	 проведе	
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дискусия	за	героите	и	поуките	от	тях	
под	формата	на	въпроси,	задавани	от	
г	–	жа	Христова	и	г	–	жа	Пилева,	и	от–
говори	от	децата.

По повод паметни дати бяха 
подредени и няколко витрини: 

25 януари –	Ден	на	българското	
радиото;

27 януари - Международен	ден	в	
памет	на	жертвите	от	Холокоста;

27 януари - 110	години	от	смърт–
та	на	Джузепе	Верди;

255 години от	 рождението	 на	
Волфганг	Амадеус	Моцарт.

 Таня Пилева - библиотекар

ПРАЗНИЦИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
02 февруари
Световен ден на влажните зони и во-

долюбивите птици.	 Годишнина	 от	 подписва–

31 януари
805 години от победата на цар Калоян	над	

армията	 на	 Латинската	 цариградска	 империя,	
предвождана	от	Тиери	дьо	Термонт,	при	Русион.

100 години от рождението на Ванга (Ван–
гелия	Пандева	Гущерова)	–	българска	пророчи–
ца	(1911	–	1996).	

01 февруари
560 години от рождението на Христофор 

Колумб	(според	други	данни	–	29.10.)

02 февруари
145 години от рождението на Стоян 

Стойчев Русев	(дядо	Благо)	–		български	дет–
ски	писател	(1866	–	1936).	

100 години от рождението на Алексан-
дър Бурмов	–	български	историк	(1911	–	1965).	

06 февруари
125 години от рождението на Людмил 

Стоянов	–		български	писател,	публицист,	лите–
ратуровед	(1886	–	1973).	

нето	на	Рамсарската	конвенция	през	1971	г.	в	
Иран.

ПАМЕТНИ ДАТИ

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

Трифоновден	
е	 неподвижен	 пра–
вославен	празник	в	
чест	 на	 свети	 Три–
фон,	 който	 се	 от–
белязва	от	Българ–
ската	 православна	
църква	на	1	февру–
ари	(по	новоюлиан–
ския	календар).	

Н а р о д н и я т	
празник	 Трифон	
Зарезан	се	почита	
от	 лозарите,	 со–
коларите,	 гради–

нарите	и	кръчмарите.	Някои	хора	празнуват	
на	1	февруари,	а	други	на	14	февруари	(по	
стар	стил).

Св.	Трифон	е	мъченик,	светец–лечител,	кой–
то	през	248	г.	сл.	Хр.,	при	царуването	на	импе–
ратор	Деций	Траян	бил	посечен	с	меч.	Роден	в	
Малоазийската	провинция	Фригия,	гр.	Апамия,	
той	произхожда	от	област,	която	се	смята	за	
една	от	прародините	на	лозата	и	виното.

Едва	на	17	години	си	спечелва	голяма	сла–
ва,	като	излекува	дъщерята	на	римския	импе–
ратор	Гордиан	ІІІ.	Наследникът	на	Гордиан	оба–
че	–	Деций	Траян,	се	оказва	непримирим	враг	
на	християнското	учение.	Той	заповядва	всички	
по–тачени	светци	да	бъдат	изправени	пред	съд.	
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УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИтЕЛИ 

 Таня Пилева - библиотекар

Сред	тях	е	и	Трифон,	който	не	пожелава	да	се	
отрече	от	вярата	си	и	загива	като	мъченик.

Свети	Трифон	се	счита	за	пазач	на	лозята	
и	празникът	е	в	негова	чест.

Като	 покровител	 на	 лозята	 Св.	 Трифон	 е	
известен	 само	 на	Балканите	 и	 то	 главно	 там,	
където	 живеят	 българи	 и	 гърци.	 Според	 Ми–
хаил	 Арнаудов,	 началото	 на	 празника	 трябва	
да	се	търси	в	прочутите	Дионисиеви	тържества	
в	 Древна	 Гърция.	 В	 изображенията	Дионис	 е	
представен	като	бог	с	венец	от	бръшлян	и	ло–
зови	пръчки	на	главата.	Легендата	разказва,	че	
той	 е	 научил	 хората	 да	 отглеждат	 лозя	 и	 да	
правят	от	него	вино.

На	 Трифоновден	 се	 извършва	 ритуално	
зарязване	 на	 лозята.	 То	 се	 прави	 от	 мъжете,	
а	 стопанката	още	от	ранно	 утро	 е	омесила	и	
изпекла	хляб,	украсен	с	лозница,	натежала	от	
плод.	Приготвила	е	пълнена	с	булгур	кокошка,	
поставила	ги	е	в	нова	шарена	торба.	Дава	ги	на	

стопанина,	заедно	с	пълна	бъклица	вино,	и	го	
изпраща	до	портата.

Мъжете	отиват	на	лозята,	водейки	със	себе	
си	и	свирач.	Всеки	стопанин,	щом	пристигне	на	
своето	лозе,	се	обръща	към	слънцето	и	се	прек–
ръства	три	пъти.	После	отрязва	пръчки	от	три	
корена	и	полива	мястото	с	червено	вино,	свете–
на	вода	и	пепел,	запазена	от	бъднивечерското	
огнище.	Зарязването	се	придружава	от	благос– 
ловии	 за	 богата	 родидба.	 Отрязаните	 свежи	
пръчки	свива	на	венче,	което	слага	на	калпака	
си.	После	мъжете	се	събират	на	обща	трапеза	
в	 лозята	 с	 донесената	 храна,	 придружена	 от	
песни	и	хора.

Празникът	 е	 включен	 към	 цикъл	 от	 три	
последователни	дни,	наречени	Трифунци	—	
1,	2,	3	февруари.	Те	се	празнуват	както	след–
ва:	1	февруари	—	Трифоновден;	2	февруари	
—	Сретение	Господне	и	3	февруари	—	Свети	
Симеон.

ДЕТСКАТА АгРЕСИя 
/тема с продължение/

Скъпи	родители,				
Динамиката	на	съвременния	живот	изиск–

ва	от	нас	бързи	темпове	на	промяна.	Новости	
в	 социалния	 и	 материалния	 свят	 се	 появяват	
ежечасно.	Това	поставя	на	изпитание	всички	и	
най–вече	–	децата.	Недостигнали	още	необхо–
димата	природна	зрялост,	те	са	принудени	да	
се	развиват	в	съответствие	с	останалите	про–

мени;	да	отговарят	на	социални	изисквания	за	
по–късна	възраст.

Този	неизбежен	проблем	на	ежедневието	
поражда	 нови	 форми	 на	 сблъсък	 между	 по–
коленията	 и	 води	 до	 нарастване	 на	 детската		
агресивност.

Дадена	ни	по	природа,	агресията	може	да	
бъде	възпитавана	и	удачно	използвана.

А	 защо	 не?	 Детето	 има	 право	 на	 своите	
агресивни	импулси,	но	вероятно	не	знае	как	да	
ги	изразява.	Родителите	също	имат	агресивни	

импулси,	 които	 ги	 карат	да	 контактуват	 с	 де–
цата	си	понякога	по	нежелан,	неочакван	и	от	
възрастните	начин.

“Моето дете е агресивно!”

Как да контролираме агресията?

Раждането	 е	 агресия	 –	 човек	 се	 ражда	 с	
агресивен	акт!	Бебето	напира	да	излезе	от	ут–
робата	на	майката.

Учебният	процес	е	агресия	–	поставя	изиск–
вания	за	дисциплина,	за	усвояване	на	опреде–
лено	учебно	съдържание,	за	достигане	на	пос–
тижения.

Строежът	на	ново	здание	е	агресия.
Тези	и	много	подобни	действия	и	дейности	

са	ГРАДИВНА	агресия.

Обидата	е	агресия.	Наказанието	е	агресия.	
Рушенето	е	агресия.	Това	са	малко	примери	за	
нежелана	от	никого,	ДЕСТРУКТИВНА	агресия.

Учените	свързват	агресивния	импулс	у	чове–
ка	с	инстинкта	за	самосъхранение.	Ако	не	сме	
агресивни	по	природа,	не	можем	да	се	борим	
за	 своето	 физическо,	 психическо	 и	 социално	
оцеляване.

Природата	ни	 е	дарила	 с	 негативни	емо–
ции	 и	 чувства,	 като	 начин	 да	 разпознаваме	
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Защо първокласникът все още не се е научил да овладява

агресивния си импулс?

агресивните	 си	 импулси.	 Бебето	 знае	 да	 се	
смее,	но	и	да	плаче;	да	е	доволно,	но	и	да	е	
сърдито.	По–голямото	дете	 умее	да	целува	и	
прегръща	обичания	човек,	но	и	да	хапе,	рита,	
блъска,	 чупи	 –	 когато	 е	 недоволно.	 Положи–

телните	 чувства	 ни	 карат	 да	 продължим	 със	
същото	поведение;	отрицателните	–	да	търсим	
ние	самите	 (като	достатъчно	зрели	личности)	
или	с	помощта	на	другите	–	нов	начин	за	пос–
тигане	на	желаното.

До	училищна	възраст	 всяко	дете	 се	е	на–
учило	по	един	или	друг	начин	да	ползва	своя	
агресивен	импулс:

• като сигнал за провокация към 
възрастните;

• като начин да отстои себе си;

• като форма на общуване;

• като печелене на внимание;

• като израз на безпомощност.
В	зависимост	от	това,	какво	се	е	случвало	

между	детето	и	възрастните,	то	е	усвоило	гра–
дивни	и/или	деструктивни	форми	на	агресия.	
Човек	трупа	психологичен	опит	и	ползва	агре–

сивния	си	импулс	в	4	области:
В	областта	ТЯЛО	е	породен	и	се	шлифова	

инстинктът	за	самосъхранение.
Детето	се	е	научило:
•	 да	борави	с	времето	и	пространството,	

съобразявайкисе	със	своите	желания,	но	и	с	
чуждите	изисквания;

•	 да	 доближава	 или	 да	 избягва	 опасни	
предмети;

•	 да	се	свързва	с	непознати	хора		и	жи–
вотни	 или	 да	 пази	 безопасна	 дистанция	 от	
тях;

•	 да	се	грижи	за	физическото	си	същест–
вуване.

То	 е	 усвоило	 градивни	 или	 деструктивни	
форми	за	реагиране	на	нови	дразнители:	при–
ема	 или	 не	 приема	 новото,	 непознатото;	 вни–
мателно	и	търпеливо	го	опознава	и	доближава	
или	се	втурва	„през	глава”;	рита,	блъска	и	от–
блъсква.

В	областта	ДЕЙНОСТ,	следвайки	своя	агре–
сивен	порив,	малкото	дете	се	опитва	да	подра–
жава	в	делата	на	възрастните.	Понякога	неговата	
активност	е	успешно	продължение	на	започна–
тото	 (играе	 с	 играчките	 си,	 създавайки	 бавно	
и	спокойно,	с	радост	и	задоволство,	сюжети	в	
игрите).	Същата	тази	детска	активност	често	е	
разруха	(с	яд	и	недоволство,	детето	нервничи	и	
руши	играчките	си	или	достигнатото).

В	 областта	 КОНТАКТИ	 детето	 е	 усвоило	
своя	градивен	или	деструктивен	социален	опит.

В	 детската	 главичка	 (областта	 ЖИЗНЕНИ	
КОНЦЕПЦИИ)	 възникват	 постановки	 (все	 още	
неосъзнати),	свързани	с	правото	му	да	бъде	аг–

ресивно	в	добрия	и/или	лошия	вариант.	Те	се	
превръщат	в	стил	на	мислене,	мотиви	за	дейс–
твие,	трайни	форми	на	поведение.

Първокласникът	познава	света	на	звуците	и	
картините,	на	собствените	си	желания	и	роди–
телските	забрани.	Той	умее	да	казва	„Аз	искам,	
аз	мога”	като	изказ	на	непосредствен	контакт	с	
реалността	около	себе	си.	Детето	в	първи	клас	
не	може	(и	затова	е	нужно	училището!)	да	про–
умее	 причината	 за	 собственото	 си	желание	 и	
намерение,	 както	 и	 следствията	 от	 стореното	
или	казано.	Затова	му	е	нужно	абстрактно–ло–
гическото	мислене.	Такова	се	развива	с	опоз–
наване	 света	 на	 буквите	 и	 цифрите.	 Доброто	
съчетаване	на	детската	поривност	 в	 чувства	и	
действия	и	осмислянето	на	казаното	и	показа–
ното,	създава	хармонично	поведение.

Първокласникът	 може	 да	 постигне	 такова	
поведение	ръка	за	ръка	със	своите	родители	и	
учители.

Здравка Петрова - педагогически съветник

С п р а в к а
Относно:	Констатирани	и	предотвратени	нарушения	от	охраната	на	територията	на	учебното	

заведение	за	периода	19	януари	–	25	януари	2011г.

През	изминалият	период	не	са	регистрирани	инциденти.

ОХРАНА
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УЧИЛИЩЕН ЖИвОт

През	 изминалата	 седмица	 в	 часовете	 по	
музика	 	в	шестите	класове	бе	проведен	урок,		
имащ	за	цел	да	обобщи	знанията	на	учениците	
относно	 музикални	 	 понятия,	 музикални	 	 ин–
струменти	и	инструментални	състави.	Застъпе–
ни	бяха		разнообразни	дейности	–	изпълнение	
на	песни,	възприемане	на	музикални	произве–
дения,		решаване	на	кръстословица,		при	която	
учениците	 дефинираха	 посочени	 понятия	 или	
отгатваха	такива	по	зададени	определения.	

УЧЕБНА РАБОТА
Час по музика в 6в клас

В	чудесна	атмосфера	и	с	активното	участие	
на	учениците	премина	часът	в	шести	”В”	клас.	С	
голям	интерес	бе	приет		проектът,		изготвен	от		
Ирен	Мешинева	и	Христиана	Балевска		и		пред–
ставен	с	помощта	на	Симона	Ирмова.	Инфор–
мацията	беше	свързана	с	биг–бенд	оркестрите	
и		посветена	на	Глен	Милър	–	известен	амери–
кански	джазов	музикант	–	тромбонист,		компо–
зитор,	бендлидер	от	ерата	на	Суинга.	Макар	и		
загинал	със	самолет	през	1944	 година	на	път	

за	 концерт,	 който	е	 трябвало	да	изнесе	пред	
американски	 войници	 във	 Франция,	 музиката	
му	продължава	да	звучи	и	днес.	 „Глен	Милър	
Оркестра”	направи	турне	и	в	Европа		и	изнесе	
концерти	през	декември	2010	година		във	Вар–
на	и	София	послучай	65	годишнината	от	изчез–
ването	на	великия	музикант.

В	часа	прозвуча	едно	от	най–известните		
произведения	на	Глен	Милър	“В	настроение”	
/“Іn	thе	mооd”/.

Нина Димитрова - учител по музика

  Стела Куртева - учител по английски език

На	 21.01.2011	 г.	 часът	
по	 английски	 език	 в	 7б	 клас	
бе	 посветен	 на	 легендарната	
рок–група	“Бийтълс”.	Целта	на	
урока	 беше	 учениците	 да	 се	

запознаят	 с	 историята	 и	
творчеството	 на	 групата	
от	60–те	години	на	ХХ	век,	
повлияла	 на	 развитието	
на	 музиката	 и	 културата	
на	редица	поколения.	

Чрез	четене	на	текст	
с	 разбиране	 децата	 нау–
чиха	и	извлякоха	в	табли–
чен	 вид	 интересни	 фак–
ти	 за	 формирането	 на	
“Бийтълс”,	 за	 живота	 на	
четиримата	 музиканти	 и	
най–популярните	 им	 пес–
ни.	 Леда–Надежда	 Берти	
и	 Тина	 Харизанова	 под–
несоха	 любопитна	 ин–

формация	относно	избора	на	
името	 на	 групата.	 Осъществи	
се	 междупредметна	 връзка	 с	
изученото	в	часовете	по	музи–
ка	 и	 история	 за	 “бийт”–поко–

лението	и	“хипи”–движението.
Никола	 Ванков	 разказа	

какъв	е	бил	поводът	за	напис–
ване	на	песента	“Неlр”,	която	
учениците	слушаха	в	часа.	Те	
дискутираха	 текста	 и	 идеята	
на	песента,	отговаряха	на	пос–
тавени	 въпроси,	 разширяваха	
лексикалния	 си	 запас	 чрез	
въвеждане	на	нови	думи	и	от–
криване	на	синоними.	Изнена–
да	за	съучениците	си	поднесе	
Йоан	Баков,	който	под	съпро–
вод	на	китара	изпълни	ембле–
матичната	 песен	 на	 Бийтълс	
“Lеt	it	bе”.

В	този	час	децата	с	много	
настроение	 се	 докоснаха	 до	
атмосферата	 на	 едно	 отми–
нало	време	и	на	група,	чието	
послание	за	мир,	любов	и	сво–
бода,	остава	непреходно.

Един по-различен час по английски език...
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Ръководител на МАД: /В. Иванова/

16зад. 
Не	може,	защото	всяка	весела	маймуна	изважда	от	играта	поне	една	тъжна	маймуна.	
Тогава	веселите,	сред	напуснали	играта,	няма	да	са	повече	на	брой	от	тъжните.

ИЗВъНКЛАСНА ДЕйНОСТ

На	13	януари	2011	година	в	нашето	учи–
лище	се	проведе	общински	кръг	на	традици–
онната	Олимпиада	по	руски	език.		Тази	годи–
на	активно	участие	в	нея	взеха	учениците	от	
шестите	класове,	които	изучават	руски	език	
като	 втори	 чужд	 език.	 Състезанието	 включ–
ваше	 	 4	 компонента:	 слушане	 с	 разбиране,	
четене	с	разбиране,	езикови	задачи	и	съчине–

ние.	Тематично	всички	задачи	бяха	свързани	
с	най–обичаните	зимни	празници.

Отговаряйки	на	поставените	въпроси,	шес–
токласниците	 демонстрираха	 добри	 знания	
по	езика	и	получиха	нова	и	интересна	инфор–
мация.		От	текста	за	аудиране	те	научиха,	че	
„прапрадядото“	на	съвременния	Дядо	Коледа	
е	славянският	дух	на	предците,	който,	според	

ОЛИМПИАдА ПО РУСкИ ЕЗИк в УЧИЛИЩЕ
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Мария Николова - учител по руски език

вярванията	на	древните	хора,	се	е	грижел	за	
семействата,	посевите,	животните	и	хубавото	
време. 

След	 прочитането	на	разказа	 на	М.	Зо–
щенко	„Коледна	елха“,	учениците	направиха	
извод,	че	 	всеки	празник	може	да	бъде	по–
мрачен,	ако	между	децата	няма	разбирател–
ство	и		приятелски	взаимоотношения.	В	съчи–
ненията	 си	шестокласниците	 разказаха,	 как	
се	празнува	Коледа	и	Нова	година	в	техните	
семейства.	

Поздравяваме	 всички	 участници	 в	 общин–
ския	кръг	на	Олимпиадата	и	пожелаваме	успех	
на	учениците,	класирали	се	за	областния	кръг:

Мария	Калкили	–	6а	клас
Иван	Ютиджиян	–	6в	клас
Борис	Улянов	–	6в	клас	
Анелина	Божкова	–	6в	клас
Теодора	Ненова	–	6в	клас
Гергана	Демирева	–	6б	клас
Георги	Мичев	–	6в	клас
Йордан	Янакиев	–	6б	клас

Областният	кръг	на		Олимпиадата	по	руски	
език	ще	се	проведе	на	19	февруари	2011	 го–
дина	(събота)	от	9.00	часа	в	Езикова	гимназия	
„Иван	Вазов“.

кОМЕНтАРИ

Директорът	 на	 училището	 е	 длъжен	 да	
организира	и	контролира	цялостната	дейност	
в	училището.	В	тези	му	отговорности	е	вклю–
чена	 и	 организацията	 на	 учебно–възпитател–
ния	процес	по	всички	учебни	предмети.	Един	
от	предметите	от	учебния	план	е	„Физическо	
възпитание	и	спорт”	(ФВС).	

Последните	години	все	по–често	има	уче–
ници,	които	по	здравословни	причини	за	оп–
ределен	период	са	загубили	двигателната	си	
активност	 и	 не	 са	 в	 състояние	 да	 усвояват	
учебното	 съдържание	 по	 учебния	 предмет	
ФВС.	В	тези	случаи	се	налага	освобождава–
нето	им	от	този	учебен	предмет.

Действащите	в	момента	нормативни	акто–
ве	в	системата	на	средното	образование	не	

регламентират	изрично	реда,	по	който	следва	
да	се	организира	освобождаването	от	ФВС.	
Въпросите,	свързани	с	организацията	на	учи–
лището,	които		не	са	уредени	със	закон	или	
друг	нормативен	акт	се	регламентират	в	Пра–
вилника	за	дейността	на	училището.

Учениците	имат	право	да	бъдат	освободе–
ни	от	ФВС,	за	да	се	изключат	заболявания,	
за	 които	 е	 противопоказно	 упражняването	
на	 спортна	 дейност.	 Видът	 на	 заболяването	
и	 заключението	 за	 освобождаване	 се	 опре–
делят	с	медицинско	удостоверение,	издадено	
от	личния	или	лекуващия	лекар	със	срок	за	
освобождаване	от	спортна	дейност;	протокол	
от	лекарска	консултативна	комисия	(ЛКК)	или	
решение	на	ТЕЛК.

Освобождаване от физическо възпитание и спорт

За	да	бъде	освободен	ученикът	от	ФВС,	
родителят	трябва	да	представи	на	директора	
на	 училището	 писмено	 заявление,	 което	 се	
регистрира	във	входящия	дневник	на	учили–
щето	и	приложен	медицински	документ.	Ме–
дицинското	лице	в	училище	проверява		дали	
медицинския	 документ	 отговаря	 на	 изисква–
нията	за	освобождаване	и	го	представя	на	ди–
ректора	за	издаване	на	заповед.	В	заповедта	
на	 директора	 	 изрично	 се	 определя	 срока,	
за	 който	 се	 освобождава	 ученика	 (за	 опре–
делено	време,	за	учебен	срок	или	учебна	го–
дина).	Съгласно	действащия	в	училището	ни	
Правилник	 за	 дейността	 на	 училището,	 уче–
ниците,	освободени	от	ФВС	са	задължени	да	

присъстват	в	учебните	часове,	без	да	участ–
ват	в	заниманията.	Контролът	се	осъществява	
от	преподавателя	по	ФВС.	В	задължителната	
училищна	 документация	 за	 тези	 ученици	 се	
записва	текст	„освободен”.

Срочните	и	годишните	оценки	на	ученици–
те,	освободени	от	изучаване	на	учебния	пред–
мет	ФВС,	в	зависимост	от	срока	на	освобож–
даване,	се	формират	при	следните	условия:

•	 Оформяне	 на	 срочни	 оценки	 –	 не	 се	
оформя	 срочна	 оценка	 за	 учениците,	 осво–
бодени	от	този	предмет	за	определено	вре–
ме	 по	 здравословни	 причини,	 ако	 броят	 на	
текущите	оценки	не	отговаря	на	минималния	
брой	задължителни	текущи	оценки	или,	ако	в	
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Лилия Топчийска - помощник-директор УВД

медицинския	документ	е	записано,	че	той	се	
освобождава	за	един	учебен	срок.

•	 Оформяне	на	годишни	оценки	–	на	уче–
ници,	освободени	по	здравословни	причини	от	
ФВС	през	двата	учебни	срока,	не	се	оформя	
годишна	оценка.	На	ученици,	освободени	по	
здравословни	причини	от	ФВС	само	за	единия	
учебен	срок,	като	годишна	оценка	се	вписва	

оценката	от	учебния	срок,	за	който	ученикът	
има	оценка.

Основание	за	освобождаване	от	ФВС	са	
разпоредбите	 на	 чл.147,ал.1,т.1	 от	 ППЗНП,	
чл.20,	ал.4		и	чл.22,ал.7	и	8	от	Наредба	№3	от	
15	април	2003	г.	за	системата	за	оценяване,	
както	и	чл.82,	ал.1,	ал.2	и	ал.3	от	Правилника	
за	дейността	на	училището.

ПРЕдСтАвЯМЕ вИ...

Атанас	Иванов	Крушев

... и неговата най - нова творба:

МАМА И ТАТКО
Мама	и	татко	се	връщат	по	здрач
от	тяхната	работа	тежка.
Виждам	ги	от	терасата.
Те	идват	като	ангели.
Звездиците	светят	ярко,
за	да	минат	по	ярка	пътека.
Влизат	вкъщи	и	ме	прегръщат
с	целувки	и	с	обич	голяма.
И	звездиците	греят	само	и	само
за	ОБИЧТА	ни.

ІІв кЛАС С кЛАСЕН РъкОвОдИтЕЛ тОдОРкА тАХЧИЕвА
Вокална	група	

“Пеещи звънчета” - II в клас

Във	вокалната	група	участ–
ват		момичета	от	ІІ	в	клас:	со–
лист	 –	 Мила	 Папаризова;	 Ма–
рия–Флоранс	Китова,	Надежда	
Безпризванная,	 Миглена	 Ко–
динова,	 Галена	 Колаксъзова,		
Ана–Мария	 Плочева.	 Ръково–
дител	–	Тодорка	Тахчиева.	Гру–
пата	се	сформира	през	2010	г.	
по	повод	Коледния	концерт	на	
училището.	 Момичетата	 сами	
избраха	 името	 на	 групата,	 а	
сега		избират	и	своя	“унифор–
ма”,	изработена	с	помощта	на	
родителите.	 Групата	 репетира	
два	пъти	в	седмицата	и	се	готви	
за	нови	изяви.

...	И	техният	поет
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НЕПОвтОРИМИ кътЧЕтА От БъЛгАРСкАтА ПРИРОдА
СтОБСкИ ПИРАМИдИ

Стобските	пирамиди	са	сред	най–удивител–
ните	скални	образувания,	които	може	да	види–
те	на	територията	на	цяла	България.	Мнозина	
са	на	мнение,	че	Стобските	пирамиди	отстъпват	
на	Мелнишките	 пирамиди	 по	 размери,	 но	що	
се	отнася	до	живописност	и	красота,	Стобските	
пирамиди	нямат	равни.	

Този	удивителен	скален	феномен	се	нами–
ра	 по	 пътя	 за	Рилския	манастир,	 в	 западните	
поли	на	Рила	планина.	Пирамидите	носят	името	
на	 село	 Стоб,	 което	 е	 наследник	 на	 древния	
тракийски	 град	Стоби,	 унищожен	според	пре–
данията	при	наводнение.

 Зорка Христова - начален учител

Гледката	 към	острите	форми	 на	Стобски–
те	пирамиди	е	наистина	смайваща.	Природният	
феномен	е	съставен	от	разнообразни	по	фор–
ма	конусовидни	форми,	повечето	от	които	за–
вършват	с	каменна	шапка,	наподобявайки	фор–
мата	на	гъби.	Средната	височина	на	Стобските	
пирамиди	е	между	7	и	10	метра,	но	височината	
на	някои	отделни	фрагменти	достига	до	внуши–
телните	12	метра.	

По–малко	 пирамиди	 са	 се	 образували	 по	
северния	склон	на	рида,	но	за	сметка	на	това	
техните	форми	са	по–добре		изразени	и	откро–
яващи	се.	Най–много	скални	образувания	може	
да	 видите	 на	южния	 склон	 на	 рида,	 като	 тук	
пирамидите	са	по–големи	и	по–сгъстени.	Цвето–
вете	на	природния	феномен	варират	в	топлата	
гама	–	между	жълто	и	кафяво.

Самото	село	Стоб	се	споменава	още	в	древ–
ните	хроники	под	името	на	град	Стоби.	Няко–
га	тук	е	имало	внушителни	крепостни	стени	и	
кули,	рудници	и	водопроводи.	

Стоби	достига	своя	апогей	през	9	век.	Най–
вероятно	е	бил	разрушен	през	12	век	и	възстано–
вен	по	време	на	Втората	българска	държава.	От	
векове	насам	красиви	легенди	се	носят	относно	
природния	феномен	Стобските	пирамиди.	

Една	от	тях	разказва	как	преди	много	го–
дини,	на	мястото	на	пирамидите	имало	голяма	
равнина,	където	хората	от	селото	се	събирали	
по	 големи	 празници	 и	 се	 веселели.	 В	 селото	
имало	двама	влюбени	млади	хора.	Майката	на	

момичето	не	била	съгласна	дъщеря	й	да	се	омъ–
жи	за	своя	любим,	но	въпреки	всичко	момичето	
и	момчето	решили	да	вдигнат	сватба.	

В	момента,	в	който	майката	разбрала,	отиш–
ла	 в	 равнината,	 забила	 надълбоко	 един	 голям	
кръст	и	проклела	дъщеря	си,	когато	целуне	све–
къра	си	всички	гости	на	сватбата	да	се	превърнат	
в	камъни.	Така	и	станало	–	в	деня	на	сватбата	
всички	били	много	щастливи	и	когато	хорото	се	
извило	чак	до	равнината	дошъл	моментът	бул–
ката	да	целуне	свекъра	си.	Точно	тогава	всички	
сватбари	се	превърнали	в	камъни.

От	този	ден	в	село	Стоб	се	издигат	приказ–
ни	пирамиди.



Театърът	се	намира	в	Стария	град,	в	бли–
зост	до	Музикалната	академия.

Античният	 театър	 на	 хълма	 Тримонциум,	
както	в	древността	се	е	наричал	град	Пловдив,	
е	разположен	в	естествената	седловина		меж–
ду	двата	хълма	Джамбаз	тепе	и	Таксим	тепе	в	
града	и	е	забележителен	с	архитектурната	си	
представителност	и	великолепие.

Изграден	в	началото	на	ІІ	в.	от	н.	е.	по	вре–
мето	 на	 император	 Траян	 /98–117/,	 театърът	 е	

бил	една	от	най–значимите	обществени	сгради	на	
Тримонциум,	забележителна	с	архитектурната	си	
представителност	и	великолепие.	Античният	теа–
тър	побирал	от	5	до	7	хиляди	зрители.	Сцената	е	
била	украсена	с	фризове,	корнизи	и	статуи.

Появата	 на	 антични	 театри	 се	 свързва	 с	
развитието	на	народните	обреди	и	празненства	
в	чест	на	бог	Дионисий.	Тези	тържества	имат	
тракийски	произход,	а	по–късно	се	разпростра–
няват	и	в	Гърция.	Първоначално	са	били	знак	

ЗНАЕтЕ ЛИ, ЧЕ ...
Оймякон е най-студеното населено място на Земята

Таня Пилева - библиотекар по материали от www.роhоdа.ru.nеt

Оймякон	 е	 село	 в	 република	 Якутия,	 Ру–
сия.	Намира	се	на	левия	бряг	на	река	Индигир–
ка.	 Името	 на	 селото	 означава	 „незамръзваща	
вода“	и	идва	от	това,	че	край	него	има	терма–
лен	извор.

Селото	се	намира	в	източната	част	на	Яку–
тия	и	има	население	от	521	души.	Оймякон	се	
намира	 близо	 до	 полярния	 кръг	 и	 продължи–
телността	на	деня	варира	от	3	часа	през	декем–
ври	до	21	 часа	през	краткото	 сибирско	лято,	
когато	нощите	са	“бели”	и	е	светло	почти	през	

цялото	денонощие.	Селото	 е	разположено	на	
около	750	м	надморска	височина.

Оймякон	 е	 най–студеното	 населено	 място	
на	Земята	и	затова	си	печели	името	„Северен	
полюс	на	студа“.	Най–ниската	измерена	тук	тем–
пература	 е	 –68°С	 в	 метеорологичната	 станция	
Томтор	 през	 1933	 г.	 По	 неофициални	 данни,	
температурата	в	селото	е	падала	до	–82	°С	през	
1916	г.	Другият	претендент	за	най–ниска	изме–
рена	температура	е	якутският	град	Верхоянск,	
който	се	намира	зад	полярния	кръг.

ЛЮБИМИ МЕСтА в НАШИЯ гРАд

АНТИЧЕН	ТЕАТъР	–	ПЛОВДИВ
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на	благодарност	към	плодородието	
и	природните	 сили,	 а	 след	 това	 се	
превърнали	в	грандиозни	театрални	
прояви.	

Строежът	на	масивни	театри	се	
е	разраствал	и	се	е	превърнал	в	кул–
турна	 и	 обществена	 необходимост.	
Съществуват	предположения,	че	Ан–
тичния	театър	в	Пловдив	е	изграден	
преди	римската	епоха.	Класическата	
форма	 на	 театрона	 е	 свидетелство	
за	това.	

Главните	части	на	Античния	теа–
тър	в	Пловдив	са	сцената,	оркестра–
та	и	театрона.	Седалищата	до	чети–
ринадесетия	 ред	 са	 мраморни,	 без	
облегалки.	Театронът	е	разделен	на	
сектори	чрез	стълбищни	пътеки.	Дол–
ната	част	се	дели	на	шест,	а	горната	
на	 дванайсет	 сектора.	 Мраморната	
декорация	е	от	два	вида	мрамор	–	антаблеман	
и	местен	мрамор,	от	който	са	направени	седа–
лищните	редове.

Голямото	 стопанско	 и	 политическо	 значе–
ние	на	Филипополис	през	елинистическата	епо–
ха	е	довело	до	нуждата	да	има	такъв	театър.	
Освен	богатата	архитектура,	от	важност	е	било	
и	разположението	му.	Така	е	построен	един	от	
най–сполучливите	театри	в	провинция	Тракия.	

Филипополис	е	бил	многократно	подложен	
на	опустошения	и	природни	стихии,	а	Антични–
ят	театър	е	бил	скрит	в	продължение	на	векове	
под	земята.	Разкриването	му	продължава	десе–
тина	години.	

Разкрит	е	при	археологически	разкопки,	про–
ведени	през		1968–79	година		от			Археологичес–
ки	музей	–	Пловдив	и	сътрудници	от	Института	

за	паметници	на	културата.	От	амфитеатралния	
театрон	са	оцелели	20	от	всичко	28	реда.	

Включен	в	границите	на	архитектурния	ре–
зерват	 “Старинен	 Пловдив”,	 днес	 театърът	 се	
вписва	в	неговия	ансамбъл	като	най–емблема–
тичният	паметник	на	непрекъснатата	културно–
историческа	приемственост,	осъществена	върху	
Трихълмието	 през	 вековете.	 Възроден	 за	 нов	
живот,	 той	е	привлекателно	духовно	средище	
на	 града,	в	което	съвременната	култура	взаи–
модейства	с	непреходните	ценности	на	минало–
то.	Там	редовно	се	изнасят	оперни,	балетни	и	
театрални	 представления,	 провеждат	 се	 музи–
кални	и	танцови	фестивали,	а	всеки	присъстващ	
за	първи	път	остава	без	дъх.	Пловдив	едва	ли	
би	бил	същия	без	тази	архитектурна	ценност,	
която	е	и	най–забележителния	паметник	от	ан–
тичността	в	България.

по материали от: 
httр://bg.wikiреdiа.оrg/wiki/%D0%90%D0%ВD%D1%82%D0%В8%D1%87%D0%В5%D0%ВD_%
D1%82%D0%В5%D0%В0%D1%82%D1%8А%D1%80_(%D0%9F%D0%ВВ%D0%ВЕ%D0%В2%D0
%В4%D0%В8%D0%В2)

httр://idеаbg.соm/сliеnts/оldtоwn/bg/mеstа/аntiсhеn.рhр

httр://www.gооglе.bg/imаgеs?hl=bg&q=%D0%В0%D0%ВD%D1%82%D0%В8%D1%87%D0%В5%
D0%ВD+%D1%82%D0%В5%D0%В0%D1%82%D1%8А%D1%80+%D0%ВF%D0%ВВ%D0%ВЕ%D
0%В2%D0%В4%D0%В8%D0%В2&rlz=1W1SKРТ_еn&um=1&iе=UТF–8&sоurсе=univ&еi=хХFСТеХSL4
mWswаjzvХРDg&sа=Х&оi=imаgе_rеsult_grоuр&сt=titlе&rеsnum=4&vеd=0СС4QsАQwАw

httр://bghоtеlitе.соm/рlоvdiv–thеаtrе–аmрhithеаtrе–bul

httр://www.bulgаriаinsidе.соm/bg/аrtiсlеs/%D0%90%D0%ВD%D1%82%D0%В8%D1%87%D0%В5
%D0%ВD–%D1%82%D0%В5%D0%В0%D1%82%D1%8А%D1%80,–%D0%9F%D0%ВВ%D0%ВЕ%
D0%В2%D0%В4%D0%В8%D0%В2/679/

 Таня Пилева - библиотекар
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Изпращайте	своите	идеи	и	предложения	на	редакционния	адрес:	

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

РЕФЕРЕНдУМ

Рождени дни на ученици: 24 - 31 януари

24 януари: Рожер	Ромео	4б

29 януари: Антония	Хасковлиева	1б	
																Елена	Мандаджиева	3б	
																Христина	Манолова	6в	
																Йоан	Трангос	7в

30 януари: Йоан	Щерев	3в

31 януари:	Христина	Стоилова	5в

ЧЕСтИтИМ РОЖдЕНИтЕ дНИ НА вСИЧкИ, РОдЕНИ ПРЕЗ 
тАЗИ СЕдМИЦА С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЗдРАвЕ И къСМЕт.

Рождени дни на колеги: 24 - 31 януари

24 януари: Вилияна	Делчева	–	начален учител
															Таня	Пилева	–	библиотекар

26 януари: Мария	Райковска	–	начален учител

28 януари: Стефка	Анчева	–	учител по английски език

29 януари: Стефка	Кацарова	–	учител по английски език


