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Първият учебен ден
Настъпи  15 септември и училищния двор заприлича на кит-

на градина. Изпълни се с усмихнатите лица на деца и възрастни, 
с огромни букети цветя , с оживление и глъч. Всеки искаше да 
разкаже къде е бил и какви интересни неща е преживял през 
ваканцията.

 Само първокласниците ту се усмихваха, ту гледаха пла-
хо. Сложили новите си раници на гръб, държащи пъстри цветя 
за първите си учителки, развълнувани и тръпнещи, те чакаха да 
влязат в училището и да разберат какво е това да си ученик.

 В слънчевата сутрин,  след вдигане на знамето на Репу-
блика България и кратка програма, г-н Ангелов приветства всич-
ки ученици, родители и учители  и след  радостния звън на учи-
лищния звънец, обяви началото на  учебната година.

 Нека през новата учебна година всички сме здрави и нека 
нашите надежди и очаквания се сбъднат.

Нина Търева – начален учител

РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
Анета Терзиева

Детско творчество
Отг. Васка Гуджева

Анета Терзиева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Ние сме в Европа

Отг. Ангелина Велева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
В света на изкуството

Отг. Нина Димитрова
Забавна страница

Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство  
Карнеги  Отг. Гергана Стоицова
Шахмат     Отг. Димитър Илчев
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През учебната 2015/2016 година училище „Алеко Константинов“ стартира проект „ Движението  
е здраве“. Проектът  включва организирането на разнообразни инициативи, които са насочени към 
популяризиране на физическата активност сред учениците, като се отчете ролята й като важен фак-
тор за подобряване на физическото и психическото здраве на децата. 

От началото на учебната година нашите малки ученици от 1-4 клас сутрин започват учебния си 
ден с много настроение, музика и упражнения, с помощта на специалисти от Сдружение „Детски 
спорт“. 

Проект,,Движението е здраве"

Даниела Букович- ПД УД
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НА МОЯТА УЧИТЕЛКА
 
ЗВЕЗДИ ПОТРЕПВАТ В МРАКА,
А КУПЧИНА ТЕТРАДКИ ОЩЕ ЧАКА.
В ОЧИТЕ, ОТ УМОРА ЗАЧЕРВЕНИ,
НАДВЕСЕНИ НАД БУКВИ РАЗКРИВЕНИ,
ОГЛЕЖДАТ СЕ ДУШИТЕ ДЕТСКИ, ЧИСТИ,
ИЗЛЕТИ ВЪРХУ ЧЕРНОБЕЛИ ЛИСТИ.
И ПАК С ЛЮБОВ РАЗГРЪЩАТ ДВЕ РЪЦЕ,
ТЕТРАДКА НЕ - РАЗТВОРЕНО СЪРЦЕ.
И СЯКАШ МЕЖДУ БЕЛИТЕ ЛИСТА
Е СБРАНО ВСИЧКО ЦЕННО НА СВЕТА.
ДУШАТА ПРЕИЗПЪЛНЕНА СЛЕДИ,
КОЕ ДЕТЕ КАК ДУМИТЕ РЕДИ.
А ЩОМ ТЕ СРЕЩНЕ УТРЕ ИЗГРЕВ НОВ,
ЩЕ ДАВАШ ПАК ОТ ТВОЯТА ЛЮБОВ
НА ПАЛАВНИЦИ С РОШАВИ ГЛАВИЦИ
И НА ДЕВИЦИ - СТРОЙНИ ХУБАВИЦИ...

Цветан Диковски

5 октомври - Международен ден
на учителя

Честит празник, колеги!
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Преди да замине да продължи обучението си в Кеймбридж, Великобритания, Петър гостува на 
третокласниците в часа на класа. Показа им отличията, които е спечелил, и снимки от обучението си 
в нашето училище и от конкурсите, на които се е явявал. Разказа за интереса си към математиката и 
спечели вниманието на малките ученици с няколко интересни логически задачи. 

Проект „Памет“

Т. Тахчиева, кл. ръководител на 3 в клас

На 28 септември учениците от 3 в клас се срещнаха с Петър Гайдаров, младата надежда на бъл-
гарската математическа наука. Той е възпитаник на ОУ "Алеко Константинов" а по-малкият му брат 
Стефан е ученик в 3 в клас в нашето училище. 

Като ученик от Математическата гимназия в Пловдив Петър Гайдаров заема второто място в ге-
нералното класиране по всички науки на европейския конкурс за млади учени /EUCYS/  в Полша. с 
откритата от него грешка в задача, над която математиците мислят от половин век насам, той става 
и най-добрият млад математик в Европа и получава своето място сред 10-те най-добри математици 
в света. 

Петър спечели и сърцата на децата със своя-
та скромност и чувство за хумор, с това, че отго-
вори на всичките им въпроси.  Накрая децата го 
наобиколиха и го поканиха отново да гостува в 
нашето училище.
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Елена Пенишева- библиотекар

Ани Крачолова -4 г клас: По препоръка на моите родители посещавам училище,,Европа” от 1 
клас.В  моето ниво има още четири  деца от нашето училище. Началото на всяка нова учебна година 
отбелязваме с тържество на Римския стадион. В самото обучение присъстват игри, което ми помага 
за заучаването на новите думи и изрази. Така в  часа по английски език се чувствам по-уверена и 
подготвена. В програмата ни са включени тестове на Кембриджския университет. Ако на  всеки от 
тях достигаш максимума от 15 щита, те приемат без изпит там. Горда съм с постигнатия резултат.

Преслава Каличкова – 5 а клас: Занимавам се допълнително с английски език от 3  години. Ха-
ресва ми и посещавам занятията с удоволствие, защото мис Ваня – учителката ми, включва много 
игри и така лесно и приятно усвоявам новия материал. Тестът за изпита Cambridge ме затрудни и 
затова отличният резултат много ме зарадва.

УСПЕХИ
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ДЕТСКО ,,ТВОРЧЕСТВО”

Владимира Паскова 3 а клас

Дара 3а клас

фриз

фриз

фриз

Владимира Паскова 3 а клас



8

Малката Ничка

Имаше в малка родопска горичка
едно момиче, казва се Ничка.
То засади хризантема прекрасна
и цветето бързо тук се разрасна.

Но за жалост го Ничка  забрави
и посади си  градина с глухари.
След малко обаче и нея забрави
и  хубаво дъбче тя тука  изправи.

Такава градинарка е малката Ничка,
но бързо все пак появи се тревичка.

Чуйте само какво после направи !
Първо ,разбира се, венец от глухари.
Хризантема във вазата веднага постави.
А от на дъба листата ветрило стъкми си
та в горещините да твори краснописи.

Когато ми беше страшно, 
когато ми беше тъжно, 
винаги имаше някой
който да ме прегърне.
Тежко време беше
тъжни дни бяха, 
но всички бяхме смели
под нашта родна стряха.
Мама умори се 
в своя тежък труд, 
аз обезпокоих се,
като настана студ.
Но и тези дни преминаха,
както птиците на юг заминаха.
Накрая във умора
всички  притихнаха.
И отмина всичко… 
А сега, видиш ли ти, 
нещата са както преди.

Яна Панова 3б клас

Руми 3а клас
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Здравка Петрова – педагогически съветник

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Стресът за първокласниците

По традиция смятаме, че единствената задача на първокласника е да се научи да чете и пише. 
Няма съмнение, че това е приоритет на училищното обучение, тъй като главната му цел е интелек-
туалното развитие на детето. Но всъщност пред него има още много и по-трудни за преодоляване 
предизвикателства. Най-общо те са свързани с цялостно разгръщане на личностния потенциал – не 
само на интелектуално, но също на физическо и социално ниво. В училище децата за първи път 
доказват “насериозно” своята самостоятелност и отговорност пред възрастните; там се извършва 
и първата значима обществена проверка на вече усвоените от тях знания, социални норми и стан-
дарти на поведение. Преведено на езика на чувствата, за детето да стане ученик означава да се 
приобщи към света на големите и да придобие увереност в собствените сили, с което се полагат 
основите на истинското емоционално и социално съзряване. Затова успешният старт в началото на 
училищното обучение е особено важен. Но той е само един от етапите на прехода от предучилищна 
към училищна възраст, който започва далеч преди първия учебен ден и понякога може да продъл-
жи до края на първата учебна година. 

Основният компонент на този преход е адаптацията към училището. По същество тя е процес 
на психично приспособяване на детето към качествено променени условия на живот и дейност. 
Шест-седем годишните деца по принцип имат потенциал да се справят с тази промяна, и все пак 
възникват проблеми. Първата очевидна причина е, че първолакът трябва рязко да измени много от 
досегашните си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на интелекту-
ална активност и социално поведение, при това в напълно непозната обстановка. От друга страна, 
има значими индивидуални различия в способността на децата да се приспособяват към нови изи-
сквания. Родителите на първокласниците също се различават в своето отношение към училищното 
обучение и имат различна степен на готовност да оказват помощ и подкрепа на детето в учебния 
процес. Огромно влияние има и личността на учителя, която е сбор от неговите качества както в 
професионален, така и в чисто човешки план.

Източник:  http://psiholog-bg.com/856

Периодът между шестата и сед-
мата година поставя началото на ко-
ренна промяна в живота на детето. 
От този момент нататък започва нов 
интензивен етап във физическото и 
интелектуалното му развитие, като 
същевременно се усъвършенстват 
вече придобитите навици и се фор-
мират нови, по-сложни умения за 
комуникация и поведение. Поради 
това систематичното обучение на 
децата започва на тази възраст с пос-
тъпването в първи клас.

Пред какво се изправя детето, 
когато тръгва на училище?
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В СВЕТа На ИзКУСТВОТО

ЮНЕСКО обяви Теодосий Спасов
за „Артист на мира” 

Елиана Щерева – начален учител

Българският музикант Теодосий Спасов беше награден от ЮНЕСКО със званието „Артист на 
мира“, съобщава сайта на Организацията на обединените нации UN News, цитиран от агенция Фо-
кус. Признанието му е присъдено за неговия талант и иновативност, както и ангажираността му да 
подчертае музиката като сила за подобряване на диалога между хора, култури и общности.

Музикантът е официално награден на церемония в София. Той се присъединява към списък от 
международно известни личности, които използват влиянието си да подпомагат популяризирането 
на посланията и програмите на ЮНЕСКО.

Теодосий Спасов е свирил със симфонични оркестри и музикални състави както в България, така 
и в много други държави по света. Издал е над 30 албума, някои от които солови. Носител е на 
множество награди и отличия в родната си страна и в чужбина, сред които наградата "Златен век" 
- най-високото отличие на Министерство на културата. Теодосий Спасов е и носител на награда 
"Грами" заедно с Мистерията на българските гласове. Артистите на ЮНЕСКО за мир са международ-
нопризнати личности, които използват своето влияние, харизма и престиж за популяризирането на 
посланията и програмите на Организацията.

По материали от Интернет 
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Готовите творби предавайте в библиотеката на вашето училище до 26 октомври 
2015 г.

Ще има награди!

 От най – красивите рисунки ще подредим изложба 
в Народна библиотека „Иван Вазов“, а при откриването ѝ наградените  литературни 

съчинения ще бъдат прочетени от своите автори.

ЗА 
рисунка и литературно съчинение 

на тема:
„Училищната библиотека през моите очи. Как си представям

идеалната училищна библиотека“
за ученици от 1 до 12 клас

Народна библиотека 
„Иван Вазов“, Пловдив 

Регионален инспекторат
по образованието-Пловдив

обявява

Елена Пенишева – библиотекар
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Поля Мандулова- учител по английски език

Un i t e d  K in g dom?
The terms “Britain”, “British” and “Briton” 

are used throughout to refer to people, places 
and events in Britain or the United Kingdom, 
or its components, England, Wales, Scotland 
and Northern Ireland as appropriate. The term 
“Great Britain” was occasionally used from 
about 1603, and the Kingdom of Great Britain 
formed on 1 May 1707 when the kingdoms 
of England and Scotland were merged. On 1 
January 1801, Ireland was included to form the 
United Kingdom of Great Britain and Ireland. 
After Irish independence (6 December 1922), 
the name continued to be usual until 12 April 
1927, when it became United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland – which is the 
name that is used today, the wording that, for 
example, appears is on a British passport (and 
repeated in Welsh and Gaelic). Although, since 
1975, the terms “Britain” and “British” have 
been legally regarded as referring to the United 
Kingdom and its inhabitants, in the Internet 
Age the top-level domain for the country was 

established as .uk, not .gb. Conversely, while Great Britain is a geographical area comprising 
England, Wales and Scotland, but excluding Northern Ireland, the official International Olympic 
Committee abbreviation for Great Britain and Northern Ireland was established in 1908 as “GBR” 
– at the 2008 Beijing Olympics popularly known as “Team GB” – so in the sports section you will 
find entries variously referring to GB, GBR and the UK, all of which denote athletes from Great 
Britain and Northern Ireland.

Russel Ash

From 250 Quintessentially BRITISH lists
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заБаВНа СТраНИЦа

Пловдив бе обявен за една от най-добрите 
туристически дестинации в света

 3. Милано, северната столица на Италия, е 
град, който очарова с пищно богатство и почти 
плашеща елегантност. През 2015 г. вторият по го-
лемина град в страната посреща туристи на гур-
ме панаир. В разгара си е Expo 2015, по време на 
който се отбелязват и 215 години от първата по 
рода си световна борса, датираща от лятото на 
1800 г. 1,1 милиона квадратни метра са панаир-
ните площи, които са построени като класически 
римски град. Изследвайте „хранителния квартал 
на бъдещето“, наблюдавайте съвършени готвар-
ски демонстрации, скитайте по площада пред 
катедралата, пълен с улични музиканти или се 
отдайте на вечерни дегустации на вино!

Резултатите за това кои са най-добрите световни туристически дестинации вече са готови! Екс-
перти от престижния сайт за туризъм lonelyplanet.com определиха 10-те задължителни за посеще-
ние градове на планетата за тази година. Сред тях е и европейската столица на културата през 2019 
г. – Пловдив! Вижте кои са те , както и на кое място бе поставен красивият Пловдив.

1. Вашингтон, Столицата на Съединените 
щати, е един от световните градове с най-до-
брите музеи и паметници на културата. Главният 
град на САЩ държи палмата на първенството в 
този сегмент заради Смитсониън – най-мащаб-
ния музеен комплекс в света. 

2.Ел Шалтен,един аржентински град, който 
се издига край назъбените върхове на исполи-
ните Monte Fitz Roy (3405 м.) и Cerro Torre (3102 
м.). Територията, на която е разположен Ел Шал-
тен включва 726 927 хектара девствени ледни-
ци, върхове, езера, гори и водопади на Parque 
Nacional Los Glaciares, част от световното при-
родно наследство. Градът е в лоното на дивите 
и мистериозни Южни патагонски ледени полета, 
а тази година Ел Шалтен отбелязва своята 30-та 
годишнина! Струва си да бъде посетен, нали?

Елиана Щерева – начален учител



ШаХМаТ

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

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

СКШ ,,Пловдив 64”
Организира   ШКОЛА ПО ШАХМАТ

За деца до 14 години от 01.10.2015г. Tрени-
ровките  се  провеждат  в   ОУ”Алеко Констан-
тинов” понеделник  и  четвъртък от 12:25ч  до 
13:25ч.

Справки и записвания:                                                                                    

Димитър Илчев - 
gsm:  0887/285 338  

e-mail:  chess_d@abv.bg   
https://www.facebook.com/che

ОХРАНА
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Изпращайте своите идеи, предложения  заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com

 Ч е ститим
рождените  дни 

н а  в си чки ,  р од ени 
п р е з  т а зи  с е дмиц а ,

с  п оже л ание  з а 
з д р а в е  и  къ смет !


