
1

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 160
 година 9, 21 ноември, 2016 г.

Училищен живот 
Отг. Васка Гуджева

Анета Терзиева
Клуб Кариера

Отг. Здравка Петрова
Новости в образованието 

Отг. Васка Гуджева
Изкуство

Отг. Нина Димитрова
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
Училищно настоятелство  
Карнеги  

Отг. Гергана Стоицова
Забавна страница

Отг. Мария Тотинова
Шахмат     Отг. Димитър Илчев

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

На 7 ноември учениците от вторите класове посетиха  
гр. Хисар. Сред руините на стената, останала от римляните, в 
прекрасния парк на града децата играха и се забавляваха. 

РУБРИКИ:
В град Хисар

Премериха своите сили в стрелба с лък и скачаха на въже. Учениците наблюдаваха промени-
те, които настъпват в природата през есента. Завърнаха се доволни в Пловдив и си обещаха пак 
да отидат сред природата.

Иванка Динева, Нина Търева, Гергана Стоицова
Класни ръководители на втори клас:

2 в клас

2 а клас 2 б клас
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Учениците от третите класове

Eкскурзия, ура!
Денят е 7 ноември. За някои – най обик-

новен понеделник, за други – просто един 
неучебен ден, но за нас – третокласниците 
от ОУ ”Алеко Константинов” е вълнуващ и 
очакван с нетърпение, защото потегляме на 
първата за тази учебна година екскурзия. 
Дестинацията е София. Нямаме търпение 
да зърнем отблизо сградите, чиито снимки 
са в нашите учебници по „Човекът и обще-
ството”: храм-паметника „Св. Александър 
Невски”, църквата „Света София” и Вечния 
огън със статуята на лъва, сградата на Прези-
дентството и на Народното събрание, Нацио-
налната художествена галерия, Национален 
природонаучен музей при БАН, Национален 
археологически институт с музей – БАН... На-
шите учители показват, разказват, обясня-
ват, а ние, затаили дъх, слушаме и бързаме 
да запечатаме всеки един детайл в снимка 
или спомен. Впечатли ни гвардейския караул 
пред парадния вход на Президентството.  За 
съжаление не можахме да видим как гвар-
дейците се сменят!

Отново сме в автобуса. Пътуваме към 
Националния исторически музей. Пред нас 
се извисява величествената сграда, разпо-

ложена сред потънал в зеленина парк. Снимка за 
спомен! Пикник на тревата! Време за игра! А по-
сле..., после затаяваме дъх и слушаме как всеки 
експонат ни разказва своята история, която е част 
от славната история на нашия народ и Родина! И 
ние също разказваме наученото в часовете, което 
тук преоткриваме!

И накрая сме на среща с животните, обитатели 
на софийския зоопарк. Тичаме от клетка на клетка, 
снимаме, четем написаното по табелките, смеем 
се, коментираме видяното, изказваме съмнения и 
предпочитания.

Прекрасен есенен ден, пълен с детски смях и 
грейнали детски очи!
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Класни ръководители на 4 клас: Е. Щерева, А. Терзиева, Т. Тахчиева

Учебна екскурзия на четвърто-
класниците до Велико Търново

Учениците от четвърти клас посетиха изуча-
вани исторически обекти по време на екскур-
зия на 5 и 6 ноември. С вълнение изкачиха връх 
Шипка и отдадоха почит на героизма на българ-
ските опълченци и руските войници, сражавали 
се за Освобождението на България. Разгледаха 
оръжия, знамена и униформи от битката в му-
зейната експозиция на паметника. След това 
се запознаха с бита, занаятите и архитектурата 
на българите  от Възраждането, разглеждайки 
етнографския комплекс „Етъра”.  Незабравимо 
бе изкачването на Царевец. Слънчевото и ясно 
време даде възможност учениците да се насла-
дят на лъкатушещата между хълмовете Янтра, 
да си представят величествената крепост на 
старопрестолния град, разглеждайки крепост-
ните стени и основите на дворците и църквите. 

Така уроците за България излязоха от клас-
ните стаи и за два дни се пренесоха по местата, 
изучавани в учебниците.
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Най-после този ден дойде. 7 ноември, рано 
сутринта всички ученици от петите класове 
се събрахме в училищния двор. Еуфорията се 
усещаше дори във въздуха. Автобусите дойдо-
ха, качихме се и потеглихме. В шеги и смях не 
усетихме как пристигнахме в гр. София. Ето ни 
пред зоологическата градина. Нямах търпение 
да видя екзотичните животни. Имаше тигър, 
лъв, пума, огромна бяла змия, хамелеон и др. 
Впечатляващо беше ръмженето на тигъра, кой-
то се подразни, че нарушаваме следобедната 
му дрямка. След това се отправихме към ,,Му-
зейко”. Да си призная – не съм влизала в по-
забавен музей. Всичко, което научих за истори-
ята на земята и за нейното бъдеще, беше като 
една игра. Музеят беше разделен на три части 
- минало, настояще и бъдеще. Интересен беше 
факта, че селяните обичали да строят бани. Оп-
итахме се да активираме и вулкан, преживяхме 
и истинско пътуване в космоса. 

Върнахме се уморени, но доволни.
Ивайла Запрянова, 5 в клас

Дългоочаквана екскурзия

В зоологическата градина се разхождахме 
на малки групи, защото в лабиринтите от клет-
ки е трудно да се ориентираш. Гледахме инте-
ресните животни  и забравяхме за времето. 

В „Музейко” всеки клас беше кръстен на 
български революционер. Отбор ,,В. Левски” за-
почна пътешествието си от етажа на бъдещото. 
Там имаше макети на различни ракети, косми-
чески кораби, сателити. Видяхме облеклото на 
астронавтите. Имаше камера, в която записваш 
своя идея - какво според теб ще има в бъдеще-
то. На етажа на миналото имаше динозаври, а 
ние получихме задачата да влезем в ролята на 
археолози и да открием старинни предмети. На 
етажа на настоящето имаше стена с модели на 
различни изобретения, например: водни кана-
ли, асансьори, строителни кранове. 

Имаше снимки на различни дървета, насе-
коми, риби.

Беше невероятна екскурзия!
Рада Фратева, 5 б клас
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В зоологическата градина най-голямо впе-
чатление ми направи лисицата. Освен че беше 
красива, когато ме погледна с кафявите си очи, 
имах усещането, че иска да ми каже нещо. По-
чувствах я близка. Това ме развълнува.

Ставрула, 5 д клас

Аз ще ви разкажа за "Музейко". Бяхме в 
Космоса с въображаема ракета. Трябваше да 
си представим, че сме прилепи. Говорихме си 
чрез морзов код, който са използвали пирати-
те. Участвахме в игри и търсихме разни други 
неща.  Беше много, много забавно.

Йоана, 5 в клас

Супер беше и на алпийската стена. Катерих-
ме се и скачахме на воля по дюшеците.

Борислава Караиванова, 5 в клас                                 
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Скъпи читатели,
Представям Ви нашата нова рубрика „Клуб Кариера”. Тя е озаглавена така, както се нарича 

клубът, който ще работи през тази учебна година в нашето училище, като част от национален 
проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Клуб Кариера е всъщност едно специално пространство – зала, обзаведена и оборудвана 
така, че да осигурява всички необходими условия за организиране на разнообразни и интерес-
ни извънкласни дейности по професионално ориентиране с участие на родители, Център за 
кариерно ориентиране, представители на бизнеса, правителствени и неправителствени орга-
низации и други институции.

Клуб Кариера

Здравка Петрова – педагогически съветник, координатор на проекта

Клуб Кариера има за цел да подпомогне 
учениците в процеса на професионалното 
им ориентиране, да съдейства за лично-
стното развитие и повишаване мотивация-
та за учене и постижения. Провежданите в 
клуба инициативи  ще запознаят децата със 
смисъла и значението на училището като 
трамплин към успеха – мястото, откъдето 
започва тяхната кариера, мястото, където 
осъществяват първите си информирани и 
осъзнати избори; където трупат знания за 
живота, социален опит и представи за све-
та на труда.

Дейностите, организирани в клуб Карие-
ра, ще предоставят възможност на учениците 
да се замислят за своето бъдеще, ще се учат 
да бъдат инициативни и предприемчиви, да 
са креативни, да си сътрудничат,  да осъзнаят 

своите интереси и силни страни. Ще се запоз-
наят със света на труда и естеството на профе-
сиите.

Дейностите на клуб Кариера ще се осъщест-
вяват от екип специалисти под ръководството 
на Директора г-н Красимир Ангелов. Те ще се 
организират от г-жа Петрова – педагогически 
съветник, и г-жа Минева – старши учител,  със 
съдействието на класните ръководители на  
1 а, 2 а, 3 а, 3 в, 4 в, 5 а, 6 а и 7 г клас.

В клуб Кариера децата ще учат чрез игри 
и преживявания. Основните форми на работа 
ще бъдат интерактивни. Ще дискутираме, ще 
творим, ще изследваме, ще наблюдаваме, ще 
каним гости, ще ходим на гости, ще играем и 
ще се забавляваме. Вярвам, че ще бъде инте-
ресно и полезно.
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През тази учебна година по проект „Твоят час” 
в училище ние, децата от 2б клас, ще работим в 
клуб „Математичко”. С дружни усилия и много 
забавления ще решаваме трудни математически 
задачи, ще търсим пътища през математически 
лабиринти и главоблъсканици. Надяваме се, че 
ще бъдем сред победителите в състезанията по 
математика.

Математичковците от 2,,б” клас

Клуб  „Математичко”

Д о б р о  е
В началото Бог създал животните, растенията, рибите, птиците, но трябвало да се направи 

още нещо. Той създал човека.
Дните ми са пълни с добро. Общувам с много мили хора. Доброто е енергия, която е много 

силна. Доброто е обичта, здравето, щастието. Когато съм добра, се чувствам силна и щастлива. 
Да правя добро значи да радвам близките си и приятели. Веднъж семейството ми и аз пода-
рихме дрехи и играчки на деца в детски дом. Подаръкът ни беше изпълнен с щастие. Много се 
радваха децата в дома. Тогава направих добро и бях радостна. Правя добро и когато помагам на 
мама в домакинството. Обичам да съм добра с всички, дори и някой да не ме харесва. Когато 
някой е добър с мен, аз отвръщам със същото.

Този, който не е добър, живее трудно. Не се смее. Не може да обича. Познавам такъв човек, 
той е много нещастен.

Трябва да сме добри и всичко в живота ни ще се нареди. Ако не съм добра, денят за мен ще 
е празен. Затова се старая всеки ден да радвам хората около мен. Да бъдем добри, за да напра-
вим света по-красив.

                                                                      Денис Илиева, 5 г клас
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Какво е доброто? 
Доброто е в  нас и навсякъде около нас. Според 

мен добро е да създаваш и да твориш нещо кра-
сиво и полезно за околните. Добро е да помогнеш 
на човек в нужда, да дадеш любов и обич или да 
подариш просто една усмивка. Доброто се проти-
вопоставя на злото и винаги побеждава.                                                                                                       

Още от древността всички са се стремяли към 
доброто. Оттогава се е зародила идеята, че всеки от 
нас трябва да се стреми към съвършенство, за да на-
прави света около себе си едно по-добро място за 
живеене.

Както Бог е сътворил света с много любов и до-
брота, така и от малки децата се учат кое е добро. 
Те се учат да садят дръвчета, да се държат добре 
помежду си, да вярват в приятелството, да пома-
гат на онези, които имат нужда. Дори вечер децата  
заспиват с  приказки, в които накрая винаги побеж-
дава доброто.

Аз обичам да правя добро, въпреки че много чес-
то е трудно да преценим, кое ще е добро за някого.

                   Алекс Канева, 5 д

Д о б р о  е

Д о б р о  е

Сътворението на света, според Библията, е един от многото примери за сътворение на нещо 
добро. Когато Бог създавал нещо на Земята, винаги казвал: „Добро е!“. Създавайки човека по 
свой образ и подобие, Бог заложил в него добротворчеството. Затова хората се стремят към 
доброто, търсят го, имат нужда да правят добро и да получават добро.

Доброто е свързано с любовта към ближния. Веднъж една моя приятелка си мислеше, че 
няма приятели. Много тъгуваше. Аз отидох до нея и казах, че съм ѝ приятелка. Доближиха 
се още деца, които ѝ казаха същото. Така се роди нещо добро, което помогна на всички да  
почувстват радост.                                  

Стремежът към доброто съпътства всички хора от незапомнени времена. От много отдавна 
хората си разказват приказки с добри и лоши герои. Ако разгледаме приказката „Тримата братя 
и златната ябълка“, ще видим, че най-малкият брат, който е най-добър, побеждава ламята и 
спасява хората.

В приказките се сбъдва вечната мечта на човека доброто винаги да побеждава.
Ако се огледаме, ще видим, че доброто е навсякъде около нас. За да го видим, трябва да 

отворим сърцата си за него.
        Варти Гарабедян, 5 б клас
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Жени Борисова, 4 а клас

Владимира Паскова, 4 а клас
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НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

/продължение от бр. 159/

Текущи изпитвания
1. Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория 

учебен срок. 

2. В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се устано-
вява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са  изучавали 
през предходната година в задължителните учебни часове. 

3. Текущото изпитване за входното равнище на учениците има диагностична функция с 
цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. 

4. Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които 
не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпит-
ване за установяване на изходното ниво на учениците. 

5. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задъл-
жителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок, е: 

• две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по  училищен уче-
бен план с до два учебни часа седмично; 

• три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 
план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично; 

• четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по  училищен 
учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

6. В минималния задължителен брой текущи изпитвания не се включва  текущото изпит-
ване за  установяване входното равнище на учениците. 

/следва продължение/

Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ

Оценяване
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Често срещано явление при семействата с 
малък ученик (1-4 клас) е следната сцена: Де-
тето си пише домашните. Мама/татко седи до 
него и гледа, поправя грешките, подсказва, об-
ръща внимание на всичко, което детето про-
пуска, пак подсказва, пак поправя грешките… 
и така продължава, докато това домашно най-
накрая не се напише.

Родителят не разбира съвсем точно какво 
означава да помогнеш на детето с домашните.  
Да помогнеш е да дойде детето 
при теб и да каже, че има за-
труднения, а ти да погледнеш, 
да му обясниш каквото 
не разбира и отново 
да продължиш да си 
вършиш започнатата 
работа. Някои родите-
ли разбират помощта 
като това да седиш до 
детето докато пише 
домашните, независи-
мо дали има нужда от 
присъствието ти, да про-
вериш всичко, да попра-
виш всяка грешка и така всеки ден. 

Домашните в училище са съобразени с ма-
териала, който е бил преподаден преди това 
в клас. Това означава, че детето първо е чуло 
нещата в час (ако е слушало, но това е друга 
тема), след това се е прибрало и са му били 
дадени упражнения върху материала, който е 
бил преподаден. Оттук логически следва, че 
детето не би трябвало да има нужда от ничия 
помощ, изобщо. Но да, случва се детето да не 
доразбере нещо, да се обърка и да дойде да 
ви попита – тогава трябва да се намесите, но 
не и по-рано.

Какво става, ако родителите седят да пи-

шат домашни с детето всеки ден (въпреки, че 
реално погледнато тяхното присъствие е из-
лишно)? Ето няколко важни проблема, които 
се зараждат и развиват с времето:

1. Детето свиква да пише домашните само 
във ваше присъствие. Това никак не е добре. 
Без вас няма да се съгласи да седне да учи, а 
вие наистина няма как да сте в състояние всеки 
ден да отделяте по час-два (особено, ако рабо-
тите), за да вършите работа, с която детето би 

трябвало да се справя само. Но дори това не 
е най-големият проблем.

2. Детето свиква да не поема отговор-
ност. То знае, че в секундата в която сбър-
ка, вие ще го поправите. Тогава защо да си 
прави труда да разбира (в клас), след като 

после мама/татко пак ще му обясни. 
Вие поправяте, помагате, обяс-

нявате и за детето това е до-
бре дошло. Все едно му 

пишете домашно-
то (в негово при-
съствие), а то седи 

до вас и се съгласява с 
това, което казвате. Така му 

пречите. Децата разбират много добре всичко, 
което им се обяснява в училище, и само тук-
там има проблем, но да седите и да пишете ре-
довно домашните заедно, всъщност е вредно.

3. Детето решава, че е неспособно. Седей-
ки всеки път с детето и надничайки над рамото 
му какво прави, вие му висите на главата, но 
дори така да е, по-важното е, че му внушавате 
че то не може да се справи само с едно домаш-
но (камо ли с нещо по-важно).

Същото е ако проверявате домашното, 
след като детето го е написало. Естествено 
е детето да си каже „Защо да се старая, след 
като мама/татко после ще поправи където не 

Децата и домашните 
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Моята любима книга

Здравка Петрова - педагогически съветник

Източник: www.roditel.bg

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

е добре?“ и ще е съвсем право. Затова, драги 
родители, оставете поправката по домашното 
на учителката.

Отделен проблем е, когато детето не же-
лае да пише домашни и да учи. В случая с мал-
човците (не по-големи от 4 клас) е подходящо 
да поставите едно простичко правило – „Ни-
каква телевизия /компютър/, излизане, дока-
то не напишеш домашните“. Важи за малките 
деца и е подходящо и справедливо, но само 
ако детето ви по принцип не пише домашните 

си. За по-големи деца не бива да се прилага – 
при тях би трябвало да предизвикате интерес 
към домашните, вместо да налагате правила 
и ограничения, които губят ефект с времето. 
Това е „бързият“ начин, но е много по-ефек-
тивно да предизвикате интерес към ученето 
още преди да е започнало училището. Не за-
бравяйте към какво се стремите – детето тряб-
ва да развие отговорност, способност и самос-
тоятелност и най-вече – само да търси знания 
и да иска да се научи.

Теодора Анева, 4 б клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Жени Борисова, 4 а клас

Елена Пенишева - библиотекар

Mystery Words
#1    Spell a 5-letter word using the clues below.
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1. The last letter of the mystery word is the same letter that comes at the end of each day of the 
week.

2. The second letter of the mystery word is the second vowel in a word that sounds like pear.

3. The third letter of the mystery word is the silent letter in a four-letter word that means to chat or 
speak.

4. The first letter of the mystery word is the first letter in both words that sound like cent.

5. The fourth letter of the mystery word matches the third letter.

#2 Spell a 6-letter word using the clues below.

1. The fourth letter in the mystery word 
      is the first letter in the 

2. fourth month of the year.

3. The last letter is the second vowel in the alphabet.

4. The third letter of the mystery word is the first letter in a three-letter color word and a popular 
flower spelled with four letters.

5. The second letter in the mystery word is the middle letter of a word that means the opposite of 
lose.

6. The fifth letter of the mystery word is the second letter that follows letter #3 in the alphabet.

7. The first letter of the mystery word sounds like the name of a small round, green vegetable.

                                       Здравко Генов - учител по английски език
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РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

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

aleko-online@oualeko.com

Национален онлайн конкурс за разказ

 „Истории от детската площадка“
Гражданската инициатива за безопасни детски площадки 

обявява национален онлайн конкурс за разказ
„Истории от детската площадка“.

Конкурсът се провежда в две категории – 
за деца автори до 17 години и за автори над 18 години.

Споделете вашите патила на детската площадка и спечелете много награди.

Изпращайте вашите текстове с обем до 2500 знака до 27 ноември 2016 г. по електронната 
поща на адрес safeplaygrouunds.sofia@gmail.com

Повече информация за Гражданската инициатива 
за безопасни детски площадки 

(PDF, 1 MB)

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за радост, здраве и успехи!


