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1.	 Изложба	и	благотворителен	базар	на	мартеници
																							 	 Срок:	01.03.2011	г.																 Отг.: М. Бочукова

2.			Детско	утро	за	първи	клас	„Баба	Марта	в	училищната	библиотека”
																				 	 Срок:	01.03.2011	г.				   Отг.: Т. Пилева, кл. р-ли 1-ви клас

3.			Рецитал,	организиран	от	учениците	от	шести	клас	и	библиотеката,	посветен	на	Националния	
празник	–	3–ти	март
																							 	 Срок:	01.03.2011	г.		 	 Отг.: Н. Атанасова, Т. Пилева        

4.				Обявяване	на	конкурси	за	рисунки	и	литературни	произведения	на	теми:
						„Земята	–	наш	дом”	и	„Аз	обичам	да	чета,	защото	...”
																							 	 Срок:	11.03.2011	г.															 Отг.: З. Петрова, Т. Пилева 
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УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
Месечен план - март

АНЕтА ЦвЕтАНОвА  
тЕРзИЕвА

Начален учител в ОУ 
„Алеко Константинов” от 
1993 г.

Завършила висше об-
разование в Педагогиче-
ски институт „Херцен” - 
Санкт Петербург, Русия, 
специалност Начална учи-
лищна педагогика.

Защитила ІІ клас ква-
лификация в Тракийски 
университет ИПКУ „ Ана-
стасия Тошева”, гр. Стара 
Загора.

СтЕфкА ПЕткОвА  
АНЧЕвА 

Преподавател по ан-
глийски език в ОУ „Алеко 
Константинов” от 1995 г.

Магистър филолог. 
Завършила висше образо-
вание в ПУ „Паисий Хилен-
дарски”, специалност Ан-
глийска филология, а също 
и Руска филология в ПУ 
„Паисий Хилендарски”. 

Преминала обучение за 
базови учители към Нов 
Български Университет и 
Британски съвет.

РУБРИКИ:
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Таня Пилева

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Училищен живот
Отг. Десислава Радионова 

Коментари
Отг. Лилия Топчийска

Празници
Отг. Таня Пилева

Здраве
Отг. Мария Аджарова

Представяме ви...
Отг. Таня Пилева

Любими места в нашия 
град 

Охрана
Отг. Костадинка Донкова

Дежурство
Отг. Дежурен учител

Референдум
Отг. Гергана Стоицова
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5.	 Общо	събрание	–	финансов	отчет	за	тримесечието
																							 	 Срок:	15.03.2011	г.																 Отг.: ПД АСД

6.	 Провеждане	на	кампания	„АнтиДрога”	от	Училищния	парламент
																			 	 Срок:	19.03.2011	г.																 Отг.: З. Петрова

7.	 Работна	среща	на	тема	„Превенция	на	зависимостите	в	детска	възраст”.
																		 	 Срок:	22.03.2011	г.																 Отг.: Л. Топчийска, З. Петрова

8.	 Начало	на	проект	„Родителска	академия”
																											 Срок:	22.03.2011	г.																	Отг.: Директор

9.	 Организиране	на	изложба	„Великден”.
																											 Срок:	29.03.2011	г.																	Отг.: М. Бочукова

10.	Провеждане	на	тематична	радителска	среща	на	тема:	
					„Превенция	на	зависимостите	в	детска	възраст”
																									 	 Срок:	31.03.2011	г.																	Отг.: кл. ръководители

11.	Празник	на	буквите		 Срок:	22–31.03.2011	г.									 Отг.: Стойнова, Чалъкова
                                                                                    Динева, Косинкова

12.	Тържество	за	първи	клас	„Вече	сме	читатели”,	организирано	от	училищната	библиотека	за	
записване	на	първокласниците	като	читатели	на	библиотеката
																									 	 Срок:	28.03.2011	г.																	Отг.: Т. Пилева

13.	Подготовка,	провеждане	и	отчитане	на	резултатите	от	олимпиадите	І	и	ІІ	кръг	5	–	7	клас
																												 Срок:	31.03.2011	г.						 	 Отг.: преподаватели по предмети

14.	Посещение	на	ученици	от	4	клас	в	детска	градина	„Майчина	грижа”	–	Пловдив.
																											 Срок:	31.03.2011	г.													 Отг.: кл. ръководители 4 клас

15.	Среща	с	издателите	на	списание	„Юмит”
																											 Срок:	31.03.2011	г.														 Отг.: Директор

16.	Изготвяне	на	обобщена	заявка	за	задължителната	документация	
					на	училището	за	началото	на	учебната	2011/2012	г.

Седмичен план за периода 14.03. до 19.03.2011 г. 
  
 понеделник									Дежурни	класове	за	седмицата	са:									
 14.03.2011 г.									4	в	клас	–	кл.	р–л	Г.	Стоицова
														 	 	 6	г	клас	–	кл.	р–л	Г.	Минева	 Отг.: дежурни учители
                                                                  
 вторник															12.30	ч.	Задължителна	оперативка
 15.03.2011 г.                                                 Отг.: Директор

 сряда																	Проверка	на	ученически	книжки	2–4	клас
 16.03.2011 г.                                                 Отг.: кл. р-ли 2 - 4 клас
																														 Проверка	на	ученически	книжки	5	клас					Отг.: кл. р-ли
 
 четвъртък												Проверка	на	ученически	книжки	6	–7	клас
  17.03.2011 г.                                                Отг.: кл. р-ли
                                                                            
   събота														 14.00	ч.			Областен		кръг	на	олимпиадата	по	биология
 19.03.2011 г.                                                  Отг.:  Ю. Ковачева
                                                          
																											 14.00	ч.	Областен	кръг	на	олимпиадата	по	физика
                                                                   Отг.: В. Симова

 			 Инструктаж	на	дежурните	ученици	за	следващата	седмица											
																										4	а	клас	–	кл.	р–л	В.	Делчева
																										7	а		клас	–		кл.	р–л	М.	Николова
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БИБЛИОтЕЧНО – ИНфОРМАЦИОНЕН ЦЕНтЪР

БаБа МаРта 
в УчИЛИщната БИБЛИОтеКа

Тържеството	„Баба	Марта	в	училищната	библиотека”	е	традиционно	детско	утро	за	първок–
ласниците.	Вече	осем	години		библиотеката		в		училище		организира		този		празник		за		малките	
ученици.		

		Той	не	е	развлекателен,	макар	че	доставя	много	радост	на	децата.	Неговата	цел	е	те	да	на–
учат	за	традициите	на	българския	народ	във	връзка	с	този	единствен	по	рода	си	празник,	да	чуят	
различни	легенди	и	приказки,	създадени	по	повод	възникването	му.

Малките	 ученици	 изживяват	 вълнуваща	
среща	с	Баба	Марта,	която	идва	при	децата	в	
библиотеката,	за	да	им	завърже	мартеничка,	а	
също	и	да	им	разкаже	приказка	за	Баба	Марта.	
Първокласниците	от	своя	страна	я	поздравяват	
с	песнички	и	стихове.	А	библиотекарят,	г	–	жа	
Пилева,	 ги	 запознава	 с	 народните	 вярвания	 и	
традиции,	свързани	с	този	празник.	

Накрая	добрата	старица	благославя	децата	
и	преди	да	си	тръгне	им	напомня,	че	когато	ви–
дят	щъркел	или	цъфнало	дърво,	трябва	да	сва–
лят	мартеничката	и	да	я	сложат	под	камък	или	
да	я	завържат	на	плодно	дърво	за	благоденствие	
и	късмет.	
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УЧИЛИЩЕ зА РОдИтЕЛИ 

ПОЛеЗнИ ПРаКтИчеСКИ СъветИ За РОДИтеЛИ
на хИПеРаКтИвнИ Деца С ДефИцИт на внИМанИе

тъРжеСтвенО ОтБеЛяЗване на 3 МаРт - 
нацИОнаЛнИят ПРаЗнИК на БъЛгаРИя

По	повод	Националния	празник	на	България	–	3	март	учениците	от	шести	клас	и	техните	класни	
ръководители,	съвместно	с	библиотеката	се	проведе	тържество	във	физкултурния	салон.	

Начинанието	започна	с	встъпителни	думи	за	празника	от	г–жа	Пилева,	библиотекар.	

След	това	продължи	с	рецитал,	подготвен	от	шестокласниците	с	г–жа	Зафирова,	преподавател	по	
български	език	и	литература,	по	сценарий	на	библиотекаря,	Таня	Пилева.

 Таня Пилева - библиотекар

1.	Съберете	колкото	може	повече	инфор–
мация	за	заболяването.	Добри	начини	да	напра–
вите	това	са:	да	говорите	с	хората,	ангажирани	
в	грижите	за	детето	Ви	–	лекари,	медицински	
сестри,	психолози,	учители,	логопеди.	Намере–
те	книги		или		статии		за		Дефицит		на		внима–
ние	с	хиперактивност;	много	информация	има	
също	в	Интернет.

2.	Привлечете	 вниманието:	 когато	 давате	
инструкции,	се	уверете,	че	сте	привлекли	вни–
манието	на	детето	–	изключете	телевизора	/ра–
диото/	музиката;	използвайте	името	на	детето;	
при	малки	деца	нежно	хванете	ръцете	им	и	на–
сочете	лицата	им	към	вашето	лице;	подходете	
към	по–големите	деца	фронтално,	гледайте	ги	в	
очите,	говорете	ясно,	без	да	крещите.

Скъпи родители, в предишния брой ви разказах за един относително често срещан 
проб-лем, наречен „хиперактивност с дефицит на внимание” и как симптомите на това 
медицинско състояние могат да бъдат сбъркани с други поведенчески прояви. И все пак, 
ако се окаже, че вашето дете е хиперактивно в истинския смисъл на думата и вниманието 
му се задържа в дадена дейност не повече от 5 секунди, то тези практически съвети, които 
ви предлагам, ще са ви действително полезни.
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Здравка Петрова - педагогически съветник

3.	Бъдете	позитивни.	Казвайте	на	детето	по	
скоро	какво	да	прави,	отколкото	какво	да	не	
прави.	 Например:	 „Диди,	 яж	 си	 пицата”	 е	 по–
подходящо	от	„Диди,	не	си	играй	с	пицата”.

4.	Изработете	ясни	правила	и	ги	запишете	
на	хартия	или	постер.	Съсредоточете	се	върху	
областите		на		поведение,		които		са		наистина	
важни	за	Вас	и	останалите	в	семейството.

5.	Установете	режим.	Децата	с	Дефицит	на	
внимание	с	хиперактивност	се	държат	по–добре	
при	ясен	режим,	тъй	като	са	по–наясно	с	това,	
какво	 се	 очаква	 от	 тях.	 Промените	 в	 режима	
водят	до	отвлекаемост	и	несигурност.

6.	Хвалете	детето	си.	Открийте	и	уловете	мо–
ментите,	 в	 които	детето	Ви	е	добро.	Когато	из–
пълни	 задачата	 или	 се	 държи	добре,	 кажете	му	
колко	сте	доволни	и	от	какво	точно	сте	доволни.	
Похвалата	трябва	да	бъде	незабавна	и	конкретна.

7.	Възнаграждение.	 Изработете	 си	 систе–
ма	за	възнаграждаване.	Детето	Ви	да	печели	
точки	за	добро	поведение	и	определен	брой	
точки	да	означава,	че	може	да	получи	нещо,	
което	иска	и	за	което	има	предварителна	дого–
ворка.	Можете	да	записвате	точките	на	табло	
под	формата	на	усмихнати	личица,	звезди	или	
стикери	с	любим	супергерой;	или	да	събирате	
жетони	в	буркан	и	т.н.	Схемата	за	възнаграж–
даване	може	да	работи	кратко	време,	напр.	1	
точка	за	всеки	10	минути	добро	поведение	по	

време	на	дълго	пътуване	с	кола,	и	за	по–дъл–
ги	 периоди,	 напр.	 10	 точки	 за	 една	 седмица	
в	училище,	в	която	всички	домашни	са	напи–
сани	на	време.	От	помощ	могат	да	Ви	бъдат	
„картите	за	сделка”.	Можете	да	се	договаряте	
с	детето	и	след	това	да	запишете	„сделката”	
на	 лист	 и	 да	 го	 закачите	 на	 хладилника	 или	
другаде,	за	да	напомня	на	Вас	и	на	детето	за	
Вашето	 споразумение.	 Например	 договорили	
сте	детето	да:

•	 Поддържа	 стаята	 си	 чиста	 в	 продълже–
ние	на	една	седмица;

•	 Облича	се	за	10	минути	в	продължение	
на	пет	последователни	дни;

•	 Не	прекъсва	майка	си,	когато	тя	говори	
по	телефона,	в	продължение	на	седмица.

В	 замяна	 детето	 получава	 нещо,	 което	 е	
поискало,	като	например:

•	 15	минути	повече	в	Интернет;
•	 Повече	игра	навън;
•	 Ново	DVD	и	т.н.
8.	Осигурете	мир	и	 спокойствие.	 	Органи–

зирайте	 нещата	 вкъщи	 така,	 че	 да	 намалите	
стреса	и	конфронтацията.	Например	ако	паза–
руването	с	детето	Ви	е	кошмар,	намерете	начин	
да	пазарувате	сама.	Ако	ви	се	налага	да	пъту–
вате	на	далечно	разстояние,	помислете	как	да	
разделите	пътуването	на	по–кратки	пътувания	с	
почивки	за	други	дейности.

9.	Фокусирайте	 се	 върху	 силните	 страни.	
Направете	детето	си	по–уверено	като	го	хвали–
те	и	окуражавате	да	прави	нещата,	с	които	се	
справя	добре.

10.	Не	мога	и	не	искам.	Разковничето	при	
справянето	с	деца	с	 	Дефицит	на	внимание	с	
хиперактивност	 е	 познаването	 на	 разликата	
между	„не	знам”	и	„не	искам”.	Неизчакването	
на	реда,	забравянето	на	инструкции,	дезорга–
низираността,	 лесната	 отвлекаемост	 –	 това	 са	
част	 от	 характеристиките	 на	 това	 състояние.	
Върху	тях	може	да	се	работи	и	да	се	поправят,	
защото	те	не	са	преднамерена	лошотия.

11.	Кажете	на	детето	как	се	чувствате	при	
лошо	поведение.	Вместо	да	критикувате	детето	
директно,	напр.	„Държиш	се	лошо”,	говорете	за	
начина,	по	който	тяхното	поведение	Ви	се	отра–
зява,	напр.	„Наистина	се	разстройвам,	когато...”

12.	Избягвайте	споровете.	Има	ясни	прави–
ла.	Вие	ги	знаете.	Детето	ги	знае.	Край.

13.	Броене	до	 три.	Например,	 ако	детето	
Ви	вземе	чужда	играчка,	кажете:	„Диди,	моля	
те,	 върни	 динозавъра	 на	 Пепи.	 Броя	 до	 три.	

Едно.../чакайте	5	секунди/,	две	/по–заплаши–
телно/...три.”

14.	Използвайте	„Излизането	извън	играта”	
или	т.нар.	„Тimе	оut”	Това	е	като	наказателната	
скамейка	в	хокея	на	лед.	Можете	да	изберете	
специално	 място	 –	 стол,	 стъпало,	 ъгъл,	 къде–
то	детето	да	се	успокои	/а	също	и	Вие	да	се	
успокоите/	за	определен	период	напр.	5	 –	10	
минути.	По	време	на	„излизането	извън	играта”	
не	говорете	на	детето	и	не	му	отговаряйте.	Ко–
гато	времето	изтече,	не	говорете	за	проблема	
–	досието	му	вече	е	чисто.	Ако	откаже	да	изле–
зе	„извън	играта”,	му	обяснете,	че	ще	му	бъде	
отнета	някоя	привилегия.	Направете	табела	„не	
ме	безпокойте”.	Окуражете	детето	да	я	оцвети	
и	украси.	То	може	да	я	използва	всеки	път,	ко–
гато	има	нужда	да	остане	насаме.

15.	Грижете	се	за	себе	си.	Да	си	родител	
на	дете	с	АDНD	е	изтощително	и	може	да	бъде	
потискащо.	Опитайте	да	си	организирате	почив–
ки	за	няколко	часа	или	дори	за	няколко	дни.	
Трудно	е	да	бъдеш	добър	родител,	когато	си	на	
ръба	на	силите	си.
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УЧИЛИЩЕН ЖИвОт
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През	 месец	 януари	 ученици	 на	 ОУ	 “Але–
ко	Константинов”	 от	 	 ІV,	 V	 и	VІ	 клас	 се	 яви–
ха	 на	 пробни	 изпити,	 съответно	 върху	 Ниво	
2	 Sрringbоаrd,	 Ниво	 3	 Quiсkmаrсh	 и	 Ниво	 4	
Вrеаkthrоugh.	Всички	ученици	явили	се	на	из–
пита	ще	получат	сертификат	за	участие,	а	от–
личилите	се	ще	получат	специален	сертификат	
и	награда.	

Повод	за	гордост	е,	че	почти	всички	учас–
тници	са	не	само	преминали	тестовете,	но	и	по–
казали		отлични		резултати.		Скалата		за		оце–

няване	във	възходящ	ред	е	съответно:	Fаil	(F),	
Раss	(С),	Раss	with	Меrit	(В),	Раss	with	Distinсtiоn	 
(А).																																											

От	104	явили	се,	37	са	постигнали	Раss	with	
Distinсtiоn	(А),	а	31	–	Раss	with	Меrrit	(В).	

Нека	да	поздравим	учениците	за	отличното	
им	представяне	и	да	им	пожелаем	да	покорят	и	
най–високото	ниво!

Повече	 информация	 относно	 резултатите	
от	пробния	изпит	можете	да	получите	от	учите–
лите	по	английски	език	в	училище.

УважаеМИ РОДИтеЛИ, МИЛИ Деца,

нашето училище е един от няколкото официално акредитирани от Реаrsоn Lаnguаgе 
теsts изпитни центрове на международно признатите езикови сертификати Реаrsоn теsts 
оf еnglish Gеnеrаl аnd Yоung Lеаrnеrs. Сертификатите на Реаrsоn теst оf еnglish са валид-
ни за цял живот и са признати от редица колежи и университети в чужбина и у нас. Повече 
информация относно валидността, провеждането и същността на изпитите може да наме-
рите на www.bgехаmbоаrd.соm.

Даниела Букович - помощник-директор и учител по английски език

1.	Евгения		Шопова	–	4	а

2.	Кристина	Кюллиева	–	4	в

3.	Анна	Ангелова	–	4	в

4.	Христо	Колев	–	4	в

5.	Виолета	Малинова	–	4	б

6.	Велизар	Йорданов	–	4	б

7.	Златин	Чалмов	–	4	б

8.	Надя		Седлоева	–	4	б

9.	Леда	Мончева	–	4	б

10.	Йоан	Георгиев	–	4	а

11.	Гергана	Топалова	–	4	а

12.	Недялко	Дочев–	4	а

13.	Ивайла	Текелиева	–	4	а

14.	Ангел	Бозуков	–	4	а

15.	Ангела	Ночева	–	4а

16.	Миряна	Тодорова	–	4	а

17.	Цветина	Стоянова	–	4	а

18.	Мартин	Карадимов	–	5	а

19.	Станислава	Каменова	–	5	а

20.	Преслава	Белякова	–	5	а

21.	Теодора	Иванова	–	5	а

22.	Елена	Захариева	–	5	а

23.	Жени	Дакова	–	5	а

24.	Филип–	Леон	Капон	–	5	а

25.	Петър	Нейчев	–	5	а

26.	Александър		Балев	–	5	б

27.	Веселина	Рангелова	–	5	б

28.	Димитър	Петров	–	5	б

29.	Джоро	Иванов	–	5	б

30.	Гергана	Иванова	–	5	в

31.	Габриел		Кънев	–	5	г

32.	Мария		Лазарова	–	5	г

33.	Мила		Асенова	–	6	б

34.	Илиян	Илиев	–	6	б

35.	Александър	Иванов	–	6	б

36.	Ирен	Мешинева	–	6	в

37.	Христина	Балевска	–	6	в

Списък на учениците, постигнали Раss with Distinсtiоn:

Още веднъж поздравления и пожелания за много бъдещи успехи!
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На	26	февруари	2011	година	училището	ни	
бе	домакин	на	областния	 кръг	 на	олимпиада–
та	по	химия	и	опазване	на	околната	среда.	В	
олимпиадата	взеха	участие	100	ученика,	разпре–
делени	в	4	възрастови	групи	(7	клас,	8	клас,	9	
клас	и	10–12	клас)	на	училища	от	град	Пловдив,	
Асеновград,	Карлово,	Раковски,	Съединение,	с.	
Първенец,	с.	Стряма	и	др.	Учениците	от	7	и	8	
клас	решаваха	тест	и	логически	задачи	от	учеб–
ното	съдържание	от	задължителната	подготов–
ка,	а	тези	от	9	и	10–12	клас	задачи	от	задължи–
телната	и	профилираната	подготовка	по	химия.	
Комисията	 по	 подготовката	 на	 олимпиадата	 и	
квесторите	 от	 училището	 ни	 създадоха	 много	
добра	организация	за	провеждането	й.	Отзиви–
те	са	на	участниците	и	техните	ръководители.

По	традиция	всяка	година	ОУ	”Алеко	Кон–
стантинов”	има	ученици,	класирани	за	областен	
кръг	на	олимпиадата	по	химия.	Тази	година	бе	
представено	от	 седмокласниците	Илия	Пенчев	
и	 Венци	 Нашев	 от	 7а	 клас,	 Виктор	 Джамбов	
и	Ангел	Даскалов	от	7б	клас	и	Нако	Начев	и	

Иван	Мурджев	от	7в	клас.	Те	показаха	отлични	
знания	по	 темите,	 свързани	с	видове	химични	
реакции,	химични	формули,	натрий	и	неговите	
съединения	и	се	справиха	чудесно	с	решаването	
на	логическата	задача,	свързана	с	разпознава–
не	на	киселини	и	основи.		Областната	комисия	
за	проверка	на	писмените	работи	от	олимпиа–
дата	е	предложила	Илия	Пенчев	от	7а	клас	за	
участие	в	националния	кръг	на	олимпиадата	по	
химия.	

За	първи	път	в	регламента	на	олимпиада–
та	 по	 химия	 е	 дадена	 възможност	 за	 участие	
на	седмокласници	и	осмокласници	в	национал–
ния	кръг.	Броят	на	допуснатите	до	националния	
кръг	се	определя	от	националната	комисия	и	е	
до	100	ученици,	като	квотата	е	най–голяма	за	
учениците	от	10–12	клас	–	от	50	до	60	ученици,	
а	за	останалите	възрастови	групи,	т.е.	7	клас,	8	
клас	и	9	клас	общо	40–50	ученици.	Искрено	се	
надяваме	Илия	да	има	късмета	и	шанса	да	бъде	
допуснат	на	националния	кръг	и	да	постигне	ус–
пех.	Той	наистина	го	заслужава!

ОЛИМПИаДа ПО хИМИя И ОПаЗване на ОКОЛната СРеДа - 
ОБЛаСтен КРъг

Лилия Топчийска - помощник-директор и учител по химия 

Тя	ги	награди	с	балони	и	
лакомства.	 Пърокласниците	
получиха	ключа	от	Царство–
то	на	Математиката	–	числа–
та,	за	да	могат	да	решават	
нови	 и	 интересни	 задачи.	
Феята	 им	 пожела	 успех	 в	
това	пътешествие!																				

ЗаБавен чаС ПО МатеМатИКа
Учениците	от	1г	клас	и	техните	родители	се	наслаждаваха	на	Забавен	час	по	Математика.	

Декламираха	стихчета	за	числата	от	0	до	10,	отговаряха	на	въпроси	и	задачи,	зададени	от	
Феята	на	Математиката.

Юлия Косинкова - кл. ръководител на Іг клас
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ДОБРИ ПРаКтИКИ                

Децата	се	запознаха	с	опасностите,	които	
крие	лошата	хигиена	на	зъбите,	с	правилния	
начин	за	тяхното	миене,	избора	на	четки	и	с	
профилактика	 на	 някои	 зъбни	 заболявания.	
Малките	ученици	с	интерес	задаваха	въпроси	
по	 темата.	 Всяко	 дете	 получи	 здравна	 бро–
шура	 с	 10–те	 грешки	 при	 миенето	 на	 зъби–
те.	Информацията,	поднесена	интересно	във	
формата	на	презентация	и	беседа,	съобразе–
на	с	възрастта	на	учениците,	превърна	часа	в	
интересно	и	запомнящо	се	преживяване.							

През тази седмица с учениците от 4в клас се проведе мултиме-
диен урок на тема „Профилактика и хигиена на зъбите” с любезната 
подкрепа на г-жа Миглена Кюллиева, родител на ученичка от класа.  

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи ученици,
През	месец	април	предстоят	две	важни	

събития	–	Международния ден на Земята 
и	Международния ден на книгата и ав-
торското право.	По	този	повод	в	училище	
се	обявяват	конкурси	за	литературно	съчи–
нение	и	рисунка:

По	повод	Международния ден на Зе-
мята - 22 април	очакваме	вашите	творби:	
рисунки	 	 и	 литературни	 произведения	 на	
тема	„Земята - наш дом”.	Предавайте	ги	

на		г–жа	Бочукова,		г–жа		Петрова		и		на		
преподавателите	 	 си	 	 по	 литература	 до	
15.04.2011	г.	

По	 повод	 Международния ден на 
книгата и авторското право - 23 април:	
рисунки	 –	 илюстрация	 към	 любима	 кни–
га	или	приказка	и	литературни	творби	на	
тама	„аз обичам да чета, защото....”.	Ва–
шите	 произведения	 очакват	 г–жа	 Пилева,	
г–жа	Бочукова.

stoitzov
Typewritten Text
Гергана Стоицова-кл.р. на 4в клас

stoitzov
Sticky Note
Marked set by stoitzov
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еДна ИнтеРеСна СРеща 
С ПИСатеЛя ЛаЗаР СтОйчев

Госпожа	Мая	Иванова	представи	по–подроб–
но	изданието.Това	е	една	книга	със	съвременен	
дизайн:	твърди	корици,	богати	илюстрации,	от–
говарящи	на	високите	изисквания		на	издателт–
вото.	Навлизането	в	духа	на	книгата	е	съпро–
водено	не	само	от	съдържанието	на	притчите	и	
приказките	,	но	и	от	всички	други	елементи.

Вниманието	на	 аудиторията	беше	ангажи–

на 28.02.2011г. в училище „алеко Константинов” се проведе среща на учители и учени-
ци с писателя Лазар Стойчев, автор на „Приказки и притчи из беседите на учителя”. Кни-
гата е нова, наскоро излязла от печат. гостът бе придружаван от госпожа Мая Иванова от 
Бан, която е отговорен редактор на изданието, и от госпожа афродита Пеева, собственик 
на издателство вББ, което отпечатва книгата на писателя.

Лазар	Стойчев	сподели	кое	го	е	вдъхновило	да	напише	поредната	си	книга	и	я	предста–
ви	като	четиво,	понятно	за	малки	и	големи,	защото	приказките	в	нея	са	дълбоки	по	смисъл,	
но	достъпни	по	съдържание.	Според	автора	всеки	човек	има	нужда	от	четиво,	което	храни	
душата	с	мъдрости.

рано	 и	 с	 прочитането	 на	 няколко	 на	 няколко	
притчи,	с	което	редакторката	показа,	че	човеш–
кото	слово	е	хранилище	на	духа	и	мъдростта.	
Всички	присъстващи	слушаха	с	интерес,	а	де–
цата	активно	участваха	в	коментарите	на	отдел–
ните	притчи.

В	края	на	срещата	писателят	отговори	на	
въпроси,	зададени	от	учениците.

Роза Зафирова - учител по български език и литература
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Всеки	знае,	че	разтварянето	е	едно	от	най–често	срещаните	яв–
ления	в	природата.	Затова	и	разтворите	са	много	разпространени	в	
нея.	Водата	 е	 един	от	 най–разпространените	разтворители.	Учените	
твърдят,	че	възникването	на	живота	на	нашата	планета	и	съществува–
нето	му	днес	са	невъзможни	без	способността	на	водата	да	разтваря	
различни	 вещества.	 Особено	 голямо	 е	 значението	 на	 разтворите	 в	
техниката	и	в	промишлеността.	В	много	случаи	водата	служи	не	само	
като	разтворител,	но	и	самата	тя	участва	в	химични	превръщания.

водата не е единствения разтворител. Много разпространен 
разтворител е спиртът, бензинът, ацетонът и други.

РаЗтвОРИ И РаЗтвОРИМОСт

Забавни 
опити 
у дома

Лилия Топчийска - помощник-директор и учител по химия 

1. Разтворимост на йод в различни течности 

Изрежете	тънки	ивици	хартия	и	на	всяка	от	тях	капнете	по	една	
капка	йодна	тинктура	 (разтвор	на	йод	в	спирт).	Оставете	ивиците	да	
изсъхнат.	Намокрете	 една	от	 ивиците	 с	 вода.	Наблюдавайте	дали	 за	
една	минута	 петното	от	 йод	ще	 увеличи	 	 забележимо	размерите	 си.	
По	същия	начин	намокрете	и	останалите	ивици	с	каквито	разтворители	
разполагате:	спирт,	ацетон	/лакочистител/,	бензин	и	др.	Наблюдавай–
те	дали	йодното	петно	променя	размерите	и	цвета	си,	за	да	направите	
заключение	за	неговата	разтворимост	в	съответния	разтворител.
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Ако имах вълшебна пръчица, 
бих спасила приказките от забрава

В	 един	 слънчев	 летен	 следобед	 излязох	 на	 разходка	 с	
велосипеда	си.	Стигнах	до	красива	полянка.	Слязох	от	коле–
лото	да	си	почина,	после	легнах	по	гръб	с	ръце	под	главата	
си,	загледана	в	безоблачното	небе.	Неусетно	попаднах	в	друго	
измерение.	Красотата	наоколо	бе	изчезнала,	а	до	ухото	си	чух	
тънко	гласче,	което	викаше	за	помощ.	Надигнах	се	от	меката	
трева,	огледах	се	и	видях	елфче	със	синя	шапчица	–	камбанка,	
да	ме	подканя	с	пръст	да	се	наведа	към	него.	Наведох	се	бав–
но,	а	то	започна	да	шепне	в	ухото	ми	странни	неща.	Разказа	
ми,	че	идва	от	един	изчезващ	свят	на	Приказките	–	страната	
ФАНТАЗИЯ.	Тя	била	обречена	на	смърт	чрез	забрава,	защото	
хората	не	вярвали	вече	в	приказните	герои	и	те	започнали	да	
се	 стопяват	 и	 да	 изчезват	 завинаги.	 Елфчето	 искаше	 моята	
помощ,	защото	само	човешко	дете	би	могло	да	спаси	загива–
щия	свят	на	Приказките.	Исках	да	помогна,	но	не	знаех	как.	
Попитах	го	какво	да	сторя.	Тогава	то	ми	довери,	че	в	Стомане–
ния	град,	в	един	железен	замък,	живее	вещицата	Мортиша.	Тя	
искала	да	завладее	света.	Откраднала	вълшебната	пръчица	от	
истинските	Приказки.	Тогава	над	света	им	се	възцарил	мрак.	
Елфчето	 ми	 довери,че	 само	 тази	 пръчица	 може	 да	 възроди	
Фантазия	за	нов	живот,	но	първо	трябва	да	бъде	върната	на	
приказните	герои.	Горското	духче	описа	как	изглежда	вълшеб–
ната	пръчица	–	на	върха	с	туптящ	червен,	сърцевиден	рубин.	
Неговите	отблясъци	можели	да	върнат	паметта	на	хората	за	
добрите	приказки.	Обещах	на	елфа	да	спася	Фантазия	и	тръг–
нах	сама	да	открия	Мортиша.

По	пътя	ми	всичко	бе	потънало	в	мрак.	Навсякъде	цареше	
хаос.	Стигнах	до	голям	огледален	лабиринт.	Влязох	смело	в	
него,	но	вътре	се	сблъсках	само	със	собственото	си	отраже–

ние.	Беше	объркващо	чувство.	Тъкмо	се	чудех	накъде	да	
тръгна,	когато	пред	мен	се	появи	Малкият	принц.	Той	ме	
погледна	с	тъжните	си	очи,	без	да	ми	каже	нищо,	само	
ми	подаде	своята	единствена	роза.	Аз	я	поех	и	в	този	
миг	цветето	засия	и	ме	поведе	из	лабиринта	до	самия	
му	край.	Така	преминах	през	първото	си	изпитание.
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Продължих	пътя	си.	Не	след	дълго	стигнах	до	железния	замък,	в	който	живееше	злата	
Мортиша.	Приближих	се	достатъчно,	за	да	чуя	как	от	подземията	се	носеха	воплите	на	за–
ключените	приказни	герои.	Долавях	ту	плача	на	Червената	шапчица,	ту	изплашения	шепот	на	
Алиса,		Лъвът	и	Плашилото.	Приказките	ме	викаха	на	помощ.	Разбрах,	че	нямам	време	за	
губене.	Прескочих	оградата.	През	огромна	тераса	влязох	в	замъка.	Пред	очите	ми	се	откри	
обширна	мрачна	зала.	Горяха	призрачни	факли.	Покрай	стените	видях	приковани	Пепеляшка,	
Снежанка,	седемте	джуджета	и	малката	Ида.	Докато	минавах	покрай	тях,	с	ужас	забелязах,	че	
те	започнаха	да	се	стопяват	във	въздуха.	Първо	изчезнаха	ръцете	на	Снежанка,	после	цветята	
на	Ида	и	накрая	брадите	на	малките	джудженца.	Тогава	разбрах,	че	нямам	време	за	губене,	
че	скоро	Фантазия	ще	изчезне	и	никой	няма	да	си	спомня	за	приказните	герои.	Изтичах	до	
центъра	на	залата.	Изправих	се	пред	трона	на	Мортиша	и	попитах	смело:

–	Мортиша,	защо	искаш	да	унищожиш	страната	на	Приказките?
–	Ха,	ха!	–	отвърна	със	зловещ	смях	тя:
–	Нима	не	се	досещаш?	Аз	желая	светът	да	бъде	мой!	Нека	настъпи	пълен	мрак	в	душите	

на	хората,	в	тях	да	властва	студът	и	тъгата!	Така	сърцата	им	ще	бъдат	мои!	Така	аз	ще	бъда	
кралица	на	цялата	Вселена!	Това	бе	нейният	отговор.	Тогава	извадих	от	пазвата	си	розата	на	
Малкият	принц.	Тя	заблестя	с	рубинените	си	лъчи	и	заслепи	Мортиша.	Тя	се	превърна	в	малка	
мишка	и	се	сри	в	дупчица	в	стената.

В	този	миг	замъкът	се	разпадна.	Светлина	заля	света	и	освободи	Приказките	от	тежките	
окови	и	от	мрачните	подземия.	Фантазия	бе	освободена!	Върнах	пръчицата	на	приказните	
герои.	Тя	беше	тяхна	по	право!	Всички	се	радваха	и	ме	носеха	на	ръце!

Когато	си	тръгвах	от	освободената	страна,	аз	взех	със	себе	си	три	неща:	Розата	на	Мал–
кият		принц,	кристална	звезда	от	Феята	кръстница	и	едно	смело	оловно	войниче.

Изведнъж	се	озовах	отново	на	поляната.	Огледах	се,	чудейки	се	дали	всичко	това	се	е	
случило.	Тогава	видях	до	колелото	си	малко	свитъче.	Разтворих	го	и	прочетох:

„Най–хубавото	е	невидимо	за	очите!	Най–хубавото	се	вижда	само	със	сърцето!	Поверяваме	
ти	малката	вълшебна	пръчица	с	рубиненото	сърце.	От	днес	ти	си	пазителката	на	Фантазия!	
Бъди	смела	като	оловното	войниче,	добра	и	чиста	като	кристалната	звезда!	Не	забравяй,	че	
вълшебството	и	фантазията	са	част	от	добротата	и	красотата	в	света!	Докато	вярваш	в	нас,	
те	ще	тържествуват	в	света!																																																																				

																																																																										Приказните	герои”

Прочетох	написаното.	Помислих	си,	че	ако	успея	да	запазя	вълшебната	пръ–
чица,	ще	правя	така,	че	хората	около	мен	да	не	забравят	приказките	и	мечтите	
си,	както	и	аз!																																																														

Станислава Каменова 

5а клас



ПРАзНИЦИ

МежДУнаРОДнИ ПРаЗнИцИ

УчИЛИщен ПаРЛаМент

Скъпи съученици,
Училищния	парламент	обявява	конкурс	за	рисунка	и	есе	на	тема	„Вместо	дрога”.
Идеята	на	конкурса	е	да	отправите	към	света	своето	послание	чрез	средствата	на	литера–

турата	и	изобразителното	изкуство.	А	самото	послание	е	„Не	опитвайте	наркотици....	Потър–
сете	начин	да	изживеете	детството	и	младостта	си,	забавлявайки	се	по	друг	начин	–	вие	ще	
споделите	как	чрез	творбите	си.

Очакваме	Вашите	произведения	до	25.03.2011	г.	
Предавайте	ги	на	педагогическия	съветник	г–жа	Петрова,	на	своите	класни	ръководители	

или	на	училищния	библиотекар	г–жа	Пилева.
Пожелаваме	ви	творческо	вдъхновение!																																																	

        Здравка Петрова - педагогически съветник

14 март
Световен ден на съня. Отбелязва	 се	 от	

2002	 г.	по	инициатива	на	Световната	асоциа–
ция	за	профилактика	на	съня,	Световния	фонд	
за	 психично	 здраве	и	 на	Световната	 здравна	
организация.	 Денят	 е	 обявен	 през	 2001	 г.	 в	
Париж,	Франция.

15 март
Световен ден на правата на потребите-

ля. Отбелязва	се	от	1983	 г.	През	1985	 г.	 	на	
39	–	та	сесия	на	Общото	събрание	на	ООН	са	
приети	основните	насоки	за	защита	на	правата	
на	потребителя.

Ден на санитарния инспектор. Отбелязва		
се	от	1997	г.

18 март
Световен ден на мозъка.
Ден на радиотехническите войски. Го–

дишнина	от	 създаването	през	1952	 г.	 на	пър–
вата	в	страната	радиотехническа	част	в	състава	
на	Българската	армия.	Празникът	се	отбелязва	
за	първи	път	през	1993	г.

20 март
Международен ден на Земята. Отбелязва	

се	от	1971	г.	по	идея	на	американския	учен	Джон	
Макконел,	подкрепена	с	декларация	на	генерал–
ния	секретар	на	ООН	У	Тан.	Чества	се	в	деня,	
когато	настъпва	астрономическата	пролет.	

Международен ден на франкофонията. 
Годишнина	 от	 създаването	 (1970)	 в	 Ниамей,	
Нигерия,	 на	 Международната	 организация	 на	
франкофонията.	

        Таня Пилева - библиотекар

Мария Аджова - мед. сестра

здРАвЕ
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Варицелата	 е	 остро	 епидемично	 заразно	
заболяване	с	висок	контагиозен	индекс.

Източник	 е	 болният	 –	 заразоносител.	
Инфекцията	се	предава		по	въздушно	–	кап–
ков	път.

Входна	врата	е	лигавицата	на	горните	ди–
хателни	пътища.

Заболяването	 	 протича	 с	 общо	 неразпо–
ложение	и	в	последствие	с	висока	температу–
ра.	Обривът	се	появява	на	различни	части	по	

тялото	–	така	нареченото	„зведно	небе	“.	Об–
разуват	се	мехурчета,	пълни	с	прозрачна	теч–
ност.	Още	на	втория	ден	започват	да	засъхват	
и	се	пукат.	След	което	се	образуват	корички	и	
те	в	последствие	падат.

Преболедувалият	 получава	 траен	 иму–
нитет.

Инкубационният	период	е	21	дена.
Необходимо	е	по	–	често	проветряване	на	

помещенията.

VARICELLA (вАРИЦЕЛА, ЛЕЩЕНкА)



         Белиз-Керен Билгинер Камелия Шиварова
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ПРЕдСтАвЯМЕ вИ...

7 б клас

ОУ “алекО кОнстантинОв“
кл. ръкОвОдител: стела кУртева

“Не върви пред мен, може да не те последвам. 
Не върви зад мен, може да не те водя. 
Върви до мен и ми бъди приятел.”
	 	 	 	 	 	 Албер	Камю

Ние	сме	заедно	от	2004	година,	когато	като	
първокласници	за	първи	път	прекрачихме	прага	
на	ОУ”Алеко	Константинов”.	Класът	ни	е	много	
задружен,	защото	си	помагаме	в	трудни	момен–
ти	и	споделяме	всички	хубави	преживявания.	В	
часовете	с	нас	не	е	скучно,	всеки	изказва	сво–
ето	мнение	и	го	отстоява.	Понякога	спорим	за	
дребни	неща,	но	си	оставаме	добри	приятели.

Извън	 часовете	 в	 училище	 всеки	 от	 нас	
има	свои	интереси,	които	често	споделя	с	ос–
таналите.	Йоан	Баков	се	занимава	с	музика	и	
пеене	към	“Нов	музикален	център”,	Пловдив	и	
винаги	представя	класа	ни	успешно	на	училищ–
ните	 тържества	и	концерти.	 ”Музиката	за	мен	
е	 най–добрият	 начин	 да	 изразя	 себе	 си,	 въз–
действието	й	не	може	да	се	опише	с	думи,	а	
да	се	почувства”.	Виктор	Джамбов	пее	в	хора	
на	 пловдивските	 момчета”Стефка	 Благоева”.	
В	класа	ни	има	деца,	които	се	интересуват	от	
тенис	 –	 това	 са	 Илия	 Костов,	 Ивайло	 Славов	

и	 Атанас	 Килиджийски.	 Те	 участват	 активно	
на	състезания	в	страната	и	чужбина.	Други	от	
момчетата	като	Томи,	Никола,	Алек	и	Дани	с	
удоволствие	 карат	 скейтборд.	 Никола	 споде–
ля:	 “Тук	 се	 чувствам	 на	 мястото	 си,	 намирам	
приятели,	забавлявам	се,	а	и	малко	повече	ад–
реналин	няма	да	ми	навреди.”	А	момичетата?	
Лилия	Андреева	е	председател	на	Училищния	
парламент	на	ОУ”Алеко	Константинов”	и	заед–
но	с	Пънар	Ерен	активно	участват	в	сбирките	
му.	Всички	момичета	обичаме	хубавата	музика,	
книгите,	животните	и	разбира	се…..модата.

Вече	 сме	 в	 седми	 клас,	 сякаш	 неусетно	
са	минали		годините	в	нашето	училище	и	сега	
сме	изправени	пред	нови	изпитания.	Като	по–
вечето	 седмокласници	 и	 ние	 се	 вълнуваме	 от	
приемните	изпити	след	седми	клас	и	къде	ще	
продължим	да	учим.	Понякога	се	сблъскваме	с	
трудни	уравнения	и	определения,	със	сложни	и	
дълги	уроци,	но	те	са	по–скоро	предизвикател–
ство	за	нас,	за	да	постигнем	целите	и	мечтите	
си.	 Нашето	 училище	 ни	 дава	 добра	 основа	 и	
подготовка	по	различните	предмети.	В	училище	
ние	научаваме	и	други	важни	неща	–	да	бъдем	
добри,	да	се	обичаме	и	уважаваме,	да	бъдем	
истински	приятели.

Началото	на	2010/2011	учебна	година	–	
вече	сме	в	7	клас

След	учебните	занятия
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НЕПОвтОРИМИ кЪтЧЕтА От БЪЛГАРСкАтА ПРИРОдА

ПанОРаМа “ПЛевенСКа еПОПея 1877 г.“

На	екскурзия

Спортните	турнири	
са	много	оспорвани

Освобождението	на	Плевен	е	преломен	мо–
мент	в	хода	на	Руско–турската	война.

Руската	армия	преодоляла	най–тежкото	пре–
пятствие	по	своя	път	–	зимното	преминаване	на	
Балкана.	Само	месец	и	половина	след	падането	
на	Плевен	турското	правителство	иска	мир.

На	19	февруари/3	март	1878	г.	в	Сан	Сте–
фано	е	подписан	мирният	договор	между	Русия	
и	Турция,	по	силата	на	който	България	възста–
новява	своята	държавност.

През	1977	г.	в	чест	на	100–годишнината	от	
освобождението	на	Плевен	в	парк–музей	“Ско–
белев”,	на	самото	бойно	поле,	е	изградена	па–
норама	“Плевенска	епопея	1877	г.”

Когато	посетителят	влезе	в	приемната	зала,	
погледът	му	се	спира	на	бяла	мраморна	плоча	
с	надпис:	“Завет	към	поколенията”.	В	метална	
капсула,	зазидана	под	плочата,	плевенчани	са	
направили	своя	завет	към	бъдещите	поколения	
със	заръка	да	се	отвори	през	2077	г.	по	случай	
200	години	от	епопеята	при	Плевен.

Вътрешното	пространство	на	панорамата	е	
разделено	на	4	зали	–	уводна,	панорама,	диора–
ма	и	заключителна	зала.	

В	уводната	зала	покрай	вито	стълбище	са	
разположени	шест	картини	с	размери	4	х	3,6	м	
с	тематика	от	османското	иго	и	освободителна–
та	Руско–турска	война.

Зрителната	 зала	 има	 кръгла	форма	 с	 ди–
аметър	40	м.	 Тук	 пред	 посетителя	 се	 разкри–
ват	 живописното	 платно	 и	 предметният	 план,	
показващи	третия	щурм	на	боевете	за	Плевен.	
Панорамното	платно	е	дълго	115	м	и	е	широко	
15	м.	Живописната	 част	 заедно	 с	 предметния	

план	 има	 площ	 от	 2375	 м.	 Застанал	 на	 пло–
щадката	за	наблюдение,	зрителят	се	чувства	в	
центъра	на	сражението.	Пред	него	се	разкри–
ват	етапите,	през	които	минава	третият	щурм.	
На	панорамното	платно	са	показани	героизмът	
на	руските	войски,	помощта	на	българското	на–
селение	и	жертвоготовността	на	медицинските	
работници	за	спасяване	на	ранените.

Завършекът	на	Плевенската	епопея	посети–
телят	ще	види	в	диорамата	“Разгрома	на	Осман	
паша	при	река	Вит	–	10	декември	1877	г.”.	Тук	



е	 показано	
последно–
то	 победно	
сражение	
край	 Пле–
вен,	в	което	
пада	Осман	
паша.	

П р и	
ж е л а н и е	

посетителите	 могат	 да	 се	 изкачат	 на	 открита	
зрителна	площадка,	откъдето	се	разкрива	ис–
тинска	панорама	на	днешния	обновен	Плевен.	
Панорамата	“Плевенска	епопея	1877	г.”	е	под	

№	40	от	100–те	Национални	туристически	обек–
та	и	е	единственият	по	рода	си	паметник–музей	
на	Балканския	полуостров.
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       Зорка Христова - начален учител

зНАЕтЕ ЛИ, ЧЕ ...
“чудесата на България”

На	 9	 март	 2011	 година	 чрез	 електронно	
гласуване	бяха	избрани	10	–	те	чудеса	на	Бъл–
гария	по	инициатива	на	в.	„Труд”	и	БНТ.

Старинният	 Созопол	 с	 мощите	 на	 Йоан	
Кръстител	е	победителят	в	класацията	“Чуде–
сата	на	България”.

Общо	десет	културни	и	исторически	забе–
лежителности	получиха	по	1	млн.	лева	финан–
сиране	от	правителството	на	официална	цере–
мония	в	Националния	исторически	музей.

След	 Созопол	 в	 класацията	 се	 наредиха	
Перперикон	и	античният	Несебър.

В	десятката	влизат	още	Тракийско	свети–

лище	 край	 с.	 Татул,	 Белоградчишки	 скали	 и	
Белоградчишка	крепост,	Мадарският	конник	и	
Шуменската	 крепост,	 Римският	 град	Деултум	
край	Дебелт,	Царевец	и	Трапезица,	Рилският	
манастир	и	Велики	Преслав.	

Рекламен	клип	с	десетте	чудеса	на	Бълга–
рия	ще	представя	страната	ни	на	големи	меж–
дународни	туристически	борси.

“Чудесата	на	България”	бяха	избрани	чрез	
електронно	 гласуване	 в	 два	 етапа.	 Идеята	 е	
кампанията	да	се	организира	всяка	година,	а	
9	март	да	бъде	своеобразен	Ден	на	чудесата	
в	България.																																						

по	материали	от:	httр://www.vеsti.bg/

Таня Пилева - библиотекар

ЛЮБИМИ МЕСтА в НАШИЯ ГРАд

Исторически	 музей	 –	 Пловдив	 е	 създаден	
през	1951	г.	като	научен	и	културен	институт	за	
събиране,	опазване,	научно	изследване	и	попу–
ляризиране	 на	 историческите	 свидетелства	 за	
миналото	 на	 Пловдив	 и	 Пловдивския	 край	 за	
периода	от	ХV	до	ХХ	в.	Експозициите	на	музея	
са	разположени	в	три	отделни	сгради	–	памет–
ници	на	културата.

Има	четири	големи	отдела,	създадени	в	раз–
лични	години	и	обединени	през	1993	година.	Те	
проследяват	историческото	минало	на	Пловдив	
и	Пловдивския	край	от	ранноосманския	период	

(ХV–ХVІІ	в.)	до	съвремието	в	края	на	ХХ	век.	
На	Възраждането	е	отделено	по–специално	

внимание.	Експозиция	“Българските	земи	през	
ХV–ХІХ	век	и	епохата	на	Българското	Възраж–
дане”	е	създадена	през	1954	г.	и	се	помещава	в	
къщата	на	богатия	пловдивски	търговец	Дими–
тър	Георгиади.

В	отделни	зали	могат	да	се	видят	докумен–
ти,	лични	вещи	и	ценности,	свързани	с	големите	
личности	на	града.	Проследено	е	развитието	на	
националноосвободителното	движение,	оглавя–
вано	от	Раковски,	Левски	и	Ботев.

тема с продължение:
Исторически музей - експозиция “възраждане”

(къща “георгиади”)
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по	материали	от:
httр://www.рlоvdivсitу.nеt/bg/рlоvdiv_hоusеs_оld_tоwn_bаlаbаnоvа.htm

httр://www.рrаvоslаviеtо.соm/hrаmоvе/рlоvdiv/оld_рlоvdiv.htm

Таня Пилева - библиотекар

Къщата	 на	 богатия	 пловдивски	 търговец	
Димитър	Георгиади	е	една	от	най–атрактивните	
пловдивски	възрожденски	къщи	в	Стария	град.	
Построена	е	от	родопския	майстор	хаджи	Ге–
орги	Хаджийски	през	1848	г.	на	ул.	Цанко	Лав–
ренов	1–А,	точно	до	Хисар	Капия,	под	крепост–
ната	 стена.	 Принадлежи	 към	 така	 наречените	
„конашки”	или	„сарайски”	къщи,	разпрострнени	
в	Пловдив	през	първата	половина	и	средата	на	

19	 век.	 Била	 е	 поръчана	 като	 зестра	
на	 съпругата	 му	 от	 баща	 й,	 именития	
търговец	на	платове	Георги	Кендинде–
ноглу.	

Перфектно	 планирана	 и	 построе–
на,	с	великолепието	и	артистичния	дух	
на	 декорацията	 си,	 тази	 внушителна	
къща	 е	 един	 от	 най–ценните	 образци	
на	българската	възрожденска	архитек–
тура.	Красива	и	забележителна	е	още	
отвън	със	своя	оранжево	–	кафяв	цвят	
и	144	прозорци.	Добре	запазена	е	как–
то	фасадата,	 така	 и	 богатата	 вътреш–
на	архитектура	на	 този	 възрожденски	
дом.	 Първият	 етаж	 е	 богато	 украсен		
с	 алафранги,	 пиластри	 с	 капители	 и	
бази,	резбовани	тавани,	врати	и	дола–
пи.	Особено	представителен	е	вторият	

етаж,	 впечатляващ	 със	 строгата	 симетрия	 на	
елиптичния	салон	 –	хайет,	около	който	са	че–
тирите	стаи.	Както	хайетът,	така	и	стаите	имат	
оригинални	резбарски	разработки	на	таваните	
и	богата	декоративна	живопис.	

След	 реставрация,	 в	 която	 е	 запазен	 на–
пълно	автентичен	вид,	сградата	се	използва	за	
музей	на	Българското	възраждане.

РЕфЕРЕНдУМ
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Изпращайте	своите	идеи	и	предложения	на	редакционния	адрес:	

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm




