
1

Седмичен план
за периода от 21.03. до 25.03.2011 г. 

  
 понеделник    Дежурни класове за седмицата са:                          
   21.03.2011 г.    4а клас – кл. р–л В. Делчева
                               7а клас – кл. р–л М. Николова
                                                                     Отг.: дежурни учители

   вторник                12.30 ч. Работна среща на тема „Превенция на зависимостите    
 22.03.2011 г.        в детска  възраст”                       
                                                               Отг.: Л. Топчийска, Здр. Петрова

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             

ВИЗИТКА ВИЗИТКА

Бр. 18, година 2, 21 март 2011

www.oualeko.com

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

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

ТОдОРкА АТАНАсОвА 
ТАхЧИЕвА

Начален учител в учи-
лище “Алеко Константи-
нов” от 1995 г. 

Завършила висше обра-
зование в ПУ “Паисий Хи-
лендарски”, специалност 
Начална педагогика.

Защитила V квалифи-
кационна степен в Тра-
кийски университет ИПКУ 
„Анастасия Тошева”, гр. 
Стара Загора и ІV квали-
фикационна степен в СУ 
“Климент Охридски”, гр. 
София.

дАНИЕЛА ЦАНкОвА 
ГЕНЧЕвА

Учител по история и 
цивилизация в ОУ „ Алеко 
Константинов” от 2000 го-
дина.

Завършила Великотър-
новския университет „Св. 
св. Кирил и Методий”, спе-
циалност История. Има 
придобита втора професи-
онално - квалификационна 
степен. Има участия с пуб-
ликации в научни конферен-
ции по история.

Наградена е с Почетна 
значка на град  Пловдив за 
принос в развитието на об-
разованието в града.

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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 сряда                         12.30 ч. Среща на учители І – ІV клас с ПД УВД – начален курс
 23.03.2011 г.                     Отг.: ПД УВД
                                         
  четвъртък                18.30 ч. Тематична родителска среща (V – VІІ клас) на тема 
 24.03.2011 г.                 „Превенция на зависимостите в детска възраст”                  
                                                          Отг.: кл. р-ли

                                17.00 ч. Празник на буквите – І г клас
                                                             Отг.: Ю. Косинкова
 
 петък                           17.00 ч. Празник на буквите – І а клас          
 25.03.2011 г.                                      Отг.: В Стойнова   

                                 Инструктаж на дежурните ученици за следващата седмица           
                                    4 б клас  – кл. р-л Н. Търева
                                  7 б  клас – кл. р-л Ст. Куртева

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

През тази седмица в библиотеката се проведоха уроци за разглеждане и коментиране 
на читателските дневници с вторите класове. За първи път второкласниците представят сво–
ите дневници и затова имаше съревнование за най–красиви и за най–добре водени дневници. 
Децата бяха подходили много старателно към поставената задача. Най–хубавите читателски 
дневници бяха определени от самите деца и наградени.

 
По повод паметни дати бяха подредени и няколко витрини: 

105 години от смъртта на Марин Дринов, български историк.

112 години от рождението на Панчо Владигеров, български композитор и диригент.

 Таня Пилева - библиотекар

Децата обичат да мечтаят и с радост споделят мечтите си. А те са най-различни - от 
кученце до вълшебна пръчица, с която да направят света около себе си по-добър. 

Кой може да сбъдва детските мечти? По Нова година се опитваме да заместим Дядо 
Коледа, за да видим щастливия блясък в очите на децата си при получаването на мечтаната 
играчка. А доколко можем да осъществим детската мечта светът да стане по -добър? Не сме 
политици, нямаме власт. Но дали е необходима такава? Нима детският свят не се състои от 
семейството, приятелите, класа в училище? А в този свят ние - родителите, учителите, сме 
правителството, което го управлява. И така стигаме до не толкова приятната истина, че няма 
на кого да се сърдим, ако детето ни е гневно, враждебно или страхливо, защото 

                             Ако детето живее в дух на критичност,
                                              то се учи да обвинява.
                        Ако детето живее във враждебност,
                                              то се учи да воюва.
                       Ако детето живее, заобиколено от присмех,
                                              то става боязливо. 
                     Ако детето живее в срам,
                                              то се учи да чувства вина.

УЧИЛИЩЕ зА РОдИТЕЛИ 

ЗА КАКВО МЕЧТАЯТ ДЕЦАТА



3

                       Ако детето живее в търпимост,
                                               то се учи на търпение.
                        Ако детето живее в насърчение,
                                               то се учи на доверие.
                         Ако детето живее с похвали,
                                               то се учи на признателност.
                          Ако детето живее в честност,
                                               то се учи на справедливост.
                        Ако детето живее в сигурност,
                                               то се научава да вярва.
                        Ако детето живее с одобрение,
                                               то се научава да харесва себе си.
                        Ако детето живее в добронамереност и приятелство,
                                               то се научава да открива любов в света.

Ако повече възрастни честно и отговорно помислим върху думите на поетесата Дорис Ло 
Нолти, то наистина детският свят все още има шанса да стане по–добър...

 Анета Терзиева - начален учител

Това е любимия ми звук – шумът в училищ–
ните коридори през междучасията. Необичай–
ното признание е на Красимир Ангелов.

Вече 20 години той е начело на Основно 
училище „Алеко Константинов” в Пловдив.

То е едно от най–търсените. Не разчитаме 
на малчуганите в квартала. Няма да съберем и 
половин паралелка, но всяка година започваме 
с препълнени класове, уточнява директорът.

Днес в основното училище учат близо 600 
деца, в 24 паралелки. Големият проблем е как 
да направим подбора, казва директорът. Кра–
симир Ангелов лично разговаря с всеки от ро–
дителите на кандидат – първокласниците.

Само едно не достига на „Алеко Констан–
тинов” – няма осмокласници. Всички ученици 
продължават образованието си в гимназии с 
прием след 7 клас.

Красимир Ангелов гледа на себе си като на 
треньор на печеливш отбор, а не като на дирек–
тор, от когото всички треперят. Това, което се 
опитваме да направим, е да променим парадиг–
мата. Какво се получава обикновено? Взаимно 
се упрекваме, че  никой не си върши работата 
– и учителите, и родителите.

И докато си прехвърляме вината, децата 
растат. В образованието не може да има ба–
рикади и хора от двете им страни. Всички сме 

Ние – родители, ученици, учители...
Когато говорим за българското образова–

ние, много се страхувам от думата „промяна”, 
допълва Красимир Ангелов. А тя е необходи–
ма, светът не е статичен. Само че промяната 
трябва да бъде производна на една държавна 
стратегия.

Когато няма ясно очертани приоритети, по–
лучава се нещо като Брауново движение, ко–
ето може да разбие системата. Да вземем за 
пример учебния план. Практиката показва, че 
хора, които диктуват промените, не правят раз–
лика между учебен план и учебна програма. Но 
действат със замах. Какво представлява  учеб–
ния план – това е еманация на оброзователната 
система. Мисля, че в него не бива да се пипа, 
ако няма сериозни аргументи и потребност от 
това, категоричен е директорът.

Образованието е най – консервативната 
сфера и всяка промяна се усеща като трус след 
много години. Кабинетното решаване на про–
блемите не е най – доброто. Учителите, оба–
че, също не могат да решат проблемите сами. 
Образованието е обществено дело и трябва да 
бъде решавано от обществото. Потребна е кон–
цепцията, на която да стъпят промените в зако–
нодателството. 

Когато една сфера не е привлекателна,

УЧИЛИЩЕН ЖИвОТ

ПОТРЕБНА Е КОНЦЕПЦИЯ, 
НА КОЯТО ДА СТъПЯТ ПРОМЕНИТЕ
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разбираемо е защо към нея не се насочват най 
– добрите специалисти. Учителите са такива, ка–
квито обществото е подготвило.

Всеки път, когато се пенсионира колега, 
възниква въпросът кой ще го замести. Това не 
означава, че няма хора с призвание. Просто 
трябва време младият колега с диплом да се 
обучи, да стане наистина учител. 

Учителството не е дреха, която вечер ще я 
съблечеш и ще се превърнеш в друго. Това е 
същност, която изграждаш цял живот. Затова 
отделяме голямо внимание на младите колеги. 
Ако не им помогнем, те няма да станат учите–
ли. Това е и моята задача като директор – да 
създам условия всеки да разгърне потенциала 
си. Не го ли направя, значи не съм добър ди–
ректор, споделя Красимир Ангелов.

На какво казва „Не” един директор.
– Не приема да се работи на парче;
– Не може да свикне с детския плач;

– Не са му присърце приказките „на едро”, 
зад които не се крие конкретно дело;

– Не приема обяснението: толкова мога;
– Не допуска нещо в училище да го драз–

ни.
Затова вече двайсет години Красимир Ан–

гелов е начело на екип, с който се опитват да 
подредят малкото си училище – част от големия 
свят.

Педагозите от ОУ „Алеко Константинов” в 
Пловдив са автори на две учебни системи за 
изучаване на руски език – „Карусель” и „Друзя”. 
На Панаира на книгата във Франкфурт „Кару–
сель” е определен за най–добрия европейски 
учебник за 2004 г.

 Препечатано от в. „Азбуки”

Един чудесен и много очакван празник от 
първокласниците. На него те ще покажат как 
буквите се леят в думи, а думите – в стихове, 
разкази и приказки. Родната ни реч, омайна, 
сладка ще се излее от всяка тетрадка. Скоро 
най–малките ученици ще могат да казват, че 
не са вече зайчета, а малки знайчета. 

Това е един вълнуващ ден. Ден, който 
се свързва с носене на коронки с изобразе–
ни букви на тях, ден, който се празнува от 
поколения деца. Семейният албум във всеки 
дом пази снимка, на която се виждат горди 
и усмихнати съученици, с вирнати корони на 
главите. От този ден нататък първолачето вече 
се чувства част от училищната среда. Детската 
градина, доскоро най–любима, отстъпва място 
на привързаността към училището. 

Първокласниците са щастливи и нетър–
пеливи. Сега в домовете и в училище кипи 
подготовка – заучаване на думички, подготов–
ка на костюми и най–важното – изработката 
на тридесетте коронки с буквите от азбука–

та. Родителите също се вълнуват – децата им 
подготвят първия си най–важен учебен праз–
ник! Те ще помагат от все сърце – ще учат с 
тях думичките, ще ги поощряват и препитват, 
ще им се радват. Само така те ще разберат 
колко важен е трудът, за да се създаде нещо 
хубаво, с което да се гордеят. Разбира се, 
ролята на родителите за това е второстепен–
на, защото учителят е този, който носи те–
жестта на подготовката – той е и сценаристът, 
и режисьорът, и най–важното  – стимулът за 
всяко тяхно действие.

И накрая, 
Мили, по–големи ученици, сигурно тази 

първолашка треска сега ви се вижда смеш–
на, но си спомнете вашия ден на буквите! Той 
не се забравя! Спомнете си чувството на гор–
дост, когато за първи път сте прочели цяло 
изречение и умилението на вашите родители, 
слушайки буква по буква как чете детето им. 
Затова радвайте се на вашите „зайчета”, знай–
те, че те следват вашия път!

РОДИТЕЛСКИ ПОЗДРАВ:  

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

Руска Владимирова - майка на Цвета Владимирова от 1в клас
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Теадора Пашова от трети „А” клас представи проект на тема  „Гъби”. На него са показа–
ни двете основни надземни части на гъбата – шапка и пънче. Теадора обясни на съучениците 
си, че отгоре шапката е покрита с ципа, а по долната й страна се виждат пластинките. Между 
ципата и пластинките е разположено месото – най–ценната част на ядливите гъби. В проекта 
са представени няколко вида ядливи гъби с най–характерните особености: булка, сърнела, 
мрежеста манатарка, пачи крак. Най–интресното за учениците беше, че гъбите се хранят неса–
мостойно (т.е. вземат наготово органични вещества от околната среда).

МНОгО АКТИВНИ СА 
ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ - ПРИРОДОЛюБИТЕЛИ 

В ЧАСОВЕТЕ ПО 
”ЧОВЕКъТ И ПРИРОДАТА” 

Евгени Кайряков от трети „А” клас представи проект на тема „Лечебни растения” (Билки). 
Учениците разпознаха билките подбел, жълт кантарион, липа, риган, еньовче, обикновена 
шипка, обикновен глог, мащерка, лавандула, смрадлика и бял равнец. За босилека научиха, че 
е исвестен още като „царска билка’. Негова родина са  тропиците на Азия и Африка. Отглежда 
се културно в Европа от векове.

Николина Маказчиева  от трети „Б” клас донесе билки, които сама е събирала през лятото 
в околностите на село Розовец: жълт кантарион, мащерка, бял равнец и риган.

Тя разказа, че още в древността човекът е разбрал, че може да използва растенията за 
укрепване на здравето си и за лекуване на редица болести.

                                             Мария Райковска - начален учител
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Извънкласна дейност
ЧУДНИЯ СВЯТ НА ОПЕРНОТО ИЗКУСТВО

На 11.03.2011 година малките ученици от първи клас имаха възможност да се докоснат до 
чудния свят на оперното изкуство. Хористи от Пловдивската опера разкриха пред тях част от 
тайните на музиката.

Чрез любими приказни герои – Мечо Пух, Йори, Зайчето,  децата разбраха какво е опера, 
хор, нотно писмо, диригент, балет, научиха и една нова дума – фрак. 

За интересната роля на диригента и него–
вата палка разказа самият диригент на хора, 
който беше в специалния си фрак и показа 
своята “вълшебна” палка. Децата пяха заедно 
със своите гости, поздравиха Мечо Пух и бур–
но ръкопляскаха на чудесните изпълнения.

Учениците от първите класове благода-
рят на солистите от операта за чудесното 
преживяване! Надяваме се, че срещите с 
чудесата на музикалното изкуство ще про-
дължат!

                                                     

Виктория Стойнова - класен ръководител на 1 а клас



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.
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ПъРВОКЛАСНИЦИ РАЗПЛАКВАТ БАБИ И МАйКИ 
НА 8-МО МАРТЕНСКО ТъРжЕСТВО

Децата от 1г и 1в клас трогнаха гостите на тържествата с изпълнението на песнички и 
стихчета за мама на английски език.

Малките артисти от кукления театър: Да–
ниелчо, Заринка и Надето – 1в клас и Злато–
зарчо, Стефани, Гошко – 1г клас представиха 
сценки от разказчето за Руби, Спайк и Ото 
– герои от “Нарру Ноusе”.

Всяко дете имаше индивидуално участие 
в програмата. Беше вълнуващо.

Стефка Анчева - учител по английски език
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Забавни 
опити 
у дома

Лилия Топчийска - помощник-директор и учител по химия 

Наричат кислорода “газ на живота”. Без него живите същест–
ва не могат да живеят повече от няколко минути. Чист кислород 
се използва в медицината и в промишлеността. Производството 
на голяма част от продуктите на химическата промишленост е 
свързано с използването на кислород. Не е възможно полу–
чаването на редица ценни суровини без кислорода. Такива са 
сярната киселина, азотната киселина, циановодородната кисе–
лина. Самите те са вещества, необходими за получаването на 
изкуствени торове, пластмаси, отрови за борба с вредителите 
на селскостопански култури.

Горенето е един от най–разпространените процеси в приро–
дата и широко се използва в практиката. 

КИСЛОРОД И гОРЕНЕ

 ПОЛУЧАВАНЕ НА КИСЛОРОД:

В шишенце от 100 ml налейте кислородна вода до около 
1/3 от обема му. Поставете в нея само едно кристалче калиев 
перманганат (ако не разполагате с калиев перманганат, вместо 
него капнете две капки сок от настърган картоф). 

Кислородна вода и калиев перманганат може да купите в 
аптеката. 

Наблюдавайте внимателно промените. След като оставите 
да се отделят мехурчета в продължение на една минута, пъх–
нете в гърлото на шишенцето тлееща клечка. Ще наблюдавате 
едно от основните свойства на кислорода.



10

ЗАМъРСЯВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Богослава Ташева - 5а клас

Всеки ден вредни материали се изхвърлят в околната среда като резултат от човешката 
дейност. Това наричаме замърсяване. Има различни видове замърсители – от селското сто–
панство, промишлеността, транспорта и др. Навлизайки във въздуха, почвата, сладководни–
те басейни и океаните нанасят вреди в малък или глобален мащаб, постепенни или резки те 
са заплаха  както за дивата природа, така и за здравето на хората. Замърсяването налага 
проблема за околната среда – проблем, който всички ние можем да помогнем да се реши.

Фермерите използват трактори и самолети, за да разпръскват пестицидни химикали 
върху културите си, пушек и невидими газове, изхвърлени високо във въздуха от енергий–
ните централи и фабриките, частици от въглищен прах се разнасят из въздуха – всички тези 
замърсители смесени с вода в атмосферата се връщат на земята под формата на дъжд или 
т. н. киселинен дъжд. Той прониква в почвата, замърсява водата, унищожава дърветата и и 
убива водни животни като жаби и риби.

Ще спомена колко опасни за околната среда са боклуците, които се изхвърлят в дъл–
боки ровове наречени сметища, пластмасовите и металните отпадъци, химикалите от перил–
ните препарати от дома, които влизат във водната система, нефтът – разлят или отмит от 
трюмовете на танкерите  се носи по повърхността на морето, като нанася вреда на него и 
замърсява околните плажове.  Особено вредно и опасно за човешкото здраве е атмосфер–
ното замърсяване, все по – големите озонови дупки, т. нар. парников ефект.

Всички ние носим отговорност за опазването на околната среда. Наша цел трябва да 
стане осигуряването на условия за оцеляване на живота във всичките му форми и разнооб–
разие, запазване на природните ресурси така, че да бъдат използвани от бъдещите поко–
ления. Опазването изисква познания по екология – науката за взаимоотношенията между 
различните растения и животни, в т. ч. и човекът по между им и с обкръжаващата ги среда. 
Образованието на младите хора е жизнено важно както за напредналите, така и за раз–
виващите се страни. За да има ефект от опазването на околната среда, то трябва да има 
подкрепата на местното население.

Създаването на национални паркове и резервати е един от ефикасните методи за за–
пазване на естествените райони и живата природа в тях. Програмите за използването на 
алтернативни източници на енергия като слънцето, вятъра и водите оказват положително 
влияние върху опазването на околната среда. 

За  щастие има какво да  направим, за да се намали степента на замърсяване на Земята, 
но трябва да го направим сега. Правителствата могат да прокарат закони, с които да ограни–
чат някои от най–замърсяващите дейности: засегнатите райони да се почистят, можем да избе–
рем да купуваме по– малко замърсяващи продукти, можем да променим начина си на живот!                                                                                                                                     

Написването на есето е по повод разговорите, водени в часовете 
по „Човекът и природата” в 5а клас. 
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Съгласно българското за–
конодателство, децата навър–
шили 7 години, постъпват в І 
клас и се обучават задължи–
телно до навършване на 16–го–
дишна възраст. По преценка на 
родителите в първи клас могат 
да постъпват и деца, навърши–
ли 6 години, ако  умственото и 
физическото им развитие поз–
волява това. Децата, които имат 
здравословни проблеми, могат 
да бъдат отложени от учили–
ще за една година. Това става 
с предложение на специален 
екип за комплексно педагоги–
ческо оценяване към регионал–
ния инспекторат по образова–
нието. Родителите имат право 
да изберат училището, в което 

да запишат детето си. Всяко 
училище, с решение на педа–
гогическия съвет, определя на–
чина за приемане на ученици 
при спазване изискванията на 
нормативните актове. 

Необходимите документи 
при постъпване на ученици в 
ОУ ”Алеко Константинов” са:

• Заявление по образец – 
предоставя се от училището 

• Акт  за раждане – ориги–
нал и ксерокопие 

• Документ за самолич–
ност на подаващия докумен–
ти родител.

Допълнително се предста–
вя Удостоверение за завърше–
на подготвителна група в ЦДГ 
или подготвителен клас, ако 

детето постъпва в І клас или 
Удостоверение за преместване 
и характеристика за учениците 
от ІІ –VІІ клас. 

На Интернет – страницата 
на училището е обявен график 
за дейностите и критериите по 
приема на първокласници за 
учебната 2011/2012 година.   

Приемането на документи 
за постъпване във ІІ – VІІ клас 
започва след 30 май 2011 г.

Основание за приемане на 
учениците в училище са раз–
поредбите на чл.7, ал.1 и 2 от 
Закона за народната просвета, 
както и чл. 35, ал.1, чл.36, ал.1 
и 2, чл.37 и чл.150, ал.1, т.6 от 
Правилника за прилагане на 
закона за народната просвета.

кОМЕНТАРИ

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИщЕ

Лилия Топчийска - помощник-директор УВД

21 март
Международен ден на кукления театър. 

Отбелязва се от 2003 г. по решение на Между–
народния съюз на куклените театри към Орга–
низациата на ООН по въпросите на образовани–
ето, науката и културата (ЮНЕСКО).

Международен ден на борба за премах-
ване на расовата дискриминация. Годишни–
на от разстрела на мирни демонстранти  през 
1960 г. в Република Южна Африка .  Отбелязва  
се от 1967 г.  по решение на Общото събрание 
на ООН. 

Световен ден на поезията. Отбелязва се 
от 1999 г. по решение на Изпълнителния  коми–
тет на  ЮНЕСКО.

Световен ден на гората. Отбелязва се от 
1972 г. по инициатива на 23–та сесия на Евро–
пейската конфедерация по земеделие (ноември 
1971), подкрепена от Организацията на ООН по 
прехрана и земеделие. Целта е да се защити 
флората и фауната на горите.

Международен ден на хората със син-
дрома на Даун. Отбелязва се от 2006 г. по 
инициатива на Международната организация за 
синдрома на Даун, с цел превенция и помощ на 
хората със синдрома на Даун.

22 март
Световен ден на водата и водните ре-

сурси. Обявен през 1992 г. по  решение на 
Конференцията на ООН за околната среда и 
развитието, състояла се в  в Рио де Жанейро 
(Бразилия) през същата година.

23 март
Международен ден на метеорологията. 

Отбелязва  се от 1961 г.  по повод годишнина 
от влизането в сила (1950) на Конвенцията за 
Световната метеорологична организация – спе–
циализиран орган на ООН.

24 март
Международен  ден за борба с тубер-

кулозата. На този ден през 1882 г. немският 
бактериолог Роберт Кох обявява, че е изоли–
рал бацила на туберкулозата. Отбелязва се по 
решение на Световната здравна организация от 
1996 г.

25 март
Ден на жената и майката. Чества се на 

Благовещение от 1994 г. по решение на Бъл–
гарския женски съюз.

ПРАзНИЦИ

МЕжДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
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        Таня Пилева - библиотекар

здРАвЕ

12

Здравей, мило дете!

Здравето има своите измерители, така 
както линията за чертане – своите сантиметри. 
Понякога само като погледнеш един човек 
разбираш, че е здрав. Как става това? Ами 
той или тя е спретнат, чист, щастлив, „свети” 
от радост. Дори зъбите му са по–бели. За тези 

хора казваме, че имат позитивно излъчване. 
Те са добри и на нас ни е приятно в тяхната 
компания. 

В интерес на истината, са правени много 
проучвания, които доказват, че нагласата на 
един човек, неговите положителни възприятия 
за света и най – вече за хората около него му 
помагат той да успее в личен план. 

26 март
Ден на Тракия. На този ден през 1913 г. 

(13.03. по стар стил)  е превзета Одринската 
крепост по време на Балканската война (1912 
– 1913). Тази победа донася свободата на тра–
кийските българи.

27 март
Международен ден на театъра. Отбеляз–

ва  се от 1962 г. по решение на Международния 
театрален институт към ЮНЕСКО.

21 март

140 г. от смъртта на д-р Петър Берон – 
български възрожденски просветен деец, ле–
кар, автор на “Рибен буквар”, с който поставя 
началото на светското образование у нас (1800 
– 1871). 

26 март
100 г. от рождението на Тенеси Уилямс – 

американски драматург (1911 – 1983). 

27март
125 г. от смъртта на Добри Чинтулов – 

български възрожденски поет (1822 – 1886). 

62 години от откриването на Национална–
та художествена галерия в София.

ПАМЕТНИ ДАТИ

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

Благовещение е празник за всички хрис–
тияни независимо от традицията и църквата, 
към която принадлежат (православие, католи–
цизъм, протестантство) и едно от най–големите 
тайнства в християнството. Според Библията 
на този ден Архангел Гавраил донася на Дева 
Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя 
на човечеството, сина Божий Иисус Христос. 
За него разказва Евангелието от Лука, глава 1, 
ст. 26–38. Празникът е утвърден от Православ–
ната църква през VІІ век.

В България празникът се свързва по – чес–
то с идването на пролетта и затова на този ден 

задължително трябва да се яде „нещо зелено“ 
(коприва, спанак, лапад и др.) Също така е тра–
диция на този ден на трапезата да има риба, 
като обикновено се приготвя рибник – риба с 
ориз. Задължително се пече пита, която на–
мазана с мед, се раздава на съседи и близки. 
Според народните вярвания на този „благ ден“ 
по – леко и бързо зарастват всички рани, затова 
най – често тогава се дупчат ушите на малките 
момиченца. През деня всяка отрова губи сила–
та си. Стопаните премитат къщите и дворовете 
си и палят огньове, които прескачат, за да не 
пострадат от змийско ухапване през лятото. 
Поради същата причина жените не докосват 
игли, куки или конци. По Григорианския ка–
лендар Благовещение се празнува на 25 март. 
Празникът се пада винаги през Великия пост и 
на него се разрешава риба. На празника праз–
нуват всички с името Блага, Благо, Благовест, 
Благовеста, Благой, Благойна и други.

25 март - Благовещение
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       д-р Юлия Пеева

Мария Аджова - мед. сестра

Здравните измерители (показатели) са гру–
пирани в три основни групи:

– Физическо здраве
– Психическо здраве
– Социално благополучие
Физическото измерение на здравето е 

най–лесно за разбиране. То означава пер–
фектно функциониране на тялото, хармония 
на всички клетки и органи на тялото с окол–
ната среда, липса на болест. Така например 
древните гърци са смятали, че човек е здрав, 
когато е в хармония със себе си, общността, 
бога и космоса. Разбира се днес имаме доста 
по–конкретно мнение за това кога и дали сме 
здрави, но най –важното, което трябва да за–
помниш, мило дете, е че всеки сам е отговорен 
за собственото си здраве.

Психическото измерение на здравето 
означава адекватна (или точно навреме) ре–
акция на много жизнени ситуации. Това, ко–
ето се опитваме всички родители, е да нау–
чим децата си да взимат правилни решения 
всекидневно. Дори като това на пръв поглед 
много лесно постижение да не се закъснява 
за училище или „да си лягаш точно, когато 
не ти се ляга”, според Пипи Дългото Чорап–
че. Психически здрав ще бъде човек, ако не 
се заяжда с колегите си (а ти с приятелите 
в училище), ако подминава обидните думи и 
лошите закачки и т.н. Ако надгражда собст–
вените си успехи. Тогава удовлетвореност–
та от работата е голяма и човек се чуства 
щастлив.

Социалното благополучие се измерва ...в 
пари. Това означава, че ако един човек е фи–
зически и психически здрав, а няма пари, той 
донякъде ще бъде нещастен, защото няма да 
може да отговаря на нуждите си от храна, 
дрехи, книги, филми, театър, ски, море, ек–
скурзии... Списъкът е много дълъг. 

Най–отгоре на тортата е черешката. Днес 
за нас това е понятието щастие. Доказано е, 
че парите не могат да те направят щастлив. 
Човек се превръща в социопат (античовешко 
същество), ако мисли само и единствено за 
пари, ако те го правят щастлив...

Щастието е състоянието на душата. Това е 
способността на всеки от нас да я намира в най – 
невероятните места. Помисли си колко щастлив 
те прави усмивката на мама и забележи как све–
тва една искра в нейните очи, когато те види.

Социалното измерение на здравето озна–
чава всеки, доколкото може да изгражда по–
зитивна човешка среда.  

Бях в Италия миналата година и се раз–
плаках, когато се прибирах. Не за това, че 
италианците живеят много по–добър живот от 
нашия, а за това че си усетих и си спомних за 
нормалните човешки взаимоотношения. Така 
беше и в България преди двадесет години. Все 
едно се върнах назад във времето. Добри хора 
срещнах там. 

Мечтая за времето, когато няма да говорим 
за пари, а ще бъдем щастливи от присъствието 
на хората до нас и от личните си постижения. 
Успех, мое малко дете!

ПРЕдсТАвЯМЕ вИ...

7 а клас

ОУ “алекО кОнстантинОв“
кл. ръкОвОдител: Мария никОлОва

Всеки от нас помни 15 септември 
2004 година. Училищният двор прилича–
ше на цветна градина. Звучеше музика, 
смях, развълнуваните родители даваха 
последните наставления на децата си. А 
в центъра на този празник бяхме ние, 
първокласниците, притеснени от новата 
обстановка, но готови да получим нача–
лото на магията, наречена „учение“. То–
гава още не знаехме, колко труден път 
ни предстои.



Илия, Катя, Кристиан, Мартин, Стефан. Мишо и 
Никита са талантливи художници. Техните твор–
би винаги предизвикват възхищение. Мар–
тин обича история, но цени и музикално–
то изкуство. Дълги години пее в Хора на 
пловдивските момчета и младежи. Необи–
чайно увлечение има Гошо – той се инте–
ресува от историята на оръжията. Ако вие 
искате да научите повече за съвременните 
модни тенденции, смело се обръщайте за 
съвет към Десито и Вили. Те винаги са 
стилни и изглеждат зашеметяващо.  

Честно казано, много бели сме вър–
шили през тези години в училище, заедно 
преживяхме и щасливите, и горчивите мо–
менти. Но знаем, че това са едни страхот–

ни спомени, които ще ни карат да се усмихваме 
и след много години.

         Антоний Дилов и Стефан Пачеджиев

Минаваха дни, месе–
ци и години. Сформира 
се един колектив, който 
бе несломим и единен 
и в радостни мигове, и 
в преодоляване на раз–
лични изпитания. А едни 
от най –запомнящите се 
моменти са тези, в кои–
то печелехме различни 
състезания и вземахме 
медали и награди. Е, не 
всички, но заслугата, 
може да се каже, беше 
на класа. За съжаление, 
някои от нас през тези 
години преживяха много 
тежки жизнени ситуации. 
Ние винаги им бяхме опора. 

Не всички съученици, с които започнахме 
първи клас, все още учат заедно с нас. Някои 
се преместиха да живеят и учат другаде, а ня–
кои не можаха да се влеят в колектива и ни 
напуснаха. Дойдоха деца, които ние приехме с 
радост и които веднага се включиха в живота 

на класа. 
Кол–

кото и да 
е единен 
к л а с ъ т 
ни, все–
ки от нас 
има свои 
интереси 

и увлечения. Задълбочен интерес към химията 
показват Мартина, Илия и Венци. Те достойно 

представиха училището ни на областния кръг 
на Олимпиадата по химия, а Илия получи най 
– много точки във възрастовата си група. Не 
всички обичат математиката, но за Илия, Евге–
ни, Славей и Пламена почти няма трудни зада–
чи. Увлича се от математиката и Камелия. На 
„ти“ с компютърите са всички момчета, особено 
добри са Никита, Славей и Коста. Литературата 
е интересна за Галя, Мария и Мартина, Коста 
и Евгени. Не остана непрочетена книга от тях в 
училищната библиотека. Много чете и Цветели–
на. Освен това, тя отлично умее да организира, 
да сплотява и да увлича след себе си хората. 
Нито една училищна инициатива не минава без 
нейното  участие.  Активните спортисти са Ан–
тоний (фехтовка), Катя (тенис), Мишо (шах). Те   
побеждават в най – трудните турнири и състе–
зания. В училищните и градските спортни изяви  
се отличават Антоний, Венци, Вилияна, Евгени, 
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НЕПОвТОРИМИ кЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРскАТА ПРИРОдА

РАйСКО ПРъСКАЛО

Райското пръскало (Калоферско пръскало 
или Голям джендемски водопад), който е само 
на няколко километра  път с кола  от град Ка–
лофер, е най–високият водопад на Балканския 
полуостров. Ледените му води  се спускат със 
страшна сила от високите скали. Този необик–
новен природен феномен се намира  непосред–
ствено до връх Ботев, първенецът на Стара 
планината, разположен в нейната Централната 
част. Намира се в Национален парк „Централен 
Балкан“, в природния резерват Северен Джен–
дем, който е резерватът с най–голяма надмор–
ска височина в парка. Сред невероятно красива 
природа, пълна със завладяващи гледки и пей–
зажи, стръмни и опасни места, буйна и гъста 

растителност и огромни букови гори, се намира 
това чудно място на България. Тази ненагледна 
красота се намира сред непристъпни пропасти, 
зъбери и скални гребени, растително и живо–
тинско разнообразие. 

Събира води от снежните преспи, разполо–
жени под върха, които образуват река Пръс–
калска и има височина 124,5 метра. 

Райското пръскало води началото си от най 
– високото било на връх Ботев, а най – долу 
образува малко студено поточе, което се вли–
ва в пълноводните води на Бяла река. Високи–
те и назъбени скали, по които тече Райското 
пръскало, представляват една голяма атракция 
за туристите, запалени по скалното катерене и 
им предоставят една вълнуваща възможност да 
усетят приток на адреналин.  Лятото тук всичко 
е просто възхитително – разцъфналата природа, 

която нежно следи всяка извивка и неравност 
на планината и уханието на разцъфнали цветя, 
което се носи навсякъде, те изпълва с радост 
и с щастие. Слънцето, което огрява целият хо–
ризонт  и отразява проблясъците си в бистрите 
води на поточето и реката, може да накара все–
ки да се усмихне. Просторните поля, които те 
карат да се чувстваш свободен и щастлив, пра–
вят това място необикновено и вдъхновяващо. 
А зимата всичко се превръща в една прекрасна 
приказка – всяко стръкче тревичка, всяко клон–
че на дръвче, всяко кътче земя са покрити с 
бяла снежна покривка.

Много са малко местата, от които струи та–
кава магия и очарование. Чувствата и емоциите 
от една подобна среща с нещо толкова истин–
ско, но в същото време и някак нереално не 
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зНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
юкатан = Не ви разбираме

Уникални истории

по материали от: httр://dibk.blоg.bg/
                httр://www.jоurnеу.bg/

                httр://www.nаsаmnаtаm.соm/раtерis/Rаjskо_рrуskаlо–489.html
                httр://www.rаiskоtорrаskаlо.соm/

Таня Пилева - библиотекар

Източник: DW - WОRLD.DE   Изготвил: Даниела Букович

може да се опише с думи, може само да се из–
живее. Този шедьовър на природата местните 
хора наричат още Юмрукчал.

В близост до Райското пръскало се намира  
хижа  „Рай”, която е изходен пункт на посеще–
нието в природния резерват  Джендема. Това 
място е едно от най – посещаваните в парка и 
изумява всеки един турист с дивата си и непо–
кътната  красота. 

През 1965 година Райското пръскало е обя–
вен за природна забележителност.

Да, човек, ако се позамисли и сам ще се 
сети, че Тринидад и Тобаго означава “ Троица 
и тютюн”, а че българската столица София носи 
името на богинята на мъдростта – това поне в 
България всички го знаят. Но как е възникна–
ло името на Юкатан в мексико? – тази история 
е смешна и уникална. На езика на маите “ Юк 
ак катан” означава “ Не ви разбираме” – тъкмо 
така отговорили маите на въпроса на испански–
те колонизатори за името на полуострова. Ако 
останем в региона: името на Никарагуа пък идва 
от изречението “ Тук има хора”. А няколко хиля–
ди километра на запад столицата на Филипините 
Манила е била наречена така пак в памет на една 
констатация: “ Тук растат мангови дървета”. 

Няколко специалисти в Германия възразиха 
срещу понякога доста свободните интерпрета–
ции на картографа и издател Щефан Хормес, 
който е измислил “ Атласа на истинските име–
на”. Независимо от възраженията обаче него–
вият атлас е изключително интересно четиво, 

над което можеш да прекараш часове. И да 
научиш, че Галапагоските острови всъщност са 
“ Островите на костенурките, а Канарските  – 
на кучетата. Че Полинезия значи просто “много 
острови”, а Малдивите са хиляда острова. Техе–
ран е “ниският град”, Букурещ – “радостната”.

Канбера означава място за срещи. Както 
пояснява авторът, много географски имена въз–
никват във връзка с особеностите на терена. 
Тайван, например, означава “Залив на тераси–
те”. Други, пък отразяват характера на важни 
водни артерии – името Амазонка значи “Разру–
шителка на кораби”.

На различни езици хората са наричали стра–
ните си, препращайки към националния харак–
тер или важни исторически събития – така Тай–
ланд означава “страна на свободните”. Същото 
име носи и африканската Либерия, впрочем, а 
ако искате да си определите среща на “мястото 
за срещи” – ще се окажете в австралийската 
столица Канбера.

София е мъдра, Букурещ – радостна. Откъ–
де произхождат имената на стотици географ–
ски реалии?

Знаете ли какво означава “Дунав”? Теча–
щата.

А Минск идва от руската дума за размяна 
– там са се разменяли стоки. 

Париж пък на келтски е бил “ градът на 
лодкарите”, докато името Алабама на местния 
индиански диалект означава простичко “ Оста–
ваме тук”. Един германски издател, специалист 
по географски карти, наскоро издаде  тъничък 
“ Атлас на истинските имена”, чиито автори 
се опитват да проследят етимологията (тоест – 
произхода) на стотици географски понятия.
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ЛЮБИМИ МЕсТА в НАШИЯ ГРАд

ПЛОВДИВСКИТЕ КъщИ
Тема с продължение: 

къща “Хиндилян”

Къщата на богатия пловдивски търговец и 
чифликчия Степан Хиндлиян е построена през 
1835 – 1840 г. от неизвестен майстор и е най–
богато украсената от запазените пловдивски 
възрожденски къщи. Впечатляваща е връзката 
със съседната Балабанова къща, което придава 
ансамблово родство на двете сгради.

Хиндлияновият двор обединява стопански 
постройки, баня и мааза. Представителна е 
дворната фасада с централен портик, вписан 
навътре. Приземието е организирано около 

правоъгълен салон, отворен към 
три големи стаи, малък еркер 
към улицата, вход към банята и 
стълбище към втория етаж. Това 
е една от най –богато украсените 
пловдивски къщи.

Изписването на външните и 
вътрешни стени с пиластри, гир–
лянди от растителни и геометрич–
ни орнаменти, винетки, натюр–
морти и пейзажни композиции 
е отнело месеци на чирпанските 
майстори декоратори Моко и 
Мавруди. Таваните са оцветени по 
ориенталски образец и са пищно 
орнаментирани без повтарящи 
се мотиви. Заедно с оригинални–
те ниши – алафранги и красивите 
пейзажи от Александрия, Сток–
холм, Венеция, Цариград и други 

градове, те придават индивидуалност на всяко 
помещение. В приземието е запазена уникална 
баня с куполи, сводове, ниши, мраморен под и 
курна с хубава чешма. До високия ограден зид 
към улицата е маазата – хранилище за ценнос–
ти, здраво укрепено с тежки железни врати и 
дебели решетки на прозорците.

Къщата е обзаведена с оригинална старин–
на покъщнина и се намира на ул. ”Артин Гиди–
ков” 4 в Стария Пловдив.

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

дЕЖУРсТвО

През седмицата дежурни класове бяха: 

4 в клас – кл. р–л Г. Стоицова
6 а клас – кл. р–л Л. Парапанова

Дежурни класове за седмицата са: 

4в клас – кл. р–л Г. Стоицова
6г клас – кл. р–л Г. Минева

Дежурните ученици изпълняваха отговорно 
своите задължения.

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:

Начален курс
2а клас с кл. ръководител Елиана Щерева

Среден курс
5г клас с кл. ръководител Силвия Милева
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РЕФЕРЕНдУМ

АКЦИЯ “СъПРИЧАСТНОСТ С ДЕЦАТА НА ЯПОНИЯ“
В знак на съпричастност към трагедията, сполетяла японската държава, ученици, учители и 

родители на ОУ „Алеко Константинов” започнаха акция „Съпричастност с децата на Япония”. 
Изпратено е официално обръщение към Н. Пр. Макото Ито, извънреден и пълномощен посланик 
на Япония в Република България. 

ДО
Н. ПР. МАКОТО ИТО 
ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК
НА ЯПОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

Обръщаме се към Вас като представител на японската държава в нашата страна, за да из–
разим искрената си съпричастност към огромната трагедия, сполетяла японския народ. Всички 
ние с болка следим случващото се и таим в сърцата си надеждата за край на злощастните съ–
бития и макар и отдалеч искаме да изпратим мисли за вяра, сила и оптимизъм. 

Всички учители, ученици и родители на ОУ “ Алеко Константинов”, гр. Пловдив, сме из–
ключително благодарни за огромната помощ, която ни оказахте. Всички ние силно вярваме, че 
доброто което правите по света, ще ви помогне да преодолеете тази неочаквана катастрофа и 
ще спомогне за бързото възстановяване на страната и народа ви. 

Искаме да знаете, че сме с вас и никога няма да забравим вашия безкористен жест, отпра–
вен към нас. 

С уважение,
учители, родители и ученици на ОУ “ Алеко Константинов”, гр. Пловдив

Всички ученици от І до VІІ клас ще надпишат картички, с обръщение към японските деца и 
ще изрисуват своята отворена длан на гърба на посланието, в знак на съпричастност и пожела–
ние за бързо възстановяване.
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm


