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БиБлиотеЧНо – иНФоРМаЦиоНеН ЦеНтЪР

Това е тържество за първокласниците. Така 
го възприемат те, но всъщност е първият им 
урок в библиотеката, на който те стават нейни 
читатели и се запознават с правилата за об-
служване. Целта на този урок е да се запознаят 
с основните правила, да се убедят колко голя-
ма е ползата от четенето на книги и в същото 
време да ги пазят от повреждане и драскане. 
Но всички тези знания получават  под формата 
на представление, в което има стихове, песни, 
гатанки, приказни герои, дори книга “излязла 

от лавиците на училищната библиотека, пре-
върнала се в човек и дошла да ги поздрави, по 
случай идването им”. Така децата възприемат 
по – емоционално всичко, което чуват и виждат. 
В същото време се забавляват, но помнят този 
ден дори и когато дойде време да напуснат 
училището и да продължат образованието си 
другаде. А след тържеството бързат да проче-
тат книжките и тичат за нови. 

Подготвям тържеството много старателно, 
защото се оказва, че то е едно от важните неща 

“вече сме чИтатеЛИ“
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в работата ми – от него до голяма степен зависи 
дали децата ще четат книги и аз ще имам въз-
можност да им вдъхна оная любов към книгата, 
която няма да ги напусне през целият им живот. 

В нашият “спектакъл”  взеха участие 8 деца 
от пети клас, членове на клуб „Приятели на 
книгата”, който работи към училищната библи-
отека.

По повод световния ден на книгата и авторското право - 
23 април училищната библиотека организира: 
Голямото малко четене
Кои са десетте най - четени книги от децата в нашето училище? Гласуването ще става в 

е – пощата на вестника и в кутията за мнения и препоръки в училище.

Обявяваме кампания „Подари любима книга на училищната библиотека, за да я прочетат 
и другите”.

Конкурс за рисунка:  
– илюстрация към любима книга или приказка; 
– рисунка, посветена на 135 – годишнината от избухване на Априлското въстание 1876 г. 

Конкурс за литературно съчинение: на тема 
         „аз обичам да чета, защото....”. 

вашите творби предавайте на г-жа Пилева в училищната библиотека до 15 април 2011 г.

На 22 април 2011 г. ще се проведе традиционния „Парад на приказните герои” за уче-
ниците от начален курс и ще бъдат наградени победителите в обявените конкурси.

Има водещи, момиче и момче, Червената 
шапчица, Ежко Бежко и “Нейно величество” 
Книгата. 

Обикновено тържеството се провежда през 
втората половина на месец март, когато пър-
вокласниците приключват с буквара, в дните 
след Празника на буквите. 

Всяка година го правя с голямо удо-
волствие и със съзнанието за 
неговата значимост, защото е 

първият от многото уроци, провеждани в 
библиотеката. 

Всичко, което правя е подчинено на миси-
ята ми като библиотекар – да вдъхна у децата 
любов към книгата и да се превърне четенето 
в необходимост, която да усещат през целия 
си живот, да я възприемат като най – ценното 
богатство.

        Таня Пилева – библиотекар
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Здравка Петрова – педагогически съветник, по книгата „Децата гледат от нас” на Сал Сивиър

Всички деца имат желание за нещо. Но не 
всички желаят да се държат добре, да учат ста-
рателно или да помагат вкъщи. Нужно е да бъ-
дат мотивирани. 

Съществуват два основни вида мотивация – 
вътрешна и външна. Повечето от нас ходят на 
работа по две причини: изпитват лично удов–
летворение от дейността – вътрешна мотива-
ция, а освен това получават заплата – външна 
мотивация. Двата типа мотивация работят ръка 
за ръка, за да оформят човек с чувство за от-
говорност.

Успехът създава вътрешна мотивация
Ако отбелязвате доброто поведение и уси-

лията на своето дете, ще подсилите неговата 
вътрешна мотивация. То ще почувства удовлет-
ворение и това ще го стимулира да работи по–
усилено. Много деца не вярват, че могат да 
се справят. Възможно е това да е резултат от 
прекалено високи изисквания. Подчертавайте 
силните страни в поведението. Изисквайте на-
предък, а не безпогрешност. Насърчавайте уси-
лията. Този похват се нарича „оформяне”. 

Например, Вашето дете се нуждае от 40 
минути за нещо, което би могло да се свърши 
за 10. Вземете хронометър и предложете игра-
та „Победи часовника”. Уговорете се да свър-

ши работата за определено време, например за 
30 минути. Това е по–добре от 40. След около 
седмица намалете времето на 20 минути. Така 
постепенно ще постигнете желаните 10 минути. 
Оформянето изисква време и търпение. Ако се 
опитате да достигнете крайната цел отведнъж, 
неуспехът би могъл да предизвика отчаяние и 
провал, което ще обезсърчи детето вместо да 
го мотивира.

Родителите често имат навика да забеляз-
ват лошото поведение и вярват, че критичността 
към грешките е единственият път към подобре-
ние. Това не е вярно. По–добре е да се акцен-
тира върху това, което детето прави добре и да 
се насърчи да успява по същия начин и в други 
дейности. От време на време ще имате нужда 
и от по–силни стимулатори от похвалата и на-
сърчението. Това могат да бъдат разрешения, 
подаръци и привилегии. Използвайте таблици и 
договори. Децата обичат да работят за някаква 
цел. Но изискванията трябва да са умерени, на 
малки стъпки, за да гарантират успех. 

Използвайте интереса
Интересът също поражда мотивация. Нап–

ример, ако детето Ви харесва динозаври, а Вие 
искате да подобрите способността му да чете, 
изберете книжка за динозаври и то ще бъде 

УЧилище за Родители 

КаК Да мОтИвИРаме ДеЦата сИ

по–мотивирано да се упражнява. Можете да по-
добрите поведението с помощта на игра. Ако 
детето Ви не желае да си оправя леглото, мо-
жете да му предложите играта „Сменени роли”. 
Ако му хареса да бъде „мама”, оправянето на 
леглото ще се окаже интересно.

Приятната семейна атмосфера мотивира 
децата

Семейната атмосфера е всъщност начи-
нът, по който семейството се чувства спрямо 
другите. Тя е приятна, когато членовете на се-
мейството са вежливи един към друг и всеки 
си знае задълженията. Всеки изпитва чувство 
на съдействие и задружност. Отношенията са 
балансирани и гъвкави. Всеки си има собстве-
ни интереси. Семейството умее да се забавля-
ва. Когато атмосферата е топла и толерантна, 
децата възприемат естествено Вашите цели и 
морални стойности. Те са склонни да приемат 

Вашите напътствия и наказания, защото виж-
дат, че се ръководите от загриженост и обич. 
Най–важното за семейната атмосфера са ро-
дителите, защото са пример за подражание. 
Учете децата си да благодарят, да се извиня-
ват, да съчувстват, да успокояват и най–доб–
ре ще ги приучите към тези качества, като ги 
виждат у самите Вас. Когато в семейството 
предстоят промени, обяснете ги на децата, 
преди да се случат. Те имат потребност да се 
чувстват сигурни и защитени. Накарайте ги да 
вярват, че Вие винаги ще ги обичате.

Семейната атмосфера може да бъде ко-
леблива като времето. Има хубави и лоши 
дни. Това е нормално. Наслаждавайте се на 
хубавите, а лошите се опитайте да забравите. 
Много често за това помага хуморът. Изпол–
звайте шеги и закачки за подобряване на на-
строението.                                                  



4

УЧилищеН Живот

УЧеБНа РаБота

ние вече сме грамотни

Уважаеми родители,
С издаването на училищния вестник и ин-

тересът, който предизвика рубриката „Учили-
ще за родители” в нас се възроди една от-
давнашна идея за създаване на „Родителска 
академия”. Нека гръмкото заглавие не ви пла-
ши, става въпрос за група за личностно раз-
витие.  Изхождаме от позицията, че голяма 
част от информацията, която ни интересува, 
можем да намерим от различни източници, но 
личният контакт, общуването очи в очи и спо-

делянето на собствен опит са много по–полез-
ни. С помощта на г–н Лазар Стойчев – доктор 
по психология, ще имате възможността да по-
търсите заедно отговор  на въпроси, за които 
няма формули или рецепти, но които трябва 
да бъдат намерени, защото касаят децата ни и 
тяхното правилно развитие.

Моля, споделете с класните ръководители 
своето виждане по тази идея и ако я споделяте 
и желаете да участвате, се запишете. Ще Ви 
очакваме! Планираме срещите да са ежемесеч-
ни в удобно за вас време.

,,Да си първокласник – то не е шега, кол-
ко много грижи имам аз сега!”

Да, малките ученици се трудят много и 
полагат усилия да научат буквите и да пишат 
„гладко, кратко, без да спрат”. Но когато имат 
празник, те знаят как да се представят най–доб–
ре и да спечелят сърцата на своите гости. Това 
направиха малките артисти от първи клас.

Гордите първокласници посрещнаха своите 
близки, учители и приятели в залата на Истори-
ческия музей. Там децата с гордост показаха, 
че вече са грамотни. 

Прекрасните корони, многоцветните бало-
ни, красивите цветя и чудесното време – още в 
самото начало създадоха празнично настрое-
ние. В залата децата ги очакваше една българ-
ска светиня – Самарското знаме! Под бурните 

аплодисменти на гостите малките 
артисти започнаха своето представ–
ление. Те рецитираха от сърце, тан-
цуваха, пяха с много настроение. 
Веселите стихчета, интересните реп–
лики и общите думи спечелиха ус-
мивките и сърцата на гостите. 

На 25. ІІІ. 2011 година беше тържеството на 
Іа клас. Този ден наистина бе специален. Той 
съвпадна с един от най – хубавите християнски 
празници – Благовещение. Веселите стихчета, 
интересните реплики и общите думи спечелиха 
усмивките и сърцата на гостите. 

Не по – малко интересни бяха и двете сцен-
ки – „Панчо” 
и „Червена-
та шапчица”. 
Дори и след 
края им, бу-
рните апло-
дисменти не 
стихваха. Те 
бяха напъл-
но заслуже-
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на награда за огромния труд, който 
положиха децата при подготовката 
на празника. 

В края на тържеството имаше 
специален поздрав от учениците 
на Vª клас. Под ръководството 
на своя класен ръководител – г–жа 
Иванова, петокласниците разказа-
ха на малките си приятели как са 
създадени буквите, каква огромна 
сила крие писмената реч и колко 
красота блика от звучното българ-
ско слово.

Родителите също поздравиха 
малките артисти и им подариха чу-
десни книжки. А от вкусната пита 

с късмети, вся-
ко дете разбра 
каква професия 
му е отредила 
съдбата.

Тържество-
то за празника 
на буквите на 
1б клас пре-
мина чудесно. 

Децата показаха на своите родители и гости, 
че могат да рецитират и пеят. Учениците от 5б 
клас поздравиха малките първокласници и им 
пожелаха много бъдещи успехи. 

На 28.03.2011г. . учениците от 1в клас изне-
надаха своите родители с артистичната си изя-
ва в сценката „Сънят на Ванчо”. 

В края на тържеството първокласниците 

получиха поздрав от Феята на Литературата и 
подаръци – книжка и балони.

На 24.03.2011г. учениците от 1г  клас за-
почнаха своя  Празник на буквите с музикален 
поздрав в изпълнение на пиано. Зарадваха ро-
дителите си със съвременна драматизация на 
„Червената шапчица”.

Тържеството завърши  под звуците на Хим-
на на Европа. Поднесени бяха подаръци от ро-
дителите–книжка ”Капчица за обич”.

За всички, 
които присъст-
ваха на празни-
ка, този ден ще 
остане завина-
ги много спе-
циален и неза-
бравим!                                   

класни ръководители: Виктория Стойнова –1а клас
Мариана Чалъкова –1б клас

Иванка Динева – 1в клас
Юлия Косинкова – 1г клас   
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ки, чрез училищните тържества и драматизации, 
чрез екскурзиите в с.Радилово и град Свищов. 
Затова урокът не е просто час по литература, 
той е етап от изграждането на представата за 
този удивителен творец и общественик.Часът 
по литература се превърна в продължение на 
пътешествието ни до родната къща на Алеко от 
месец октомври, когато седмокласниците се по-
топиха в атмосферата на тази аристократичен 
дом,  разгледаха с интерес фотосите и оставиха 
своето послание в книгата за посетители. Точно 
затова и урокът представлява самостоятелно из-
готвяне на групови проекти. Първа група имаше 
за задача да представи подробности за живота 
на Алеко, придружени от снимки с посещения-
та в Радилово и Свищов. Втора група представи 
творчеството на публициста, изяснявайки защо 
Алеко поставя акцента на творбите си върху 
актуални  злободневни обществени проблеми. 
С голям интерес бяха приети презентациите на 
трета и четвърта група. Трета група представи 
пътеписа „До Чикаго и назад”, който се изучава 
в седми клас, а четвърта група подробно изясни 
творческата история на „Бай Ганьо/невероятни 
разкази за един съвременен българин/”. Дори 
включи видеоклип, който представи образа на 
Бай Ганьо чрез незабравимото изпълнение на 
Георги Калоянчев. 

Презентациите представляват въведение в 
творчеството на Алеко, което със своята темати-
ка е съвсем различно от изучаваната до момен-
та възрожденска литература. Урокът помогна на 
учениците да си изяснят връзката между активна-
та позиция на Алеко в обществения живот от края 
на 19 век и създаването на неговите фейлетони, 
пътеписи и сборника от разкази „Бай Баньо”. Сед-
мокласниците неусетно се потопиха в атмосфе-
рата на един нов за тях литературен свят, с нови 
образи и ценности, с нови литературни жанрове. 
Презентациите успяха да обвържат стремежа  на 
българското общество от края на 19 век да пре-
одолее културната си изостаналост и да догони 
Европа с мотива за пътуването и пътуващия чо-
век. Пътуването, превърнало се в диалог между 
различни култури, обяснява защо и пътеписът  
се оформя като един от основните жанрове от 
този период, обяснява появата на Алековата 
творба „До Чикаго и назад”. Не по–малък интерес 
предизвика и мотивът за преобличането, за ими-
тацията на европейските нрави и ценности, така 
характерни за образа на Бай Ганьо.   

Този урок за нови знания за пореден път до-
каза, че седмокласниците са способни пълноценно 
да използват компютърните си умения и интернет 
способности, за да превърнат уроците по литерату-
ра в свое собствено изследване и откривателство.                            

УРок По литеРатУРа, ПосветеН На Живота и твоРЧеството 
На алеко коНстаНтиНов в седМи клас

Отношението на наши-
те седмокласници към пи-
сателя и публициста Алеко 
Константинов е много лич-
но и дълбоко преживяно.Те 
не се запознават с Алеко-
вата личност и творчество в 
седми клас, защото живеят 
с неговите дела и творби, 
откакто са ученици в учи-
лището. Заживяват с Алеко 
чрез сценичните постанов–

 Нели Велева – учител по български език и литература

Извънкласна дейност
УчеБНИ еКсКУРЗИИ ПО „чОвеКът И ПРИРОДата” с УчеНИЦИте От ПетИ КЛас

Учениците от 5 клас в часовете па „Човекът 
и природата” завършиха раздела за „Въздух” и 
„Вода и водни разтвори”.  Организирани бяха две 
учебни екскурзии с учениците от 5а и 5г клас.

На 16 март 2011 година учениците от 
5г  клас посетиха  станцията  за  измерване  

чистотата  на  въздуха, която се намира на 
бул.”Шести септември”. Проведена бе  беседа  
за  веществата,  които са замърсители на въз-
духа и се регистрират от уредите в станцията. 
Тя  измерва  на всеки  3 секунди  съдържани-
ето  на  различните  газове във  въздуха като: 



8

въглероден диоксид, серен диоксид, въглеро-
ден оксид и други. Информацията се записва и 
автоматизирано се изпраща на всеки 3 минути 
в централната лаборатория, където данните се 
анализират и обобщават. Познавайки резулта-
тите от замърсяването на въздуха, могат да се 
предприемат адекватни действия за  информи-
ране на жителите на град Пловдив. Учениците 
бяха впечатлени от разгледаните филтри, пре-
чиствали въздуха в гр.Пловдив, Асеновград и 
на връх Рожен. Безспорно най–замърсен беше 
филтъра от Пловдив.

На 17 март 2011 година учениците от 
5а разгледаха пречиствателната станция на 
КЦМ – Пловдив. На практика се запознаха с 
различните етапи при  пречистване на водата, 

които познават от часовете по „Човекът и при-
родата”. Разгледаха басейните за механично 
и химично пречистване на водата. Интерес 
предизвика начина за следене на работата 
на отделните сектори от пречиствателната 
станции, който е автоматизиран. Научиха, че 
КЦМ използва собствени източници за вода 
и процесът е напълно затворен. 

Разговорите с децата след учебните ек–
скурзиите показват, че имат необходимост 
от такива методи на работа и общуване и те 
ги зареждат с нова енергия и емоции. Това 
им помага да видят на практика смисъла 
от знанията, които усвояват в часовете от 
задължителната подготовка по „Човекът и 
природата”. 

 Лилия Топчийска – помощник–директор и учител по „Човекът и  природата”

 Лилия Топчийска – помощник–директор и учител по химия

Людмила Парапанова – 
учител по физическо възпитание и спорт

Учениците ни донесоха нови поводи за радост. 

На поредното шахматно състезание те представиха дос-
тойно името на училището, като завоюваха: 

Златен медал на Росица Костова - IVб клас

Бронзов медал на Руслан Русинов - VIг клас

Пожелаваме им успех на пролетния турнир!

Гордеем се с вас

Забавни опити у дома

състав На въЗДУХа

В дълбока чиния налейте до по-
ловината вода и поставете в средата 
тежък предмет с такива размери, че 
да го похлупите с чаша /предметът 
трябва да бъде плосък с малка ви-
сочина /. Върху него поставете алу-
миниево капаче за буркан /фиг.1/. 
Наредете върху капачето в кръг гла-
вичките на 20 кибритени клечки. Ва-
жно е те да се допират една до дру-
га. Поднесете към първата главичка 
горяща кибритена клечка, а в друга-
та ръка дръжте готова чашата, с ко-
ято похлупвате веднага, щом пламне 

първата главичка от клечка. Отбеле-
жете с флумастер нивото на водата 
в чашата веднага след изгарянето на 
клечките. Изчакайте  около 15 ми-
нути, след което отбележете отново 
нивото на водата в чашата. Повторе-
те след 5 минути същото. Какво за-

белязвате?

Можете ли 
да обясните по-
вишаването на 
нивото на вода-
та в чашата?
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IIIа клас

Ние сме трети „а” клас
и ще ви кажем нещичко за нас.

Притежаваме качества различни
и сме по физическо отлични.

Когато тук се появи вражда,
може да помогне само тя... игра.

Е, по някои предмети хич не ни върви,
но госпожата ще помогне всичко 
да научим ний, нали?

Вече ще се стегнем. Да!
И изобщо туй не е шега.

Ето – влизаме във клас.
Започва първият ни час.

Започва първият ни час.
Хайде! Чао от нас.     
 
Бояна Рашкова от III а клас

IIIб клас

Трети „б” клас – заедно сме 
вече три години. 
За нас може да се каже:
Трети „ б” е  клас за пример
и е  винаги единен.
Спортуват, учат и играят
в цялото училище ги знаят.
Постигат резултати най–до-
бри
с песни, танци и игри.  
   
теодора вълканова 
от III б клас

Пролетта

Дойде пролетта,
доведе радостта.
Поникнаха цветя.
Пораснаха листа.
Слънчо изгря,
дойде пролетта.
    
екатерина Иванова 
от III б клас

III в клас
 В училище „Алеко Константинов” има един трети „в” клас и това сме ние. Мисля, че най–
отличителното в нашия клас е задружието и приятелското отношение един към друг. Може би не 
се вижда на пръв поглед, но това е така, защото в нашия клас има много различни и интересни 
деца: някои са забавни, други са смешни и палави, трети са сериозни и дори малко странни.
 Когато дойде нов ученик в нашия клас, ние се стараем да почувства приятелското ни от-
ношение.
Много са интересни часовете в прекрасната и богата училищна библиотека, но любимият ни час 
си остава физическо възпитание и спорт.
 Всъщност голяма заслуга за това какви сме ние имат учителите ни, които полагат усилия 
и голямо търпение, за да ни научат на всичко, което е правилно за нас. Благодарим им за раз-
бирането  и любовта, с която ни даряват.
 Ето ние децата и госпожата сме един клас, но той не е кой да е, а задружният трети „в” 
клас от ОУ ”Алеко Константинов”!!!

алекс Попов и Никола Панайотов от III в клас

Болонка
Болонката на Ения е много красива. Тя има бяла, къдрава и мека козина, а когато излизат 

на разходка, Ения й слага красиви панделки. Малката  кръгла глава на болонката се подава през 
прозореца, когато някой почука на външната врата. Късата й заоблена муцунка има влажно черно 
носле като малко копче. Когато някой непознат я закачи, тя оголва острите си бели зъби и голе-
мите й кръгли очи го поглеждат с недоверие. Тя бързо притичва с късите си крачета под чадъра на 
бабата на Ения и завитата й като пръстен опашка се повдига бързо нагоре. Когато Ения й извика, 
че това е приятел, тя заема елегантна поза и близва новия приятел с влажното си розово езиче.
 Всички са очаровани от това дружелюбно и умно куче.  
    савина трифонова ученичка от 2б клас
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За нас

Ние сме седми „в” клас в ОУ „Алеко Кон-
стантинов”.  При нас винаги е забавно и ин-

тересно. Както във всеки 
клас, така и в нашия има 
различни групи, съста-
вени от хора със сходни 
интереси. Например Рали 
и Мери обичат да гледат 
филми и да ги коменти-
рат, Злати и Лин харес-
ват Джъстин Бийбът и 
слушат музиката му заед-
но. Повечето момчета иг-
раят заедно компютърни 
игри, а някои ги свързва 
просто общият начин на 
мислене.

Имаме изявени съ-
ученици в много и раз-
лични категории. Денис 
тренира футбол в УФК 

„Васил Левски ” от няколко години, а Еми е 
много добра гимнастичка в клуб по спортна ае-
робика „АМД”. Ние не сме само атлетични, но 

ПРазНиЦи

меЖДУНаРОДНИ ПРаЗНИЦИ

ПаметНИ ДатИ

30 март 
265 години от рождението на Франси-

ско де Гойя – испански живописец и гравьор 
(1746 – 1828). 

31 март 
415 години от рождението на Рене Декарт – 

френски философ, математик, физик и физио-
лог (1596 – 1650).

02 април
190 години от рождението на Георги С. Ра-

ковски – български революционер и възрожде-
нец (1821 – 1867). 

01 април
международен ден на птиците. Отбеляз-

ва се от 1906 г., когато е приета  Конвенция за 
защита на полезните птици, приета през1902 г. 
в Париж, Франция.

международен ден на хумора и шегата по 
радиото. Обявен през 1970 г. от Международ-
ната организация за радиоразпръскване (ОИРТ), 
сега Европейски съюз за радио и телевизия.

02 април
международен ден на детската кни-

га. Обявяването му е свързано с родения на 
тази дата  световноизвестен датски писател 
Ханс Кристиян Андерсен (1805 г.). На този 
ден се връчва обявената на негово име Меж-
дународна награда за детска литература и 
книга, учредена от Международния съвет на 
детската книга във Флоренция (Италия) през 
1967 г.

        Таня Пилева – библиотекар

ПРедставяМе ви...

7 в клас

ОУ “алекО кОнстантинОв“
кл. ръкОвОдител: нели велева

Седми „в” клас с класен ръководител Нели Велева. 
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Мария Пънева

и умни. Нако и Иван Мурджев са нашите ма-
тематици. На тазгодишните олимпиади по ма-
тематика, физика и химия те се класираха за 
областните кръгове. Пожелаваме им успех!

Тази година е много трудна за нас  зара-
ди предстоящите изпити и всеки един мечтае 
за края. В същото време всички сме ужасени 
от мисълта, че след 15 юни 2011 година вече 
никога няма да влезнем в час заедно, никога 

няма да сме един клас, никога няма да бъдем 
същите...

От написаното изглежда, че всичко е пер-
фектно, но не е съвсем така. Ние сме хора с 
различно мислене и за това често има спорове 
и неразбирателство, но те бързо биват забра-
вени.

Ние знаем как да се забавляваме. Ходим на 
дискотеки, лагери и екскурзии. Там ние пеем, 

танцуваме и изживяваме незабравими моменти. 
Създали сме стабилни приятелства и се надява-
ме да ги запазим. Ако трябва да бъдем верни 
на себе си, бихме казали, че това, което ни 
отличава, е единството ни. Винаги, във всичко 
сме заедно. Заедно сме на олимпиади, на със-
тезания, заедно на екскурзии, заедно на море. 
Затова нашият девиз  е  „Единство и сплотеност 
във всичко”.                                                              

Освен ученето в училище ние се забавляваме.

Часовете ни са разнообразни и интересни.

Коледната дискотека – песни и танци...

Белоградчишките скали са може би най–из-
вестният скален феномен в България. Разполо-
жени са в района на град Белоградчик, в За-
падния Предбалкан. Обхващат участък, дълъг 
близо 30 километра и се разделят на три групи 
– Фалковска, Централна и Збеговска. 

Най–интересните образувания са в Централ-
ната група, южно от Белоградчик. 

Милиони години различни климати и явле-
ния са ваяли тези чудни форми. Червеният им 
цвят се дължи на железните съединения в ска-
лите. На места тяхната височина достига 200 
метра. Сред най–интересните скални форми са 

НеПовтоРиМи кЪтЧета от БЪлГаРската ПРиРода

БеЛОГРаДчИШКИте сКаЛИ
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тези, на които хората са дали имена, поради 
приликите им с действителни хора, животни и 
предмети – Конникът, Мадоната, Дервишът, Ме-
тохът, Ученичката, Адам и Ева, Велкова глава, 
Кукувицата. 

За почти всяка фигура хората са измислили 
легенда. Други фигури пък носят имената си 
заради звуците, които издават при вятър – като 
Кукувицата, която „кука“. 

Най–популярни са легендите за Конника, 
Монасите и Мадоната с детето, както и за 
Момин камък. Преди много векове тук сред 
скалите имало девически манастир, където 
служела на Бога красивата монахиня Вита-
ния. Тя се влюбила в римлянина Антонио и 
от тяхната любов се родило дете. Монасите 
се събрали, за да осъдят грешницата, но в 
този момент по пътя се задал самият Анто-

нио. Яхнал коня си, той бързал, за да спаси 
любимата и детето си. Внезапно гръм пора-
зил и вкаменил всички и така се получила 
цяла група от каменни фигури – Конника, 
Монасите и Мадоната с детето. 

Сред гънките на Белоградчишките скали 
древните римляни построили укрепление, кое-
то било използвано по–късно и от българи, и 
от турци – Белоградчишката крепост. Днес кре-
постта е също толкова популярна сред туристи-
те, колкото и скалите.

Белоградчишките скали са единственият 
български представител в класацията за “Но-
вите седем природни чудеса на света”. Те се 
състезават с още 261 природни феномена от 
над 200 държави. Новите световни чудеса ще 
бъдат обявени на 11 ноември 2011 г.

  Зорка Христова – начален учител

зНаете ли, Че ...

БеРмУДсКИ тРИъГъЛНИК
Бермудски триъгълник е географска зона 

в Атлантическия океан, описвана най–често 
като района разположен между три мислени 
прави, свързващи Флорида, Бермудските ос-
трови и Пуерто Рико. Според различни източ-
ници границите на зоната варират по размер и 
по форма.

Районът е известен с мистичните изчезва-
ния на морски и въздушни съдове. Съществу-
ват различни хипотези, опитващи се да обяснят 
тези изчезвания, които се свързват с необи-
чайни климатични явления, необикновени маг-
нитни сили или отвличане от НЛО. Според 
други автори обаче, изчезванията на морски 
и въздушни съдове в тази част на света не е 
по–често явление отколкото на други места в 
световния океан и могат да се обяснят с ес-
тествени причини.

Хипотези 
В научните среди са направени опити за 

обяснение на явленията, които са се случили 
в зоната на Бермудския триъгълник и които 
причиняват изчезването на морски и въздушни 
съдове. Съществуват няколко основни научни 
хипотези.

Едната от тях е свързана с географските 
характеристики на района, където се срещат 
студеното Лабрадорско и топлото Гълфстрийм–
ско течение, като менят често своята скорост и 
местоположение. Това създава нерегулируеми 
вихри и чести мъгли, които притежават значи-
телна сила и затрудняват движението на съдо-
вете.

Съществуват и теории, свързани с необи-
чайни магнитни явления или генериране на ин-
фразвук от морските вълни.
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дРУГите за Нас

ОКачИХа ДъРвО На съПРИчастНОстта

Много хора се изкушават да обяснят за-
гадката на триъгълника с паранормални явле-
ния като например извънземни. Малкото за-
върнали се от триъгълника свидетелстват за т. 
н. електронна мъгла, която обърквала уредите 
им за навигация. 

Според Джон Куазар, американски мис-
териолог и специалист по паранормални яв-
ления, т. н. Ефект на Хъчисън е ключът към 

разгадаването на загадка. Този ефект е по-
лучен от Джон Хъчисън, физик–любител от 
Ванкувър през 1978. През 1998 Джон Никъл 
и екип от Института за изследване на па-
ранормални явления на САЩ доказват, че 
кадрите могат да бъдат пълна измама. А 
други хипотези са, че там има нещо наподо-
бяващо черна дупка, която поглъща почти 
всичко.                                                        

Джоро Иванов – 5б клас

600 детски ръце се протегнаха към Япония 
от пловдивското училище „Алеко Константи-
нов”. Учениците там изрязаха отпечатък от 
десниците си и написаха отгоре послание до 
своите връстници, пострадали от земетръса 
и цунамито. Шарените писъмца с по 5 пръста 
са окачени във фоайето на Дърво на съпри-
частността. 

Джоро Иванов от 5„б”  нарисувал върху  
своя отпечатък стъкленица. Пясъкът вътре е 
в различни цветове от оранжево до черно и 
изобразява радостите и премеждията в жи-

вота. Пожелавам ви 
най–светлото парче 
от тази мозайка, е 
написало момчето на 
япончетата.

Жени Дакова от 
5„а” им заръчва да 
не се предават и да 
намерят щастието. 
Мартина Гарабедян е 
нарисувала звезда в 
небето – носи късмет 
и ще сбъдне желани-
ята им. А Преслава е 
сляла в едно нашето и 
японското знаме, до-
бавяйки: „Не сте сами 
и винаги ще имате на-
шата подкрепа.”

Освен Дървото 
но съпричастността, 
учениците подготвят и 
персонални картички. 
„Скъпи приятелю, в 
тези трудни дни ти не 

си сам.” С моите съученици, учители и родите-
ли – всички ние мислим за теб със загриженост 
и любов”, гласи тя на български, английски и 
японски. Бивш възпитаник на школото превел 
посланието на езика, който говори Страната на 
изгряващото слънце.

Картичките се подписват лично от всяко 
дете, а на гърба то залепва пак отпечатък на 
ръката с лично послание. Ще бъдат предоста-
вени на японското посолство, за да ги изпрати 
до училища от засегнатите райони. Заедно с 

600 ПРотяГат РЪка от хаРтия На деЦата в яПоНия
Препечатано от вестник „Труд”, бр.48, 22 март 2011 г.
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лЮБиМи Места в НаШия ГРад

ПЛОвДИвсКИте КъЩИ
тема с продължение: 

ГаЛеРИЯ “ЗЛатЮ БОЯДЖИев“ - НаЦИОНаЛеН ПаметНИК На КУЛтУРата

жълтите картончета, върху които има 
и снимка на пловдивското школо, на-
там ще потеглят също голямо писмо и 
постер с дървото.

Не можем да пратим храна и вода 
на бедстващите, но по този начин им 
изпращаме подкрепа, обясни дирек-
торът Красимир Ангелов. Кампанията 
има възпитателен ефект и за нашите 
деца – кара ги да осъзнаят, че ако ня-
кой страда на другия край на света, 
това нас също ни засяга, добави той.

Ръководството на  ОУ „алеко 
Константинов” благодари на всич-
ки, които се присъединиха към ак-
цията за съпричастност към япон-
ските деца.        

Ако сте се разходили вече по главната ули-
ца на Пловдив и търсите спасение от витрините 
и хората, стигнете до Джумаята и отбийте пок–
рай слънчевия часовник, който ви се плези от 
ъгъла на джамията. Тръгнете нагоре по павира-
ната улица. Ще подминете църквата „Св. Бого-
родица” и ще продължите покрай антикварните 
магазинчета. Паветата неусетно ще бъдат за-
менени от калдаръм. Сенките на дърветата ще 
ви обгърнат. От хладината ще се почувствате 
бодри. Ще наострите уши, за да се спогоди-
те с внезапната тишина. Ще отворите широко 
очи и точно преди уличката да завие, ще видите 

пред малката сграда на музикална-
та академия, поседнал на пейка мъж 
с кепе, килнато на една страна. В 
едната си ръка държи празна рамка 
за картина. В другата – четка. Това е 
паметникът на Златю Бояджиев.

След завоя продължете напра-
во. Улицата се нарича „Съборна”. 
Това е централната улица на Стария 
град. Гледайте от дясната си страна. 
Ще подминете още два антикварни 
магазина. Най–старата аптека, една 
градина с пейки и красив, никога не 
работил фонтан и ще я видите – га-
лерия „Златю Бояджиев”. Отворена 
е по всяко време на годината, така 
че не се колебайте. Влизайте!

Къщата е в дъното на красив, 
добре поддържан двор. Някога е била соб-
ственост на д–р Стоян Чомаков. Тя е построена 
1858 – 1860 г. и е в по–нов стил в сравнение с 
останалите къщи в Стария град. Струва си да я 
разгледате. Посреща ни врата от ковано желя-
зо, няколко стълби и сме в богато озеленения 
прохладен двор. Отляво вниманието привлича 
паметника на художника, отдясно е градина-
та и чешмата от мрамор. За архитектурата на 
къщата се счита, че е от по–новия възрожден-
ски стил - масивна, строга, не толкова пищно 
и ярко декорирана, но със свой собствен чар. 
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по материали от:
httр://www.рrаvоslаviеtо.соm/hrаmоvе/рlоvdiv/оld_рlоvdiv.htm

httр://ivоsо.blоg.bg/turizаm
httр://www.рlоvdivсitу.nеt/bg/рlоvdiv_hоusеs_оld_tоwn_сhоmаkоv.htm

Таня Пилева – библиотекар

деЖУРство
През седмицата дежурни класове бяха: 

Дежурни класове за седмицата са:

4б клас – начален курс – кл. р–л Н. Търева
7б клас – среден курс – кл. р–л С. Куртева

Дежурните ученици изпълняваха отговорно 
своите задължения.

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:

Начален курс
2б клас с кл. ръководител Анета Терзиева
4в клас с кл. ръководител Гергана Стоицова

среден курс
5в клас с кл. ръководител Даниела Генчева
6в клас с кл. ръководител Роза Зафирова

Вътре стаите са просторни, с красиви тавани, 
цялата обстановка излъчва много уют.

След смъртта на д–р Стоян Чомаков е била 
пловдивски дворец, сиропиталище, детски от-

дел на Народната библиотека и от 1984 г. на-
сам приютява над 70 картини от двата периода 
на именития художник.

Ако идвате за пръв път, ще ви впечатли къща-
та, ще ви поразят и картините. Сякаш духовете 
и на д–р Стоян Чомаков – борец за независимост 
на българската църква и на художника Златю 
Бояджиев ви-
таят из къща-
та, надничат 
през рамото 
ви докато 
гледате кар-
тините. 

В момен-
та е национа-
лен паметник 
на културата.

РеФеРеНдУМ

скъпи ученици!
Уважаеми родители!
в нашето училище започват дейността 

си две нови извънкласни форми: 
• клуб „Репортери” с водещ г-жа Роза 

Зафирова  
• клуб „Цифрова фотография” с водещ 

г-н Красимир ангелов. 

За да се включите в един от двата клуба, 
от вас се очаква:

• Да сте на възраст от 10 до 13 г. т.е. от 4 
до 7 клас;

• Да имате добри резултати от обучението си 
по български език и информационни технологии;

• Да имате изразени интереси в сферата на 
литературата и журналистиката;

• Да сте на „ти” с някои компютърни прог–
рами;

• Да притежавате естетически усет и твор-
ческо вдъхновение;

• И не на последно място от Вас се иска 
постоянство и отговорно отношение към поста-
вените задачи;

Но най–добре е да се включите с при-
същите за възрастта ви енергия и творчески 
ентусиазъм.

Можете да заявите желанието си за учас-
тие на:

• Г–жа Роза Зафирова – клуб „Репортери”;
• Г–н Красимир Ангелов – клуб „Цифрова 

фотография”
• Класните ви ръководители

Пожелаваме ви успех!
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Уважаеми ученици и родители!

Наша мечта и амбиция през последните години е да осигурим за своите уче-
ници и учители достъп до безжичен интернет.  Претендираме, че сме адекватни 
на социалните промени, модерни и иновативни. Няма как в този ред на мисли да 
изоставаме в развитието си по отношение на съвременните компютърни техноло-
гии и възможностите, които те биха ни осигурили.

Очакваме Вашите мнения. Ще подкрепите ли идеята за Wаrlеss в ОУ “Алеко 
Константинов?

Пишете ни на електронния адрес на вестника.


