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Приоритети за седмицата:  
	 	 •	 Довършване	оборудването	на	ММЗ	и	библиотеката
	 	 •	 Подготовка	за	патронния	празник	на	училището

													 Дежурни	класове	за	седмицата	са:
													 	 4	б		клас	–	начален	курс	–	кл.	р–л	Н.	Търева
													 	 6	б		клас	–	среден	курс	–	кл.	р–л	Н.	Атанасова
    Отг.: дежурни учители

  вторник	 	 12.30	ч.	Задължителна	оперативка		
 26.04.2011 г.                                                       Отг.: Директор 
			 	 	 	 18.00	ч.	Общо	събрание	„Приоритети	на	училището	и	финансов	отчет”
                                                                           Отг.: ПД АСД

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             

ВИЗИТКА ВИЗИТКА

Бр. 20, година 2, 25 април 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

МАРИя 
ИЛИЕвА 

РАйкОвскА   

Начален учител в ОУ 
«Алеко Константинов».

Завършила висше об-
разование в Югозападния 
университет - гр.  Благо-
евград, специалност На-
чална училищна педагоги-
ка.

МИЛЕНА 
ИвАНОвА 

БОЧУкОвА

Учител по изобразител-
но изкуство в ОУ „Алеко 
Константинов“.

Завършила ВТУ “Св. св. 
Кирил и Методий”, гр. Вели-
ко Търново - специалност 
Скулптура.

Член на СБХ и ДПХ.
18 самостоятелни из-

ложби в страната и чуж-
бина.

Защитила V квалифика-
ционна степен в Тракийски 
университет ИПКУ „Анас-
тасия Тошева”, гр. Стара 
Загора.

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.	Национално	финално	състезание	–	начален	курс
 27.04.2011 г.       Отг.: М. Чалъкова

					 	 	 12.30	ч.	ЧК	на	тема	„Наркотиците”,	организиран	от																					
											 	 	 	 	 фондация	„Младежи	на	кръстопът”	–	7	б	клас
                                         Отг.: З. Петрова, С. Куртева

																 	 17.30	ч.	Родителска	среща	–	7	клас.	Запознаване	с	Наредбата
	 	 	 	 	 	 за	кандидатстване	и	прием	след	7	клас

                                                             Отг.: Л. Топчийска, кл. р-ли на 7 клас
  
 четвъртък  								 12.30	ч.	Среща	на	учениците	от	6	кл.	със	Светла	Панайотова,	поетеса 
 28.04.2011 г.                                   Отг.: класни ръководители

 петък  														 12.30	ч.	ЧК	на	тема	„Наркотиците”	с	учениците	от	7	а	и	7	в														
 29.04.2011 г.																				класове,	организиран	от	фондация	„Младежи	на	кръстопът”.
                                                                       Отг.: кл.ръководители, З. Петрова
                                                                   
														 	 Участие	на	вокална	група	„Пеещи	звънчета”	от	2	в	клас	и	
													 	 	 вокална	група		в	прегледа	на	художествената	самодейност
                                                                 Отг.: Т. Тахчиева, Н. Димитрова

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

АКцИя „В ПОмОщ нА УчИЛИщнАтА БИБЛИОтеКА”,
ОРгАнИЗИРАнА От КЛУБ „ПРИятеЛИ нА КнИгАтА”

ОБРЪЩЕНИЕ
През	всичките	години	на	прехода	ОУ	„Алеко	Константинов”	успя	да	запази	своята	биб–

лиотека	и	да	я	развие	като	библиотечно–информационен	център,	като	средище	на	знания	и	
самообразование.	 Тя	 разполага	 с	 8900	 тома	 селектирана	 съвременна	 литература.	 98%	 от	
учениците	са	нейни	действителни	читатели.	Годишно	се	раздават	около	15	000	книги.	В	библи–
отеката	се	провеждат	уроци	за	обучение	на	децата	в	информационна	компетентност	и	часове	
по	извънкласно	четене	с	учениците	от	начален	курс.

Ние,	членовете	на	клуб	„Приятели	на	книгата”	с	много	старание	и	любов	подготвяме	праз–
ници	и	тържества	в	училище.	Традиционно	организираме	за	първокласниците	детско	утро	с	
познавателен	характер	„Баба	Марта	в	училищната	библиотека”	и	тържеството	„Вече	сме	чи–
татели”,	на	което	учениците	от	първи	клас	стават	читатели	на	библиотеката	и	се	запознават	с	
правилата	за	ползването	й.	

Отбелязваме	ежегодно	Деня	на	книгата	и	авторското	право	–	23–ти	април.	Най–обичан	от	
учениците	в	начален	курс	е	Парадът	на	приказните	герои,	организират	се	много	конкурси	и	
различни		дейности	за	всички		класове.	Подготвяме	радиопредавания	по	повод	бележити	дати	
от	българската	история,	култура	и	образование.	Библиотеката	е	мястото,	където	се	събираме,	
четем,	учим	и	общуваме.

През	април	2011	г.	бе	осъществен	частичен	ремонт	в	библиотеката	със	собствени	средства	
и	възможности.	В	момента	тече	благотворителна	кампания	сред	всички	служители	на	ОУ	„Але–
ко	Константинов”	за	набиране	на	още	средства	за	обогатяване	на	книжния	фонд	с	актуална	
литература.

Ние,	учениците,	които	ежедневно	ползваме	книгите,	справочниците	и	компютрите	в	учи–
лищната	библиотека,	сме	благодарни	на	учителите,	служителите	и	приятелите	на	нашето	учи–
лище	за	 усилията	и	 средствата,	 които	 вложиха,	 за	да	изглежда	библиотеката	 по–модерна,	
уютна	и	слънчева.
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 Таня Пилева - библиотекар

Когато	се	чувстват	в	безопасност,	децата	се	
развиват,	учат,	превръщат	се	в	способни	млади	
хора,	започват	да	проявяват	социален	интерес.	

Когато	обаче	не	се	чувстват	част	от	класа,	
те	си	изграждат	защитна	линия	на	поведение,	
която	поради	липсата	на	научена	правилна	стра–
тегия	се	изразява	в	„лоша	дисциплина”.	Те	си	
изграждат	погрешни	вярвания,	че	ще	са	важни,	
значими,	лидери,	ако	насила	привлекат	внима–
нието,	ако	са	агресивни,	ако	си	отмъщават	или	
ако	демонстрират	примирение.

Затова	е	добре	да	възпитаме	децата	в	кла–
са	да	се	харесват,	обичат	и	разбират	едно	дру–
го,	да	си	помагат	и	да	се	забавляват	заедно.	Те	
трябва	 да	 се	 научат	 на	 позитивно	 отношение	
един	 към	 друг.	 Трябва	 да	 преодолеят	 харак–
терното	за	предучилищна	възраст	възприемане	
на		допуснатите	грешки	като	въпрос	на	живот	и	
смърт,	а	да	са	спокойни,	че	могат	да	сгрешат	и	
да	се	поправят.

Нека	 погледнем	 към	 лошото	 поведение	
като	 следствие	 на	 неувереността	 на	 децата	 в	
собствената	 им	 значимост	 и	 принадлежност.	
Неувереността	 не	 им	 дава	 друга	 възможност,	
освен	да	тръгнат	по	грешен	път,	да	преследват	
погрешна	цел.		Смята	се,	че	децата	преследват	
основно	четири	цели:	

•	 Привличане	на	внимание
•	 Налагане	със	сила
•	 Отмъщение
•	 Примирение

Привличане на внимание
Детето	 погрешно	 смята,	 че	 е	 част	 от	 ко–

лектива	 само	 когато	 привлича	 вниманието	 на	
другите	и	когато	те	му	оказват	специално	от–
ношение.	То	смята	че	е	ценно,	само	когато	е	
център	на	внимание.

Кодираното	 съобщение	 на	 неговото	 пове–
дение	е:	„Забележете	ме”,	„Накарайте	ме	да	

УЧИЛИЩЕ зА РОдИТЕЛИ 

Приканваме	всички	родители	и	приятели	на	нашето	училище,	както	и	институции	и	непра–
вителствени	организации,	които	са	свързани	и	милеят	за	българското	образование	и	неговото	
бъдеще,	да	подпомогнат	обновяването	и		на	училищната	библиотека!	Това	може	да	направите	
като	подарите	книги	или	се	включите	финансово	в	инициативата.	

За	повече	информация	–	г–жа	Пилева
тел.:	0878407508,		еmаil:	Таnуа_Рilеvа@оuаlеkо.соm	

Разчитаме на Вашата подкрепа!

голямото малко четене продължава до 11 май!

Кои са десетте най-четени книги от децата в нашето училище? 
Гласувайте	 по	 е–пощата	 на	 вестника	 аlеkо–оnlinе@оuаlеkо.соm	и	 в	 кутията	 за	мнения	 и	

препоръки	в	училище!

Включете се в кампанията „Подари любима книга на училищната библиотека, за да 
я прочетат и другите”.

Подсъзнателно,	като	се	базират	на	собствените	си	усещания	и	на	личната	си	гледна	точка	
и	опит,	децата	взимат	решения	и	правят	заключения	за	себе	си,	за	околните	и	света	като	цяло.	
Често	решават	за	себе	си,	че	са	добри,	или	лоши,	способни	и	значими,	или	пък,	че	не	са.	Питат	
се	дали	другите	ги	харесват.	Възприемат	света	като	безопасно	или	опасно	място,	където	могат	
да	се	развиват,	или	трябва	да	се	борят	за	оцеляването	си.	Въпреки	че	не	осъзнават	това,	тези	
заключения	взаимодействат	с	вътрешно	присъщия	стремеж	към	приобщаване,	значимост	и	доми–
ниране	и	оказват	пряко	влияние	върху	поведението	им.
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        Юлия Косинкива - начален учител

се	чувствам	част	от	колектива”,	„Включи	ме	в	
нещо	полезно”.

В	 този	 случай	 учителят	 трябва	да	 покаже	
интерес	към	детето.	Например	да	му	каже,	че	
се	 интересува	 от	 него	 и	 ще	 поговори	 с	 него	
след	малко.	Добре	е	да	му	даде	задача,	която	
ще	му	осигури	нужното	внимание,	да	прекара	
известно	време	с	него,	да	го	включи	в	решава–
не	на	проблеми	и	разбира	се,	да	въведе	нови	
навици.

Добре	е	да	се	изгради	увереност	у	детето,	
че	е	важно.	Желанието	да	бъде	център	на	вни–
мание,	 така	нареченият	центризъм,	е	характе–
рен	за	малките	деца,	започваме	да	го	преодо–
ляваме	още	от	тригодишна	възраст.	В	четвърти	
клас	желанието	 за	 привличане	на	 вниманието	
може	да	бъде	оправдано,	само	когато	е	особе–
ност	на	характера.	При	част	от	децата	в	класа	
това	не	е	така,	те	искат	да	покажат	важността	
си,	насочват	вниманието	само	към	себе	си.	Това	
показва,	че	те	не	зачитат	съучениците	си,	не	ги	
уважават.	За	това	ги	пренебрегват.	Трябва	да	
научим	тези	деца,	 	 че	в	училище	всички	имат	
равно	право	да	бъдат	център	на	внимание	–	и	
по–уверените,	и	по–скромните.	Ще	трябва	да	се	
научат	на	самоконтрол.

налагане със сила
Детето	 погрешно	 смята,	 че	 е	 част	 от	 ко–

лектива,	само	когато	то	единствено	контролира	
ситуацията.	Смята,	че	е	спечелило,	когато	на–
рани	родителя	или	учителя.	Може	да	се	държи	
предизвикателно	или	да	се	налага	индиректно.	
Детето	смята	че	е	единствен	лидер	и	никой	не	
трябва	да	го	надмине.

Кодираното	послание	на	неговото	поведе–
ние	е:	„Искам	да	помогна”,	„Дайте	ми	право	на	
избор”.

В	този	случай	учителят	трябва	да	пренасочи	
поведението	към	оказване	на	помощ,	трябва	да	
даде	право	на	избор,	да	не	се	противопоставя	
/това	важи	с	още	по–голяма	сила	за	родителя/,	
но	и	да	не	се	предава,	да	отбягва	конфликтите,	
да	не	отстъпва,	но	да	бъде	любезен,	да	развие	
взаимно	уважение,	да	въведе	разумни	ограни–
чения,	да	окуражава,	да	не	се	връзва.

 
Отмъщение
Детето	не	се	чувства	част	от	колектива,	мис–

ли	че	никога	няма	да	го	харесат	и	иска	и	другите	
да	се	чувстват	лошо,	да	ги	заболи.

Кодираното	послание	на	неговото	поведе–
ние	е:	„Помогнете	ми”,	Чувствам	се	обиден”.	В	

този	случай	учителят	трябва	да	зачете	чувства–
та	на	детето,	да	не	го	обижда,	наказва	и	да	не	
си	отмъщава.	Да	спечели	доверието	на	детето,	
да	докаже,	че	се	интересува	от	него,	да	споде–
ли	чувствата	му,	да	го	окуражи,	да	се	изслуш–
ват	взаимно,	да	постави	задача	за	двама,	да	не	
взима	страна.

Примирение
Детето	 се	 усамотява,	 става	 пасивно,	 няма	

напредък.	Детето		е	убедено,	че	е	само,	защо–
то	само	си	е	виновно,	защото	не	е	съвършено	
и	убеждава	останалите	да	не	очакват	нищо	от	
него.		То	се	смята	за	безпомощно	и	неспособно	
във	всяко	едно	отношение.	Не	вижда	смисъл	да	
полага	усилия,	защото	нищо	няма	да	се	получи.

Кодираното	послание	на	неговото	поведе–
ние	е:	„Помогнете	ми	малко	по	малко	да	пос–
тигна	успех”,	„Радвайте	се	на	напредъка	ми”.

В	този	случай	учителят	трябва	да	раздели	
всяка	поставена	задача	на	малки	части,	да	не	
критикува,	да	окуражава,	да	не	се	отказва,	да	
създава	предпоставки	за	успех,	да	помага,	но	

не	 да	 прави	 всичко	 вместо	 детето,	 да	 се	 на–
слаждава	на	контактите	с	детето.

Асертивно поведение 
При	 повечето	 деца	 липсва	 изява	 на	 асер–

тивност,	а	при	някои	липсва	дори	идеята	за	са–
моуважението	 в	отношенията	 с	другите.	 	Има	
деца,	които	все	още	не	са	уверени	в	значимост–
та	си	за	класа.	Добре	е	да	им	се	помогне	да	се	
почувстват	приети,	обичани	и	значими.	Децата	
трябва	да	се	научат	позитивно	отношение	едно	
към	друго.

Асертивността	е	форма	на	поведение,	при	
която	се	демонстрира	своето	самоуважение	и	
уважението	ти	към	другите.	Тя	се	основава	на	
философията	за	личната	отговорност	и	съзна–
нието	за	правата	на	другите	хора.	Асертивно–
то	поведение	отразява	разбирането	за	личната	
ценност	 на	 всеки	 –	 своята	 и	 на	 другите	 хора	
като	 отделни	 индивиди.	 Асертивно	 поведение	
означава	 да	 отстояваш	 по	 неагресивен	 начин	
своите	права	и	желания,	да	уважаваш	другия,	
но	да	не	го	поставяш	над	себе	си.



5

Извънкласна дейност

Учениците	от	4а	клас	се	включиха	в	инициативата	на	“Клуб	МСН”		“Деца	помагат	на	деца”	
като	в	часа	по	домашен	бит	и	техника	украсиха	великденски	яйца	за	децата,	лекуващи	се	в	
Детска	клиника	на	МБАЛ	“Свети	Георги”.	Под	вещото	ръководство	на	г–жа	Божанова	те	се	
запознаха	с	нова	техника	за	изработване	на	великденска	украса.

Николина Търева - начален учител
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АРт-АтеЛИе „ПРОЛетен КАЛейДОсКОП”

На	23	март	2011	година	ученици	от	7	клас	
на	училището	ни	взеха	участие	в	І–во	Арт–ате–
лие	„Пролетен	калейдоскоп”,	организирано	от	
СОУ	”Кирил	и	Методий”.	Ученици	от	различни	
училища	на	град	Пловдив	рисуваха	за	благот–
ворителна	изложба,	която	ще	бъде	открита	в	
МОЛ	”Галерия”.	

Събраните	средства	ще	бъдат	предоставе–
ни	в	подкрепа	на	децата	от	Детско	онкохема–
тологично	 отделение	 при	 УМБАЛ	 ”Св.	 Геор–

ги”,	гр.	Пловдив.	Заниманията	на	децата	бяха	
организирани	в	три	ателиета.

В	 ателието	 за	 рисунки	 работиха	Михаил	
от	7а	клас,	Леда–Надежда	и	Марио	от	7б	клас,	
а	в	ателието	за	украса	на	керамика	и	стъкло	–	
Деси	и	Цвети	от	7а	клас,	Лили	от	7б	клас,	Еми	
и	 Свилена	 от	 7в	 клас.	 Изработените	 от	 тях	
творби	са	предоставени	на	организаторите.	

За	участието	на	учениците	в	инициативата	
получихме	благодарствено	писмо.

Милена Бочукова - учител по изобразително изкуство

Те	са	успели	да	уловят	и	заснемат	красиви	кътчета	от	нашата	природа.	Пожелават	на	всич–
ки	весело	пролетно	настроение!

Автори	на	снимките:	Ивайла,	Ивона,	Миряна	и	Виктория	от	4а	клас,	Анжелина	4в	клас								

Ангелина Велева, клуб по фотография

малките фотографи от 4 клас представят своите снимки 
от пролетната ваканция
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12	април	–	Световен	ден	на	космонавтика–
та.	На	този	ден	се	отбелязва	 годишнината	от	
полета	на	руския		космонавт		Юрий	Гагарин	с	
кораба	“Восток	1”	–	първият	в	историята,	пило–
тиран	от	човек	космически	кораб.		По	решение	
на	Международната	федерация	по	авиация		12	
април	е	обявен	на	Международен	ден	на	кос–
монавтиката	и	се	отбелязва		от	1969.	

Полетът	на	космическия	кораб	“Восток	1”		с	
космонавт	на	борда	стартира	на	12	април	1961	г.		
в	9	часа	и	7	минути	московско	време	от	космо–
друма	Байконур.	“Восток”	е	първият	космически	
апарат,	издигнал	човек	в	околоземна	орбита.

Корабът	прави	една	обиколка	на	Земята	и	
се	приземява	в	10	часа	и	55	минути	в	района	на	
село	Смеловка,	Саратовска	област.	Масата	на	
апарата	е	4,73	тона,	а	дължината	(без	антените)	
–	4,4	м,	максимален	диаметър	–	2,43	м,	перигей	

–	181	км,	апогей	–	327	км,	период	на	обиколка	
–	89,34	мин.	

Първият	полет	на	човек	в	космоса	преми–
нава	 в	 автоматичен	 режим,	 но	 е	 предвидена	
възможността	на	всеки	негов	етап	космонавтът	
да	използва	ръчно	управление	на	кораба.

След	 полета	 на	 „Восток	 1“	 Гагарин	 става	
най–известният	човек	на	планетата.			Награжда–
ват	го	с	ордени,	медали,	дипломи,	избран	е	за	
почетен	гражданин	на	градове	от	Европа,	Азия,	
Африка,	Северна	и	Южна	Америка.		

България	е	18–ата	страна	в	света,	която		е	
изстреляла	 своя	 апаратура	 и	 е	 провела	 	 екс–
перименти	в	Космоса.	Ние	сме	6–ата	страна	в	
света,	която	има	космонавти	и		третата	страна	
в	света,	която	произвежда	космически	храни.	
България	има	повече	от	100	прибора,	апарату–
ри	и	системи,	изстреляни	в	Космоса.

Ден нА АВИАцИятА И КОсмОнАВтИКАтА
(12 април 2011 - 50 години)

По	традиция	този	ден	се	отбелязва	и	в	Основ–
но	училище	„Алеко	Константинов”.	Във	фоайето	
му	са	разположени	две	изложби,	съдържащи	ри–
сунки	и	материали	по	случай	празника,	предоста–
вени	от	учениците.	Могат	да	бъдат	разгледани	в	
междучасията	и	във	времето	между	двете	сме–
ни.	Училищният	директор,	господин	Ангелов,	

откри	изложбата	и	запозна	децата	с	историята	
на	празника	през	голямото	междучасие.

Интересуващите	 се	 могат	 да	 посетят	 Бу–
нарджика,	едно	от	тепетата	на	Пловдив,	и	да	
разгледат	посадените,	близо	до	паметника	на	
Альоша,	дръвчета	от	Юрий	Гагарин	и	първата	
жена	космонавт,	Валентина	Терешкова.

Велина Левичарова 6а клас, клуб „Репортери“
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На	 18.04.2011	 г.	 във	фоайето	 на	 нашето	
училище	беше	открита	уникална	изложба	с	58	
репродукции	и	композиции	на	българския	ху–
дожник	живописец	Борис	Георгиев.	Роден	във	
Варна	през	1888	г.,	той		следва	живопис	в	Ху–
дожествено	училище,	принадлежащо	на	Дру–
жество	за	поощряване	на	изкуствата	в	Санкт	
Петербург,	ръководено	от	известния	руски	ху–
дожник	Николай	Рьорих.	През	1909	г.	изучава	
живопис	в	Мюнхен,	Германия.	

Художникът	пътува	много.	Посещава	стра–
ни	като	Индия,	Бразилия,	Германия.	Установя–
ва	се	да	живее	в	Италия,	където	създава	едни	
от	 най–великолепните	 си	 шедьоври.	 Негова	
спътница	в	пътуванията	му	по	света	е	сестра	
му	Катерина.	Тя	умира	млада,	но	той	я	рису–
ва	 на	 платната	 си	 често	 като	 ефирна	 сянка.	
Когато	през	1922	г.	се	връща	в	България,	се	
среща	с	Петър	Дънов	и	рисува	негов	портрет,	
запазен	и	до	днес.	През	1923	г.	е	първата	му	
самостоятелна	изложба	във	Варна.	До	1942	г.	
участва	в	множество	международни	изложби	
във	Венеция.

През	 1928	 г.	 Борис	 Георгиев	 посеща–
ва	Берлин,	там	се	среща	с	великия	учен	Ал–
берт	Айнщайн.	Между	художника	и	учения	се	

поражда	 здраво	 приятелство.	 	 В	 галерията	
Шулте,	в	Берлин,	е	организирана	изложба	на	
Георгиев	 със	 съдействието	 на	 Айнщайн.	 Ху–
дожникът	 рисува	 портрет	 на	 известния	 учен	
и	му	го	подарява	лично.	Айнщайн	е	възхитен	
от	творбата.	По–късно,	през	1931	г.,	творецът	
пътува	 из	 Индия	 и	 се	 запознава	 със	 светов–
ноизвестни	личности	като	Ганди	и	Неру.	Пъ–
тешества	из	Хималаите,	където	се	среща	със	
своя	духовен	учител	–	руския	художник	Нико–
лай	Рьорих.Тук	той	създава	редица	пейзажи,	
портрети	и	фигурни	композиции,	 вдъхновени	
от	индийската	митология	и	култура.	

За	да	подчертае,	че	е	от	Варна,	всички	свои	
платна	художникът	подписва	с	 „Воris	Gеоrgiеv	
di	Vаrnа”.	Когато	умира	през	1962	г.	в	Рим,	на	
надгробната	му	плоча	е	поставен	този	надпис.	
Дълго	време	за	художника	не	се	говори	в	Бъл–
гария.	През	1990	г.	с	решение	на	Градския	съ–
вет	на	Варна	Художествената	 галерия	в	 града	
е	преименувана	на	Борис	Георгиев.	На	входа	й	
е	поставена	месингова	скулптура	на	художника,	
изработена	от	Кирил	Янев,	варненски	скулптур.

Борис	 Георгиев	 е	 носител	 на	 голямата	
награда	„Короната	на	Италия”	за	цялостното	
си	творчество.

еДнА ИнтеРеснА ИЗЛОжБА В ОснОВнО УчИЛИще 
„АЛеКО КОнстАнтИнОВ”



На	18.04.2011	година	във	Френския	културен	
център	/София/	се	проведе	тържественото	наг–
раждаване	на	десетте	рисунки	–	финалисти	в	със–
тезанието	 “Безопасност	 за	 всички”,	 организира–
но	от	Рено–България.	В	националното	състезание	
участваха	 деца	 	 от	 1	 до	 3	 клас.	 Оценени	 бяха	
повече	от	600	рисунки.	Всяка	една	от	тях	е	дело	
на	екип	от	2	до	5	деца.	Вече	повече	от	три	години	
Рено	подпомага	обучението	на	малките	 ученици	
по	безопасност	на	движението.	Защото	най–скъ–
пото	и	важно	за	нас	 –	родителите	е	тяхната	си–
гурност,	възможността	да	се	движат	правилно	по	
улиците	и		опазване	на	техния	живот.	

Рисунките	 на	финалистите	 показаха,	 че	 уче–
ниците	познават	правилата,	знаците	и	безопасния	
път	до	дома.	Чудесните	картини	затрудниха	жу–
рито	на	 конкурса.	Радостно	 за	нашето	 училище	
е	това,	че	за	първи	път	в	първите	три	рисунки	бе	
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ФИнАЛИстИ В състеЗАнИетО 
“БеЗОПАснОст ЗА ВсИчКИ”

Изложбата,	разположена	във	фоайето	на	
нашето	училище,	привлича	с	цветовете	и	из–
разителността	на	рисунъка.	Основно	израз–
но	средство	в	картините	на	Борис	Георгиев	
е	линията.	Много	гъвкава	и	чувствителна,	тя	
изгражда	образи,	сътворени	от	художника.	
С	нейна	помощ	творецът	успява	да	придаде	
изключителна	пластичност	 в	изобразяване–
то	на	ръцете,	изразяващи	фината	душевност	

на	 образите	 му.	 Бледите	 цветни	 петна	 до–
пълват	това	въздействие	и	изграждат	в	пъл–
нота	деликатния	стил	на	художника,	който	
е	в	пълен	синхрон	с	дълбокия	философски	
замисъл	на	творбите	му.

Изложбата	беше	посетена	и	разгледа–
на	с	интерес	от	ученици,	учители,	родите–
ли	и	гости	на	училище	„Алеко	Константи–
нов“.                            

Роза Зафирова - учител по български език и литература,                                                            
ръководител на клуб „Репортери“



10  Лилия Топчийска - помощник-директор и учител по химия

Юлия Косинкова - начален учител

Виктория Стойнова - начален учител

Забавни опити у дома

ПОЛУчАВАне нА ДИКАЛИеВ КАРБОнАт (ПОтАш)

Дикалиев	карбонат	може	да	се	получи	от	дървесна	пепел.	Пепелта	се	
залива	с	гореща	вода,	разбърква	се	и	се	оставя	да	се	избистри.	Бистрият	
разтвор	се	отлива	през	филтър	и	се	изпарява	в	порцеланово	блюдо	или	
в	блюдо	от	неръждаема	стомана.	Получава	се	бяло	кристално	вещество	
–	дикалиев	карбонат.	Пази	се	в	добре	затворен	съд,	защото	е	хигроско–
пичен	 (поема	влага	от	въздуха).	От	него	може	да	се	получи	 „разяждащ	
поташ”	(калиева	основа).

сРещА с ПИсАтеЛКАтА 
геОРгИя ВАсИЛеВА

Първокласниците	вече	изучиха	буквите	от	
азбуката	и	 са	щастливи,	 	 че	могат	да	 се	до–
косват	 до	 съкровищата	 на	 българската	 лите–
ратура.		С		нетърпение		разтварят		първите	си	
книжки	и	се	взират	дълго	в	трудните	думи.		Да	
им	помогнем,		поканихме	писателката	Георгия	
Василева.

Тя	 е	желан	 гост	 от	 няколко	 години	 в	 на–
шето	 училище.	 	Много	 деца	 четат	 страниците	
на	 малките	 и	 чудни	 книжки:	 “Искам	 да	 пора–
сна”,		“111	шарени	гатанки”,		“Пъстра	огърлица	

за	малки	и	големи”,		“Слънце	в	очите”,		“Свидни	
спомени”.	 	 В	 четвъртък	 и	 петък	 учениците	 от	
първите	класове	се	вълнуваха	от	живата	среща	
с	писателката.		Вперили	будни	очички	в	инте–
ресния	 събеседник,	 	 те	 попиваха	 всяка	 нейна	
дума.		Любими	станаха	героите	от	прочетените	
разкази,	 	 забавни	 бяха	 гатанките	 за	 звънеца,	
за	училището,	за	географската	карта,	за	гъдул–
ката,	за	барабана.	Накрая	всеки	можеше	да	си	
купи	харесваната	книжка.	

Очакват	ги	срещи	и	с	други	творци,	а	може	
би	и	те	ще	започнат	да	пишат!

класирана	 	 рисунка	 на	 наши	 деца	 –	 един	
от	екипите	на	1	а	клас	в	състав:	Велизара	
Филева,	 Бояна	 Цветковска,	 Никол	 Бозова	
и	 Елена	 Димитрова.	 Тяхната	 рисунка	 зае	
2	място.	Освен	предметните	награди,	 тези	

деца	и	техният	ръководител	ще	посетят	Па–
риж		и	ще	бъдат	сред	участниците	от	други–
те	страни/22	страни–участнички/.	Гордеем	
се	с	вас!		Весело	и	емоционално	преживя–
ване	в	Париж!



11

Аз обичам да чета, защото...

Аз	обичам	да	чета,	защото	книгите	отварят	пред	мене	нови,	непознати	светове.	По–
тапят	ме	във	въображаемия	кръгозор	на	мечтите.	Запознавам	се	с	различни	герои	–	доб–
ри	и	лоши,	умни	и	глупави,	лицемерни	и	искрени.	Някои	от	тях	ме	поучават,	а	други	ме	
огорчават.	

Много	често,	четейки	художествено	произведение,	аз	познавам	себе	си	в	някой	герой	
и	ставам	част	от	сюжета.	Тогава	бързам	да	стигна	до	края,	за	да	узная	какво	се	случва	
с	любимеца	ми.	Друг	път	моята	версия	е	различна	от	тази,	случваща	се	в	романа	или	
разказа.

Да	четеш	книга	е	невероятно,	защото	всяко	четиво	е	различно	само	по	себе	си,	но	
винаги	научавам	нещо	полезно.	Любимите	ми	книги	са	тези,	които	разказват	за	реални	
човешки	съдби,	описват	случки	и	събития,	които	биха	могли	да	ми	се	случат.	Тогава	аз	ще	
преценя	по	–	лесно	как	да	постъпя	и	съдейки	от	прочетеното	ще	знам	дали	е	правилно.

Героите	и	събитията	–	измислени	или	не,	ме	поставят	в	сложен	лабиринт,	от	който	
понякога	трудно	излизам.	Опитвам	се	да	разбера	какво	точно	иска	да	ми	каже	писателят	
и	защо.	Накрая,	когато	всичко	в	съзнанието	ми	е	ясно,	аз	се	чувствам	по–уверена	в	себе	
си	и	в	утрешния	ден.

Обожавам	да	чета	книги	за	красиви	феи,	добри	джуджета,	лоши	мащехи	и	призрачни	
духове.	Това	е	приказно	пространство,	в	което	стават	неописуеми	вълшебства.	Винаги	
обаче,	краят	е	щастлив,	защото	всяко	добро	дело	или	постъпка	се	възнаграждава	и	об–
ратно,	всяка	неправда	или	несправедливост	се	наказват.	Това	ми	подсказва,	че	ако	човек	
желае	да	бъде	щастлив	и	дълголетен,	трябва	да	спазва	определени	правила.

Не	случайно	ще	завърша	това	мое	скромно	писание	с	известната	мисъл,	че	книгата	е	
прозорец	към	света,	но	за	този,	който	иска	правилно	да	го	опознае.	 	 	 	

Петя Кръчмарова от Vа клас

Призраци на земята
На	Марс	имало	три	призрака,	които	нямали	кого	да	плашат	и	трябвало	да	отидат	на	

друга	планета.	Избрали	Земята.
Когато	пристигнали		те	се	разбрали	да	я	обиколят	и	след	три	години	да	се	срещнат	в	

изоставен	склад.	
Първият	призрак	отишъл	в	детска	градина.	Там	децата	спели.	Когато	свършил	почивката,	

леличките	събудили	мъниците	и	те	видели	призрака.	Той	замахал		с	ръце,	завикал	високо,	
изплашил	дедата	и	те	побягнали	от	градината.	След	тях	се	втурнали	учителките,	за	да	ги	при–
берат	отново.

Вторият	тръгнал	към	къщата	на	един	професор.	Ученият	изпробвал	новото	си	изобрете–
ние	–	елексир	на	живота.	Изведнъж	пред	него	се	появил	призрака.	Професорът	го	го	видял,	
помислил	,	че	това	е	резултатът	от	опита	му		и	избягал.	След	това	призракът	уплашил	и	жена	
му,	която		напуснала	къщата	с	ужасени	викове.

Третият	се	вселил	в	един	баща,	който	бил	на	разходка	с	детето	си.	Бащата	изведнъж	
започнал	да	се	държи	странно	–	махал	ръце	и	започнал	да	се	издига	във	въздуха.	Хората,	
които	били	около	него	започнали	да	го	сочат	с	пръст	и	да	бягат.

Ето,	че	три	години	минали.	След	като	обикаляли	по	Земята	призраците	се	събрали	на	
уговореното	място	и	не	се	побирали	в	чаршафите	си	от	радост.
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ПРЕдсТАвяМЕ вИ...

Има	местенца,	които	просто	трябва	да	бъ–
дат	посетени.	Паркът	Сините	камъни	е	една	от	
задължителните	 дестинации	 за	 всеки,	 който	
иска	да	се	похвали,	че	е	обиколил	България.

Необходимо	е	само	да	знаете,	че	в	приро–
ден	парк	Сините	камъни	се	срещат	над	поло–

вината	от	всички	видове	пеперуди	в	България	
и	60%	от	всички	видове	птици.	Това	огромно	
богатство	на	флората	и	фауната	е	обявено	за	
природен	парк	на	28	ноември	1980	г.,	с	главна–
та	цел	да	се	опази	и	съхрани	ненакърнената	от	
човешка	дейност	красива	природа.	

НЕПОвТОРИМИ кЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРскАТА ПРИРОдА

ПРИРОДен ПАРК сИнИте КАмънИ

Лодка
Искам	жълта	лодка,
но	подобна	на	платноходка!	
Да	е	красива	и	луксозна,	
но	да	не	е	много	претенциозна!	

моите мечти
Искам	малка	котка,	
но	с	леопардова	походка!
Тя	да	бъде	с	леопардова	шарка,	
като	известна	марка!

момиченце
Видях	малко	кокиче,
но	ми	заприлича	на	момиче!
Момичето	било	мило	и	добро
и	няма	в	него	капка	зло!

николина маказчиева от III б клас

Моята	немска	овчарка	
ще	бъде	готина	марка!
Различни	шарки	ще	има,
като	шарена	балерина!

Пролетна картина

По–голямата	сестра	на	Пролетта	–	лютата	Зима	вече	бе	подбрала	белите	си	одежди	към	високите	
планински	върхове.Там	тя	щеше	да	остане	също	толкова	навъсена,	ала	по–смирена,	по–кротка.

Сипна	се	зората.	Отнейде	се	обади	кукувица.	Трепна	Пролетта	–	млада	и	красива.	,,Време	е	
вече,	да	събудя	Земята”	–	помисли	си	тя.

Събра	в	палата	си	сладкопойните	чучулиги,обагрените	в	жълто	и	зелено	синигери	и	свенли–
вите	дроздове.	Те	бяха	нейните	помощници.	

Най	–	напред	поръси	заспалата	морава	със	звънлив	пролетен	дъждец.	Милувките	на	Пролетта	
разбудиха	цветята.	Разнесе	се	ароматът	на	китния	зюмбюл.	Показа	се	крехката	момина	сълза	и	
разтвори	белите	си	цветчета.	Цъфналите	череши	и	сливи	красяха	пътищата	и	дворовете.	По	жъл–
тите	иглики	кацаха	жужащи	пчели.	Звънката	песен	на	славея	огласяше	буковите	гори.	Кукурякът	
кичеше	бреговете	на	планинските	поточета.	Там	Пролетта	вече	бе	събудила	игривите	катерички,	
все	още	сънените	мечки	и		сивите	таралежи.	По	деретата,	измежду	скромните	великденчета	и	
лайки	припкаха	гущери,	а	из	шубраците	шетаха	порове	и	лалугери.	Маточината,	равнецът	и	ог–
нивчето	се	гушеха	по	хълмовете.	Рекичката	ромолеше	и	като	че	ли	казваше	,,Пролетта	дойде“.

                                                                             Леда мончева - 4б клас

Последният	дух	казал:
–	Аз	дори	се	вселих	в	тялото	на	един	баща.
Вторият	рекъл:
–	Аз	пък	успях	да	уплаша	професора	и	жена	му.	След	това	похапнах	пиле.
Духовете	разбрали,	че	на	Земята	има	много	хора,	които	могат	да	бъдат	уплашени	и	това	

е	подходящото	място	за	тях.
Разделили	се,	но	се	уговорили	след	още	три	години	те	пак	да	се	срещнат	в	този	изоста–

вен	склад...
 нина-естел тодорова - 4б клас
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  Зорка Христова - начален учител	по	материали	от:	httр://росhivkа.соm/

За	любителите	на	историята	Сините	камъни	
може	да	предложи	десетки	местенца,	зареде–
ни	с	магията	на	миналото	–	руини	на	крепости,	
древни	пътища,	манастири.	В	археологическия	
резерват	 „Туида“,	намиращ	се	на	 територията	
на	парка,	можете	да	разгледате	римска	крепост	

от	 ІІІ	 –	V	век,	а	по	поречието	на	р.	Манастир–
ска	се	намира	един	от	24–те	манастира,	строени	
през	ХІІІ	–	ХІV	в.,	известни	с	името	„Сливенската	
малка	Света	гора“.

Паркът	е	част	от	Сливенската	планина	и	об–
хваща	площ	от	почти	8	000	хектара.	Той	е	само	
на	няколко	минути	пеша	от	Сливен.

Името	на	парка	–	Сините	камъни	–	идва	от	
името	на	скален	масив,	който	се	намира	на	те–
риторията	му,	изграден	предимно	от	кварцови	
скали.	Но	скалите	тук	образуват	много	повече	

от	скални	масиви.	Тук	могат	да	се	видят	някол–
ко	 природни	 феномена	 –	 Халката,	 Кумините,	
Куклите,	Еньова	булка,	Калояновата	кула,	Зме–
йовите	дупки.	Когато	човек	се	доближи	до	тях,	
наистина	може	 да	 усети	 силата	 на	 природата	
да	създава	форми,	на	които	ние	можем	само	
да	 се	 възхищаваме.	 Всички	 тези	 феномени,	
разбира	се,	са	обвързани	с	поверия,	легенди	и	
вярвания.	А	природата	тук	дава	наистина	много	
материал	–	освен	тези	неописуеми	и	необясни–
ми	скални	образувания,	в	парка	се	намират	и	
върхувете	Голяма	и	Малка	Чаталка,	Кутелка	и	
Българка	 –	най–високия	връх	в	Източна	Стара	
планина	–	1181м.

Върховете	 удивляват	 със	 сивосин	 до	 вио–
летов	цвят.	Докато	се	наслаждавате	на	Сините	
камъни,	не	пропускайте	и	местността	Каранди–
ла.	 Името	 й	 идва	 от	 „черни	 дни“,	 от	 турски.	
Но	Карандила	далеч	не	напомня	за	името	си,	
тя	е	светла,	тиха,	спокойна.	Туристическите	пъ–
теки	 са	 добре	обозначени	 и	 подготвени	дори	
за	по–слабите	в	планинските	преходи.	Една	от	
най–предизвикателните	 пътеки	 е	 Хайдушката,	
започваща	 близо	 до	 Сливен.	 Преминава	 през	
скали,	полянки,	малък	водопад	и	заслон,	за	да	
стигне	до	хотел	Карандила.	В	близост	до	него	
има	къде	да	поседнете	и	да	изпиете	чаша	чай	и	
да	похапнете	топла	пърленка,	горди	от	постиг–
натото.	От	горе	се	вижда	целия	Сливен,	а	съв–
сем	наблизо	има	и	езеро,	което	е	удивителна	
гледка	във	всеки	сезон	и	час.

Природният	парк	Сините	камъни	е	част	от	
създаденото	през	1966	движение	

100	 национални	 туристически	 обекта	 на	
България.																																			



зНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...

стОУнХенДж

Стоунхендж	е	най–известният	мегали–
тен	паметник	в	света	—	комплекс	с	диаме–
тър	около	100	метра.	Намира	се	в	средата	
на	равнината	Солсбъри	в	графство	Уилт–
шир,	Кралство	Великобритания.	Построен	
е	 преди	 около	 5	 000	 години.	 Сегашните	
останки	 от	 Стоунхендж	 са	 само	 бледи	
сенки,	 сравнение	 с	 предишното	му	 вели–
чие.	Повечето	камъни	ги	няма,	защото	или	
са	затрупани	под	земята,	или	са	паднали.	
Изграждането	му	има	култов	характер	и	е	
свързано	с	лятното	слънцестоене.	Несъм–
нено	за	хората,	наблюдавали	изгрева	над	
каменните	плочи,	Стоунхендж	е	имал	древ–
на	религиозна	и	астрономическа	функция.

Стоунхендж	 е	 местност	 във	 Велико–
британия,	 близо	до	Солсбъри,	 в	 която	 е	
открито	едно	от	най–монументалните	све–
тилища,	вероятно	посветено	на	Слънцето.	
Изградено	е	от	монолитни	плочи	и	стълбо–

ве,	образуващи	концентрични	кръгове.	Да–
тира	в	периода	от	края	на	неолита	(около	
2400г.пр.н.е.)	до	началото	на	бронзовата	
епоха.	Според	някои	предложения	това	е	
древна	астрономична	обсерватория.	Сто–
унхендж	и	мегалитите	са	включени	в	Спи–
съка	на	световното	наследство	на	ЮНЕС–
КО.	Смята	се,	че	може	да	е	служил	като	
някакъв	вид	астрономически	инструмент.

По	 сведения	 на	 археолози,	 наскоро	
проучванията	ги	отвели	до	неолитно	село	
с	малък,	наподобяващ	Стоунхендж,	каме–
нен	кръг	в	близост	до	река	Ейвън.	Двете	
древни	исторически	реликви	били	свърза–
ни	 с	 широка	 каменна	 алея.	 Следовател–
но,	паметникът	е	завършека	на	землените	
структури,	датиращи	вероятно	много	пре–
ди	построяването	на	самите	Сини	Камъни,	
които	 предполагаме	 са	 израз	 на	 древни	
вярвания	и	ритуали	(понеже	при	разкопки	
са	намерени	животински	кости).

Джоро Иванов - 5б клас

дРУГИТЕ зА НАс

Уникална	 изложба	 от	 58	 репродукции	 с	
портрети	и	композиции	на	художника	Борис	
Георгиев	 подредиха	 вчера	 във	 фоайето	 на	
ОУ	„Алеко	Константинов“.	Сред	тях	изпъква	
портретът	на	Айнщайн,	рисуван	през	1928	г.	
в	Берлин.	Ученият	 лично	 помогнал	 за	орга–
низирането	на	изложбата	на	Георгиев	в	гале–
рията	Шулте.	Българинът	бил	близък	приятел	
с	 Махатма	 Ганди	 и	 съпругата	 му	 Кастурба,	
която	 починала	 в	 килията	 като	 политически	
затворник.

Портретите	на	двамата	са	рисувани	от	Ге–
оргиев	през	1935	г.	В	експозицията	се	откро–
яват	 портрет	 на	Беинса	Дуно	 –	 българският	
учител	 Петър	 Дънов,на	 индийския	 писател,	
поет	и	философ	Рабиндранат	Тагор,	както	и	

на	индийския	държавник	и	баща	на	Индира	
Ганди	–	Джавахарлал	Неру.

Работите	му	ни	бяха	предоставени	от	въз–
растен	детски	лекар	колекционер,	който	цял	
живот	ги	е	събирал,	разказва	директорът	на	
ОУ	 „Алеко	 Константинов“	 Красимир	 Анге–
лов.

Георгиев	(1888–1962)	е	един	от	най–из–
вестните	в	чужбина	варненски	художници.	
Пътешества	 из	 Индия,	 Бразилия,	 Италия.	
Следва	живопис	в	Санкт	Петербург	и	е	уче–
ник	 на	 Николай	 Рьорих.	 По	 политически	
причини	творчеството	му	у	нас	по	времето	
на	социализма	не	е	било	популярно,	но	в	
чужбина	е	известен	и	търсен	от	влиятелни	
световни	колекционери.

УЧИЛИЩЕ сТАНА ГАЛЕРИя НА БЪЛГАРИН, РИсУвАЛ ГАНдИ И АйНЩАйН

Екатерина Терзиева, препечатка	от	в.“Труд“,	20.04.2011	г.
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ЛЮБИМИ МЕсТА в НАШИя ГРАд

ПЛОВДИВсКИте КъщИ
тема с продължение: 

КъщАтА нА Д-Р сОтИР АнтОнИАДИ - стАРИннА АПтеКА “ХПИПОКРАт”

В	пловдивската	възрожденска	аптека	„Хи–
пократ”,	превърнатата	в	музей	на	фармацията	
все	още	пазят	автентичните	пособия	за	праве–
не	на	лекарства.

Сред	 сградите	 в	 резервата	 “Старинен	
Пловдив”	има	много	бижута,	но	едно	от	тях	е	
уникално	–	къщата	със	старата	аптека	на	д–р	
Сотир	Антониади.	Неголямата	двуетажна	сгра–
да	в	центъра	на	Трихълмието	и	днес	се	заема	
от	богата	експозиция,	посветена	на	историята	
на	фармацията	в	Пловдив	и	Пловдивско.	

Къщата	 е	 построена	 в	 типичния	 стил	 на	
старите	пловдивски	къщи	през	1872	г.	от	д–р	
Антониади	–	един	от	първите	дипломирани	ле–
кари	преди	Освобождението	и	изтъкнат	пред–
ставител	на	гръцката	общност	в	Пловдив.	Не–
далеч	от	сградата	през	1845	г.	е	била	открита	
една	от	първите	аптеки	в	България,	наречена	
“Галений”,	 собственост	на	лекаря	и	участник	
в	национално–освободителното	движение	д–р	
Владо.	Наблизо	до	“Хипократ”	са	били	и	апте–
ките	на	други	трима	видни	общественици	и	ле–
кари	от	периода	преди	Освобождението	–	д–р	
Иван	Богоров,	д–р	Рашко	Петров	и	д–р	Стоян	
Чомаков.	

Масивната	сграда	е	построена	в	симетрич–
ната	планова	схема	от	19–и	век.	Остъклената	
врата,	 на	 едно	 стъпало	 от	 улицата,	 въвежда	
към	крилото,	използвано	като	действаща	ап–
тека	от	средата	на	19–и	век.	С	вкус	са	изваяни	
в	бароков	стил	конзолите	на	еркера,	корнизът	
над	втория	етаж	и	на	входната	дворна	врата.	
Дворът	на	места	е	покрит	с	каменна	настилка,	
в	градината	има	лечебни	растения,	а	лятната	
стая	допълва	усещането	за	романтика	в	ста–
рата	аптека.	Тя	е	била	разположена	в	призе–
мието	на	къщата,	а	горният	етаж	се	използвал	
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като	жилище	и	като	лаборатория	за	приготов–
ление	на	лекарствата.

Търговската	 част	 на	 аптеката	 и	 старата	
“ахтарница”	са	на	първото	ниво.	В	аптеката	са	
запазени	няколко	оригинални	дървени	стелажа	
с	орнаменти	и	дърворезба.	Те	са	били	доста–
вени	от	Виена	в	края	на	ХІХ	век.	По	лавиците	е	
подредена	т.нар.	вазерия	–	съдове	от	кристал	и	
порцелан	за	съхранение	на	медикаменти,	мехле–
ми	и	лечебни	етерични	масла.	Кристалните	вазе–
рии	са	с	цвят	опал,	тюркоаз,	изумруд	и	рубин.	
Те	са	внесени	от	Виена	и	Берлин	преди	повече	
от	100	г.	На	един	от	стелажите	е	специално	под–
редена	т.нар.	“царска	вазерия”	с	позлатени	ор–
наменти.	Тя	е	произведена	в	Берлин	през	1890	
г.	и	по–късно	набавена	от	неизвестна	старинна	
аптека,	която	е	имала	лиценз	да	произвежда	и	
доставя	 лекарства	 за	 царското	 семейство.	На–
времето	само	по	една	аптека	в	един	град	е	има–
ла	такива	права.	Затова	съдовете,	в	които	са	се	

съхранявали	 лекарствата	 и	 съставките,	 изпол–
звани	в	тези	аптеки,	са	с	пищна	украса,	позлата	
и	рисунки.	

Истинска	
атракция	 на	
щанда	 е	 ста–
рата	 метал–
но–звънкова	
сметководна	
каса.	 Тя	 е	
била	 открита	
в	 шуменско	
село	и	съхра–
нена	 в	 Плов–
див.	 Обковът	
е	 изработен	
от	 метал,	 от	
който	 са	 се	
п р о и з в е ж –
дали	 бойни	
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оръжия.	Въпреки	че	е	произведена	през	1903	
г.,	касата	работи	и	до	днес.	

В	 централната	 част	 на	 търговското	 поме–
щение	са	поставени	позлатените	барелефи	на	
древногръцкия	лекар	Хипократ,	на	бога	на	ме–
дицината	Асклепий	и	на	богинята	на	здравето	
Хигия.	

В	една	
от	 стаите	
на	 пър–
вия	 етаж	
е	 запазена	
обстанов–

ката	 от	 старите	 ахтарници.	
В	 България	 думата	 “ахтар–
ница”	се	среща	в	речника	на	
Найден	 Геров	 и	 се	 тълкува	
като	място	 за	 продажба	на	
билки,	 лечебни	 материали	
от	животински	произход	и	колониални	стоки.	
В	ахтарницата	на	старинната	аптека	“Хипократ”	
има	само	експонати,	свързани	с	лечебния	про–
цес.	 Тук	 са	 запазени	 инструменти	 и	 уреди,	 с	
които	са	се	извличали	лекарствените	вещества	
от	растения	и	са	се	правели	тинктури.	В	това	
помещение	са	запазени	автентичните	везни,	из–

ползвани	от	аптекаря	Методи	Стратиев	от	Хас–
ково,	сподвижник	на	Левски.	

Към	 втория	 етаж	 на	 къщата	 води	 малко	
дървено	стълбище	със	запазен	в	отлично	със–
тояние	дървен	парапет	и	вътрешен	прозорец.	
В	малкия	вестибюл	е	чакалнята,	обзаведена	с	
изящна	масичка	и	автентични	столове	с	дър–
ворезба.	Стените	и	дамаските	на	мебелите	са	
издържани	в	синьо	и	охра.	Таваните	на	всички	
стаи	 на	 втория	 етаж	 на	 къщата	 са	 уникално	
изографисани	с	изписани	розети	и	растителни	
орнаменти.	 В	 едно	 от	 помещенията	 се	 пази	
богата	библиотека	със	старопечатни	фармако–

пеи	на	Дюрвал	и	Хагер,	изда–
вани	в	началото	на	19–и	и	на	
20–и	век	на	френски,	немски,	
чешки	и	руски	език.	Тук	може	
да	се	види	и	книгата	“Лекар–

с т в еник ”	
на	 свети	
Йоан	 Рил–
ски,	 изда–
дена	 през	
1846	г.	в	Букурещ.	Половината	от	изданието	
съдържа	молитви,	а	другата	половина	–	рецеп–

ти,	които	и	до	днес	се	използват	в	народната	
медицина.	

В	 другата	 стая	 на	 горното	 ниво	 е	 бил	
складът,	или	т.нар.	асистентско	помещение.	
Тук	могат	да	се	видят	колби,	епруветки,	дес–
тилатори,	микроскоп,	везни	с	тежести.	Една	
от	везните	е	поставена	във	вакуум	в	стъклен	
контейнер,	 защото	 се	 смята,	 че	 изолирана	
по	този	начин	от	външни	влияния	е	най–точ–
на.	Запазени	са	няколко	преси	за	различен	
размер	тапи	за	аптекарски	шишенца.	Любо–
питен	 е	 дизайнът	 на	 пресите	 –	 изработени	
са	от	метал	във	формата	на	крокодили.	Ха–
ваните	 за	 корени,	 билки	 и	 семена	 пък	 са	
изработени	от	различни	материали	–	дърво,	
бронз,	мед,	ахат,	желязо	и	порцелан.	В	ма–
лък	прибор	от	дърво	и	метал,	оборудван	със	
специални	плаки,	са	се	отливали	желатинови	
капсули.	С	друга	машина	са	били	изсичани	
различни	 по	 размер	 таблетки.	 Уникален	 е	
глиненият	филтър,	произведен	в	Манчестър	

през	1830	 г.	Той	е	бил	притежание	на	д–р	
Рашко	Петров	и	използван	в	собствената	му	
аптека	през	втората	половина	на	19–и	век.

По	стените	са	окачени	оригинални	дипло–
ми	 на	магистър–фармацевти	 от	 онова	 време,	
завършили	 в	Полша,	 Чехия,	Австро–Унгария,	
Франция.	През	19–и	век	е	имало	задължител–
но	изискване	собствениците	на	аптеки	да	имат	
висше	фармацевтично	образование.	Сред	ек–
спонатите	е	и	дипломата	на	първия	магистър–
фармацевт	д–р	Леон	Бергер,	открил	аптека	в	
Карлово.	Тя	и	до	ден	днешен	носи	неговото	
име.	

Къщата	на	д–р	Сотир	Андониади	е	пре–
върната	в	музей	на	фармацията	на	18	сеп–
тември	1981	г.	Тогава	тук	е	открита	един–
ствената	 по	 рода	 си	 в	 България	 музейна	
сбирка	и	е	възстановена	старата	пловдив–
ска	аптека,	в	която	и	до	днес	работи	щанд	
за	продажба	на	съвременни	лекарства.	Съ–
щата	година	в	града	се	е	състоял	първият	
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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

httр://www.sеgаbg.соm/оnlinе/nеw/

Таня Пилева - библиотекар

РЕФЕРЕНдУМ

Училищното ръководство благодари на родителите на учениците от 1 а 
клас за тяхната съпричастност и подкрепа.  Отново те успяха да създадат ис-
тинска празнична атмосфера в класната стая на своите деца с подаръците, 
които им бяха подготвили - великденски зайци и пиленца. 

Учениците от 1а с радост очакват Великден!  нека този голям християн-
ски празник донесе в душите ни вяра, обич и доброта!

Изпращайте	своите	идеи	и	предложения	на	редакционния	адрес:	

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

ЧЕсТИТИМ РОждЕНИТЕ дНИ НА всИЧкИ, РОдЕНИ ПРЕз ТАзИ сЕдМИЦА, 
с ПОжЕЛАНИЕ зА вЕсЕЛИ вЕЛИкдЕНскИ ПРАзНИЦИ.

национален	симпозиум	по	история	на	фар–
мацията	 в	 българските	 земи,	 посветен	 на	
1300	 годишнината	от	създаването	на	бъл–
гарската	 държава.	 След	 реставрацията	 на	

къщата	 е	 запазена	 автентичността	 както	
на	фасадата,	 така	 и	 на	 интериора.	 Вътре	
са	 съхранени	 оригиналните	 декоративни	
фрески	по	таваните.


