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Седмичен план
за времето от 02.05. до 05.05. 2011 г.                                                  

                                     
понеделник            Дежурни класове за седмицата са:
02.05.2011 г.         4 в  клас – начален курс – кл. р–л Г. Стоицова
               6 в  клас – среден курс – кл. р–л Р. Зафирова
                                                  Отг.:  дежурни учители

                    12.30 ч. ЧК с 6–а на тема „Как да разбираме и ценим  другия  пол”
                                                                Отг.: З. Петрова, Л. Парапанова

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             

визитКа

Бр. 21, година 2, 2 май 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

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

 Учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Але–

ко Константинов“ от 2000 година.

 Завършила ВИФ, специалност Учител по физическо 

възпитание и треньор по плуване. 

 Майстор на спорта по плуване.

 СУ „Климент Охридски“ – прекалификация по сур–

допедагогика.

 Професионално – педагогическа специализация по 

„Тенденции и иновации в съвременната педагогическа 

практика на училищното физическо възпитание и спорт“ в 

Тракийски университет, Стара Загора.

 Носител на Втора професионално – квалификаци–

онна степен.

ГАЛИНА АтАНАсОвА 

МИНЕвА
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вторник       12.30 ч.  Оперативка  
03.05.2011 г.                                                      Отг.: Директор 

                   12.30 ч. ЧК с 6– г  на тема „Как да разбираме и ценим  другия пол”
                                                                    Отг.: З. Петрова, Г. Минева

сряда         10.00 ч. Външно оценяване по български език –  4 клас 
04.05.2011 г.                                                    Отг.: ПД УВД

              12.30 ч. ЧК с 6– б на тема „Как да разбираме и ценим  другия пол”
                                                              Отг.: З. Петрова, Н. Атанасова

четвъртък    10.00 ч. Външно оценяване по математика – 4 клас 
05.05.2011 г.                                                   Отг.: ПД УВД

               12.30 ч. ЧК с 6–6 в на тема „Как да разбираме и ценим  другия пол”
                                                               Отг.: З. Петрова, Р. Зафирова 

БИБЛИОтЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНтЪР

парад на приКазните герои

На 20 април в двора на училището беше проведен „Парад на приказните герои“, посветен 
на 23 април – Световния ден на книгата и авторското право. Това начинание е традиционно – 
провежда  се за четвърта поредна година. Организира се от училищната библиотека. 
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Всяка година учениците от начален курс участват с голяма радост и желание. За тях е го–
лям празник, вълнението е приповдигнато! Облечени като любимите си герои от приказки,  те 
весело и гордо крачат пред своята публика – красиви Пепеляшки, спящи красавици, феи, ала–
диновци и какви ли не превъплъщения измисля детската им фантазия!

Накрая всички участници получават грамоти за отличното си представяне.

                                                                   
някои от наградените съчинения от литературния конкурс, 

обявен по повод 23 април - световен ден на книгата и авторското право:

аз оБичам да чета, заЩото...
Аз обичам да чета, защото е много интересно да пътешествам из целия свят, без дори да 

направя крачка. Също така обогатявам и попълвам речника си с думи. Полезно е да чета, защо–
то, вместо да си развалям очите пред компютъра, мога да науча нещо важно или любопитно.

Като чета, аз установявам дали книгата е хубава, или лоша. Мога да я чета по всяко време 
и няма да се ядосвам, че компютърът се е развалил или че са спрели тока поради авария.

Записвам в читателския си дневник всички прочетени книги. А като ги отбелязвам в него, 
запомням любопитните факти и мога да ги проверявам и да си ги припомням. Така се обога–
тявам.

Аз чета приказки, стихотворения, разкази, вестници, списания и комикси, но много ми ха–
ресва да чета детски романи и енциклопедии. Енциклопедиите ме привличат, защото научавам 
любопитни факти за животните, природата и света.

Всички книги са ми интересни, но романите са ми любими с това, че се привързвам към 
героите и свиквам с тях. И понеже романите са дълги, аз мога да имам много приключения, 
докато ги чета.

Любимите ми романи са „Пипи Дългото чорапче”, „Карлсон, който живее на покрива”,  
„Приключенията на Лукчо” и „Питър Пан”. Пипи е много силна, Карлсон може далети и посто–
янно се хвали, Лукчо е храбър и хитър, а Питър Пан е самодоволен и също може да лети. 

Всеки от героите на книгите има свои способности, отличава се от другия и има своя ис–
тория, както всеки човек.

                                           Мартин Димитров Христев, ученик от 2 в клас
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Здравка Петрова – педагогически съветник

УЧИЛИЩЕ зА РОдИтЕЛИ 

АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА, ЗАЩОТО...

Обичам да чета, защото художествените текстове ми помагат да се пренеса в свят, пълен с 
красота, а научните  –  да узнавам повече за света и историята. Ако книгите не съществуваха, 
хората нямаше да бъдат толкова умни. Всяка прочетена книга ми помага да обогатявам културата 
и знанията си. Благодарение на нашата писменост, създадена от светите братя Кирил и Методий, 
аз продължавам да съм любопитен и да уча повече неща.

 За мен книгата е широко отворен прозорец към света и като чета, аз непрекъснато го опоз–
навам.

                                                          Константин Кънчев, ученик от 2 в клас

АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА, ЗАЩОТО...

Да четеш книги е много полезно и приятно, защото те ти дават много от това, което искаш 
и трябва да знаеш за живота и света. Детските книги с героите и историите в тях дават простор 
на детското въображение. Енциклопедиите ни  помагат да научим нещо ново за миналото и бъ–
дещето на нашата планета, за растенията и животните.

Чрез книгите ние можем да мечтаем, а това е много хубаво! От тях се учим да обичаме от 
сърце, да правим разлика между добро и лошо,  красиво и грозно, лъжа и истина. Те ни помагат 
в труден момент. Книгите са истински и верен приятел за този, който ги обича и чете от сърце.

За читателя  те стават прозорец към света на мечтите и науката и откриват един нов свят.

                                           Александра Шикренова, ученичка от 2 в клас

 Таня Пилева – библиотекар

Добрите родители съумяват да правят 
връзка между доброто поведение и специални–
те случаи, т.е. да наградят добрата постъпка с 
нещо специално. Например: „Днес бяхте напра–
во чудесни, деца. Затова мама и аз решихме да 
отидем да ядем сладолед.” Не е необходимо 
наградата да е непременно сладкиши, по–под–
ходящо е да е някакво съвместно забавление: 
ресторант, кино, излет и др. Не подарявайте 
специалните случаи! Стремете се да ги свърже–
те с някаква заслуга, старание или усилие от 
страна на детето. 

Удачно е например да се използват лю–
бимите занимания на децата като поощрения. 
Компютърните игри, време в интернет, излиза–
не с приятели са само част от тях. Използвайте 
ги така: първо задълженията, после забавлени–
ята. „Изчисти си стаята, после можеш да сед–
неш на компютъра”. „Довърши си домашните и 
след това ще гледаш телевизия.” Не попадай–
те в капана на обещанието: „Ще си науча след 
като свърши филма”.

Всеки път, когато детето ви заслужи някое 
свое любимо занимание, не забравяйте да до–
бавите нещо насърчително: „Сигурно се радваш, 
че се справи бързо с уроците. Чудесно е, че ще 
имаш повече време за игра днес. Дори можем 
да поиграем заедно.” Съществуват и специални 
привилегии, като оставането до късно вечер–
та или преспиването у някой приятел. Добре 
е да се внимава поощренията да са адекватни 
спрямо заслугите. Децата не трябва да започ–
нат да си мислят, че при всяка добра постъпка 
ще получат непременно награда. Нужно е да 
разберат, че доброто поведение е важно, прос–
то защото е правилно. Винаги когато прилагате 
някакви морални или материални поощрения, 
добавяйте по няколко благодарствени и насър–
чителни думи.

Наблягайте на доброто поведение, а не на 
поощрението.

По книгата на Сал Сивиър 
„Децата гледат от нас”

пооЩренията
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УЧИЛИЩЕН ЖИвОт

УЧЕБНА РАБОтА
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Извънкласна дейност

Химична магия

По инициатива на Международния съюз за 
обща и приложна химия и на ЮНЕСКО и с ре–
золюция на ООН 2011–та е обявена за Междуна–
родна година на химията. Обединяващата тема 
е  мащабното приложение на химията както в 
съвременния, така и в бъдещия живот на хората.

Идеята да се акцентира на  присъствието на 
химията в ежедневието ни по забавен, интерак–
тивен начин, стана водеща и в демонстрациите, 
направени на „Празника на химията”, проведен 
на 21 април в училището ни по идея на госпожа 
Топчийска – учител по химия. Ученици от 7б и 7в 
клас участваха с три отбора в забавно състеза–
ние с решаване на кръстословици и експеримен–
тални задачи за разпознаване на безцветни раз–
твори.   Като с магическа пръчка, без химикали 

и флумастери, върху празните листчета, които 
експериментаторите нагряваха, се изписа думата 
„ХИМИЯ”. „Тайното им оръжие” се оказа сярна–
та киселина. Поучителен беше и малкият пожар 
с една от буквичките „И”, който беше ”овладян” 
успешно – доказателство, че за всяко нещо в 
химията трябва да има прецизно дозиране. Уче–
ници от 7в и 7б клас представиха изработени 
от тях презентации с информация за химични 
елементи, които не се изучават в 7 клас.

За гостите на шоуто на седмокласниците 
химици имаше подарък – картина с цветя. Пър–
воначално невидими, но след това с помощта 
на химичните вещества, те оживяха.

            Анелина Божкова, 6–ти в клас, 
клуб „Репортери”

ден на таланта
На 21.04. в нашето училище се проведе дългоочакваният Ден на таланта. Училищният двор 

бе украсен с рисунките на всички млади художници, които се включиха в двата конкурса: „Зе–
мята – наш дом” и „Илюстрация към любима приказка или книга”. Посветихме своя празник на 
творчеството и въображението на две бележити дати: 22 април – Международен ден на Земята и 
23 април – Международен  ден на книгата и авторското право.
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Ние, учениците от Основно училище „Алеко 
Константинов” обичаме да пеем, танцуваме и 
да рисуваме. С желание се включваме в дей–
ности, на които можем да покажем своя талант 
и умения. Защото няма нищо по–приятно след 
тежка учебна седмица, събрани около „сцена–
та” да покажем на какво сме способни.

Това беше един прекрасен слънчев ден. 
Събрахме се всички ученици от V до VІІ клас 
в двора на училището, за да проведем нашия 
Ден на таланта. Госпожа Петрова изготви сце–
нария, помогна за организацията, а изпълне–
нията предостави на нас, учениците.

В слънчевия следобед всички бяхме в двора 
на училището. Не беше необходимо някой да ни 
приканва. С интерес следяхме музикалните из–
пълнения. Много добре се представиха всички 
участници: Велина от 6а, Теодора от 5а, Алек–
сандра от 6а, момичетата от 6в клас – Христиана, 

Антоанета, Симона, Антония, Христина. Всички 
с интерес слушахме изпълнението на китара на 
Йоан от 7 клас. Ръкопляскахме и припявахме 
заедно с участниците. Ние им се усмихвахме, а 
слънцето се усмихваше на нас. 

Доволни и щастливи от малкия празник, 
ние дълго време не искахме и не можехме да се 
приберем, а играхме в двора, като разглежда–
хме изложбата, подготвена от рисунки на наши 
съученици. Радостта ни беше пълна, защото 
знаехме, че ни предстоеше големият празник 
Възкресение Христово и малката почивка от 
няколко дни, през които нямаше да учим.

И правилно е казал някой, че най–добре се 
почива след добре свършена работа. С такива 
мисли и чувства се отправихме към домовете 
си, за да се отдадем на почивката и очаквания–
та за нови преживявания, свързани със светлия 
празник – Възкресение Христово.                              

Младите таланти се вълнуваха, обхванати от сценична треска. Но ръкоплясканията на техните 
съученици и приятели бързо стопиха напрежението и вдъхновиха участниците. Песни в различен 
стил и език огласиха квартала – български и английски, народни и съвременни. Изпълнители и 
зрители искрено се забавляваха.

Здравка Петрова – педагогически съветник

денят на таланта в нашето УчилиЩе

Ирен и Христиана от 6в клас, клуб „Репортери”
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ПРАзНИЦИ

меЖдУнародни празниЦи

паметни дати

празничен Календар

02 май
135 години от избухването на априлско-

то въстание (20 април 1876 ст.ст.)

ден на цар Борис първи покръстител, 
български хан и княз (852 – 889) (неизв. – 907). 
Отбелязва се всяка година в Плиска. Борис І 
Михаил (ІХ век – 2 май 907) е български вла–
детел, който налага християнството и въвежда 
славянската писменост в България. Той управ–
лява от 852 до 889 г. и за кратко в 893 г., ко–
гато детронира първородния си син Владимир 
Расате и възкачва на престола другия си син 
Симеон.

04 май 
85 години от рождението на владимир 

попов – български юрист и библиотековед 
(1926 – 1996). 

05 май 
135 години от излизането в Букурещ на 

в. “нова България” под редакцията на Христо 
Ботев. 

165 години от рождението на Хенрих 
Сенкевич – полски писател (1846 – 1916).

06 май
70 години от рождението на гена димит-

рова – българска оперна певица (1941). 

155 години от рождението на иван мърк-
вичка – български художник  (1856 – 1938)

ден на храбростта и  Българската армия. 
През 1880 г. се отбелязва за първи път с Указ 
на княз Александър І Батенберг като Празник 
на кавалерите на Ордена  за храброст. Офици–
ален празник.

03 май
Световен ден  на свободата на печата. 

Отбелязва  се за първи път през 1992 г. по ини–
циатива  на ЮНЕСКО от 3 май 1991 г., утвър–
дена с решение 48/432 на Общото събрание 
на ООН от 20 декември 1993 г. В България се 
отбелязва от 1994 г. На същия ден се присъжда 
Световната награда на ЮНЕСКО за свобода на 
печата „Гилермо Кано”.

07 май
ден на радиото и телевизията. На този 

ден, през 1895 г., руският учен Александър С.  
Попов демонстрира изобретения от него уред 
за предаване и приемане на информация по 
електрически път на големи разстояния без 
проводник. През 1899 г. той включва към уреда 
телефонна слушалка и създава възможност за 
слухово приемане на сигналите.

Свети Георги Победоно–
сец (275–281г. – 23 април 303 
г.) е войник в Римската им–
перия, който е почитан като 
мъченик за Христовата вяра. 
Свети Георги е един от най–
почитаните светци в Източно–
православната църква. 

Роден в Кападокия (Мала 
Азия), на 20 години му е да–

дена военната титла трибун, след като се проя–
вява като пълководец. През 303 г., по време на 
управлението на император Диоклециан, е убит, 
тъй като е защитавал християнската вяра.

На иконите Св. Георги Победоносец е 
изобразяван винаги на кон, а в краката му 
лежи убитата от него ламя.

Младият Георги следва пътя на баща си и 
постъпва на служба в армията, където се проя–
вява като добър войник и бързо се издига във 
военната йерархия. По това време е разпреде–
лен в Никомедия и служи в личната гвардия на 
Диоклециан.

Според житиепиството през 303 г. Диокле–
циан издава едикт за систематично преследва–
не на християните в цялата империя. Счита се, 
че неговият съимператор Галерий е главният 
отговорен за това решение. На Георги е запо–
вядано да вземе участие в преследванията, но 
вместо това той се открива като християнин и 
критикува решението на императора. Разяре–
ният Диоклециан нарежда Георги да бъде под–
ложен на мъчения и да бъде екзекутиран като 
предател.

свЕтИ ГЕОРГИ ПОБЕдОНОсЕЦ
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В българския народен календар Гергьовден 
е един от най–големите празници. Познат е с име–
ната Гергьовден, Гергевден, Гюрговден, Герги. 

Празникът е календарно обвързан – праз–
нувал се е на 23 април (днес се празнува на 
6 май) и се чества във всички територии, на–
селени с българи. С него започва лятната по–
ловина на стопанската година, завършваща на 
Димитровден. Това му разположение в праз–
ничния календар определя и изключително бо–
гатата му обредност, обхващаща всички обла–
сти от стопанския и социален живот на хората. 
Гергьовден се празнува в чест на Св. Георги, 
традиционно схващан като повелител на про–
летната влага и плодородието (отключва изво–
рите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда 
и наглежда полята и посевите), покровител на 
земеделците и най–вече на овчарите и стадата. 

Много древен по своя характер, днес все още 
няма пълно единство в мненията за произхода 
на този празник. Според някои автори той идва 
от тракийската древност, според други е сла–
вянски по произход, има и хипотези, че следите 
му се губят в далечното минало на прабългари–
те от Азия.

В нощта срещу празника, преди да про–
пеят петлите, хората отиват на някоя ливада 
или поляна, където се търкалят в утринната 
роса, защото народното вярване твърди, че 
по това време на годината всичко е „повито 
с блага роса“.

Гергьовден в България се нарича денят, в 
който се чества Свети Георги Победоносец, 6 
май. Обявен е за официален празник в Репу–
блика България, както и за Ден на храбростта 
и Българската армия. 

        Таня Пилева – библиотекар

  Анелина Божкова, 6–ти „в” клас,клуб „Репортери”

здРАвЕ

Ако паднете  и се нараните, обърнете се 
към нас–екипа за първа долекарска помощ. 
Ние сме момичетата от 6–ти ”в” клас: Анели–
на, Антоанета, Антония, Ваня, Елица, Полина, 
Симона, Теодора, Христиана и Христина. Да 
оказваме първа помощ, ни научиха  приятелите  
от Българския младежки червен кръст в рам–
ките на съвместна инициатива на ОУ „Алеко 
Константинов” и БЧК – гр. Пловдив.

Важно  е да се знае, че ако някой постра–
да, човекът до него трябва да запази самооб–
ладание, за да знае какво да обясни на 112 и 
как  да му окаже първа помощ.  Защото, до–
като дойде лекарският екип, тази помощ може 
да бъде и животоспасяваща.

Ако пострадалият е в безсъзнание, трябва 
да се обърне странично. Свита / „бито куче”/ 
е позата, в която се  поставя човек в шок. Счу–
пената кост се обездвижва, а това става лес–
но, дори с тетрадка. При силен кръвоизлив, 
раната трябва да се тампонира и да се стегне. 
Знаем още и как да реагираме при различните 
степени на изгаряне, как се правят превръзки  
на дълбоки и по–повърхностни рани. 

Всичко това имаме възможност да научим  
на срещите с приятелите ни от младежкия чер–
вен кръст. Полезно и интересно е.  А и се забав–

ляваме. Не липсват и комични ситуации, когато 
някоя от нас се наложи да стане манекен–по–
страдал. Симона  дотолкова се вживя в  изгаря–
нията, които имаше, че чак  заохка от болки и 
замоли за нежно отношение към мехурите си.

Вече минахме и първите си практични и 
теоретични изпити. Предстоят състезания. На–
дяваме се на добро представяне. 

Все още нямаме амбициите да бъдем учи–
л и щ н и я т 
„животос–
п а с я в а щ 
екип”, но 
поне можем 
да ви почис–
тим  и пре–
вържем ох–

лузванията 
от футбола 
на двора. 
Играйте на 
воля, мом–
чета и мо–
мичета!

      SOS – 112 „АЛЕкО”
  НА  ЛИНИЯ Е ЕкИПЪт зА ПЪРвА  дОЛЕкАРскА ПОМОЩ
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 Джоро Иванов 5б клас

се събира водата, 
която изтича от ос–
таналите. Долното 
езеро дава началото 
на река Джерман.

В близкото ми–
нало стъпаловидни–
ят циркус на Седем–
те езера и самата 
езерна група се е 
наричал Еди гьол, а езерата – Едигьолски. Отдел–
ните езера са носили имена, различни от днеш–
ните. Те са се казвали както следва: Сълзата–Баш 
гьол, Окото – Чанак гьол, Бъбрека – Кара гьол, 
Близнака – Чифте гьол, Трилистника – Средния 
гьол. Последните две езера – Рибното и Долното, 
не са имали самостоятелни имена. 

Окото е най–дълбокото от ледниковите езе–
ра на територията на Балканския полуостров и 
предпоследно езеро по един от най–популярните 
алпийски маршрути в нашите планини – обикол–
ката на „Седемте рилски езера“. Подходът към 
езерото започва при стръмния склон до южната 
част на езерото Бъбрека и следва отточната река 
на Окото. Оттам маркираната с червено пътека 

следва североизточната брегова линия и продъл–
жава стръмно нагоре през поредица от серпенти–
ни до най–високото езеро от групата – Сълзата. 
На 25.10.2005 г. двама български водолази – Ру–
мен Железаров / „Водолазен център Марина Ки–
тен“ /и операторът Владимир Веков за първи път 
в историята на водолазното дело в България из–
вършват уникално спускане в езерото, като дос–
тигат най–дълбоката му точка – 37.7 и установяват, 
че дълбочината му през годините се увеличава. 
Двамата водолази даряват на катедра „Обща и 
приложна хидробиология“ към СУ „Климент Ох–
ридски“ дънни седиментни отлагания и водни 
проби, които след анализ на учените с ръководи–
тел проф. д. б. н.  
Яна Топалова по–
казват изключи–
телна чистота на 
водата.

При тихо и 
слънчево време 
те са спокойни 
и бистри, а при 
буря – тъмни, 
страшни и разпе–
нени. През зима–
та те замръзват 
и се покриват с 
дебел сняг.

ПРЕдстАвЯМЕ вИ...

НЕПОвтОРИМИ кЪтЧЕтА От БЪЛГАРскАтА ПРИРОдА

Седемте рилСКи езера
Седемте рилски езера са едно от най–краси–

вите места в България. Те са група езера с лед–
ников произход, разположени в Рила планина. 
Това е най–посещаваната от туристи езерна гру–
па в България, част от Стоте национални турис–
тически обекта. Езерата се намират в Дамгския 
дял на Северозападна Рила между 2100 и 2500 
метра надморска височина. Те са разположени 
стъпаловидно – вдлъбнатини по склона на плани–
ната, като отделните езера са свързани помежду 
си чрез малки поточета. При преминаването на 
водата по тези поточета са образувани малки во–
доскоци и водопади.

Името на всяко от Седемте рилски езера има 
връзка със специфични външни особености на да–
деното езеро. Това, което е разположено на най–
голяма надморска височина, носи името Сълзата 
заради прозрачността на водите, които предлагат 
видимост в дълбочина. Следващо по височина е 
Окото, което е с почти идеална овална форма. 

Окото е най–дълбокото циркусно езеро в Бълга–
рия – 37,5 м. Бъбрека е езерото с най–стръмните 
брегове от цялата група. Четвъртото езеро е Близ–
нака. То е най–голямото по площ от Седемте рил–
ски езера. Езерото Трилистника е с неправилна 
форма и невисоки брегове. Най–плиткото е Риб–
ното езеро. Най–ниското е Долното езеро. В него 



зНАЕтЕ ЛИ, ЧЕ ...

ХаУърд Картър е отКивател на гроБниЦата на тУтанКамон

Джоро Иванов – 5б клас

ЛЮБИМИ МЕстА в НАШИЯ ГРАд

пловдивСКите КъЩи
тема с продължение: дановата КъЩа
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Хауърд Картър 
(9 май 1874 — 2 март 

1939) е британски архео–
лог и египтолог, известен 
с откиването на гробни–
цата на Тутанкамон в До–
лината на царете, Луксор, 
Египет.

Син е на художник–
анималист, от когото на–
следява таланта да рису–
ва. Хауърд Картър е едва 

на 17 години, когато Пърси Нюбери, млад 
египтолог, го наема да прерисува с акварел 
фреските от гробниците на Бени Хасан.

По–късно работи върху погребалния храм 
на Монтухотеп в Деир ел–Бахари. Работи с 
Флиндърс Петри в Тел ел–Амарна, но рабо–
тата му не се харесва на археолога. Картър 
отива в Деир ел–Бахари, за да възстанови ба–
релефите в храма на Амон, построен от Ха–
тшепсут. Среща се с Гастон Масперо, който 
оценява работата му. През 1899 французи–
нът му предлага работа в египетската архе–
ологическа служба като Главен инспектор на 
паметниците в Горен Египет, от която той се 
отказва през 1905 след скандал.

Няколко години по–късно, през 1907 г., 
Картър се запознава с лорд Карнарвон, ен–
тусиазиран аматьор, който бил готов да пре–
достави на Картър необходимите средства, 
за да продължи работата си. Скоро Картър 
става надзорник на всички разкопки на лорд 
Карнарвон.

Лорд Карнарвон финансира археолога 
за издирването на гробницата на непознатия 
дотогава фараон Тутанкамон. На 4.11.1922 
г. Картър намира гробницата на Тутанкамон 
– единствената, която не е била ограбвана, в 
Долината на царете близо до Луксор, Египет. 
На 16.02.1923 г. отваря погребалната камера и 
пръв вижда саркофага на Тутанкамон.

След като описва разнообразните на–
ходки, Картър се оттегля от археологията 
и става колекционер. Умира в Англия през 
1939 г. на 65–годишна възраст. Смъртта на 
археолога на такава преклонна възраст се 
изтъква най–често от скептиците като дока–
зателство, опровергаващо идеята за „про–
клятието на фараоните“ – чума, причинила 
смъртта на хората, осквернили гробницата 
на Тутанкамон.

Хауърд Картър е погребан в гробището 
Рutnеу Vаlе в западен Лондон, Великобритания.

Дановата къща е изградена  върху извисена 
скала и гледката към нея откъм ул. “Съборна” 
е великолепна. Разположена е в красив двор, 
приличащ на небесна тераса. В нея е живял 
Христо Груев Данов – основателят на организи–
раното българско книгоиздаване. Затова къща–
та  носи неговото име. 

Отвътре тя е  украсена с богати стенописи 
от медальони и растителни орнаменти, допълне–
ни от пейзажи и портрети на древногръцки фи–
лософи. Запазена е и оригинална зидана печка. 
Днес в къщата се помещава експозицията на от–
дел “Книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския 
край през Възраждането”. 

httр://bvstudiоbg.соm/tоurs/оbjесts/
dаnоvа_kushtа/ – панорамна снимка

Експозицията е посветена на историята на 
книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския край. 
Могат да се видят старопечатни книги, факси–
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дЕЖУРствО

през седмицата дежурни класове бяха: 

4а клас – кл. р–л В. Делчева
6а клас – кл. р–л Л. Парапанова

Дежурните ученици изпълняваха отговорно 
своите задължения.

най-чиста класна стая за изтеклата седмица:

начален курс
1а клас с кл. ръководител Виктория Стойнова
1б клас с кл. ръководител Мариана Чалъкова
2а клас с кл. ръководител Елиана Щерева

Среден курс
6г клас с кл. ръководител Галина Минева

милета, снимки и кни–
ги на първите книго–
издатели от Пловдив.
Тук се проследява  
дейността на Христо 
Г. Данов – основопо–
ложник на модерното 
книгоиздаване в Бъл–
гария, дейността на 
неговата книжарница 
и книгоиздателство. 
Във възстановките на 
класната стая и книго–
продавницата от въз–
рожденската епоха са 

показани учебници и учебни помагала, както и 
печатарска техника и лични вещи на книгоизда–
теля Христо Данов и неговото семейство.

Музеят се помещава в къщата, където е жи–
вял Христо Г. Данов. Тя е  архитектурен памет–
ник от епохата на Възраждането и е със статут 

на национален па–
метник на култу–
рата. В края на м. 
май всяка година 
тук се връчва наци–
оналната награда 

на Министерството 
на културата в об–
ластта на литера–
турата и книгоиз–
даването “Христо 
Г. Данов”.

по материали от:
httр://www.реrо–рublishing.соm/nаgrаdа/zа–hristо–gruеv–dаnоv.html

httр://ivоsо.blоg.bg/turizаm/2006/06/01/stаrinеn–рlоvdiv.4555
httр://www.nаsаmnаtаm.соm/раtерis/Stаrinеn_Рlоvdiv–444.html

Таня Пилева – библиотекар

РЕФЕРЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

честитим 

рождените дни на всички, 

родени през тази седмица, 

с пожелание 

за здраве и късмет.


