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Месечен план – Май
1.	 Изложба	„Моето	училище“
                      Срок: 11.05.2011 г.                   Отг.: М. Бочукова

2.	 Провеждане	 на	 интерактивни	 уроци	 в	 рамките	 на	 ЧК	 с	 учениците	 от	 6	 клас	 на	 тема	 
„Как	да	разбираме	и	ценим	другия	пол“	съвместно	с	фондация	„Младежи	на	къстопът“
                       Срок: 05.05.2011 г.                 Отг.: кл. ръководители 

3.	 Ден	на	ученическото	самоуправление
                      Срок: 09.05.2011 г.                  Отг.: Л. Топчийска

4.	 Патронен	празник	на	ОУ	„Алеко	Константинов“
                      Срок: 11.05.2011 г.                Отг.: педагогически колектив

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             

ВИЗИТКа

Бр. 22, година 2, 9 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

НИкОЛИНА   

ГЕОРГИЕвА ТъРЕвА

Начален	 учител	 в	 ОУ	
„Алеко	Константинов“.

Завършила		ВТУ		“Св.	св.	
Кирил	 и	 Методий”	 	 -	 	 град	
Велико	Търново.

Специализация	ВБШ	към	
УНСС	-	град	София.

Притежава	 IV	 ПКС,	 при-
добита	в	“Тракийски	универ-
ситет”	-	град	Стара	Загора.

ВИЗИТКа

ЛюдмИЛА ГЕОРГИЕвА 

ПАРАПАНОвА

Учител	по	физическо	въз-
питание	и	спорт	в	ОУ	„Алеко	
Константинов“	от	2009	г.

Завършила	 НСА	 „Васил	
Левски“,	гр.	София,	специал-
ност	Треньор	по	кану	 -	каяк	
и	учител	по	физическо	възпи-
тание	и	спорт,	а	също	и	ВТУ	
„Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий“,	
Велико	Търново,	специалност	
Право.

Носител	 на	 пета	 квали-
фикационна	степен.
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5.	 Родителска	среща	с	родителите	на	4	клас	„Избор	на	СИП	и	ЗИП“	за	новата	учебна	година																	
                      Срок: 12.05.2011 г.                 Отг.: ПД УВД 

6.	 Педагогически	съвет	-	предложения	за	награди	по	случай	24	май
                      Срок: 10.05.2011 г.                 Отг.: Директор

7.	 Определяне	на	групите	СИП	и	ЗИП
                      Срок: 17.05.2011 г.                Отг.: ПД УВД

8.	 Годишно	утро	с	първокласниците
                      Срок: 24.05.2011 г.                Отг.: кл. ръководители 1 клас

9.	 Провеждане	на	годишни	утра	с	учениците	от	2-4	клас
                        Срок: 31.05.2011 г.                    Отг.: класни ръководители

10.	 Екскурзия	с	учениците	от	2	клас	до	с.	Крумово,	Асеновград	и	Араповски	манастир
                      Срок: 21.05.2011 г.                   Отг.: кл. ръководители 2 клас

11.	 Участие	на	ученическия	екип	към	БЧК	в	областно	състезание	по	първа	помощ
                       Срок: 23.05.2011 г.                         Отг.: Л. Топчийска, Р. Зафирова

12.	 Екскурзия	с	ученици	от	3	клас	до	Карлово	и	Сопот
                      Срок: 31.05.2011 г.                   Отг.: кл. ръководители 3 клас

13.	 Открит	урок	с	1	а	и	1	б	клас	по		английския	език
                       Срок: 24.05.2011 г.                        Отг.: А. Велева

14.	 Представяне	на	оздравителни	курсове	за	деца	по	методиката	на	Норбеков

                       Срок: 31.05.2011 г.                        Отг.: Директор

сеДМИчен план
За пеРИОДа ОТ 09.05. ДО 13.05.2011 г.

понеделник										 Ден	на	ученическото	самоуправление
09.05.2011 г.                                                              Отг.: ПД УВД

																													 18.00	ч.	Презентация	на	курс	„Здраво,	щастливо	дете“	
																																												по	системата	на	Норбеков
                                                                               Отг.: Директор

																			 	 Дежурни	класове	за	седмицата	са:
																														 4	а	клас	-	кл.	ръководител	В.	Делчева
																														 6	г	клас	-	кл.	ръководител	Г.	Минева	

Вторник 															 12.30	ч.	Педагогически	съвет	-	предложения	за	
10.05.2011 г.													награждаване	на	ученици	по	случай	24	май
                                                                              Отг.: Директор

																													10.00	ч.	Външно	оценяване	4	клас	-	Човекът	и	Природата

сряда																					 Патронен	празник	-	Дейности	по	план
11.05.2011 г.  
      
четвъртък													 10.00	ч.	Външно	оценяване	4	клас	-	Човекът	и	обществото			
12.05.2011 г.                         

петък																	 Проверка	на	ученически	книжки	на	ученици	7	клас
13.05.2011 г.        отг.: кл.р-ли и ПДУВД
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРмАЦИОНЕН ЦЕНТъР

ДаР За УчИлИщнаТа БИБлИОТеКа

Учениците	от	1а	клас	с	класен	ръководител	В.	Стойнова	се	включиха	в	инициативата	«По-
дари	любима	книга	на	училищната	библиотека,	за	да	я	прочетат	и	другите»,	организирана	във	
връзка	с	23	април	-	Световен	ден	на	книгата	и	авторското	право.

Децата	нахлуха	като	малки	лекокрили	птички,	въодушевени	и	радостни,	с	красиви	книжки	
в	ръце,	заедно	с	г-жа	Стойнова,	за	да	донесат	своя	дар	за	училищната	библиотека.

Благодаря	ви	от	все	сърце,	мили	деца!

Някои	от	наградените	съчинения	от	литературния	конкурс,	обявен	по	повод	23	април	-	
световен	ден	на	книгата	и	авторското	право:

Хората	обичат	да	четат,	защото	научни-
те	книги	даряват	знания,	а	художествените	
карат	хората	да	се	пренасят	в	чудни	светове	
като	 героите.	Аз	обичам	да	чета	различни	
четива.	 Енциклопедиите	 са	 ми	 любими.	От	
„Планетата	Земя”	научих	защо	през	нощта	
е	 тъмно,	 какво	 представлява	 снегът,	 защо	
стават	земетресенията.	Получих	отговорите	
и	на	много	други	въпроси	за	заобикалящия	
ни	свят.	Чрез	енциклопедията	”Чудесата	на	
света”	 се	 запознах	 с	 най-изумителните	 по-
стройки,	дело	на	 човешката	ръка	от	древ-
ността	 до	 наши	дни.	От	 книгата	 „100	 най-
удивителни	животни	на	Земята”		научих	не	
само	 за	 света	 на	животните,	 но	 имах	 въз-

можност	да	разбера	какво	невероятно	мяс-
то	е	планетата	ни.	Енциклопедията	за	дино-
заврите	ми	разказа	кога	и	как	са	се	появили	
на	Земята,	как	са	изглеждали,	с	какво	са	се	
хранили,	 как	 са	 отглеждали	 малките	 си	 и	
защо	са	изчезнали.

Обичам	да	чета	и	книги	с	приказки,	 за-
щото	се	пренасям	в	чудния	свят	на	героите	и	
преживявам	техните	приключения.	От	българ-
ските	народни	приказки	разбрах,	 че	най-го-
лямото	богатство	 е	 знанието,	 което	 получа-
ваш	от	книгата.

Атанас Крушев, 
ученик от 2 в клас

 Таня Пилева - библиотекар

аЗ ОБИчаМ Да чеТа, ЗащОТО...
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Здравка Петрова - педагогически съветник

УЧИЛИЩЕ зА РОдИТЕЛИ 

Да МИслИМ ЗаеДнО За пРаВИлнОТО РаЗВИТИе на ДецаТа

Народът,	в	своето	битие,	е	откърмил	много	
мъдрост	в	това	отношение,	която	съдържа	пъл-
ните	и	точни	отговори	на	възникналите	въпро-
си.	Например,	 какво	ни	нашепва	 поговорката:	
„Каквото	възпитаваш	в	детството,	на	него	ще	се	
опреш	на	старини.“	или	„	Каквито	са	родители-
те,	такива	са	и	децата“.	

Народната	философия	 недвусмислено	 по-
казва,	че	децата	естествено	приличат	на	роди-
телите	си	не	само	физически,	но	и	душевно.

И	науката	отдавна	е	установила,	че	децата	
се	раждат	и	развиват	в	полето	на	обичайните	
отношения	и	въздействия	на	възрастните.	Едва	
ли	е	нужно	да	се	доказва,	че	начинът	на	жи-
вот,	 практическото	 ежедневие	 на	 родителите	
и	другите	възрастни	хора	в	най-висока	степен	
предпоставят	съдържанието	и	посоката	на	со-
циалните	прояви	на	децата.	Това	е	така,	защото	
до	пълнолетието	 си,	 те	 спонтанно	 възприемат	
и	личностно	преживяват	външните	въздействия.	

В	този	смисъл	не	е	трудно	да	се	разбере,	че	
извършваното	 днес	 от	 децата,	 е	 извършвано	
вчера	от	родителите,	възрастните.	

Разбира	се,	процесът	на	развитието	на	под-
растващите	поколения	е	много	сложен	и	обясня-
ването	му	винаги	лежи	в	потока	на	многовари-
антността,	 но	 едно	 е	 безспорно,	 че	 жизненият	
възел	„родител-дете“	естествено	играе	ролята	на	
системообразуващ.	 Вероятно	 по	 тази	 причина,	
от	край	време	възпитанието,	като	един	от	факто-
рите	на	развитието	на	детето,	мъчително	е	прео-
долявало	негативите	в	поведението	му.	Кристал-
но	ясно	звучи	народната	мъдрост,	че:	„Дълъг	е	
пътят	на	поучението,	къс	-	на	примера.“

За	 нещастие	 и	 днес	 подрастващите	 гене-
рации	живеят	 и	 се	 развиват	 като	 граждани	 в	
двойните	и	тройни	стандарти	на	живота	на	въз-
растните.	И	днес	родителите		обикновено	живе-
ят	в	духа	и	смисъла	на	поговорката:	„	Не	гледай	
какво	правя,	а	слушай	какво	говоря.“

Уважаеми	родители,	ОУ	„Алеко	Константинов“	започва	сформиране	на	 група	родители,	
желаещи	да	се	включат	в	първата	по	рода	си	Родителска	Академия.	Очакваме	Вашите	мнения,	
идеи	и	заявки	за	участие	на	електронния	адрес	на	вестника:	аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm	или	при	
педагогическия	съветник	Здравка	Петрова.

За нас, възрастните, образът на детето стои на върха на нашата ценностна система. 
нали всеки родител копнее децата му да носят само удовлетворение и радост? нали имен–
но децата изпълват живота ни със съдържание и смисъл? Възможно ли е извършваните от 
тях грешки да са свързани и с нас, възрастните?

И	аз	като	родител	искрено	се	питам,	дали	
е	възможно	да	се	тръгне	към	излизане	от	ома-
гьосания	кръг	на	съществуващата	социална	па-
тология.	 Питам	 се	 и	 си	 отговарям:	Да,	 може!	
Просто	е	необходимо	възрастните	хора	да	се	
съгласят	с	голямата	истина,	че	правилното	раз-
витие	на	децата	не	бива	да	се	свързва	само	със	
семейството	и	училището,	но	и	с		обществена-
та	 неорганизирана	 среда,	 която	 понародному	
наричаме	„улицата“.	Това	означава	родителите	
да	бъдат	родители	на	децата	не	само	в	семей-
ството	и	 училището,	 но	да	бъдат	 такива	и	на	
улицата.	Превръщането	на	улицата	в	социално	
възпитателно	поле	е	залог	за	преодоляване	ди-
сонанса	в	правилното	развитие	на	децата.	Тъй	
като	улицата	има	особено	присъствие	в	тяхното	
развитие,	 разумно	 е	 родителите,	 възрастните	
хора	да	стават	носители	на	изискванията	си	към	

децата	както	в	словестно,	така	и	в	практическо	
отношение.	Постигането	на	тази	високо	благо-
родна	цел	трябва	непременно	да	се	свърже	с	
обединяване	на	силите	на	възрастните	в	усло-
вията	на	дискутиране	на	проблемите	на	правил-
ното	развитие	на	децата.	Да	мислим	заедно	за	
правилното	 развитие	 на	 децата	 всъщност	 мо-
жем	да	наречем:

РОДИТЕЛСКА	АКАДЕМИЯ
Убеден	 съм,	 че	 чрез	 родителската	 акаде-

мия	подрастващите	генерации	в	развититето	си	
ще	получават	нарастващи	позитивни	отношения	
и	въздействия	и	ще	придобиват	все	по-красив	
социален	профил.

И	ТОВА	НЕ	Е	УТОПИЯ!

ЛАЗАР СТОЙЧЕВ - 
доктор по психология,  

ПУ „Паисий Хилендарски“
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УЧИЛИЩЕН ЖИвОТ

УЧЕБНА РАБОТА
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ИзвъНкЛАсНА дЕйНОсТ

 на  еКсКУРЗИя В КОМБИнаТа За цВеТнИ МеТалИ
Преди	 един	 месец	 ние,	 учениците	 от	 5а	

клас,	 бяхме	 на	 учебна	 екскурзия	 по	 „Човекът	
и	природата”	 в	комбината	за	цветни	метали	 -	
КЦМ.	Посещението	се	осъществи	с	любезното	
съдействие	на	г-н	Румен	Цонев	-	изпълнителен	
директор	и	главен	акционер	на	завода	и	преди	
всичко	-	баща	на	нашия	съученик	Георги	Цонев.	
Изказваме	своята	благодарност	към	организа-
торите	и	хората,	които	ни	посрещнаха	и	разка-
заха	за	това	какво	се	произвежда	в	комбината,	
къде	то	намира	приложение	и	пазари,	както	и	
за	това	какви	мерки	се	предприемат	за	опазва-
не	на	околната	среда.

КЦМ	 е	 открит	 на	 21.12.1961	 г.	 Скоро	 се	
навършиха	50	години	от	пускането	му	в	 	екс-
плоатация.	Към	настоящия	момент,	комбинатът	
произвежда	 най-чистите	метали,	 регистрирани	
на	 лондонската	метална	 борса	 -	 99.99%	 чис-
тота	на	оловото	и	99.995%	-	чистота	на	цинка.	
Освен	 олово	 и	 цинк	 КЦМ	 произвежда	 и	 бла-
городни	метали	-	до	80	тона	сребро	и	40	тона	

злато	 годишно.	Благородните	метали	намират	
пазари	дори	и	в	страни	от	арабския	свят	като	
Дубай.	Непрекъснато	се	работи		по	разширява-
нето	 на	 капацитета	 и	 обновяването	 на	 произ-
водството.	Около	80%	от	продукцията	на	заво-
да	е	предназначена	за	износ.	Металите,	които	
се	произвеждат	тук,	намират	широко	приложе-
ние.	Те	се	използват	в	черната	и	цветна	мета-
лургия,	в	машиностроенето	и	енергетиката,	за	
производството	на	акумулатори,	за	нуждите	на	
земеделието	и	животновъдството,	 в	 хранител-
ната	 промишленост	 и	 фармацефтиката,	 както	
и	 в	 производството	 на	 козметични	 продукти.	
Цинкът,	който	се	добива	тук,	намира	изключи-
телно	широко	приложение.

КЦМ	 има	 собствено	 електроснабдяване,	
което	 осигурява	 непрекъснатостта	 на	 произ-
водствения	 процес.	 Комбинатът	 разполага	 и	
със	собствена	модерна	пречиствателна	станция,	
която	прави	възможно	използването	на	пречис-
тената	вода	изцяло	за	нуждите	на	завода.

Цели	 35	 години	 околната	 среда	 -	 въздух,	
почви	и	вода	-	е	била	замърсявана	от	отпадните	
продукти	от	производството.	През	годините	са	
правени	опити	за	ограничаване	на	поражения-
та	над	природата,	 но	 те	 са	били	половинчати	
и	недостатъчни.	Едва	след	приватизирането	на	
предприятието,	след	спечелени	проекти,	се	вла-
гат	много	инвестиции	в	изграждането	на	нова,	
модерна	пречиствателна	станция.	Въвеждат	се	
нови	екологични	производства,	щадящи	възду-
ха,	 водата	 и	 земята	 в	 района.	 За	 съжаление	
природата	в	околността	не	може	да	бъде	въз-
становена	 лесно,	 но	 чрез	 усилията	 си	 в	 тази	
насока,	предприятието	доказва	на	земеделците	
от	 близките	 селища,	 че	 могат	 да	 спечелят	 за	
селското	стопанство	обработваема	земя.	Това	
става	чрез	засаждането	на	така	наречените	тех-
нически	култури,	които	в	момента	се	отглеждат	
и	прочистват	почвите	в	района.	Такива	растения	
са	салвията	и	лавандулата,	които	са	маслодайни	
и	 се	 използват	 в	 парфюмерийната	 индустрия.	
В	това	земеделско	производство	са	включени	
селските	стопани	от	околните	села.

Друга	 важна	 стъпка	 в	 опазването	 на	 при-
родата	 е	 засаждането	 на	 екопояс	 от	 дървета	
около	комбината,	които	ограничават	замърся-
ването	на	въздуха.	Изградени	са	нови	пречист-
вателни	 съоръжения	 -	филтри	 за	 прах,	 които	
ограничават	до	голяма	степен	изхвърлянето	на	

вредни	емисии	в	атмосферата.	Построен	е	нов	
цех	 за	 сярна	 киселина	 и	 сяра,	 с	 помощта	 на	
който	осезаемо	е	намаляло	количеството	серен	
диоксид,	изпускано	във	въздуха.	Всичко	това	се	
прави	във	връзка	с	нормите	на	държавното	и	
европейско	законодателство.	Пречиствателната	
станция	на	КЦМ	е	изградена	с	помощта	на		ев-
ропейски	инвестиции	и	има	за	цел	да	затвори	
цикъла	на	промишлените	води.	Ролята	и	в	опаз-
ването	на	природата	е	свързана	с	това		-	замър-
сената	от	производството	вода	да	не	достигне	
до	реките.

От	тази	екскурзия	ние,	учениците	от	5а	клас,	
научихме	много	за	съвременните	производства,	
изцяло	подчинени	на	идеята	за	запазване		чис-
тотата	 на	 природата.	 Ние	 влязохме	 в	 „сърце-
то”	 на	 Комбината	 за	 цветни	 метали	 -	 залата,	
от	 която	 се	 ръководи	 целият	 производствен	
процес	 с	 помощта	 само	на	няколко	компютъ-
ра.	Разходихме	се	из	модерната,	изградена	по	
европейски	 образец,	 пречиствателна	 станция,	
която	прави	възможна	надеждата	за	чисти	об-
работваеми	земи	в		най-плодородната	част	на	
Тракийската	равнина,	за	въздух,	който	може	да	
се	диша	без	да	разболява	и	за	реки,	в	които	да	
се	лови	риба.

Какво	по-хубаво	от	това!
За вас записа и разказа: 

Станислава Каменова 5а клас
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Международният	ден	на	
земята	-	22	април,	се	празну-
ва	навсякъде	по	света.	Всич-
ко	започва	на	22	април1970	
г.,	когато	американският	се-
натор	Гейлорд	Нелсон	откри-
ва	 първият	 официален	 Ден	
на	земята	с	цел	да	привлече	
общественото	 внимание,	 за	
да	 се	 приемат	 необходими	
закони	 за	 почистването	 на	
замърсените	реки	и	другите	
източници	на	питейна	вода.	От	1990	г.	отбеляз-
ването	на	Деня	на	Земята	става	международ-
но	събитие.	Същата	година	започва	да	действа	
международна	организация	 за	Деня	 на	Земя-
та.	 Нейната	 цел	 е	 да	 координира	 дейностите	
на	различни	неправителствени	организации	от	
над	100	страни	в	света,	насочени	към	опазва-
не	на	планетата	Земя	и	съхраняване	на	живота	
върху	нея.	България	е	една	от	първите	страни,	
присъединили	 се	 към	 меж-
дународното	 отбелязване	 на	
Деня	на	Земята.	На	22	април	
1992	г.	президентът	на	Репуб-
лика	България	Желю	Желев	
подписва	Клетвата	в	името	на	
Земята.	Оттогава	всяка	годи-
на	 България	 участва	 в	 отбе-
лязването	на	Деня	на	Земята	
и	 дава	 своя	 принос	 за	 по-
чиста	и	здравословна	околна	

среда,	 за	 съхраняване	 на	
живота	на	планетата.

По	 повод	 Междуна-
родния	 ден	 на	 Земята	
учениците	от	5а	и	5г	клас	
организираха	 изложба	 на	
тема	 ”Рециклирана	 красо-
та”.	На	нея	са	представени	
21	 предмета,	 изработени	
от	 отпадъчни	 материали.		
Подготовката	на	изложба-
та	 продължи	 един	 месец	

и	е	резултат	от	дискусиите,	водени	в	часовете	
по	 „Човекът	 и	 природата”.	Показаните	макети	
са	направени	с	много	въображение	и	търпение	
от	учениците.	Там	могат	да	се	видят	рамки	за	
картини,	 макети	 на	 небостъргачи	 и	 молекула,	
детски	 играчки	 (кукли,	 робот,	 музикални	 ин-
струменти),	кошче	за	боклук,	дрехи,	подаръци	
(свещници,	моливник,	бутилка,	елха,	портмоне,	
оригами).	С	организирането	на	изложбата	уче-

ниците	 демонстрираха	
своето	 отношение	 към	
света	и	разбирането,	че	
всеки	 от	 нас	 със	 собст-
вените	си	действия	може	
да	 защити	 планетата.	
Инициативата	 е	 част	 от	
дейностите	в	училището,	
насочени	 към	формира-
не	на	екологични	нагла-
си	у	възпитаниците	ни.

ИзЛОЖБА „РЕЦИкЛИРАНА кРАсОТА”

Лилия Топчийска - помощник-директор и 
учител по химия и „Човекът и природата” 

Денят	 29	
април	 за	 мен	
беше	 двоен		
празник.	 На-
шата	 училищна	
вокална	 група	
„Междучасие“	
бе	 поканена	
да	 участва	 във	
фестивала	 на	
художествената	
самодейност.	

Изпълнението	ни	бе	планирано	за		13.30	ч.,	но	
малко	 закъсняхме.	 Броени	 минути	 преди	 да	
започне,	треперехме		от	вълнение.	Сценичната	

треска	отмина	и	пяхме	наистина	хубаво.	Беше	
много	интересно	и	вълнуващо.	Който	ни	е	гле-
дал,	със	сигурност	все	още	си	припява	нашите	
песни.	Всички	сме	много	благодарни	за	неверо-
ятното	преживяване	на	нашата	учителка	по	му-
зика	-	госпожа	
Димитрова!	

След	 из-
п ъ л н е н и е т о	
бяхме	 въоду-
шевени,	 но	 и	
много	 гладни.	
Затова	 се	 от-
бихме	 в	 „Мак-
доналдс“,	 а	

 УЧАсТИЕ във ФЕсТИвАЛА НА хУдОЖЕсТвЕНАТА сАмОдЕйНОсТ
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УЧАсТИЕ НА вОкАЛНА ГРУПА „мЕЖдУЧАсИЕ“

РЕПОРТАЖ  ОТ ТУРНИРА ПО хАНдБАЛ

Александра Рангелова 6а, клуб „Репортери“

  Теодора Иванова - 5 а клас, Клуб “Репортери”

	Дойде	 29.04.,	 денят,	 в	 който	 се	 проведе	
Преглед	 на	 художествената	 	 самодейност	 на	
град	Пловдив.	За	този	ден	се	приготвяхме	с	дни	
наред.	Времето	беше	страхотно.	След	биенето	
на	 последния	 звънец	 всички	 участници	 от	 во-
кална	група	„Междучасие“	с	ръководител	г-жа	
Димитрова	 се	 събрахме	 	 и	 започнахме	 да	 се	
разпяваме.	След	около	половин	час	бяхме	го-
тови		и	потеглихме	към	главната.	Пред	община	
Пловдив	беше	изградена	сцена.	Всички	бяхме	
много	развълнувани.	Преди	нас	имаше	няколко	
момчета,	 които	 представиха	 драматизация	 на	
разказа“	Косачи“.	Друга	група	малки	момичен-
ца	 изпълниха	 няколко	 песни.	 След	 тях	 дойде	
дългоочакваният	момент	за	всички	от	групата,	
моментът,	в	който	трябваше	да	излезем	на	сце-
ната.	Първа	се	представи	Теди	от	пети	„а“		клас	
с	 песента	 ”	Му	 lifе	wоuld	 suсk	 ”.	 Следващите	
изпълнители	бяхме	ние.

Сърцата	ни	биеха	силно,	качихме	се	на	сце-
ната,	подкрепени	от	децата	от	нашето	училище.	
Изпяхме	 песните	 „Междучасие“	 и	 „Непознати	
улици“.	 С	 изпълнението	 на	 Джоро	 и	 Теди	 на	
песента	„Заблестяват	в	очите	звезди“	приключи	
участието	ни.	

Изживяването	 беше	 страхотно.	 Всички	 си	
тръгнахме	усмихнати	и		нетърпеливи	да	видим		
резулта -
тите!	 Бла-
г од арим	
на	 г-жа	
Димитро-
ва!

                         

На		29.04.2011г.	в	нашето	училище	се	про-
веде	 турнир	 по	 хандбал	 между	 учениците	 от	
шестите	класове.	Играта	се	очакваше	с	 голям	
интерес	от	всички	ученици.	Състезанията	меж-
ду	класовете	винаги	са	оспорвани.	Всички	оч-
акваха		6	г	клас	да	е	най-лесният	противник	на	
предстоящия	турнир	по	хандбал.	Така	се		по-
лучи.	И	все	пак	момчетата	на	шести	„г”	не	се	
дадоха,	без	да	се	борят.	Отбраняваха	упорито	
вратата	си,	но	въпреки	всички	усилия	се	оказа-
ха	на	последно	място	в	класацията.

Най-добра	 беше	 играта	 на	 момчетата	 от	
6в	 клас.	 На	 игрището	 те	 показаха	 много	 до-
бри	умения	и	висок	спортен	дух.	 	Хандбалът,	
както	всяка	друга,	е	колективна	игра	и	 точно	
това	показа	отборът	на	6в	клас,	че	умее	да		се	
обединява	около	една	кауза.	За	това	спомогна	
и	 много	 добрата	 защита	 на	 Христо	 Петричев	
-	 вратарят	 на	 отбора.	 Най-много	 се	 отличиха	
в	играта	Виктор	Нейков,	Георги	Мичев,	Георги	
Ханъмов.	Те	реализираха		общо	13	гола.

На	второ	място	се	класира	6а	клас.	Мно-
го	добре	се	представиха	от	този	отбор:	Петър	
Тонков,	 Димитър	 Бечев	 и	 Димитър	 	 Павлов.	

Достойното	трето	място	завоюва	от-
борът	на	6б,	в	чиято	игра	се	отличиха	
Георги	 Ганчев	 и	Иван	Шопов.	 Един-
ственият	гол,	вкаран	от	момиче,	беше	
на	Кристина	Кръстева	от	6б	клас.

Виктор	Махов,	Димитър	Талев	и	
Борис	Попов	от	6„г”	клас	също	пока-
заха	добра	игра,	въпреки	че	отборът	
им	се	класира	на	последно	място.																																																											

        Димитър Талев, клуб „Репортери”

после	всеки	пое	нанякъде.	Аз	трябваше		да	се	
връщам	в	училище,	където	исках	да	отбележа	
своя	празник	-	дванадесетия	си	рожден	ден	с	
моя	клас.

Сега	вече	очакваме	с	нетърпение	да	научим	
какво	е	класирането.	За	мен	този	ден	беше	на-
истина	незабравим	празник!
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вЕЛИкдЕНскО ТъРЖЕсТвО

     Николина Търева - начален учител

В	продължение	на	две	години	учениците	от	
ОУ	„Алеко	Константинов“	се	включват		в	ини-
циативата	на	сдружение	„Клуб	МСН”	-	„Жълти	
стотинки-деца	 помагат	 на	 деца”.	 Тази	 година	
събраните	средства	от	всичи	деца	и	организа-
ции	в	цялата	страна	ще	бъдат	употребени	за	за-
купуване	на	апаратура	за	Детска	клиника		към	
МБАЛ	„Свети	Георги”	-	Пловдив.	

Началото	 на	 кампанията	 за	 събиране	 на	
средствата	беше	дадено	с	посещение	в	Детска	

клиника.	Учениците	от	4б	клас	рецитираха	стих-
чета	и	пяха	песни	по	случай	Великден.	Децата	от	
клиниката	искрено	се	смяха	на	сценката	„Чедо-
то“	и	останаха	очаровани	от	изпълненито	на	ци-
гулка	на	Елиа	Георгиева	и	от	танца	на	малката	
Мария	Минчева	от	1	г	клас.	Всяко	дете,	което	
се	лекува	там	получи	специално	изрисувано	за	
него	великденско	яйце,	блокче	и	флумастери.

                               

 Лилия Топчийска - помощник-директор и учител по химия

Забавни опити у дома

ПРОдУкТИ НА ГОРЕНЕТО НА свЕЩ

Напълнете	малък	метален	съд	(например	алуминиева	чаша	или	канче)	с	
лед.	Посипете	леда	с	пълна	супена	лъжица	сол	и	ги	размесете.	Поднесете	
чашата	с	леда	над	пламъка	на	предварително	запалена	свещ,	като	държите	
дъното	на	около	2-3	см	над	пламъка.	След	5-6	секунди	дръпнете	съда	с	леда	
и	изтрийте	дъното	му	със	суха	хартийка.	Повторете	същото	още	2	пъти,	за	
да	се	уверите	в	резултата.	Внимавайте	дъното	да	не	бъде	много	близо	до	
пламъка	и	да	не	стои	продължително	време	над	него,	защото	в	такъв	случай	
може	да	не	получите	желания	резултат.	При	горенето	на	свещта	се	отделят	
водни	пари	и	те	са	причината	да	навлажняването	на	дъното	на	съда	с	лед	
при	поставянето	му	над	пламъка	на	свещта.	

09 май
Ден  на европа. (Празник	на	европейските	

общности).		На	този	ден	през	1950	г.	е	приет	
т.	нар.	План	Шуман	-	инициатива	на	френския	
министър	 на	 външните	 работи	 Робер	Шуман,		
станал	основа	за	процесите	на	европейска	ин-
теграция.	У	нас	обявен	с	Потановление	на	Ми-
нистерски	съвет	от	29	март	2005	г.	а	отбелязва-
не	на	9	май	-	Деня	на	Европа.

12 май
световен ден на медицинските сестри. 

Чества	се	официално	от	1974	г.	по	инициатива	
на	Международния	съвет	на	медицинските	сес-
три	(IСN).	

Годишнина	от	рождението	на	английската	
медицинска	сестра	Флорънс	Найтингейл	(1820	
-	1910).

ПРАзНИЦИ

МеЖДУнаРОДнИ пРаЗнИцИ
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паМеТнИ ДаТИ

        Таня Пилева - библиотекар

здРАвЕ
ПРОЛЕТНА УмОРА

13 май
Международен ден за борба  с артери–

алната хипертония.	 Отбелязва	 се	 от	 2005	 г.	
по	инициатива	на	Световната	лига	за	борба	с	
хипертонията	през	втората	или	третата	събота		
на	м.	май.

15 май
Международен ден на семейството. От-

белязва		се	по	инициатива	на	ООН	от	1994	г.,	
съгласно	 Резолюция	 на	 Общото	 събрание	 на	
ООН	от	20	септември	1993	г.

световен ден за борба с промяната в 
климата.

120 години от рождението на Михаил 
Булгаков -	руски	писател	(1891	-	1940).

10 май
Ден на химика.	 Определен	 съгласно	 Ус-

тава	 на	 Българската	 камара	 на	 химическата	
промишленост,	 приет	на	Общото	събрание	на	
организацията	на	8	ноември	2001	г.		

11 май
Ден на св. св. Кирил и Методий -	пок-

ровители	 на	 Европа.	 Определен	 с	 Решение	

892	 на	 Министерски	 съвет	 от	 27	 декември	
2006	г.

      
професионален празник на библиотека–

рите. Обявен	е	с	Решение	344	на	Министерски	
съвет	от	11	май	2006	година.

патронен празник на ОУ „алеко Кон–
стантинов“ 

На	първо	място	в	профилактиката	на	про-
летната	 умора	 трябва	да	 се	 поставя	 въпросът	
за	 рационалното	 хранене.	 Приеманата	 храна	
през	 този	период	 трябва	да	бъде	пълноценна	
и	разнообразна	-	богата	на	пресни	плодове	и	

зенчуци.	 Ранните	 листни	 зеленчуци	 -	 спанак,	
коприва,	лапад,	киселец,	зелен	лук,	чесън,	маг-
даноз,	репички	марули	и	др.	са	богат	източник	
на	витамини	и	микроелементи	през	пролетните	
месеци.	 Голямо	количество	 витамив	А	и	С	се	

Как да се предпазим от пролетната умора.

С	 настъпване	 на	 пролетта	 човекът,	 както	
всяко	живо	същество	става	по	жизнено.

Благоприятните	 природни	 условия	 през	
пролетта	 просто	 налагат	 да	 се	 повиши	 тру-
довата	и	физическата	му	активност.	И	в	този	
момент	се	оказва,	че	една	част	от	хората	за-
почват	 да	 се	 чувстват	 отпаднали,	 лесно	 се	
уморяват	и	при	най-малки	физически	усилия,	
понякога	 стават	 сънливи	 и	 даже	 до	 известна	
степен	апатични,	или		раздразнителни.	У	някои	
се	наблюдават	леки	нарушения	в	храносмила-
нето,	 понижен	 апетит,	 неопределени	 болки	 в	
мускулите	и	ставите.	Това	са		едни	от	най-чес-
то	срещаните	признаци,	широко	известни	под	
названието	„пролетна	умора“.

Пролетната	 умора	 не	 е	 някакво	 самосто-
ятелно	заболяване.	Това	е	сборно	понятие	за	
едно	 сравнително	 често	 срещано	 състояние	
у	някои	хора	през	пролетта.	В	повечето	 слу-
чаи	те	са	комплексни,	като	съчетанието	им	и	

преобладаващото	 значение	 на	 една	 или	 дру-
га	причина	могат	да	бъдат	най-разнообразни.	
Като	най-честа	причина	за	възникване	на	про-
летната	умора	се	посочва	възникналия	в	края	
на	зимата	недостиг	на	витамини	/А1.В1.В2.В6,	
С,	Д,	РР	и	др/.

Витамин	А	участва	в	осигуряването	на	нор-
мален	растеж	на	организма.	Той	предпазва	ко-
жата	 и	 лигавицата	 на	 носа,	 устната	 кухина	 и	
храносмилателната	система	от	възпаление,	по-
вишава	 съпротивителните	 сили	 на	 организма.	
Този	витамин	е	особено	необходим	за	нормал-
ното	зрение	и	цветоусещане.

	Витамините	от	групата	В	/В1,	В2,	В5,	В6	
и	РР	и	др./	играят	важна	роля	в	регулирането	
на	въглехидратите,	мазнините	и	белтъчините.

Голяма	част	от	оплакванията	през	пролет-
та	-	лесна	умора,	болки	в	ставите	и	мускулите,	
сънливост,	кървене	от	носа	и	венците		се	дъл-
жат	предимно	на	недостиг	на	витамин	С.	
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съдържат	в	цитрусовите	плодове	-	лимони,	ман-
дарини,	портокали,	грейпфрути,	киви	и	др.	Пъл-
нозърнестият	пшеничен	и	ръжен	хляб,	млечни-
те	продукти,	орехите,	фъстъците,	лешниците	и	
др.	доставят	значителна	част	от	необходимите	
витамини	и	спомагат	за	бързото	преодоляване	
на	витаминната	недостатъчност	през	пролетни-
те	дни.	Необходимо	е	човек	да	поема	около	2,5	
литра	течност,	от	която	поне	половината	да	е	
обикновена	вода.

Друг	 важен	 фактор	 в	 предпазването	 от	
пролетна	умора	е	чистия	въздух.	Мъглите	през	
късната	есен	и	зимата	в	градовете	и	замърсе-

ния	 въздух	 възпрепятстват	 	 проникването	 на	
слънчевите	и	най-вече	на	утравиолетовите	лъчи.	
Слънчевият	„глад”		оказва	отрицателно	влияние	
върху	кожата,	 тя	става	суха	с	намалена	елас-
тичност.	Намалява	снабдяването	на	организма	
с	витамин	Д,	който	се	синтезира	само	при	не-
посредствено	 въздействие	 на	 утравиолетовите	
лъчи	 върху	 кожата.	 В	 резултат	 се	 нарушава	
обмяната	 на	 калция	 и	фосфора,	 а	 организма	
става	податлив	на	простудни	и	инфекциозни	за-
болявания.	Всичко	това	налага	през	пролетния	
период	 да	 прекарваме	 колкото	 може	 повече	
време	на	чист	въздух.

ПРЕдсТАвЯмЕ вИ...

Магурата	 е	 една	 от	 най-красивите	 пещери	
в	България.	 	Пещерата	се	намира	в	Североза-
падна	България,	на	17	км.	от	гр.	Белоградчик.	
Издълбана	е	във	варовиковата	Рабишка	могила	
(461	м.	надморска	височина).		Тя	е	една	от	най-
големите	 пещери	 в	 страната	 -	 обща	 дължина	
на	 откритите	 досега	 галерии	 е	 около	 2500	 м.	
Състои	 се	 от	 главна	 галерия	 и	 три	 странични	
разклонения.	Най-голямото	по	площ		вътрешно	
езеро	в		България	се	намира	в	непосредствена	
близост	до	пещерата	-	Рабишкото	езеро.		Пеще-
рата	и	района	около	нея	са	обявени	за	природ-
на	забележителност.

Фантастични	 са	образованията	 в	 пещерата	
-	 сталактити,	 сталагмити,	 сталактони,	 синтрови	
джобчета,	 пещерни	 бисери,	 “пещерно	 мляко”.	
Някой	 от	 тях,	 освен	 с	 красотата,	 поразяват	 и	
с	размерите	си	-	“Големият	сталактон”	има	ви-
сочина	над	20	м	и	диаметър	на	основата	4	м;	
“Падналият	бор”	е	най-големият	сталагмит	в	из-
следваните	български	пещери	с	дължина	над	11	
м	и	диаметър	в	основата	около	6	м.

Според	 гео-
ложки	 проучва-
ния,	 образуване-
то	 на	 пещерата	
Магура	 е	 започ-
нало	 преди	 око-
ло	15	млн.	г.	Би-

сер	 на	 пещерата	
са	 уникалните	
скални	 рисун-
ки	 изпълнени	 с	
прилепно	 гуано	
(тор).	Те	са	многопластови	и	от	различни	епо-
хи	 -	 епипалеолит,	 неолит,	 енеолит,	 начало	 на	
раннобронзовата	епоха.		Фигурите	изобразяват	
танцуващи	женски	силуети,	танцуващи	и	ловува-
щи	мъже,	маскирани	хора,	богато	разнообразие	
на	животни,	звезди,	оръдия	на	труда,	растения.	
Рисунките	 датират	 от	 различни	 епохи	 -	 епипа-
леолит,	неолит,	енеолит,	начало	на	ранноброн-
зовата	епоха.	Слънчевият	годишен	календар	от	
късния	енеолит	и	добавки	през	раннобронзовата	
епоха	са	с	голяма	точност	и	прецизност	на	запи-
сите.	Чрез	рисунките	са	се	съхранявали	инфор-
мациите	за	регионалния	календар	и	празниците	
с	техните	символични	и	конкретни	персонажи.

На	 места,	 изображенията	 редставляват	
сложни	композиции	и	загатват	за	разнообрази-

НЕПОвТОРИмИ къТЧЕТА ОТ БъЛГАРскАТА ПРИРОдА
пещеРа МагУРаТа



зНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Fugu

Джоро Иванов - 5б клас

Джоро Иванов - 
5б клас

Fugu	е	японската	дума	за	вид	риба	(на	англ.	
рuffеrfish)	 от	 семейството	 на	 Теtrаоdоntidае.	
Именно	 от	 съдържанието	 на	 отровата	 тетродот-
оксин	идва	името	на	този	вид	риби.	Отровата	е	
достатъчна,	за	да	убие	човек	само	за	няколко	се-
кунди,	 и	 това	 е	 причината	 рибата	 да	 е	 толкова	
известна	в	целия	свят.	В	Япония,	тази	риба	се	при-
готвя	по	различни	начини	и	се	сервира	като	един	
от	най-скъпите	деликатеси.	Както	може	би	знаете,	
не	всеки	готвач	в	японски	ресторант	може	да	ви	
направи	Фугу.	Едната	причина	е,	 че	 се	приготвя	
много	трудно,	а	втората	е,	че	трябва	да	имаш	сер-
тификат	 за	 това.	 Сертификатът,	 разбира	 се,	 не	
може	да	бъде	придобит,	от	който	и	да	е.	Готвачът	
трябва	да	има	солиден	стаж,	за	да	може	дори	да	
се	яви	на	изпит.	Тъй	като	тази	риба	има	някол-
ко	разновидности,	съответно	и	местата,	от	които	

трябва	да	се	отстрани	отровата	са	различни.	
Въпреки	всички	предпазни	мерки,	обаче,	мно-

го	хора	умират	всяка	година	от	отравяне	или	па-
рализиране	след	консумация	на	фугу.	Тази	риба	
се	консумира	в	Япония	от	древността,	а	през	вре-
мената	на	шогуните	е	била	забранена.	Въпреки	
това,	в	далечните	за	Едо	(дн.	Токио)	райони,	ри-
бата	се	е	приготвяла,	а	рецептите	се	ползват	и	до	
днес.	Всеки	може	да	посети	ресторант,	в	който	
има	майстор	на	фугу…	но	това	не	се	отнася	за	
императора	 на	 Япония.	 На	 него	 официално	 му	
е	забранена	консумацията	-	заради	собствената	
му	безопасност.	А	противоотрова	не	е	измислена	
все	още.	Така	или	иначе	в	Япония	се	твърди,	че	
тази	риба	е	най-вкусната	на	света.

Остава	въпроса:	“Дали	си	струва!?”		Вие	ще	
прецените…
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ОДЕОНЪТ	на	Филипопол	е	открит	през	1988	
г.	в	процеса	на	разкопки	на	северната	страна	на	
форума	от	археолозите	3.	Каров	и	М.	Марти-
нова.	В	действителност	сградата	е	строена	като	
булевтерион	-	седалище	на	градското	събрание	
и	по-късно	е	била	реконструирана	и	пригодена	
за	нуждите	на	покрита	театрална	сграда.

През	1995	г.	форумният	комплекс	на	Фи-
липопол	е	обявен	за	паметник	на	културата	от	
национално	 значение.	 Одеонът,	 	 като	 важен	
елемент	от	форума,	притежава	същия	статут	и	
се	намира	в	зона	на	най-строг	режим	на	защита	
и	охрана.	През	 1999	 г.	 е	 одобрена	Програма	
за	реставрация,	консервация	и	експониране	на	
одеона.	През	1997	г.	одеонът	на	Филипопол	е	

включен	 в	 европейската	 програма	 “Рафаел”,	
финансирана	от	Съвета	на	Европа,	и	разкопки-
те	са	възстановени.	През	2001-2002	г.	с	финан-
совото	съдействие	на	фондация	 “А.	Г.	Левен-

ЛюБИмИ мЕсТА в НАШИЯ ГРАд
ОДеОнЪТ на анТИчнИя ФИлИпОпОлИс

ето	на	идеите	на	един	богат	на	форми	и	идео-
логии,	митологии	и	интелект	свят.	Рисунките	в	
“Магурата”	определят	характера	и	на	светилище	
през	много	 продължителен	 период	 от	 време	 -		

от	неолита	до	желязната	епоха.

httр://www.mаgurа.bеlоgrаdсhik.infо/1024х768/bg/thе_саvе.
htm – Виртуална обиколка на пещерата

httр://www.mаgurа.
bеlоgrаdсhik.infо/1024х768/
bg/indех.htm

httр://mоitерlаnini.соm/
lаndmаrk/реshtеrа_mаgurаtа.
html

httр://bghоtеlitе.соm/
mаgurаtа–mаgurа–саvе–bul

httр://саvеs.4аt.infо/indех.
рhр?саvе_id=159



тис”	е	завършено	археологическото	проучване	
на	сградата	във	връзка	с	нейната	реставрация	и	
бъдещото	й	интегриране	в	живота	и	структура-
та	на	модерния	град.	

Ситуиран	в	североизточния	ъгъл	на	антич-
ния	форум,	одеоньт	съдържа	всички	елементи	
на	покрита	антична	театрална	сграда	в	правоъ-
гълен	обем.	Четириъгълната	рамка	го	интегри-
ра	 в	ортогоналната	 система	на	 античния	 град	
и	 оформя	доминиращ	обем	 в	 североизточния	
ъгъл	на	форумния	комплекс.	Най-добре	запазе-
ни	са	останките	от	последното	оформление	на	

одеона,	датирано	в	средата	на	III	в.	и	свързано	
с	преустройството	на	опожарената	сграда	след	
готските	нашествия	в	251	г.	В	централното	ядро,	
заобиколени	от	п-образната	периферия	на	гале-
риите,	са	вместени	кавея,	орхестра	и	скене.	Ка-

веята	огражда	орхестрата,	от	западната	страна	
на	която	се	издига	тясна	сценична	част	(скене).	
Кавеята	и	скенето	са	разделени	от	два	прохода	
(пародоси),	 които	 въвеждат	 от	 галериите	 към	
орхестрата.	В	разкритите	останки	на	одеона	са	
разграничени	четири	строителни	фази	от	I	до	IV	
в.	сл.	Хр.,	свързани	със	значителни	изменения	
в	обемните	и	архитектурно-пространствени	па-
раметри.	Като	елемент	от	градски	площад	през	
римската	 епоха,	 сградата	 е	 служила	 за	 седа-
лище	 на	 градския	 съвет	 на	Филипопол.	 След	
извършените	преустройства	тя	се	използва	и	за	

камерни,	 музикални	 и	
литературни	прояви.

Проектът	 осигуря-
ва	 интересни	 експози-
ционни	 пространства	
-	 защитни	 покрития	
за	 автентичните	 гра-
дежи,	 разкриващи	
многопластовостта	 и	
дългия	живот	на	антич-
ната	сграда.	Включена	
е	 цялата	 южна	 гале-
рия,	 част	от	източната	
с	 пространствата	меж-
ду	радиалните	 зидове,	
сценичният	 канал	 и	
част	от	северната	гале-
рия	и	помещения.	

Реставрацията	 на	 одеона	 се	 осъществява	
благодарение	на	финансовата	помощ,	предос-
тавена	от	фондация	“А.	Г.	Левентис”,	както	и	
с	подкрепата	на	община	Пловдив	и	Министер-
ството	на	културата.

по	материали	от:
httр://www.nаsаmnаtаm.соm/раtерis/Рlоvdiv-483.html

																								httр://рiсbg.nеt/img.рhр?filе=34аеа73f9d808еf3.jрg
																								httр://www.рlоvdivsitе.hit.bg/indех_filеs/Раgе1308.htm

Таня Пилева - библиотекар

РЕФЕРЕНдУм

Здравейте Деца, запознайте се с Йоги  
-  той ще споделя с Вас какво знае за Йога 
- информация, интересна и полезна за Вас 
децата, а и за родителите също. 

Днес Йоги ще разкаже какво е ЙОГА:
Йога	е	древна	традиция,	но	тя	е	потвърдена	

и	от	съвременната	наука,	тя	е	и	още	нещо	-	из-
куството	да	живеем	по-качествено.	Йога	е	сис-

НЕвЕНА ИвАНОвА ПЕТкОвА 
Сертифициран	йога	инструктор.	Висше	образование,	обучение	в	Yоgiс	Studiеs	и	RYЕ	-	Из-

следване	на	Йога	 в	образованието.	Член	на	УС	на	Българска	Федерация	по	Йога	 	 към	Дър-
жавната	Агенция	за	Младежта	и	Спорта	/ДАМС/.	Преподавател	по	СИП	йога	в	ОУ”Проф.	Ив.	
Батаклиев”	-	Пазарджик.	Провежда	йога	занимания	за	възрастни	в	Йога	студио	“Нада”	Пловдив	
и	йога	за	деца	в	училище	по	проекти	на	Евопейски	програми.
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Йоги и Невена Петкова - сертифициран йога инструктор

съОБЩЕНИЕ
Всеки	родител	мечтае	детето	му	да	е	здраво	-	физически	и	емоционално;	да	е	усмихнато,	

уравновесено	и	жизнерадостно;	да	има	висока	самоценка;	да	умее	да	се	концентрира,	да	про-
щава	и		да	се	освобождава	от	стреса.

Уважаеми родители,
Презентация на курс «Здраво, щастливо дете» по системата на акад. М. С. Норбе-

ков ще се проведе на 9 май 2011 година от 18.00 часа във физкултурния салон на училище  
„Алеко Константинов”.

Заповядайте!

тема	от	научни,	практични	методи	за	постига-
не	на	цялостно	развитие	на	всички	аспекти	на	
нашата	личност,	да	бъдем	единни	и	цялостни,	
хармонични.	 Когато	 започнем	 да	 изучаваме	
йога,	ние	обикновено	започваме	с	най-външния	
аспект	-	физическото	тяло.

С		практикуване	на	физически	пози/асани/	
гръбначният	стълб,	както	и	мускулите	и	ставите,	
се	поддържат	здрави	и	гъвкави.	Особено	ценни	
са	позите	за	гърба	и	гръбнака.	Осъществява	се	
фин	масаж	на	органите	в	тялото	и	в	областите,	
където	са	разположени	жлезите	с	вътрешна	сек-
реция,	което	води	до	хармонично	функционира-
не	на	тялото,	емоциите	и	ума.

Защо е подходяща йога за Вас деца
С	 практиките	 на	 йога	 не	 само	можете	 да	

си	поддържате	тялото	силно	и	 гъвкаво,	да	се	
справяте	 с	 тежестта	 на	 ученическите	 чанти	 и	
неудобството	да	стоите	продължително	време	
седнали,	но	също	така	в	йога	има	и	практики	
за	по-добра	умствена	активност	и	упражнения,	
които	 ви	 помагат	 да	 подобрите	 вниманието	 и	
концентрацията	си,	да	стимулирате	творческите	
способности,	които	вече	са	заложени	във	Вас.

Знаете,	че	децата	са	по-интуитивни	от	въз-
растните,	много	открити,	прями,	изобретателни	
и	преди	всичко	способни	да	учат.	Йога	психо-
логията	счита,	че	това	се	дължи	на	епифизна-
та	жлеза,	която	не	е	започнала	да	дегенерира.	
Йога	практиките	помагат	да	се	поддържа	епи-
физата	активна,	да	се	поддържа	хормонален	и	

емоционален		баланс.	С	израстването	и	започ-
ването	на	училище,	йога	практиките	увеличават	
вашите	способности	за	по-добро	осъзнаване	на	
тялото,	по-добър	самоконтрол	и	координация,		
да	 възприемате	 и	 учите,	 да	 се	 подготвяте	 за	
изпити	 и	 тестове,	 да	 изразявате	 емоциите	 си	
свободно,	без	да	наранявате	другите.	Йога	Ви		
помага	да	насочите	своята		физическа,		умстве-
на	и	емоционална		енергия	по	един	съзидателен	
начин,	като	развивате	и	проявявате		все	по-гра-
дивно	своите	умения,	таланти,	своя		вътрешен	
потенциал.

ЗНАЕТЕ	ЛИ	ЧЕ:
•	 Има	около	8	милиона	асани	за	всеки	етап	

от	човешкото	развитие,	от	тях	са	описани	само	
около	200,	като	най-	често	използваните	са	80.

•	 Да	стоите	в	позата	лотос	по	5	мин.	на	ден	
се	равнява	на	2	часа	физически	упражнения.

•	 Позата	 	 „Слон”	 ,	 изпълнявана	 12	 	 пъти	
всеки	ден,	увеличава	способността	ни	да	учим	
и	запомняме.

•	 Дори	и	само	трите	пози	-	палмово	дър-
во,	люлееща	се	палма	и	извиване	на	гърба	-	са	
достатъчни	да	се	поддържа	гръбначният	стълб	
гъвкав	 и	 изправен.	 Колкото	 по-гъвкав	 е	 той,	
толкова	по-жизнени	сме	и	по-дълго	запазваме	
младостта	си.	

За	да	се	запознаете	с	Йоги	и	да	практикуваме	
заедно	 тези	 практики	 в	 училище,	 пишете	 ни	 на	
електронната	поща	на	вестника,	Йоги	ще	отгово-
ри	и	на	вашите	въпроси	за	Йога.	Очакваме	Ви!!!
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Езиковата	ваканция	в	чужбина	ви	дава	
възможност	да	преживеете	радостта	от	об-
щуването	на	чужд	език	в	непринудената	и	
приятелска	атмосфера	в	езиковия	център.	
Тук	няма	домашни!	Увлечени	от	игрите	и	
забавленията,	 вие	 спонтанно	 използвате	
всички	 знания,	 които	 имате,	 и	 усвоявате	
нови	чрез	общуване.	Ваканционният	ези-
ков	курс	е	полезен	с	това,	че	най-много	се	
доближава	до	условията,	 в	 които	 се	 учи	
родният	език.

Ученето	през	ваканциите	отдавна	не	е	
„привилегия”	на	учениците	с	нисък	успех.	
Днес	това	е	„запазена	марка”	за	учениците	
с	въображение,	за	тези	с	откривателския	
дух,	 за	 любопитните	 към	 света,	 за	 тези,	
които	 нямат	 никакво	 време	 „за	 губене”.	
За	 теб!	 Езиковите	 ваканции	 могат	 да	 се	
окажат	 един	от	най-забавните	начини	 за	
прекарване	 на	 свободното	 време.	 Освен	
ученето	на	езика,	се	провеждат	занимания	
по	изкуства	или	спорт.

Подобно	е	ученето	на	английски	език	с	
програмата	„Спортна	академия”	във	Вели-
кобритания.	Тук	треньорите	са	от	школата	
на	Арсенал,	като	програмата	Ехsроrtisе	се	
развива	в	базите	на	три	пансионни	учили-
ща.	Други	 възможни	 спортове	 са	 баскет-
бол,	голф,	хокей,	езда,	ръгби,	тенис.	Заед-
но	с	езика	и	техниките	за	съответния	спорт	
тези	ваканции	развиват	качества	и	житей-

ски	умения	като	работа	в	екип,	лидерство,	
мотивация,	дисциплина	и	приятелство.	

Много	родители	се	притесняват	да	пус-
нат	децата	си	сами	за	първи	път	на	подоб-
на	 ваканция.	 Първата	 езикова	 ваканция	
трябва	да	създаде	чувство	за	сигурност	и	
безопасност	у	ученика	и	да	дава	известна	
самостоятелност.	Добра	идея	са	специал-
ните	програми,	договорени	от	Интеграл	за	
тази	цел:	„БРАТЧЕ	И	СЕСТРИЧЕ”	и	„ПРИ-
ЯТЕЛИ”,	за	които	ще	получите	специални	
отстъпки.		Програмата	„ПРИЯТЕЛИ”	може	
да	е	незабравимо	преживяване	за	цялата	
група,	 като	 едно	от	 условията	 е	 записва-
нето	 да	 е	 едновременно	 за	 поне	 3	 деца	
в	един	езиков	център.	За	учениците	с	по-
притеснителни	родители	вече	се	предлага	
и	услугата	-	пътуване	с	придружаващ	учи-
тел	от	България,	като	в	случая	езиковата	
ваканция	е	с	група	връстници	от	страната.

Без	значение	каква	програма	ще	бъде	
избрана,	най-важното	е,	изборът	да	е	ин-
формиран	и	съвместен	-	твой	и	на	роди-
телите	ти.	Целта	е	да	си	на	място,	къде-
то	непрекъснато	ще	се	говори	английски,	
италиански,	 немски,	 френски,	 за	 да	 за-
почнеш	да	 ги	 чуваш,	 да	 „хващаш”	 какво	
ти	се	говори	и	накрая	да	си	„развържеш	
езика”.	

За	контакти:	032/	624	775

Изпращайте	своите	идеи	и	предложения	на	редакционния	адрес:	

аlеkо–оnlinе@оuаlеkо.соm


