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ВИЗИТКА
Библиотекар и завеждащ библиотеч-

но – информационния център в ОУ 

„Алеко Константинов“ от 2002 г.

Завършила висше образование, 

специалност Библиотекознание и 

библиография в Специализирано вис-

ше училище по библиотекознание и 

информационни технологии.

Член на издателския екип на информа-

ционен е – вестник „Алеко – онлайн“Таня Светославова Пилева

РубРики:
  училищно планиране
   Отг. Здравка Петрова
  Здраве
   Отг. Мария Аджарова
  библиотечно-   

 информационен център
   Отг. Таня Пилева
  Празници
   Отг. Таня Пилева
  Дежурство
   Отг. Дежурен учител
  Охрана
   Отг. фирма Информа
  училищен живот
   Отг. Десислава Радионова
  коментари
   Отг. Лилия Топчийска
  Представяме ви ....
   Отг. Таня Пилева
  Референдум
   Отг. Гергана Стоицова

Училищно планиране

Този брой се издава с любезното съдействие на Авангард консулт

Р А З П и С А Н и Е
на часовете в начална степен

първа смяна  втора смяна
1 час  8.00 – 8.40 1 час 13.30 – 14.10
2 час 8.50 – 9.30 2 час 14.20 – 15.00
3 час 9.40 – 10.20 3 час   5.10 – 15.50
4 час 10.50  – 11.30 4 час 16.20 – 17.00
5 час 11.40 – 12.20 5 час 17.10 – 17.50
6 час 12.30 – 13.10 6 час 18.00 – 18.40

Р А З П и С А Н и Е
на часовете в прогимназиална степен

първа смяна    втора смяна
1 час 7.30 – 8.10 1 час 13.30 – 14.10
2 час 8.20 – 9.00 2 час 14.20 – 15.00
3 час 9.10 – 9.50 3 час 15.10 – 15.50
4 час 10. 10 – 10.50 4 час 16.10 – 16.50
5 час 11.00 – 11.40 5 час 17.00 – 17.40
6 час 11.50 – 12.30 6 час 17.50 – 18.30
7 час 12.40 – 13.20 7 час 18.40 – 19.20

Седмичен план
за периода 15.11 до 20.11.2010 г. 

Понеделник 
15.11.2010 г.
Заседание на МО – чужди езици, 
катедра английски  език на тема: 
„Критерии за проверка и оценка 
на знанията на учениците”      

отг. А. Велева, Ст. Анчева

Дежурни класове за седмицата 
са:
4 в клас  ‒ начален курс
                     кл. р-л Г. Стоицова
6 в клас  ‒ среден курс
                     кл. р-л Р. Зафирова   

oтг. дежурни учители

Вторник 
16.11.2010 г. 
12.45 ч. Задължителна оператив-
ка – отг.  Директор
    
Сряда 
17.11.2010 г.

Четвъртък 
18.11.2010 г. 
 Постановка на кукления театър 
„Пеещият сфетофар” за 1 клас
10.30 ч.  1 а и 1 б класове
11.30ч.   1 в и 1 г класове
отг. кл. р – ли І кл
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Петък 
19.11.2010 г.  
9.00 ч. Обучение „Гражданско об-
разование” 

   отг. ПД УВД – ср. курс

14.00 ч. Обучение „Тестове в на-
чалното образование”

отг. ПД УВД – нач. курс

12.20 ч. Национално състезание в 
начален курс  „Аз рисувам” 

отг. Нач. учители

Инструктаж от класните ръково-
дители на дежурните ученици за 
следващата седмица:
4 а клас – начален курс
                     кл. р-л В. Делчева
6 г клас – среден курс
                    кл. р-л Г. Минева

отг. кл. ръководители

Краен срок за попълване на кни-
гата за лекторски часове

отг. преподаватели

Събота 
20.11.2010 г. 
9.00 ч. Обучение „Гражданско об-
разование” –  среден курс                           

отг. ПД УВД – ср. курс

Обучение „Тестове в началното 
образование”

отг. ПД УВД – нач. курс

ЗДраВе

Здравей, малки приятелю!

Първо искам да се представя – казвам се Юлия Пе-
ева и съм преподавател в Медицински Университет, 
Пловдив.

В рубриката за здраве смятам да разкажа за не-
щата от живота, така както ги виждам. И разбира 
се, поради възрастовата ни разлика ще има разли-
чия в мнението по дадени въпроси. Вярвай ми, че аз 
бих се радвала точно на тези различия, защото е 
известно, че в „спора се ражда истината”.

 Днес, с риск да ти разваля настроението още 
при първата ни среща, ще ти кажа защо не трябва 
„да ходиш” в McDonalds, колко са вредни за здравето 
чипса, пуканките, сладоледа...

Започвам с уговорката, че аз трудно устоявам 
на изкушението, което е сладко и напълно те разби-
рам, ако и ти имаш такива проблеми, защото това 
са си сериозни проблеми... 

Джънк фуд (от англ. junk food, буквално „храна-
боклук“) е термин, взет от жаргона, и обикновено 
означава храна без хранителна стойност. Тя се яде 
за развлечение и консумирането е за разсейване на 
скуката по време на пътуване, пред телевизора или 
на мач. Най-често това са шоколад, бонбони, слад-
киши, сладолед, картофен чипс. Това може да е всич-
ко, което се продава на улицата в будки или в ресто-
рантите за бързо хранене (хамбургери, хотдог, пър-
жени картофи), всичко, което спада към храните с 
високо съдържание на мазнини и холестерол. Към 
това спадат и подсладените газирани напитки.

Храните от типа джънк фуд са нездравослов-
ни, защото:

• От тях се пълнее
• Развалят се зъбите 
• Увеличават нивото на „лошия” холестерол, а 

той запушва артериите 
• Привиква се – както с цигарите, алкохола, нар-

котиците

• Те нямат хранителна стойност и от тях не се 
расте пълноценно, а това е особено важно за теб

• Казваме, че това са от особено опасните храни 
и защото, мой малки приятелю, всички нови боле-
сти, известни, като болести на ХХI век, са се появи-
ли именно, поради рисковете, които създават, т.е. 
колкото и да ти се вижда чудно, твоите баба и дядо, 
ще бъдат много по-здрави (при всичките им боле-
сти и лекарствата, които вземат за тях) в сравне-
ние с теб, когато ти станеш такъв.

Обаче,
Храните от типа джънк фуд имат редица при-

влекателни за консуматорите качества, а именно: 
имат приятен вкус (най-вече сладък), опаковани са 
атрактивно (пури, пръчици, блокчета, флипс, пукан-
ки, чипс, сладкиши във формата на различни фигур-
ки, сникърс, сладки напитки в кутийки, хамбургери, 
пържени картофи), хрупкави са, имат златно пре-
печена коричка, атрактивен аромат и цвят, макар 
че при тях всичко е постигнато по изкуствен на-
чин. В тях има много „Е”-та – Е-220, Е-300, Е-500...
Те удължават трайността на всеки продукт, но 
в същото време я правят отровна.

Рекламата
Ти, мило дете, помагаш на много богатите хора 

да станат още по-богати, а се разболяваш, когато 
се храниш така.

В това един човек да бъде богат няма нищо лошо, 
но това не означава, че трябва да ядеш повече. Това 
ти дава право да избираш как да живееш здравослов-
но. Това означава да бъдеш отговорен за себе си. 

Положителните качества на джънк фуд се из-
ползват умело от големи компании за реклама на 
своята продукция. Тази реклама е насочена най-ве-
че към децата и младежите, които постепенно 
привикват с такъв тип храни и стават най-много-
бройните им консуматори. В основата на реклама-
та на джънк фуд лежи мотото: „Забавлявай се, докато 
ядеш“ (Have fun). Рекламата на джънк фуд може да 
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има смисъла: „Защо да се мъчите с приготвянето на 
някакви сандвичи, когато промишлеността се е по-
грижила и е сложила всичко това вътре в опаковка-
та?“. Някои големи компании използват при реклама 
на джънк фуд известни спортисти, поп и филмови 
звезди и се стараят да наложат убеждението, че за 
консуматорите е невероятно лесно да си изградят 
връзки и взаимоотношения чрез техния продукт.

Два примера – единият, това са американците, 
които са най-дебелите хора на планетата, защото 
консумацията на джънк фуд е най-висока при тях в 
световен мащаб. Другият пример това са Норвегия, 
Финландия, Швеция – в тези страни децата познават 
сладкото само като плодова захар, т.е. захарта в 
плодовете, които ядат. Тези страни са пример в цял 
свят, защото при тях средната продължителност 
на живота е към 90 години. За сравнение у нас тази 

цифра е 75 години. 
Ключът е в умереността – по-малко и веднъж 

седмично!
Искайте от мама да ви сготви, вместо китайско, 

McDonalds или нещо друго поръчано навън.
Бъдете сигурни, че няма нищо по-вкусно от 

храната, приготвена от мама, защото никой друг не 
готви с толкова любов, както тя прави това за Вас.

А хубавите спомени, че сте заедно цялото 
семейство ще Ви правят по-силни, когато се борите 
с трудностите в живота!

Ако имате въпроси, или искате да разискваме 
тема по ваш избор можете да ми пишете на адрес: 
julipeeva@abv.bg. Освен това държа на оценките ви, 
затова, моля пишете!

За вас подготви д-р Юлия Пеева – ВМИ Пловдив

През изтеклата седмица в библиотеката се прове-
доха 2 часа на тема:

 ІІІа клас –  „как водя моя читателски дневник” 
– такива уроци се провеждат във всички паралелки 
от ІІ до ІV клас два или три пъти в годината, за да се 
следи четенето на децата. В часа учениците споде-
лят какво са написали в своите дневници и всички 
коментираме пропуски, неточности и добри страни 
– така те привикват да мислят върху всяка проче-
тена книга, развиват умението си да се изразяват в 
писмена форма, а изискването да нарисуват илюс-
трация към епизода, който най – много им е харесал 
от прочетената книга, стимулира въображението 
им. Най – добре водените читателски дневници по-
лучават поощрителни награди, като самите деца оп-
ределят кои от тях да бъдат отличени. В края на часа 
всички читателски дневници се събират и остават в 
библиотеката за проверка – отбелязват се пропуски-
те, поощряват се добрите постижения и се записва 
датата, на която са прегледани.

ІVв клас – „Елин Пелин и творчеството му за 
деца”. Този урок е мултимедиен, децата проявяват 
жив интерес към този вид уроци. В хода на урока 
учениците се запознават и с книгите, които библио-
теката притежава от Елин Пелин, като всяка книга се 
представя накратко. Обръща се специално внима-
ние на „Ян Бибиян” като първи детски роман в бъл-
гарската литература. В края на урока се запознават 
с приказката „Три умни глави”, която е много забавна 
и създава у децата интерес да прочетат и други при-
казки на Елин Пелин.

На 10 ноември се състоя сбирка на клуб „Прия-
тели на книгата”. Тази година се формира нова гру-
па с участието на ученици от пети клас, тъй като до 
сега действащият състав беше от седмокласници и 
вече не са ученици в нашето училище. Уточниха се 
направленията, по които ще протича съвместната 

ни дейност, уточнихме времето, в което ще се про-
веждат сбирките на Клуба. Децата бяха очаровани 
от идеята да имат възможност да споделят знанията 
си с по – малките ученици. 

До следващата седмица те трябва да споделят 
идеи какво да включва дейността на клуба, какви 
теми желаят да включим в нашата работа. На след-
ващото занимание ще се уточни окончателният спи-
сък на членовете и ще се изготви план за работата 
ни през тази учебна година.

На 9 ноември се навършват 130 г. от рождението 
на един от най-големите български писатели – Йор-
дан Йовков. По този повод в библиотеката беше 
подредена витрина от книги за живота и творчест-
вото му, а също и с негови произведения, които са на-
лични във фонда. Подобна витрина беше подредена 
и по повод 13 ноември, когато си навършват 160 г. от 
рождението на Робърт Луис Стивънсън (1850 –1894), 
британски романист и поет.

На 9 ноември учениците от ІІІв клас с класен 
ръководител г-жа Петкова направи дарение от 
детски книги за училищната библиотека, с което 
допринесоха за обогатяване на нейния фонд. Благо-
даря ви, деца!    
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16 ноември
Международен ден на толерантността. Отбелязва се 
от 1996 г. по инициатива на Общото събрание на ООН.

17 ноември
Международен ден на студентите. Обявен през 1946 г. 
в Прага на Световния конгрес на студентите. Годишни-
на от разстрела през 1939 г. на чешки студенти от гер-
манските окупатори през Втората световна война.

18 ноември
Ден на оръжейника в българската армия. Отбелязва се 
от 1968 г. Чества се от специалистите в областта на ар-
мейското въоръжение и техника. 

19 ноември
Празник на сухопътните войски на българската ар-
мия.  На този ден през 1885 г. българската войска по-
беждава сръбската войска при Сливница по време на 
Сръбско-българската война. Отбелязва се от 1992 г.
Международен ден на тоалетната. Решението за 
честването е взето  през 2001 г. на конгрес на Между-
народната организация на тоалетните в Сингапур.

праЗници

20 ноември
Световен ден на детето. Отбелязва се по инициати-
ва на ООН по повод годишнините  от приемането през 
1959 г. на Декларация за правата на детето и Конвен-
ция по  правата на детето през 1989 г.

21 ноември
Световен ден на телевизията. Отбелязва се по реше-
ние на Общото събрание на  ООН от 1996 г. след пър-
вия Световен телевизионен форум в Ню Йорк (САЩ ) 
през същата година.
Световен  ден на поздравите. Отбелязва се от 1973 г. 
по инициатива на американски студенти като реакция 
срещу засилването на международното напрежение.
Ден на Златоград. Чества се в деня на освобождението 
на града от османско иго 1912 г. по време на Балкан-
ската война.
Празник на град Оряхово. Чества се в деня на освобож-
дението на града от османско иго през 1877 г. 

МЕжДуНАРОДНи ДАти

16 ноември
95 г. от рождението на Асен Димитров Диамандиев 
(1915 – 2009), български музикален педагог, създател 
на АМТИ Пловдив. 

ПАМЕтНи ДАти

21 ноември
Въведение Богородично
Въвеждане на Пресвета Богороди-
ца в храма

Когато пречистата Дева навърш-
ва три години, праведните й ро-

20 ноември
100 г. от смъртта на Лев Толстой (1828 – 1910), руски 
писател, религиозен реформатор, философ, есеист и 
публицист. 

ПРАЗНиЧЕН кАлЕНДАР

дители изпълняват обещанието, 
дадено пред Бога, преди още тя 
да се роди. Затова те тържествено 
въвеждат своята дъщеря в Йеру-
салимския храм и я посвещават на 
Бог. Оставят Св. Дева  на първото 
стъпало пред храмовия вход и, за 
почуда на всички присъстващи, 
неподдържана от никого, тя се из-
качва свободно по 15-те стъпала. В 
Йерусалимския храм светата Дева 
е приета от Първосвещеник Заха-
рия – баща на Св. Йоан Кръстител. 
Той я въвежда в светилището на 21 
ноември. Затова от І век насам на 
този ден се прави възпоменателно 
тържество и цялото християнство 
празнува Въведение Богородично.

В миналото този ден се чества в 
ограничен кръг – само родителите 
и децата, които не са встъпили в 
брак. Отиват в християнския храм 
с дарове, правят водосвет, за да 
измолят за семейството си здраве 
и благоденствие. След църковната 
литургия се прибират и правят тър-

жествен обяд с много лакомства за 
децата. На чаша вино, топла пита и 
вкусна гозба честват освен празни-
ка Въведение Богородично, и здра-
вата връзка помежду си, радостта, 
че са заедно. Масата остава нера-
зтребена, за да дойде Богородица 
през нощта, да си хапне и да благо-
слови дома. Красива и романтична 
традиция, която е запазила семей-
ството на българина през вековете. 

...Нека се съберем, един до друг 
– цялото семейство. Да спрем да 
бързаме. Да погледнем честно и 
топло децата си. Нека си спомним 
колко хубави моменти сме имали 
в живота си, когато нашите родите-
ли са ни въвеждали ден след ден в 
непознатия и неизвестен за нашето 
детство живот.

И да не разтребваме масата ве-
черта на 21 ноември. Може би Бого-
родица ще дойде и ще благослови 
нашия дом. Имаме нужда от това...

Пък дано и нашия път води към 
храма!
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ДежУрстВо охрана

Училищен жиВот

През изтеклата седмица
дежурни класове бяха:
за начален курс 4б с класен ръко-
водител Николина Търева
за среден курс 6б с класен ръко-
водител Недялка Атанасова
Съобщение
От 15.11.2010 г. въвеждаме сис-
тема за оценяване чистотата на 
класните стаи. Резултатите ще се 
отчитат седмично и месечно и съ-
бралите най-много точки класове 
ще бъдат наградени.

Справка  
Относно: Констатирани и предо-
твратени нарушения от охраната 
на територията на учебното за-
ведение за периода 04 ноември – 
09 ноември 2010 г. 

На 05.11.2010г. към 9.45ч. ученик 
от 5 б клас се сбива с ученици от 
6 а клас. Сбиването се прекратява 
след намесата на охраната. 

На 05.11.2010г. към 15.00ч. четири 

външни лица влизат в двора на 
училището, за да играят баскет-
бол. След намеса на охраната, са 
изведени от двора.

На 08.11.2010г. към 13.30ч. учени-
ци от  6 в клас, които провеждат 
занятия по физическо възпита-
ние, замерят със стъкла възрас-
тен човек, който е по работа в 
училището. 
Охраната се намесва и прекратя-
ва инцидента.

На 01.11.2010 г. в ОУ „Алеко Константинов” 
се учреди Математическо акционерно дру-
жество (МАД) с ръководител В. Иванова. В него 
могат да се включат всички ученици от 5 клас, 
които имат повишен интерес към математиката 
и желаят да се обогатят с математически акции. 

Как се става член на МАД?
В края на всяка учебна седмица ще ви бъдат 

предоставени 2 интересни математически зада-
чи, решенията на които ще трябва да предаде-
те в началото на следващата седмица. За всяка 
вярно решена и добре обоснована задача вие 
ще получите по 5 точки. Когато броят на точки-
те ви стане 50 ще получите първата си матема-
тическа акция и така ще станете член на МАД.

Акционерите, притежаващи най-много ак-
ции ще вземат участие в Математическа вечер 
организирана от тях през месец Май, където ще 
получат и наградите си.

ЛАЙЪНС КУЕСТ – ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО И ЕМОЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА С 
АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ОБЩНОСТТА И РОДИТЕЛИТЕ
ПРОГРАМАТА „ЛАЪНС КУЕСТ”  В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАТИНОВ”

На 15 януари тази година  Бордът на Международ-
ната фондация на Лайънс клубовете разгледа и одо-
бри общо 12 проекта по Програмата Лайънс Куест. 
Един от тези проекти е пилотен проект на Дистрикт 
130 България.

Пилотният проект Лайънс Куест в България се 
осъществява на територията на област Пловдив. 
Като първа стъпка по реализиране на проекта беше 
организирането на публичното представяне на про-
грамата и със съдействието на фондация Лайънс Ку-
ест България и Община Пловдив беше организиран 
промоционален Лайънс Куест семинар през м. юни 
2009г. Семинарът даде началото на Програмата „Ла-
йънс Куест” и запозна присъстващите със същността 
на програмата и възможностите за прилагането й в 
България. 

По съществото си „Лайънс Куест” е програма за 
социално и емоционално обучение с активното 
участие на общността и родителите, базирана на ан-
гажиращи учебни практики и учебна среда, поощря-
ваща взаимопомощта, както и подготовката на под-
растващите за истински живот. На семинара активно 
взеха участие представители на Община Пловдив, 
директори на училища и социални домове в общи-
ната, социални работници, педагози, психолози, 
възпитатели, представители на Областния съвет за 
борба с наркотични вещества – Пловдив, предста-
вители на НПО и др. Участниците в семинара имаха 
възможност да се запознаят с филмов материал, от-
разяващ дейността на Международната фондация 
на Лайънс клубовете. Разисквани теми бяха:  „Как 
родителите да бъдат привлечени да участват актив-
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Училищното ръководство изказва благодарност 
на г-жа Силвия Милева за оказаната помощ при 
проверка на есета за конкурс на тема ,, Животът 

е дар, не го погубвай”, организиран от Общинския 
съвет по наркотични вещества и превантивно-
информационния център към общината.

но в превенцията, а не да търсят помощ само когато 
проблемът е вече в техния дом” и „Изграждане на до-
верие между училище и родители за възпитаване на 
здрави и отговорни млади хора, чрез превенция на 
негативното поведение и наркоманията.”

Програмата среща сериозна подкрепа от стра-
на на МОМН, РИО Пловдив, пловдивски депутати и 
редица общински институции. Чрез адаптиране на 
програмата в съответствие с българските образова-
телни стандарти, изготвяне план за оценка на мето-
дологията, организиране мониторинг и комуника-
ция с образователните институции става възможно 
приложението й в българските училища.

Успешното реализиране на пилотната фаза е на-
влизането на Програмата в училищата. 

За пилотни училища, в които ще стартира тази 
програма са избрани ОУ „Алеко Константинов”, гр. 
Пловдив и СОУ  „Васил Левски”, гр. Карлово. Създа-
ден е и комитет по адаптация и въвеждане на про-
грамата, чийто председател е г-н Красимир Ангелов, 
Директор на ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив.

В съответствие с плана за дейността на пилотния 
проект от 22 до 24 октомври в гр. Пловдив се прове-
де семинар за обучение на преподаватели 
по обучителния модул.

Умения за юношество от програмата Ла-
йънс Куест: „Умения за живот”. Обучението 
проведе старши преподавателят  по про-
грамата Фре Стеенл. Местният регионален 
инспекторат, бе представен от г-жа Иванка 
Киркова, която от името на Началника, от-
ново заяви подкрепата си за проекта и сво-
ята готовност да съдейства за реализиране 
на програмата в проектните училища. От 
училище „Алеко Константинов” на семина-
ра присъстваха : Красимир Ангелов – Ди-
ректор на училището и Председател на ко-
митета по адаптация на програмата, Лилия 
Топчийска – помощник директор УВД, Да-
ниела Букович – помощник директор УВД.

След успешното приключване на обучението, в 
нашето училище предстои да бъдат сформирани 
групи от ученици V – VІІ клас, които в следващите три 
месеца ще участват в проекта, под ръководството на 
г-жа Лилия Топчийска и г-жа Даниела Букович под 
формата на тематични тренинги с много интерак-
тивни дейности, които ще спомогнат за изграждане 
на различни умения у учениците, преодоляване на 
агресията и превенция на  зависимости. В хода на 
изпълнение на проекта по Програмата „Лайънс Ку-
ест” ще се осъществява мониторинг, отпечатване на 
наръчник и отчитане на пилотния проект.

За нас като училище, което поставя грижата и 

обучението на децата ни на първо място, за пореден 
път  определяме като знак за висока оценка  избора 
на нашето училище за стартирането и въвеждането 
на тази безспорно полезна и със сигурност необхо-
дима програма в помощ на учители, родители и об-
щественост!

Изготвил: Даниела Букович
  помощник-директор УВД
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Ръководители: Класните ръководители на петите 
класове, Л. Топчийска, Н. Атанасова. 

В пътуването се включиха и студентите от ПУ „Па-
исий Хилендарски“, полагащи държавната си прак-
тика по История и цивилизация в Основно училище 
„Алеко Константинов“.

 Медицинско лице – сестра Мария Аджарова
 В съботния ден през изминалата седмица се 

проведе тематична екскурзия на  петите класове 
„Тракийско културно наследство“. Идеята за подоб-
ни учебни екскурзии не е нова. През последните 
години в работата по предмета История и цивили-
зация се практикува изнасяне на обучението извън 
класната стая  по класове във връзка с тематични 
обобщения, онагледяване на учебното съдържание, 
запознаване на място със значими паметници на 
културно-историческото ни наследство, създаване 
на възможности учениците ни да визуализират по-
някога трудното и сухо историческо четиво от учеб-
ника. В резултат на такива уроци са проведени две 
научно-практически конференции по история, съз-

дадени са значим брой нагледни материали, някои 
от които са експонирани в училищния музей.

И тази екскурзия целеше да провокира у петокла-
сниците интерес към най-старата култура на Балка-
ните и в Европа, да ги накара да се потопят в един 
могъщ, макар и безписмен свят на великолепие, 
да ги изпълни с  горди помисли за приноса ни като 
българи в световното културно наследство.Това чув-
ство учениците изпитаха с особена сила в Боянската 
църква, която също беше обект на нашето пътуване.

Учениците с интерес изслушаха беседите на спе-
циалисти-екскурзоводи, водиха си записки и напра-
виха  снимки с цел да изготвят проекти, които да за-
щитят в учебните часове. 

В следобедните часове за отмора от сериозните 
занимания беше планирана разкодка в Зоологиче-
ската градина, която дареди децата н нови и различ-
ни емоции.

За пълноценното преживяване допринесе слън-
чевият есенен ден и чудесната организация на ту-
ристическа агенция „Виа – Орбита”.

уЧЕбНА ЕкСкуРЗия НА ПЕтитЕ клАСОВЕ
6 ноември 2010 година,  София – Национален исторически музей
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Екскурзия до София 
 
Тръгването се забави, 
защото Антон нова прическа си 
направи. 
 
В историческия музей бяхме 
и тракийски съкровища видяхме. 
Саби и бищови, 
но не са нови. 
 
В старата църква Бояна бяхме 
и нови неща разбрахме. 
Светци по стените 
и на български царе жените. 
 
В зоогическата градина  
Пейо и Сашо бяха комбина. 
Животни-месояадни,тревопасни 
хич не са опасни. 
 
Пътя беше гладък, 
а памука сладък. 
На отиване и на връщане край 
Ихтиман спряхме 
и здраво си хапнахме. 
 
Екскурзията забавна беше 
и на връщане на връщане на 
някой хора им се спеше. 
 
          Пейо и Сашо  Vб клас

Едно пътуване до София

Събота е. Рано сутринта. Тръгвам заедно с моя клас за София.
Спираме за 20 – минутна почивка на Ихтиман. Пристигаме и ведна-

га се отправяме за Боянската църква.Там един човек ни отключи вра-
тата на църквата ни поведе в нея.Разказа ни за сненописите – на кои 
светци и хора са, как са нарисувани , какво излъчване имат.

Раздилинш сми на малки групи, за да виждаме и слушаме по-добре. 
Аз съм сред първите.Отиваме до автобуса и там изчакваме остана-
лите. Качваме се и отпътуваме за Националния исторически музей.
Посрещна ни екскурзовод. Тръгваме из музея и слушаме неговия разказ 
за траките, за техния бит, оръжията им и начина им на живот. Раз-
хождаме се из другите зали, където са изложени предмети от Средно-
вековието и Българското възраждане.

Излизаме от музея и се отправяме за почивка към Зоологическата 
градина. Учителите ни ни дават време за самостоятелна разходка.Раз-
деляме се групи и започва нашето пътешествие в света на животните. 

Иван Миланов, 5 в клас
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Коментари

уЧилищЕН ПАРлАМЕНт

Ние сме млади, енергични и отговорни

Кои сме ние?  Можем да ви отговорим 
просто: ученици от „Алекото”, както кратко 
го наричаме. Но можем да ви отговорим 
и по друг начин: „Ние сме млади, активни, 
умни и обичаме да се забавляваме, оби-
чаме също да правим заедно интересни 
неща”;

За какво мечтаете Вие?
Искате ли да преживеете непреживяни 

неща?
Какво Ви вълнува? Искате ли да диску-

тирате с нас актуални за Вас теми?
И дали сред тези теми са любовта,  нар-

котиците, скейтборда, СПИН, музиката,  
интернет, екстремните спортове, екологи-
ята,  приятелството...

Пишете ни за своите идеи и предложе-
ния на 

е-адрес: aleko-online@oualeko.com

 Уважаеми родители,
В началото на всяка учебна година се провежда 

родителска среща, на която класните ръководители 
Ви запознават с Правилника за дейността на училище-
то. Той е разработен в съответствие с Правилника за 
прилагане на закона за народната просвета и е приет 
на заседание на Педагогическия съвет. Особено вни-
мание се отделя на онези разпоредби в правилника, в 
които са разписани правата на Вашите деца в училище 
и техните отговорности. Практиката показва, че често 
сте изправени пред обстоятелства, които предизвикват 
колебание у вас как точно да постъпите и дали няма да 
нарушите правилата. В тази рубрика ще направим опит 
да ви помогнем като коментираме отделни направле-
ния от Правилника за дейността на училището.

„Извинени отсъствия на ученици”
Отсъствията на учениците от учебни занятия са два 

вида – извинени и неизвинени.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за на-

родната просвета, учениците нямат право да отсъстват 
от учебни занятия без уважителни причини. Такива са: 
заболяване на детето, участие в спортен клуб и причи-
ни, по преценка на на класния ръководител. Когато де-
тето е болно, желателно е родителят да уведоми клас-
ния родител. Основание за извиняването на отсъстви-
ята в този случай е медицинска бележка, издадена от 
личния лекар. Тя се представя от ученика след връща-
нето му в училище на класния ръководител.

Когато ученикът членува в спортен клуб и участва 
в състезания или други дейности, свързани със спорт-
ната му подготовка е възможно да отсъства от учебни 
занятия. В този случай родителят подава заявление до 

Директора на училището и прилага документ от спорт-
ния клуб. Документите се представят в администра-
цията на училището и се регистрират от завеждащия 
административната служба във входящия дневник на 
училището, като родителят получава входящ номер.

През учебната година различни обстоятелства мо-
гат да наложат отсъствието на детето по семейни при-
чини. Преценката за отсъствие по семейни причини е 
изцяло на родителя. Родителят има две възможности 
за реализиране на това право на детето. В първия слу-
чай, когато отсъствието е до три дни, родителят писме-
но уведомява класния ръководител за времето, в кое-
то детето му ще отсъства от учебни занятия. В случай, 
че се налага отсъствие до седем дни, родителят подава  
писмена молба до Директора на училището. И в двата 
случая документите се представят в администрацията 
на училището и се регистрират във входящия дневник. 
Трябва да се обърне внимание на факта, че документи-
те от родителя (уведомление или молба) се представят 
в училище преди датата на отсъствие на детето. Когато 
обстоятелствата, налагащи отсъствие от учебни заня-
тия са извънредни, е желателно родителят да уведоми 
устно класния ръководител. Това не изключва него-
вото задължение във възможно най-кратък срок след 
това да представи необходимите документи. 

Основание за оформянето на извинени отсъствия 
са разпоредбите на чл.135, ал.1, т.2; чл.136, ал.1, т.1, т.2 и 
т.3 от Правилника за прилагане на закона за народната 
просвета, както и чл.75, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Правилника 
за дейността на училището.

Лилия Топчийска – помощник директор УВД
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Във връзка с участие на  Основно училище „Алеко 
Константинов” в Национална програма „Оптимизация 
на училищната мрежа”, Мярка „Без свободен час” на 
заседание на Педагогическия съвет, с Протокол №3 от 
9.11.2010г., се приеха следните изменения и допълне-
ния на Правилника за дейността на училището:

В чл.64 се правят следните допълнения и измене-
ния:

1. Създава се нова ал. 5
ал. 5  Във връзка с организация и изпълнение на 

програмата на МОМН „Оптимизация на училищната 
мрежа”, мярка „Без свободен час” се определя следния 
ред за осъществяване на заместването на отсъстващи 
учители:

т.1 Учители, имащи правоспособност по съответ-
ната дисциплина и имащи свободен час в седмичното 
разписание, да поемат задълженията на отсъстващите 
учители.

т.2 Учители, неспециалисти в съответната област, 
имащи свободен час в седмичното разписание да пое-
мат задълженията на отсъстващите учители.

т.3 Педагогическият съветник на училището да за-
мества отсъстващи учители в случаите, когато са из-
черпани възможностите за назначаване на правос-
пособен учител по съответната дисциплина и когато 
няма учители със свободни часове, съгласно седмич-
ното разписание.

т.4 При невъзможност за изпълнение на т.т. 1;2 и 3, 
заместването на отсъстващите учители се осъществя-
ва от помощник-директорите на училището.

2. В чл.85, ал.3 се добавя нова точка
т. 14 Педагогическият съвет одобрява училищна 

програма за часовете, които не се водят от учители 
специалисти, по време на заместване на отсъстващия 
учител, като се включват теми по гражданско и здрав-
но образование.

преДстаВяме Ви . . . . 

уЧилищНАтА  МуЗЕЙНА  ЕкСПОЗиЦия

   Училищният музей беше из-
граден през лятото на 2005 
година. Идеята за музейна 
експозиция, инициирана от 
господин Ангелов, беше осъ-
ществена със съдействието 
на наши родители и приятели 
на училище „Алеко Констан-
тинов“. Включиха се много 
ученици, които упорито ра-

ботиха за издирването на материали посветени на 
патрона и историята на училището. Изготвени бяха 
интересни проекти, много от които самите деца защитиха на последователно 
проведени две научно-приложни исторически сесии. Част от тези разработ-
ки са изложени в музея, други бяха връчени като дар от нашето училище на 
гости от Босна и Япония. Творби на наши ученици станаха посланници на до-
бра воля на форуми в Румъния и Македония.
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Възпитаник на наше-
то училище е и видният 
философ, изкуствовед 
и културолог професор 
Исак Паси. Роден е на 13. 
03. 1928 г в Пловдив в се-
мейството на юрист. Баща 
му Соломон Исак Паси е 
виден пловдивски адво-

ДРугитЕ ЗА НАС

Първият в България електронен ученически 
вестник издава колективът на училище „Алеко 
Константинов“. След като идеята за радио и 
печатно издание са трудни за реализация заради 
скъпо финансиране, ентусиастите стигат до вариант 
интернет издание. Което се оказва и много по-
точен избор, тъй като учениците вече масово имат 
компютри и се справят дори по-добре от родителите 
си.

Училище „Алеко Константинов“ не е само едно 
учебно заведение. Но колективът вече е наясно, че 
това е цялостен организъм-от учители, родители и 
преподаватели. И ако няма диалог както образно 
разказва директорът всеки ще дърпа в различна 

ОУ „Ал. Константинов“ направи онлайн 
вестник, децата искат велопаркинг

Бах или Вивалди, Моцарт или Бетовен, Брамс 
или Шопен. Измежду музикални шедьоври на 
великите композитори могат да избират децата 
от училище „Ал. Константинов“ в времето на 
голямото междучасие. За всеки ден от седмицата 
са предвидени различни стилове и жанрова, 
като във вторник и петък учениците казват какво 
да звучи от уредбата. Всичко е разрешено, без 
чалгата. През музикалното междучасие в сряда се 
пускат известни изпълнители като Васко Василев 
или Андреа Бочели, а четвъртъкът залага на 
етнозвученето. „Проведохме блиц анкета с деца от 
различни класове. Идеята в началото им се стори 
непривична, но вече категорично се обявиха срещу 
попфолка. Целта е не само да се забавляват, но и да 
възпитаме естетически вкус. Не допускаме текстове, 

кат, общественик и испански вицеконсул в Пловдив. 
Проф. Паси има изключителен принос за приобща-
ването на българската култура към европейската 
философско-естетическа и литературна мисъл. Той  
е удостоен с ордените „Стара планина“ – първа сте-
пен и  „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за фун-
даменталния му принос в областта на българската 
философия, естетика и културология, за заслуги към 
Република България. 

тЕМА С ПРОДължЕНиЕ

посока „както в баснята орел, рак и щука“
Информациония интернет седмичник дава 

възможност да се контактува с децата и родителите, 
да се отправят посланиь, да се запознават страните с 
работата на училището , а и да се получава обратна 
връзка. 

Както всеки вестник има рубриките -планиране, 
здраве, вътрешноучилищен живот, сигурност.  
Във всеки брой се публикува визитката на човек, 
свързан с училището

Редакцията е в библиотеката, а екипът работи 
доброволно, засега само преподаватели и родители. 
Но се обмисля възможност да се представя гледната 
точка и на децата.

които пропагандират насилие, дрога, асоциално 
поведение“, обяснява директорът Красимир 
Ангелов. Уредбите са монтирани така, че да озвучават 
класните стаи и двора. В момента се формира екип 
от ученици, които да подбират и пускат музиката 
и така постепенно да се възроди радио „Алеко“. 
Онлайн седмичник е най-новата придобивка на 
елитното школо. Вестникът ще информира подробно 
родителите за учебната работа, училищния живот, 
охраната. Те ще получават съвети за здравословно 
хранене и за типични заболявания при децата. 
В рубриката „Референдум“ ще намират място 
нови идеи, коментари и дискусии. Най-новото 
предложение на децата към ръководството е 
паркинг за велосипеди. Имало много желаещи да 
идват с колелета на училище, но оставал проблемът 
какво да ги правят, докато са в час. Скейтплатформи 
в двора, който да бъде осветен и нощем, са другите 
мечти на учениците.

Първият електронен ученически вестник – „Алеко онлайн“
Източник: ПОТВ, 09 Ноември 2010

Бах или Ботичели в междучасието
Източник: в. „Марица“, Деляна ЛУКОВА, 09 Ноември 2010 
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референДУм

Рождени дни

Честит рожден ден!

 Желаем здраве 
и сбъдване на всички мечти!

1  – 7 НОЕМВРИ

1 ноември:
Мария-Невена Ликадзияускас 2в 
Стела Шиварова 3б

2 ноември: 
Виктория Петрова 4б  
Павел Топалски  5в

3 ноември : 
Айлин Айдън Абаз 1в  
Божидар Буков 5а 
Анелина Божкова 6в

5 ноември:
Петър Апостолов 1а

6 ноември: 
Златин Чалмов 4б 
Кайл Лий Николов 5б

7 ноември:
Камен Петров 4в  
Калина Мирчева 5в

8 – 14 НОЕМВРИ

8 ноември: 
Методи Спасов 1в 
Галена Колаксъзова 2в 
Михаела Зотова 4б

9 ноември:
Георги Русев 5б

10 ноември: 
Йоан Иванов 4б

11 ноември:
Бояна Цветковска 1а 
Любомир Цветков 5г 
Михаил Димов 7а

13 ноември:
Александър Иванов 4а  
Георги Цонев 5а  
Илиян Илиев 6б

14 ноември:
Бетина Христова 2б

15 – 21 НОЕМВРИ

15 ноември:
Йоана Балевска 3в 
Анна Ангелова 4в 
Цветомира Баненска 6а

16 ноември: 
Теодоси Василев 3а

18 ноември:
Михаела Миланова 6а

19 ноември:
Георги Георгиев 1а 
Руслан Русинов 6г 
Томи Гидженов 7б

21 ноември:
Мария Василева 3в

Изпращайте своите поздравления на редакционния адрес:
Aleko-online@oualeko.com

Уважаеми читаели: 
родители, ученици и приятели на училището,

  
Във фоайето на първия етаж, при охраната, е поставена 
специална кутия, в която можете да оставяте съобщения 
с вашите идеи, мнения, препоръки, похвали и оплаква-
ния. Всяко Ваше съобщение ще бъде разгледано с нуж-
ното внимание и уважение.
Очакваме Ви и на редакционния адрес на вестника: 

aleko-online@oualeko.com

РОЖДЕНИ ДНИ НА УЧЕНИЦИ

Благодарим на фирма Ковет ООД за предоставеното дарение от перилни и почистващи материали.

12


