
1

å-âåñòíèê íà ÎÓ “Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ”                        Áð. 50, ãîäèíà 3, 30 àïðèë 2012 ã.

Ó×ÈËÈÙÅÍ ÆÈÂÎÒ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ
ОТБОРЪТ ПО ХАНДБАЛ

НА ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”
ОТИВА НА ФИНАЛИ В БУРГАС.

ЖЕЛАЕМ ИМ
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ И УСПЕХ!

       На 19 април в нашето училище гостуваха пре-
подаватели и студенти от Московския държавен 
университет. Директорът Красимир Ангелов им по-
каза учебната база: библиотeчно-информационния 
център, многофункционалния мултимедиен цен-
тър, учителската стая, която е едновременно и 
компютърен кабинет. Гостите разгледаха изложба-
та по проект ,,Успех’’, открита ден по-рано във 
фоайето на училището, наблюдаваха час по ис-
тория при госпожа Генчева и обмениха опит с пе-

Гости от Русия

дагогическия съветник Здравка Петрова.
       Ето какво разказаха те пред репортерите от 
клуб „Училищни медии „Алеко“:
       „Нашият университет е сравнително нов - съз-
даден е преди 15 години.  Занимаваме се с пси-
хология на децата и често посещаваме различни 
училища. Факултетът е с дистанционно обучение и 
има голяма група студенти-инвалиди. Лекциите се 
провеждат вечер от 18:00 до 21:00 часа, а през 
деня студентите се подготвят вкъщи, изполвайки 
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интернет. За да се разнообрази тяхната дейност се 
организират много екскурзии. В края на месец май 
е планирана четиридневна екскурзия до Санкт 
Петербург. Най-важното изискване на университе-
та е студентите да се отнасят сериозно към учеб-
ния процес - тези, които не учат, се изключват от 
него. Така че, ако и вие сте ученолюбиви, сте наши 

бъдещи потенциални студенти.
       Вашето училище много ни хареса - впечатлени 
сме, че сте успели да съчетаете толкова много 
дейности в него. Много е уютно!“

Соня Илиева и Вероника Кривошиева – 4 в клас,
  клуб „Училищни медии „Алеко“

ÈÇÂÚÍÊËÀÑÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

ИЗЛОЖБА „РИСУВАМ ПРИРОДАТА”
РЕПОРТАЖ

      На 18 април в ОУ „Алеко Константинов” бе от-
крита поредната за тази учебна година изложба на 
детски рисунки. Творбите са на ученици, участници 
в клуб „Ателие” по проект „Успех” с ръководител 
Милена Бочукова – учител по изобразително изкуст-
во в училището. Ето какво ни разказа тя: 
     В клуба участват 15 деца. Работи се по теми от 
приложното изкуство, разглеждат се произведения 
на изкуството. Изложбата, която представяме е на 
тема „Рисувам природата”.  Децата рисуваха по на-
тура в парк „Бунарджик” и в Стария град на Плов- 
див. Бяха на пленер в Брацигово и там също ри-
суваха старинната част на града. Любим обект в 
детските рисунки стана величествената камбанария 
на църквата "Св. Йоан Предтеча", на върха, на която 
имаше гнездо. В деня на красивия празник „Цвет-
ница” в него туко-що бяха пристигнали щъркели.
      Трудно ли се става добър художник?
      Не е лесно да се постигне високо ниво в изобра-
зителното изкуство, но с повече постоянство и лю-
бов към изкуството, всеки може да стане добър ху-
дожник. Най-важно е, че се забавляваме, докато ри-
суваме, защото е прекрасно да откриваш красотата 
на природата.

Галена Колаксъзова  3 в клас -  клуб„Училищни 
медии”Алеко”

     На 22 април 2012г. се проведе Фестивал на бъл-
гарската, руската, украинската, беларуската, молдов-
ската песен, посветен на 200 години от победата над 
Наполеон през 1812г. Вокалната група на ОУ “Алеко 
Константинов” взе участие в празника.
     След прослушване на много руски песни, бяха из-
брани две - “Наш сосед” на  Едита Пиеха и “Луна-лу-  
на”, песен на София Ротару. Учениците положиха 
много труд, за да научат песните и за да ги възпроиз-
ведат правилно и мелодично. Произношението беше 
изгладено благодарение на г-жа Мария Николова.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ
“МЕЖДУЧАСИЕ”
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     В 9:30 часа момичетата вече бяха готови и ча-
каха с нетърпение своята изява. В 10 часа, след 
кратка реч, беше открито тържеството и групата 
изпълни песните си. 

     Въпреки че нямаше озвучаване, песните бяха 
изпълнени чудесно и девойките получиха заслу-
жени аплодисменти и грамота за участие. Нямаше 
човек, който да не ги хареса. С нетърпение се 
очакват следващите изяви на групата.

Велина Левичарова – 7 а и Мила Асенова – 7 б клас

Репортерите от клуб „Училищни медии Алеко” разказват за посещението си в Радио Пловдив

“ДОБРОТО РАДИО Е ТЕАТЪР НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО”
      Обиколката ни започна от новинарското студио на 
Радио Пловдив, където господин Каришев – негов ди-
ректор, разказа любопитни факти от историята на ра-
диото.

      За първи път сигналът на Радио 
Пловдив е прозвучал през 1955 годи-
на. “На живо” от тази честота са зву-
чали гласовете на папа Йоан Павел ІІ, 
на британския принц Чарлз и на рус-
кия писател Виктор Суворов. Това е 
първото българско радио, излъчва-
що на живо в Интернет от март 1998 
година.
      Радио Пловдив е част от Българ-
ското национално радио. То може да 
се слуша на много ефирни честоти в 
цялата Южна България. За Пловдив 
тя е 94.0 MHz. Благодарение на тех-
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ническите възможности на БНР – Радио Пловдив 
програмите му, освен на територията на град Плов-
див, достигат до градски центрове като Асеновград, 
Смолян, Хасково, Димитровград, Карлово, Сопот, 
Пазарджик, Пещера, Велинград и др. С предавате-
лите си на УКВ и Средни вълни Радио Пловдив пок-
рива територия с население над два милиона души.
      Тъй като Радио Пловдив е информационно ра- 
дио, първостепенно място в програмата му заемат 
новините. На всеки кръгъл час се излъчва емисия     
“Новини” на БНР, а на половин час - водещите но-
вини в едно изречение /headlines/. Основните еми-
сии са съставени от новини, информации, кореспон-
денции, озвучени информации, както и директни 
включвания от мястото на събитието.

      Новините се подготвят в т. нар. news room и 
са ангажимент на информационния екип на 
Радио Пловдив, който непрекъснато търси 
информация в интернет и от информационните 
агенции. Принципите, по които се подготвят 
тези емисии, са обективност, актуалност, 
значимост, повторяемост. И още - журналистите 
на Радио Пловдив не вървят след събитията, а 
ги чакат на точното място.

      Наред с информационните предавания, 
в ефира на Радио Пловдив се правят му-
зикални предавания с класации, поп-нови-
ни, любопитна информация от света на 
шоубизнеса, концерти, класическа музика 
на живо, кънтри, рок, хеви метал, денс, ню 
уейв, джаз, български фолклор. Музикал-
ното студио разполага с голям фонотечен 
фонд, а музиката се избира от музикалния 
редактор.

      Ние, репортерите от клуб „Училищни 
медии „Алеко””, участвахме в едно от раз-
влекателните предавания на Радио Плов-
див. Бяхме събеседници на водещата Да-
рина Иванова в обедното шоу “ТРИ-
НАЙСЕТИЯ ЧАС”, което се излъчва всеки 
делничен ден от 13.00 до 15.00 часа.
      Обиколката ни завърши с посещение на 
Първо студио, което преди е било 
киносалон. Днес то е едно от най-модерните 
звукозаписни студиа в Южна България, 
оборудвано с британски 24-канален пулт и 
има 70 седящи места. 
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      Свои записи тук са реализирали Валя Балкан-
ска, Милчо Левиев, Георги Чилингиров, Пловдив-
ската филхармония и още много значими певци, 
инструменталисти и състави. Разгледахме апа-
ратната, където все още се пазят и старите маг-
нетофони с ролкови ленти и чухме гласа си на за-
пис.
      Тръгнахме си от Радио Пловдив с обещание, че 
много скоро ще дойдем отново, за да направим 
професионален запис на наше радиопредаване.
       

Венелин Колев III а клас
  клуб „Училищни медии Алеко”

КЛУБ

 На 05.04.2012 г. ние, младите огнеборци от 
V а и V б клас, проведохме тренировъчно занятие 
в пожарната. Започнахме да се готвим за районно 
състезание на младежките противопожарни отря-
ди, което ще се проведе на 26.04.2012 г. на ста-
дион „Пловдив”. 
 Под ръководството на обучаващия старши 
инспектор Мирослав Колев, главен пожарникар 
Стефан Чолаков и г-жа Гуджева започнахме под-
готовка по състезателната дисциплина “Бойно 
разгръщане на състезателна пътека”. Запознахме 
се с правилата на състезанието.
 Учихме се правилно да скопчаваме шлан-
гови линии, да преодоляваме воден трап и тунел, 
да пълним резервоар-мишена с кофпомпа, да 
връзваме възли, да поставяме противопожарни 
съоръжения. 
 След ваканцията продължаваме трениров-
ките.   

          Елеонора Комитова – 5 а клас
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ЕДНА ИНТЕРЕСНА ИЗЛОЖБА
НА РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА ПОД НАДСЛОВ

“45 ГОДИНИ ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ”

       На 21.04.2012 г. ученици от клуб „Репортери-
те” посетиха и разгледаха една интересна из-
ложба на български занаяти, експонирана във 
фоайето на Областна управа - гр. Пловдив. 
Предлагаме на вниманието ви интервюто, което 
членове на клуба взеха от госпожа Тони Си-
мидчиева, Председател на Регионална  занаят-
чийска камара.
       Госпожо Симидчиева, какви експонати и 
от кои занаяти са представени на излож-
бата?
    Това е изложба, на която са представени 
предмети от различни занаяти. Изключителните 
експонати имат за цел да събудят интереса на 
гражданите към българското минало и настоя- 
ще. Част от тях представляват народни носии, 
дърворезба, изкусно изработени бижута, аксе-
соари и мебели за дома, бродерии, художест-
вени тъкани. Някои от тях са имали жизнено 
важно значение за бита на хората в миналото.
Днес те не се използват заради новите техноло-
гии, но благодарение на тях, придобиваме пред-
става за живота на дедите ни. Тези предмети са 
част от нашата история, част от нашата иден-
тичност. Много красива и прецизна е изработката 
на всеки предмет. В него занаятчията влага както 
своето умение, така и своето въображение. Така 
тези придмети се явяват част от нашето културно 
наследство. Ние трябва да ги пазим и да ги пре-
даваме на по-младите.
       Каква е целта на изложбата?
       Изложбата цели да покаже нашите майстори 
на стари занаяти и предметите за бита, които те 
изработват. Наистина, днес те не се използват, 
но имат културна и историческа стойност. Те 
определят нашата идентичност. Двадесет години 

не е имало подобна изложба и моята амбиция 
беше да събера на едно място предметите от 
различни занаяти: медникарство, ножарство,  
иконопис, дърворезба, бродерия, тъкачество. 
Майсторите бяха много въодушевени от този 
факт и участваха с удоволствие. Чрез изложбата 
можем да покажем уменията им, да предиз-
викаме интереса на по-младите към подобни ху-
дожествени занаяти, защото българското трябва 
да се пази и предава на поколенията. Ефектът е 
поразителен, когато всичко е събрано на едно 
място. Така повече хора могат да видят повече 
неща.
     Каква е по нататъшната съдба на из-
ложбата? Ще бъде ли представена и в други 
градове?
       Да. Нашата амбиция е тя да посети и други 
градове, за да могат повече хора да я видят. А 
защо не и в чужбина. Посетителите ще видят, че 
ние сме имали изкусни майстори  в изработване-
то на изящни бижута, медни съдове, оръжия, 
дрехи, плетеници, дърворезба...
     Кои са Вашите любими предмети от 
тази изложба, госпожо Симидчиева?
       Всички предмети харесвам. Във всички от-
кривам майсторство, но особено ми допадат 
предметите от дърво и накитите. Това е така, за-
щото в тях има вложен както много труд, така и 
много умение, талант и въображение. Те са не-
повторими и в голяма степен се родеят с харак-
тера на българския майстор, който през годините 
е проявявал трудолюбие и талантливост.

Интервюто взеха:
Велина Левичарова – 7 а клас

Мила Асенова -  7 б клас
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ÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

„Златните рибки” на Алеко
за пореден път са първи в града

На 07 април на басейн „Младост” 
се проведе общински шампионат

по плуване.
Бояна, Жанет, Марго, Ангела, 

Кристина и Мия 
безапелационно заеха челните 

места във всички дисциплини и с 
това спечелиха първото място 

при момичетата (5 – 7 клас).
Стефан, Недялко,

Борис и Георги се пребориха за 
второ място,  при много голяма 

конкуренция в групата на 
момчетата.

Отборно, ОУ „Алеко Константинов” 
за поредна година зае първото 
място в общинското състезание

по плуване.

На 07.04.2012 г.
на Площад "Централен"

се проведе крос
“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО”,

организиран от
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

“СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”
“МАМА, ТАТКО И АЗ –
БАБА, ДЯДО И ВНУЧЕ”. 

Мария Минчева от 2 г клас
се пребори за златния медал.

КРОС

Надяваме се традицията да сме първи да продължава и занапред!
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ТворчествоДетско

Пресичай внимателно !
        В България рязко са се повишили път-
нотранспортните произшествия. Това се 
случва поради невниманието на шофьора 
или пешеходеца. Всички хора трябва да 
спазват правилата за безопасност: 
        - Внимавайте и не се разсейвайте по 
време на пресичане на улицата!
        - Оглеждайте се на двете страни на 
пътя при пресичане!
        - Пресичайте само на пешеходна пъ-
тека!
        - На кръстовище преминавайте на зе-
лен светофар!
        Ако тези правила се спазват, произ-
шествията на пътя ще са по-малко!
      

Лора Апостолова - 4 в клас

        Безопасността на движението ... не-
що, което трябва да се спазва от две стра-
ни: от пешеходеца и от човека зад вола- 
на. Всички мислят, че спазват правилата, 
но дали е така? Дали човек се оглежда 
наляво и надясно преди да пресече, дали 
човекът на седалката си е сложил колана? 
Дори да е така, освен тези правила има 
едно неписано правило: участниците в 
движението да бъдат съсредоточени. Без 
концентрация няма да е безопасно дори 
ако стъпиш на тротоара. Концентрацията 
е свързана с всички останали правила, 
които надявам се повечето хора спазват. 
Всеки знае, че се пресича на пешеходна 
пътека или зелен светофар за пешеходе-
ца. Всеки знае, че не бива да се вдига 
скорост по-висока от допустимата. Шо-
фьорът и всички пътници в колата трябва 
да носят предпазните си колани. Всеки 
ден има застрашен или отнет човешки жи-
вот. Това се случва поради простата при-
чина, че нито пешеходецът, нито шофьо-
рът са внимателни.
        Животът е важен, не го пропи-
лявайте на пътя!

 Алекзандър Бъчваров - 4 в клас

На пътя

       Сигурно знаете за произшествията по пътя и много отнети човешки животи 
поради невниманието на шофьора, а понякога и на пешеходеца. Ние не внимаваме 
и пресичаме бързо, без да се огледаме и без да се замислим, че така рискуваме да 
изгубим най-голямата си ценност – живота. Сигурен съм, че никой не желае вие да 
станате жертва на пътно произшествие, затова ви препоръчвам да следвате 
правилата за движение по пътищата. Ето и няколко съвета от мен:
       Никога не тичайте по улицата, докато пресичате, защото може де се спънете!
       Не преминавайте зад спряла кола, защото нямате видимост!
       Ако сте на кръстовище, помолете някой възрастен да пресече с вас.
       Надявам се, че ще внимавате, защото много животи биват отнети от 
пътни произшествия. Нека един от тях да не е вашият!    
  

Йоан Щерев от 4 в клас

Здравейте, скъпи съученици!



9

ÈÇßÂÈ È ÓÑÏÅÕÈ

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ
      На 17 март се проведе областния кръг на 
математическото състезание „Европейско  
кенгуру”, организирано от СБМ. Евгени Кай-
ряков от 4 а клас за пореден път доказа, че е 
най-добрият сред връстниците си и за по-
редна година завоюва първо място. 

Конкурс
„БЕЗОПАСНОСТ И

МОБИЛНОСТ ЗА ВСИЧКИ”

      През тази учебна година нашето училище за трети път 
участва в конкурса за рисунка, част от международната 
програма на Renault „Безопасност и мобилност за всички”. 
Темата за възрастовата група 3-4 клас беше „Опазването на 
природата е наша отговорност”. Рисунка на ученичките от 3 
б клас Ения Енева, Савина Трифонова и Бетина 
Христова бе класирана на III място сред 636 рисунки на 
ученици от 220 училища от цялата страна.
      На официалното закриване на конкурса на 18 април в 
София малките художници узнаха класирането си и полу-
чиха награди за добрата си работа. Поздравления!

Анета Терзиева – начален учител

      Ивета Иванова от 2 а клас се класира на престижното второ мяс-
то, а Екатерина Иванова от 4 б клас зае трето място.
      Интересното при „Кенгуру” е, че в основата на състезанието са за-

ложени условия, които пре-
дизвикват децата да по-
кажат своята изобретател-
ност и логическо мислене в допълнение към базовите 
познания по математика. На национално ниво „Кенгуру” се 
утвърди като едно от най-чаканите за децата събития и 
заради интересните условия на задачите, които събуждат 
любопитството им и и ги забавляват.
      На 22 април се проведе Великденско математическо  
състезание. Очакваме резултатите. Пожелаваме успех! 

Виктория Стойнова – начален учител
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

„Приятел в нужда се познава”

Ние, учениците от клуб БЧК благодарим на всички,
които взеха присърце кампанията за подпомагане на

нуждаещите се деца от Велинград.
Благодарим и на госпожа Топчийска и

момичетата от 6 а клас,
които помогнаха за сортирането, опаковането и

транспортирането на дрехите.
Радваме се, че имахме възможността да помогнем!

Ани и Хриси от 6 в клас, клуб БЧК

       Родолюбец е човек, който обича родината си и държи на нея. Той би се жертвал за 
държавата си. Един родолюбец се гордее с историята на неговата страна и обича своя 
език. Всяка страна си има известни родолюбци. Примери за България са Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев и много други. В мина-
лото много хора са се срамували от родината си и поради това са се гърчеели, но ро-
долюбците са направили всичко възможно, за да докажат колко велика е страната ни. Те 
не само са пишели книги, но и са загивали за нашата свобода. Трябва да се гордеем, че 
е имало такива велики българи, защото ако не са били те, ние още щяхме да сме роби.
       Всеки човек трябва да бъде родолюбец. Този, който не е, е безродник. Той е като 
дърво без корени.

Гергана Каришева, VI „б“ клас

КАКВО Е ДА СИ РОДОЛЮБЕЦ?КАКВО Е ДА СИ РОДОЛЮБЕЦ?

       На 06.04. клуб ,,Български ценности,традиции и 
обичаи`` имаше сбирка на тема ,,Беленица``. 
Заниманието си проведoхме в Етнографския музей
,където в момента имаше изложба на  една от 
майсторките набеленица - Жулиета Георгиева. С 
нейните напътствия всеки един от нас успя да 
създаде свое произведение от царевична шума. Не 
предполагахме колко хубави неща могат да се 
направят от  нея. Заниманието беше  много забав-
но и докато ние работехме, г-жа  Георгиева  ни раз-
казваше за занаята си, за това колко малко са хо-
рата и в България, и по света, които правят прек-
расни неща от царевичната шума. Показа ни как 
сами и ние можем да си направим  гербер и когато 
приключихме, г-жа Георгиева украси нашите цветя 
с по едно голямо манисто. Вече си имахме красиви 

БЕЛЕНИЦА

цветя само трябваше да изсъхнат. Разбрахме, че за да се плете царевичната шума,тя трябва да е мок-
ра. Да си призная, не е чак толкова лесен този занаят и това личеше и от мазолите на майсторката. Не 
усетихме пак кога мина времето и си тръгнахме с много впечатления  от музея.

      Антония Иванова - 6 г клас
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      Жената, която ни показа занаята „Белени-  
ца” се казва Жулиета Георгиева. Тя е родом от 
гр. Варна и е филолог. Учила е и журналистика, 
но се  се занимава с този занаят вече 15 годи-  
ни. Ето какво научихме от нея.
      
      Какво е „Беленица“ ?
      Жулиета  Г.  -„Беленица” е умението, занаята  
да майсториш различни предмети и украшения от 
царевична шума.Любовта ми към този занаят е 
свързана с възможността  свободно да творя ин-
тересни предмети, да дам простор на въображе-
нието си.
      От кого се учихте на този занаят ?
      Жулиета Г. - Когато бях малка, мама ми подари 
един панер от царевична шума  и  аз  много го ха-
ресах.  Поисках  да ми изработи и други неща, но 
тя ми каза, че следващите предмети трябва сама 
да си изработя. Така започнах сама да правя раз-
лични  неща  от царевична шума.
      Имате ли награди и какви ? 
      Жулиета Г. - Тук в  Пловдив  получих голямата 
награда "Сребърна хлопка" от Майсторската над-
превара в „Етъра". Имам още и почетен диплом, 
парична награда и право на изложба-базар в Из-
ложбената зала. Спечелих и приза за цялостно 
представяне и познаване на традициите в плете-
нето с царевична шума.
      Къщата, в която работи, шеговито наричам        
„Царевичната къща”, защото е пълна с царевични 
произведения. Дори ваната ми е пълна с царе-
вични  обелки.
      Има ли  нещо, което сте изработили  
много трудно?
      Жулиета Г. - Най-трудно изработих една  ро-
гозка с дължина 1,70 м. и ширина 1,10 м. Майсто-
рих я  един месец, като сама измислих плетката. 
Рогозката много ме затрудни, защото трябваше да 
се увие около тялото ми. Но си заслужаваше 
труда-стана прекрасна. Искам само да добавя, че 
този занаят го има в Румъния, Сърбия, познат е 
дори и в Мексико.

         
  Надежда Кавръкова - 6 г клас  

***
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÂÐÚÕ ÂÈÕÐÅÍ

      Легендата разказва, че на този бурлив 
връх е бил мраморният трон на славян-
ския гръмовержец Перун, чието име оста-
нало после на цялата планина. Тук и зиме, 
и лете се носят често буреносни тътнежи, 
силни ветрове си дават срещи, светкавици 
се разбиват в каменния планински гръб. 
Затова народът го е наричал със страх и 
почит Елтепе (връх на бурите).

      Връх Вихрен е най-високият връх в 
Пирин планина. С височината си от 2914 
метра, той е само със седем метра по-
нисък от рекордьора у нас – връх Мусала, 
което му отрежда гордото второ място 
сред най-високите планини в България. 
Що се отнася до мащабите на целия 
Балкански полуостров, връх Вихрен заема 
гордо трето място в размерите си. 

      Вихрен е разположен доста близо до 
един от най-добрите планински курорти и 
ски центрове у нас – Банско. От Банско до 
хижа Вихрен са само около 12 км. Хижата е 
най-добрата отправна точка за много от 
маршрутите в планината. Най-удобният 
начин да стигнете до хижа Вихрен е по 
асфалтовия път с кола, но разбира се мо-
же да предприемете смел поход и да из-
вървите разстоянието до там пеша. Още от 
самата хижа започват да се откриват прек-
расните местности и гледки на Пирин.
       В самата хижа Вихрен се дават и пе-
чатите за 100-те туристически обекта на 
България.
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            Зорка Христова
начален учител,

по материали от интернет

       Най-добре е върх Вихрен да се изкачва 
през лятото, през периода началото на юли 
и края на септември. По това време на 
година денят е с най-голяма продължител-
ност, атмосферните условия са най-стабил-
ни и не поднасят много изненади на пла-
нинарите. 
       Връх Вихрен е един от 100-те нацио-
нални туристически обекта. Изкачването му 
е цяло предизвикателство за любителите 
на планинските склонове – чист въздух и 
невероятни природни гледки. 

От страната на хижа Вихрен върхът
представлява стръмен купол.

Ако погледнете към Вихрен от Банско
ще видите приликата му с

пресечена пирамида.

Северната страна на връх Вихрен

            Най-интересното при Вихрен е, че той изглежда по различен начин в зависимост откъде се гле-
да. Това го прави много атрактивен за алпинисти и планинари, тъй като предлага различни маршрути с 
разнообразни степени на трудност за покоряването му.
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ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

 - Ден на холокоста (ЙОМ АШОА). 
Ден на катастрофата и героизма. 
Отбелязва се в памет на шестте 
милиона евреи, загинали в конц-
лагери по време на Втората све-
товна война (1939 – 1945). Датата 
се променя според еврейския ка-
лендар през м. април или май.

 - Международен ден на земята. 
Обявен през 1970 г. в САЩ и Ка-
нада. Като международен ден се 
чества от 1990 г. В България се 
отбелязва се от 1993 г. Целта му е 
да се обединят хората на пла-
нетата в защита на околната сре-
да.

21 април 22 април

23 април  - Международен ден на книгата 
и авторското право

      В рамките на Международният ден на книгата напоследък 
все по-често се засягат електронните книги, авторското право в 
дигиталната ера и в дигиталната библиотека. За създател на 
електронната книга се приема Майкъл Харт, който е и създател 
на първата електронна библиотека - проекта "Гутенберг".  Раз-
витието на технологиите и интернет, помага за популяри-
зирането, а и комерсиализирането на електронните книги. 
Освен електронни библиотеки, се появяват и електронни 
книжарници, където търсенето и работата с файловете е много 
по-бързо и по-лесно от традиционните.

24 април - Международен ден за солидарност с арменския народ.
Май е обявен за Месец за защита на природата. Отбелязва се от 1967 г.

1 май - Ден на труда и на меж-
дународната работническа 
солидарност. Повод за обявя-
ването му стават синдикалните 
борби на чикагските работници 
през месец април – май 1886 г. 
За България начало на отбе-
лязването на празника слагат 
първомайските манифестации 
през 1893 г. в София, Пловдив и 
Видин. Официален празник е 
от 1945 г.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия. През 1880 г. 
се отбелязва за първи път с Указ на княз Александър І Ба-
тенберг като Празник на кавалерите на Ордена  за храброст. 

Празник на земеделците в България.

Празник на етнографите в България

3 май - Световен ден  на свободата на печата. Отбелязва  се 
за първи път през 1992 г. по инициатива  на ЮНЕСКО от 3 май 
1991 г.

      По отношение на електронните книги съществуват редица противоречиви мнения. Много от хората 
са привърженици на иновативния вариант, като дори се появиха твърдения, че той ще измести 
традиционния хартиен. Според други обаче нито едно електронно издание не може да пресъздаде 
същата романтика и контакт с читателя, както хартиената книга. 
      Нека не забравяме, че четенето е наистина важен ключ към успеха и че качествените книги са един 
безкрайно достъпен начин за образование и самоусъвършенстване. 

ПАМЕТНИ ДАТИ

27 април - 130 г. от рождението на 
Боян Пенев - един от най-изтъкнати-
те български литературни историци 
и критици (1882-1927).

25 април - 50 г. от рож-
дението на Петя Дуба-
рова – българска пое-
теса (1962-1979);

Ина Банджакова – библиотекар, по материали от Интернет
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

        По повод обявената за втори път акция „Подари любима книга на библиотека- 
та, за да я прочетат и другите”, продължават да пристигат още и още дарения. 
        Много деца взеха участие и в обявените конкурси за съчинение и илюстрация.  
Най-добрите творби, както и резултатите от класацията на десетте най-четени 
книги в нашето училище ще бъдат публикувани в следващите броеве на „Алеко-
онлайн”.

      Във връзка с Международния ден на книгата и 
авторското право библиотеката организира различни 
дейности, в които учениците се включиха активно.
      С  3 а, 3 б, 3 в, 4 б и 4 в клас се проведоха часо-
ве, в които всеки представи своята любима книга. 
Беше поставено важно условие - всеки да се подготви 
предварително и да сподели впечатленията за своята 

книга така, че да заинтригува 
съучениците си и те също да я 
прочетат. Всички деца показаха 
ентусиазъм и се постараха мак-
симално да впечатлят своята 
аудитория.

НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
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Ина Банджакова - библиотекар

ХОРОСКОП
Детето Овен
е силно, смело и изобретателно, почти винаги в дви-
жение, неговото внимание рядко се задържа върху нещо. 
Да започне нещо и да не го завърши до край – това не-
гово качество още повече ще се засили в годината на 
тигъра. Вие може да му помогнете като съживите 
интереса му към това, което е започнало. Опитайте се 
да научите детето си да обуздава своето нетърпение и 
да проявява настойчивост при достигането на целите 
си. Обяснете му, че да завършиш започнатото е също 

толкова важно, колкото са и грандиозните начинания. В този смисъл съвместното 
творчество ще ви помогне. Ще ви помогнат и интересни книжки за рицари, сражаващи се 
с дракони. Играйте заедно интересни за детето игри, в които основната цел е да се 
достигне награда за проявяване на старание.
      Вашият малък Овен е силен и енергичен, но от друга страна е много раним и обид- 
чив. Не оказвайте голям натиск върху него, защото силата му на съпротивление е 
огромна. В противен случай може да направите един истински малък бунтар със силни 
вътрешни комплекси.

Детето Телец 
е упорито, настойчиво, жизнерадостно и доброжелател-
но. То не е равнодушно към изкуството, но в същото вре-
ме е практично. Телците са готови да отговорят на всеки 
зов, независимо от кого е той.
      Още една особеност на телците е тяхната инерт-
ност. Децата телци са бавни, но не се ядосвайте за това 
тяхно качество. Телците преди да действат, мислят 
внимателно и претеглят всички варианти. Ако ги под-
гоните, децата телци ще се объркат и в края на краи-

щата нищо няма да се получи.
Опитайте заедно с детето си да съставите план за утрешния ден, поставете му 
конкретна цел, която трябва да изпълни. И сами ще се убедите как вашия дребчо с 
упорство достига целта! И смело поставя нови цели. Важно е да му покажете разликата 
между упорство и инат.

Екатерина Стоянова - 3 а клас, Клуб „Училищни медии ”Алеко”,
 по материли от Интернет
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ÎÕÐÀÍÀ

       Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД.
През изминалата сед мица няма регистрирани инциденти.

Дежурни класове за седмицата са:
4в клас – класен ръководител: Е. Петкова
6в клас – класен ръководител: Д. Генчева

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

×åñòèòèì
ðîæäåíèòå äíè

íà âñè÷êè,
ðîäåíè ïðåç

òàçè ñåäìèöà
ñ ïîæåëàíèå çà

çäðàâå è êúñìåò.

aleko-online@oualeko.com
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:


