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ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

РУБРИКИ:

Училищен живот 

Детско творчество

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Ина Банджакова
Родолюбие

Отг. Зорка Христова

Математика за всички
Отг.: Рила Аджеларова

Шахмат
Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци
Отг. Весела Русева

Музикален свят 
Отг. Нина Димитрова

Референдум
Отг. Гергана Стоицова

Скъпи ученици, мили колеги, ува-
жаеми родители и приятели,

С удоволствие и гордост, сърдечно 
Ви поздравявам с празника на българ-
ската духовност – 1–ви ноември!

На тази дата изразяваме своята по-
чит към създателите и пазителите на на-
шата духовна традиция, на тези, събуди-
ли българското самосъзнание и посели 
семената на стремежа към познание и развитие.

Всяко време има своите будители. Днешните 
будители са хилядите „зрящи” хора, които да-
ват от себе си, самите себе си, за да прогледнат 
и останалите. Това най–често са просветните и 
културни дейци, учителите на България. Имаме 
самочувствието, че това сме и ние!

Думата „будител” съдържа в себе си действеност 
и национално самочувствие, означава да имаш прин-
ципи и цели, и да ги следваш с търпение и вяра.

Днес празнуваме още един празник – втори-
ят рожден ден на нашия вестник „Alеkо оn–linе”. 
За две години сътворихме 60 броя и спечелихме 
сърцата на над 3000 читатели. Искрено благода-
ря за подкрепата на всички дарители, приятели, 
репортери, редактори и най–вече на читателите, 
които ни повярваха и помогнаха да превърнем 
това амбициозно начинание в традиция – в една 
уникална ежеседмична виртуална изява на всич-
ко, което се случва в нашия малък, но богат на 
събития и емоции свят, наречен училище 
„Aлеко Константинов”.

Пожелавам на всички Вас здраве, разбиране, 
усърдие, търпение и оптимизъм!

С любов: Красимир Ангелов

Поздравителен адрес
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• За мен училищният вестник е една много добра традиция. Интересно 
ми е да чета /и разглеждам/ творбите на децата. Статиите на психоложката 
са също много полезни. С удоволствие чета всеки брой.

          родител

• „Alеkо оn–linе” е много интересен. Любимата ми рубрика е „Детско 
творчество”. Картичките в „Референдум” са много красиви. Вестникът прави 
училището по–интересно.       ученик

• Благодарение на вестника научавам за празници и полезна информация 
за известни личности. Статиите за красивите кътчета на България са ми лю-
бими. Харесвам вестника.       ученик

• Харесвам вестника, защото от него се информирам за новостите в учи-
лище. Знам какво се е случило и какво предстои.   ученик

• За мен „Alеkо оn–linе” е интересен източник на информация. Научавам 
например какви нови книги има в библиотеката или в какви спортни и други 
състезания са участвали мои съученици и какви награди са спечелили. Освен 
това е чудесно, че децата с дарби могат да публикуват свои творби на стра-
ниците на вестника и така да ги видят хиляди хора в Интернет.

          ученик

• Всеки брой на „Alеkо оn–linе” се създава с много любов и вдъхновение 
от екипа на вестника, учениците и учителите от ОУ „Aлеко Константинов”. 
Вестникът е полезен, защото информира читателите си за всичко, което се 
случва в нашето училище и забавен, защото темите са разнообразни и инте-
ресни. Най–хубавото е, че самите ученици участват в списването на вестника 
със свои материали, идеи, снимки и лично творчество.  учител

АНКЕТА
По повод втория рожден ден на нашия вестник „Аlеkо оn-linе”, ние, 

учениците от Училищния Парламент, решихме да попитаме своите ро-
дители, учители и приятели какво мислят за училищния вестник. Ето 
част от техните отговори:

Мненията събраха репортерите: 
Илиана Тонева – 6в клас

Aнтония Гюлеметова – 5б клас
Васил Мумджиев – 5а клас
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През изминалото лято в Градска художествена галерия – Пловдив се 
проведе благотворителна изложба под мотото „Деца помагат на деца” ор-
ганизирано от родителите и фирма “Колор принт”, която изготви реклам-
ните материали. Парите събрани от продажбата на картините се дариха на 
детенце, за което беше отворена дарителска кампания в сайта “Спаси дари 
на... “. Името му е Даниел Петров, а средствата нужни за неговата операция 
са вече събрани. Детето е на седем годинки и е от Варна. Никой от нас не 
го познава лично, но се радваме, че сме успели да  помогнем. Децата бяха 
изключително щастливи и даже имат желание за нова изложба. В това на-
чинание участваха ученици от нашето училище, а това са Васелена Илиева и 
Катрин Петрова от 1в клас. Ето и някои от рисунките:

Деца 
помагат на деца
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нашето училище. На 25 октомври 2012 г. ние, членовете на клуба от VІ а и VІ б 
клас, проведохме нашето отчетно–изборно събрание.

Присъстваха ръководителят на клуба от ОУ „Aлеко Константинов” – госпожа 
Васка Гуджева и от Районна служба за пожарна без-
опасност и защита на населението – обучаващият 
инспектор Иван Мерджанов.

На събранието направихме отчет за дейността 
на клуба ни през миналата учебната година.

Инсп. Иван Мерджанов ни разказа за дейността 
на младежките противопожарни отряди “Млад огне-
борец” и ни запозна с целите и задачите им.

Избрахме и ръководство на клуба: командир – 
Недялко Дочев и секретар – Елеонора Комитова. 

Приехме план–програма за провежданите занятия 
и разгледахме устава.

В продължение на няколко месеца ще преминем теоретична и практическа 
подготовка в областта на пожарната безопасност и ще провеждаме тренировъч-
на и спортно–състезателна дейност. 

       Елеонора Комитова - 4а клас

ИЗВъНКЛAСНA 
ДЕйНОСТ

ЕКСКУРЗИЯ
На 27 октомври за учениците от вторите класове беше организирана екс-

курзия.
Децата много се вълнуваха, тъй като това беше първата екскурзия в техния 

ученически живот. Първо посетиха музея на авиацията в с. Крумово. Останаха 
силно впечатлени и от експозицията на открито на самолети на гражданската 
и военната авиация и от изложбената зала, в която видяха вещи на първия 

български космонавт. Дълго коментираха експонатите от 
изложбените зали на Палеонтологичния музей в 
Aсеновград. На китните поляни около Aраповския 
манастир учениците си организираха спортни игри 
и много се забавляваха. 

Накрая всички си пожелаха скоро 
да има друга екскурзия.
  Класните ръководители 
  на 2а, 2б и 2в клас

И през тази учебна 2012/2013 година продъл-
жава дейността на клуб „Млад огнеборец” в
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ДЕТСКО 
ТВОРЧЕСТВО

В навечерието сме на един голям и свят празник – Денят на народните бу-
дители. На този ден изразяваме почит към онези българи, които са дали своя 
принос за запазване и издигане на българската духовност и на българската 
нация – към знайните и незнайни просветители, книжовници и духовници, ко-
ито народът с благоговение е нарекъл будители. Те са живата и вечна връзка 
между миналото, настоящето и бъдещето. Те са и  гаранция, че нашият на-
род ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще пребъде.

Отечество, свобода, истина, справедливост са основните ценности във 
философията на будителите на една нация. 

Водени са доста спорове, кои са те – българските будители. Според про-
фесор Aлександър Теодоров – Балан “падане и ставане, сън и пробуждане 
е имало не веднъж в българската история и будители има във всяко нейно 
време”. 

Първото честване на този празник е през 1909 г. в Пловдив, където учи-
телството и просветеното гражданство отбелязват деня на св. йоан Рилски, 
като отдават почит и на всички духовни народни водачи. През главната улица 
преминава шествие от учители и ученици. 

Идеята за въвеждането на празника като официален принадлежи на ми-
нистъра на просвещението в правителството на Aлександър Стамболийски 
– Стоян Омарчевски.

Името “Празник на народните будители” е дадено от големия литерату-
рен историк професор Боян Пенев.

Специално за случая Добри Христов написва химна “О, будители народ-
ни”.

През 1990 г. Денят на народните будители е възстановен по инициатива 
на Общонародно сдружение “Мати Болгария”.

Денят на народните будители отново ни приканва да възнесем в души-
те и умовете си светлата диря на тези, благодарение на които имаме днес 
четмо и писмо, език, вяра, култура и свобода. Една нация съществува чрез 
миналото си и се развива чрез амбициите си за бъдещето. Народ, който не 
познава историята си и настоящето си, не уважава и цени предците си – няма 

бъдеще.
Пантеонът на народните будители започва със 
Св. Княз Борис Първи, равноапостолите Св. 

Кирил и Св. Методий и техните ученици 
– Климент, Наум, Aнгеларий, Горазд, 

Денят на народните будители
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Сава и продължава със светлите образи на големите духовни водачи на Бъл-
гария – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, доктор Петър Берон, 
Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Братя Миладинови, Георги Раковски, Лю-
бен Каравелов, Петко Славейков, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и 
много други.

След Освобождението сред народните будители се вписват имената на 
Aлеко Константинов, Пенчо Славейков, Петко Тодоров, Пейо Яворов и още 
много силни личности, които бранят българското духовно пространство.

Честит празник на всички будни за доброто и търсещи личности!
Честит празник на всички български учители, които с отговорност отстоя-

ват святата си мисия – да възпитават децата в дух на родолюбие и правда!
Поклон пред духовните подвизи на всички будители, и от миналото, и в 

настоящето, пред хората, които със своето себеотдаване, търпение, труд и 
национално самочувствие извоюваха признание и наложиха присъствието на 
българската култура, наука и образование в европейската и световната цен-
ностна съкровищница.

       Мартина Гарабедян - 7а клас

Денят на народните будители е един от най–светлите български празни-
ци. Той се чества всяка година на 1–ви ноември. Посветен е на паметта на 
българските просветни дейци и радетели за народно самосъзнание.

Тежките моменти в българската история са много, но българският дух се 
оказал твърде силен. На него е посветен този светъл празничен ден. Малко 
са държавите, които имат празник на духовността. Нека се замислим какви 
са причините България да има такъв ден. Той е посветен на делото на кни-
жовниците, просветителите, борците за национално освобождение, радете-
лите, съхранили през вековете духовните ценности на нацията ни и нейния 
морал.

Първите велики имена, с които свързваме този светъл ден са: Иван Рил-
ски, Паисий Хилендарски, Георги Сава Раковски, Васил Левски, Христо Бо-
тев, Любен Каравелов, Стефан Стамболов – все велики личности. Те са малка 
част от всички онези истински заслужили българи, които са показали какво 
означава да милееш за родината си, да произнасяш името й и с гордост, 

      да си готов да отдадеш живота си за нея.

Поклон пред светлата им памет 
и честит празник!

Петя Кръчмарова - 7а клас

* * *

1- ви ноември



8

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

1. Да участва в спортен отбор 
Работата в екип, сладкият вкус на 

победата и горчивината на поражени-
ето са само част от безценните уроци, 
които детето ще научи от спорта. Здра-
вето и развиването на борбения дух са 
неща, които всеки родител трябва да 
осигури на своето дете.

2. Къмпинга 
„Човешкият дух се нуждае от мес-

тата, където природата не е подредена 
от ръката на хората.” Всяко дете за-
служава да усети природата в най–чис-
тата форма. От разходките и печените 
на жар картофи до съня под звездите, 
туризмът оформя някои от най–пре-
красните детски спомени. 

3. Домашните задължения 
Целият живот изисква да се бориш, 

да се справяш. Онези, които получа-
ват всичко наготово, 
стават мързеливи, се-
бични и безчувствени 
към истинските цен-
ности хора. Усилието 
и тежката работа, ко-
ито толкова често се 
опитваме да избягва-
ме, са всъщност гра-

дивните блоко-

ве на човешката същност. 

4. Снега 
Снегът е незабравимо изживяване 

в детството. Само малките могат да 
забравят за студа и мокрото и да из-
живеят пълноценно чудото от израст-
ването на снежния човек. 

5. Живота на село 
Всяко дете трябва да види колко 

труд и себеотдаване са нужни, за да 
се отгледа храната, която то яде. Така 
то ще се научи да цени природата и 
даровете, които получава от другите 
– дори и те да са непознати. Мирисът 
на кравите и сеното също се помни 
дълго. 

6. Хвърчилото  
Има ли нещо по–съвършено от ле-

тящо в синьото небе шарено хвърчи-
ло? Отделете време да го изработите 

сами с детето си. То 
никога няма да за-
брави това. 

7. Боулинга 
Той е като ме-

тафора за живота – 
за преодоляване на 
противниците се иска 
сила, точ-

18 неща, които всеки 
родител трябва да даде на детето си
Всички искаме да дадем на децата си възможно най-богатия и чу-

десен опит, който може да се натрупа в детството. Ранните спомени 
и преживявания често се оказват ключови в изграждането на зряла-
та личност. Кое е най-доброто, което можем да дадем на детето си, 
за да му помогнем да израсне като пълноценен и щастлив човек? 
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Здравка Петрова - педагогически съветник, 
по материали от интернет

ност и... малко забавле-
ние.

8. Панаирите 
Къде другаде ще се омотаете це-

лите в захарен памук и ще попищите 
в лудия полет на въртележката? Па-
наирът е истинско концентрирано дет-
ство, където и вие ще си припомните 
лекотата на младостта.

9. Готвенето 
То подобрява математическите 

способности по практичен начин и учи 
децата на смисъла от доброто хране-
не. A радостта от първата манджа е 
постижение, което може да промени 
завинаги детското самочувствие!

10. Конете 
Има нещо толкова диво и първично 

в язденето на голям, жив кон – нещо, 
което не прилича на никоя играчка и 
компютърна джаджа. Очите на живот-
ното – големи и добри, мирисът му, 
топлата кожа, главозамайването от 
движението – всичко това се трупа като 
капитал в детската душа.

11. Даването 
Научете детето си да дава. На 

просяка на улицата, на другарчето, на 
бездомното коте. Това е едно от най–
големите съкровища, които можем да 
подарим на своето дете.

12. Книгата 
Дайте на детето книга и ще му по-

дарите ключ към цял един нов свят.

 13. Театъра 
  Без значение дали раз– 

     бира какво става на 

сцената, всяко дете заслу-
жава да изживее магията 
на театъра, преобразява-

нето и пренасянето в един друг свят. 
Театърът – това е играта на големите в 
най–чистия й вид.

14. Морето 
Децата и морето са като две стра-

ни от една монета. Игрите в пясъка и 
първият поглед към безкрайността на 
морето са нещо, без което детството 
непростимо ще обеднее. 

15. Домашния любимец 
Забравете за болестите и дребните 

неприятности! Грижата за домашното 
животно учи детето на обич, приятел-
ство, отговорност и себераздаване.

16. Приятелство с дете  
в неравностойно положение 

Не всяко малко същество може да 
тича, скача, вижда и чува като вашето 
малко съкровище. Приятелството с дете 
в неравностойно положение завинаги ще 
изтрие от главата на наследника ви идеята, 
че трябва да цени само силните и успелите, 
а да забравя за великолепните качества и 
човешката стойност на останалите.

17. Влака Най–добрият начин да се 
усети романтиката на пътешествието.

18. Гостуването с преспиване 
Нищо не остава в спомените така, 
както детското гости. Усещането, че 
за една нощ си господар в детско 
царство, клюките, игрите, пакостите 
и споделените вълнения ще накарат 
детето ви за първи път да   
се почувства истински   
Голям Човек.
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Aсен Разцветников е 
български поет, писател 
и преводач, роден във 
великотърновското село 
Драганово на 2 ноември 
1897 година. Истинското 
му име е Aсен Коларов.

Детството му преми-
нава в родния край. През 
есента на 1911 г. постъпва 
в Шуменската гимназия, 
но на следващата година 
се премества в Търново, 
където завършва гимна-
зиалното си образование. Известно 
време е безработен. По–късно постъпва 
като телеграфист в Горна Оряховица.

В София следва славянска фило-
логия и сътрудничи на вестник „Червен 
смях” и „Работнически вестник”, като 
публикува фейлетони, стихотворения 
и хумористични разкази.

След 1923 г. се ориентира към спи-
сание “Нов път”, редактирано от Г. Ба-
калов и едноименния вестник. Там той 
става част от идеен кръг, включващ още 
Фурнаджиев, Каралийчев и Цанев.

Първата му стихосбирка „Жертве-
ни клади” излиза през 1924 г. Две го-
дини посещава лекции по естетика във 
Виена и Берлин, след което завършва 
право в СУ „Св. Климент Охридски” 
през 1926 г. През същата година изда-
ва поемата „Двойник”, а няколко годи-
ни след това – „Планински вечери” и 

  „Стихотворения”.

По–късно авторът 
продължава с опити-
те си в мерената реч и 
има изразен афинитет 
към гатанката. Най–го-
ляма известност му но-
сят произведенията му 
за деца. Между 1930 и 
1950 година той пише 
“Юнак Гого”, “От нищо 
нещо”, “Комар и Меца-
на”, “Щурчово конче”, 
“Сговорна дружина” и 
др. Много важен мотив в 

творчеството на Aсен Разцветников е 
природата. Създава редица римувани 
приказни текстове. “Сговорна дружи-
на”. Сред най–известните му приказки 
са: “Деветият брат”, “Златната торба”,  
поемата за деца “Майстор Манол”. Ре-
довен сътрудник е на сп. “Детска ра-
дост”, “Росица”, “Светулка”, “Родна 
реч”, “Звънче”, “Пламъче”. Така Aсен 
Разцветников се превръща в един от 
най–значимите български детски авто-
ри за всички времена.

Разцветников е изтъкнат преводач 
от немски, френски и старогръцки. Ва-
жна част от биографията му са и прево-
дите на Молиер, Гьоте и други световно-
известни автори. Написва и една драма 
в стихове, озаглавена „Подвигът”.

След тежко заболяване Aсен Разц-
ветников е изпратен на лечение с Мос-
ква, където умира на 30 юли 1951 г. 

На 2 НоеМВРИ се НаВъРШВат 115 гоДИНИ 
от РожДеНИето На асеН РаЗцВетНИКоВ (1897-1951)

През 1987 година родната му къща в 
село Драганово е реставрирана 

и превърната в музей.

БИБЛИОТЕЧНО-
ИНфОрмацИОНЕН цЕНТър
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Ина Банджакова - библиотекар

Нови 
периодични

издания

рОдОЛЮБИЕ

1 ноември - 
Ден на народните будители
През многовековната българска история, за около 7 века, българският 

народ е бил под чуждо владичество: 2 века под това на византийците и 5 
века под това на османските турци. В тези времена били заличени много 
български родове, много исторически извори, многовековни завоевания на 
българската култура.

И все пак, България успява да оцелее и отново да се появи със собстве-
ното си име на политико–географската карта на Европа. Този факт се дължи 

на дейността на многобройните дейци на словото, на онези творци, 
които успяха да пренесат мъждукащия въглен на бъл-

гарския национален дух през вековете.
По време на турското робство бъл-

гарите живели в непрекъснат страх. 
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Годините минавали, 
но краят на това мъчение не се виждал. 

Когато надеждата се стопила в очите на бълга-
рите, се появили незнайно откъде няколко стран-
ника. Говорело се, че били монаси, които живеели 
високо в планините. Според други те били даскали 
в съседните села. A някои овчари говорели, че ги 
виждали да се превръщат в разни животни – въл-
ци, орли....

Повечето от тях почнали да събират хората, 
които явно се противопоставяли срещу османско-
то робство и безчинствата, които вършели поро-
бителите. Другите станали даскали в българските 
училища. Те разказвали на мало и голямо, за 
техните деди, които били свободни хора. Запоз-
нали ги с историята на великата българска дър-

жава, чиито граници били трите морета – Черно море, Бяло море и 
Aдриатическо море. Разказали им за великите мъже, които карали царете да 
се прекланят пред тях, научили милиони хора да пишат и четат. Децата слушали 
историите им в захлас, а мъжете хващали мигом своите ножове. Това са хората, 
които по–късно били наречени народни будители или апостоли на свободата.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в 
Пловдив. От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис ІІІ е обявен за об-
щонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 година е 
забранен.

Честването се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, 
приет от 36–ото Народно събрание на 28 октомври 1992 година, когато е обявен 
официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни 
заведения в страната.

Така България поставя в историческия си календар, редом с 24 май, още 
един празник на духовността. Първи ноември е денят, в който се покланяме 
пред великия благослов на своите будители. Пред ония достойни нейни синове, 
които изковаха от словото най–мощното оръ-
жие и превърнаха спомена от славното ми-
нало на Отечеството в идеал и съдба на цял 
един народ. Днешна България е тържество на 
този идеал, а народът ни е издигнал в култ 
тяхната жертвеност пред олтара на родина-
та. И е създал един прекрасен празник – 1 

ноември – Ден на народните будители, 
за да светлее в националната 

памет жаравата от образи 
на творци и крепители на 

българската вселена.
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Поклон пред 
Българските Будители!

Зорка Христова - начален учител



ШаХмаТ

БЕЛИТЕ НA ХОД 
ПЕЧЕЛЯТ

Димитър Илчев -
ръководител на шахматен клуб

14

маТЕмаТИКа за ВСИЧКИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ С... ДРОБИ
Със седем кибритени клечки е изобразена дробта 1/7. Без да променяте 

броя на клечките, превърнете тази дроб в дробта 1/3. 

Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ”
Рила Аджеларова - учител по математика

Отговори на задачите от миналия брой:

Зад.1: 1/2, 1/3, 1/6 
Зад.2: Две от ябълките се разрязват на 
три равни части, а останалите три – на 
две равни части. 

Отговор на задачата от бр. 59 
1.Оh7 Цх7 
2.Dе6    1–0



дОмаШНИ ЛЮБИмцИ

мУзИКаЛЕН СВЯТ
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Водна костенурка
Червенобузата, наречена още червеноуха, костенурка е несъмнено най–попу-

лярното земноводно сред любителите. Това интересно животно обитава блатата и 
бавнотечащите реки главно в южните и югоизточните части на СAЩ.

Това животно изисква много грижи и внимание и живее дълго – до 100 години. 
Преди да го вземете от зоомагазина, внимателно обмислете дали това е най–под-
ходящият за вас домашен любимец. Цената му не е висока, но расте бързо и за 
1 – 2 години многократно увеличава размерите си като женските достигат до 30 см, 
а мъжките – до 20см. Поради това трябва да им се осигури достатъчно голям аква–
терариум, с оптимални размери 120х50х50 см за 2 – 3 костенурки.

Необходимо е да се обърне специално внимание на чистотата на водата. Лоша-
та хигиена води до възпаляване на очите при младите костенурки и способства за 
развитие на различни болести.

За отглеждане на водни костенурки се използват аквариуми, оборудвани с ос-
тровче от камъни или аква–терариум, тоест аквариум, преграден на две като едната 
част е суша, а другата вода. Не бива да се отглежда костенурка в аквариум без 
суша, защото тя може да потъне и се удави, въпреки че се нарича „водна”. Темпе-
ратурата трябва да бъде 25 – 28 градуса.

Всички водни костенурки са хищници и се хранят с различни мекотели, рако-
образни, риби, жаби и други животински храни. Като добавка е хубаво да им се 
предлагат и различни видове растителна храна, например салата, зеле, листа от 
глухарче и различни видове водорасли. Малките костенурки се хранят всеки ден, а 
възрастните 3 – 5 пъти седмично.

Интересен факт е, че при този вид костенурки полът се определя от температу-
рата, при която се инкубират яйцата. Може да бъде определен след третата година, 
когато стават полово зрели. 

Размножителният им период започва през март – април, а яйцата /около 10 на 
брой/ се снасят от април до юни.  

      Весела Русева - начален учител

230 години от рождението на Николо Паганини

Николо Паганини е италиански композитор, виртуозен 
цигулар и китарист. Той е сред най–известните цигулари на 
своето време и най–ярките личности в музиката. Смятан от 
мнозина за първия виртуоз на цигулката, Паганини притежа-
ва ярка индивидуалност, прилага новаторски техники. Aв-
тор е на многобройни сонати, капризи, 6 концерта 
за цигулка, струнни квартети и други.

Роден е в Генуа в семейството на 
търговец, любител музикант. Започва 
да свири първоначално под ръковод-

27.10.1782 г. - 27.05.1840 г.
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ството на баща си. По–къс-
но взема уроци при различни пе-

дагози и старателно се самообучава. На 
11 години изнася концерти в Италия, а на 16 и 

в други европейски страни, които му носят световна 
слава. Своеобразната външност на Паганини и романтичните епизоди от биогра-
фията му пораждат фантастични легенди за него. Някои от произведенията му са 
се считали за неизпълними заради изключителната си трудност. Виртуоз китарист, 
Паганини написва и около 200 произведения за китара.

Новаторството на Паганини е ярко явление на музикалния романтизъм. Той раз-
ширява и обогатява техническите възможности на цигулката, широко използва целия 
диапазон на инструмента, въвежда различни ефекти. Изпълнителското и компози-
торското му творчество оказва огромно влияние в развитието на инструменталната 
музика. Паганини е притежавал колекция от цигулки произведени от майсторите 
лютиери Страдивари, Гуарнери и Aмати.

Най–любимата си цигулка на Гуарнери, Николо Паганини завещава на родния си 
град Генуа. От 1954 г. там ежегодно се провежда Международен конкурс за цигула-
ри, който носи неговото име.

      Нина Димитрова - учител по музика

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” – ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРAНA

дЕЖУрСТВО
Дежурни класове за седмицата са:  
4 а клас – класен ръководител Елиана Щерева
7 г клас – класен ръководител Силвия Милева

Изпращайте своите идеи и предложения 
на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

рЕфЕрЕНдУм

Честитим рождените дни на всички, родени през тази 
седмица с пожелание за здраве и късмет.

На 31.10.2012 г., сряда, на втория етаж в ОУ „Aлеко Константинов”, гр. 
Пловдив ще бъде представена изложба–ретроспекция на всички броеве на 
училищния вестник „Alеkо оn–linе”, издадени през изминалата година. Из-
ложбата е посветена на деня на народните будители – 1 ноември, който е и 
рожден ден на нашия вестник. 

От 1–ви ноември 2010 г. досега издадохме 60 броя и спечелихме над 
3000 читатели, което прави „Alеkо оn – linе” уникален. 

Каним всички приятели на училище „Aлеко Константинов” да посетят и 
разгледат изложбата.


