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Екскурзия до Радилово
Всяка година по традиция уче-

ниците от петите класове посеща-
ват с. Радилово, на мястото, където 
е убит писателят и общественикът, 
Алеко Константинов. И тази годи-
на, придружени от своите класни 
ръководители, учениците видя-
ха мястото на покушението. Тук, 
сред красотата на природата, се 
издига паметникът на хуманиста и 
демократа, на природолюбителя, 
който нарече себе си Щастливеца, 
заради своята честност, доблест и 
неподкупност. Този паметник за-
винаги ще напомня на поколения-
та за една светла личност.

Учениците разказаха за живо-
та, делото и творчеството на пи-
сателя. Прочетоха откъси от най-
известните му творби “Бай Ганьо” 
и “До Чикаго и назад”. Поднесоха 
цветя пред паметника, с което из-
разиха почит и уважение към своя 
любим патрон.
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Роза Зафирова – учител по български език и литература

А Л Е К О В И  Д Н И
В рамките на традиционните Але-

кови дни се проведе конкурс за рисун-
ка на тема „Образи от творчеството на 
Алеко” и есе на тема „Байганьовщината 
днес”. Най-добрите рисунки бяха под-
редени в изложба, а есетата имахте въз-
можността да видите на страниците на 
нашия вестник. 

Благодарим на всички участници!
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СЪСТЕЗАНИЕ
На 19 май 2013г. се проведе областното със-

тезание на ученическите екипи по първа помощ. 
В него взе участие и отборът на нашето учили-
ще в състав Мия Христова Тодорова, Ивайло 
Тодоров Русинов, Симеон Панайотов Сталев, 
Дара Светлозарова Георгиева и Радина Славя-
нова Сапарева. Състезавахме се с отборите на 
още 6 училища от град Пловдив и областта. 
Състезанието се проведе на Гребната база и 
в рамките на шест часа трябваше да покажем 
своите знания и умения по първа помощ в раз-
лични екстремни ситуации като: катастрофа, 
ухапвания от куче, счупвания, наръгване с нож, 
топлинен и слънчев удар. Беше много напрег-
нато, но и забавно, защото участвахме и в раз-
лични игри. Макар и да сме тренирали най-мал-

ко от всички участници, ние се класирахме на 
четвърто място. Надяваме се през следващата 
година ОУ „Алеко Константинов“ да постигне 
по-големи успехи!
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Радина Сапарева – 6а клас

Футболен турнир

Бяхме разделени на две групи.
Класирахме се в групата на 

второ място и това определи да 
играем на финали за III-IV място.

Играхме с ОУ ‘’Христо Ботев’’ 
и загубихме с 2-0.

По този начин се класирахме 
на IV място, а I място заеха уче-
ниците от у-ще ‘’Климент Охрид-
ски’’.

Всички от отбора положихме 
големи усилия и старание.

Надявам се догодина да се 
справим по-добре!

Гарабед Дердерян – 4б клас

От 16.05 до 20.05.2013г. учениците от ОУ “Алеко Константи-
нов” участвахме в турнир по футбол между пловдивските училища 
от I-IV клас.



ЛекоатЛетическа щафета „РекоРд”

отНоВо сМе едНи от НаЙ-доБРите В ГРада!
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8 старта,  8 купи,  48 медала за нашето училище

На 19.05.20013г. от 10:00ч. ученици от ОУ„Алеко Константинов” участва-
ха в 65-та национална лекоатлетическа щафета „Рекорд” 2013, която е запи-
сана в книгата на рекордите на Гинес, като най-старата национална щафета.
Училището се представи отлично във всички възрастови групи:

- 2-ра възрастова група момчета (1-ви и 2-ри клас) спечели 2-ро място 
- 2-ра възрастова група момичета (1-ви и 2-ри клас) спечели 3-то място
- 3-та възрастова група момчета(3-ти и 4-ти клас) спечели 2-ро място
- 3-та възрастова група момичета(3-ти и 4-ти клас) спечели 2-ро място
- 4-та възрастова група момчета (5-ти и 6-ти клас) спечели 1-во място
- 4-та възрастова група момичета (5-ти и 6-ти клас) спечели 3-то място    
- 5-та възрастова група момчета (7-ми клас) спечели 2-ро място   
- 5-та възрастова група момичета (7-ми клас) спечели 3-то място

Победителите бяха наградени с купи, медали и предметни награди от 
Rеfаn и всичко беше много изморително, но приятно. 

Самата аз се състезавах в 3-тата възрастова група - момичета. В предход-
ната седмица всеки ден имахме тренировки. Когато целия отбор се събра в 
деня на състезанието, се разгряхме и обиколихме всички постове, за да се 
разпределим. После започна щафетата. 

След бягането си починахме и изчакахме награждаването. После всички 
от ОУ “Алеко Константинов” се снимахме с медалите и купите щастливи и 
доволни. 

       Мария Минчева – 3г клас



Екскурзия до Брацигово
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На 13 май с голямо не-
търпение първокласниците 
тръгнаха на първата си уче-
ническа екскурзия. В град 
Брацигово разгледаха Ет-
нографския комплекс. Ви-
дяха къщата и паметника 
на Васил Петлешков. В Арт 
- ателието на ,,Спектър Ке-
рамик“ оцветяваха керамич-
ни фигури. На игрището в 
комплекса играха футбол и 
народна топка. След игрите 
рисуваха с цветни тебешири 
на асфалт. 

Децата се върнаха при-
ятно уморени, но щастли-
ви и доволни от преживя-
ното.

Класни ръководители на 1 клас
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Представителна изява на клуб 
„Вълшебна приказка – граматика на фантазията” 

по проект „Успех”
Емоционална, интересна, забавна и с много настрое-

ние бе представителната изява на 3а клас. Този път де-
цата изненадаха своите гости със специално написана за 
празника приказка. Сами изработиха своите костюми. Иг-
раха и се забавляваха цял час. Прекрасната и забавна ис-
тория, изиграна от малките актьори, предизвика много и 
заслужени аплодисменти и усмивки. Накрая всеки ученик 
получи специален Декрет за почетен гражданин на цар-
ството на вълшебните приказки и му бе присъдена тит-
лата “Маг - 1 степен”. Най-голямата изненада за децата 
бе готовата книжка с техни приказки, забавни истории, 
лимерици, фантастични случки, гатанки. Тази книжка е 
награда за положения труд и старание. Представителната 
изява завърши с музика, танци и сладки изкушения!

Мили деца, благодаря ви за труда, за старанието. За 
мен работата по проекта с вас бе истинско удоволствие!

Виктория Стойнова – начален учител,
ръководител на клуб
„Вълшебна приказка – граматика на фантазията” 
по проект „Успех”

Рада Фратева 
и Вики Апостолова – 1б клас

Имах аз една мечта,
с нея пишех и четях.
Имах аз и втора, 
с нея пеех и се смеех.
А пък третата мечта
носи радост на света.
С нея в гората до зори играх,
и в небесата носех се без край.
На дъга се спуснах 
с тези хубави мечти.

Нели Петрова – 2в клас

Мечта
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

ЕМОЦИИТЕ НА ДЕЦАТА

* Не игнорирайте и не отричайте чувствата и емоциите на Вашето дете;
* Не се опитвайте да му отвличате вниманието от негативните емоции;
* Не го оставяйте само да се справя с емоциите си, докато развие достатъчно адекватни уме-

ния за това. Помогнете му.

         По материали от интернет

Способността да усещаме и разбираме 
собствените си чувства и емоции, да ги изразя-
ваме и регулираме днес наричаме емоционална 
компетентност. Тя включва и умението да раз-
познаваме и разбираме чувствата и емоциите 
на другите хора, да проявяваме емпатия.

Децата не се раждат с вродени умения за 
разбиране и регулиране на емоциите си, те 
имитират своите родители. Съответно начина, 
по който родителите възприемат и регулират 
собствените си емоции и тези на децата е от 
основно значение за развитието на емоционал-
ната компетентност у децата.

Как родителите могат да повлияят  положително  развитието на емоционалната 
компетентност на своите деца:

Поведения на родителите, влияещи положително върху развитието на емпатия:

Какво да НЕ правим?

* Изразяване на съчувствие и съпричастност;
* Усвояваме на възможности за изразяване на негативните  емоции по начин, който не вреди 

на останалите;
* Разговори относно чувствата и емоциите на другите;
* Поощряване на децата да приемат и разбират потребностите на другите.

* Открито да  изразяват собствените си емоции;
* Да създадат семейна среда, която предразполага за открито изразяване както на положи-

телни, така и на отрицателни емоции;
* Да бъдат отзивчиви към емоционалните потребности на детето;
* Често да разговарят с децата си за чувства и емоции; 
* Да помагат на децата при управлението, особено на негативните емоции;
* Постепенно да изграждат умения, детето само да регулира емоциите си.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

105 г. от рождението 
на Младен Исаев - български поет

1907-1991

Младен Исаев Младенов е роден на 7 юни 1907 г. в село Балювица, Бер-
ковско. Учил в родното си село, в съседното село Замфирово, а гимназия - в 
Берковица и Враца. 

Участва в Септемврийското въстание 1923 г. 
През 1926 г. емигрира в Югославия. След амнистията през 1926 г. се завръ-

ща в София, но полицията на два пъти го интернира  и  го прогонва от столи-
цата заради политическите му идеи. 

Във “Ведрина” на Антон Страшимиров била отпечатана първата творба на 
Младен Исаев - репортаж от Югославия.

Писателят разказва, че започнал да пише много по-рано. По време на Пър-
вата световна война - когато бил едва осем годишен, бъдещият поет се опитал 
да претвори в стихове мъката на своите съселяни, заминаващи на война.

От 1930 до 1931 г. редактира в. “Ехо” и сп. “Наша мисъл”, по-късно: “Звез-
да”, “Нова литература”, Съдба”, “Литературен преглед”, “Кормило”.

Заради участието си в нелегалното съпротивително движение (1941-1942), 
заедно с Никола Йонков Вапцаров е арестуван и съден от фашисткото прави-
телство. Прокурорът иска и за него смъртно наказание. Елин Пелин и Ангел 
Каралийчев, заедно с други писатели, успяват да го защитят - изпратен е в кон-
центрационния лагер Еникьой.

След 1945 г. Младен Исаев е доброволец на фронта - в Първа българска ар-
мия. После е секретар, заместник председател на Съюза на българските писате-
ли, редактор на сп. “Изкуство”, на сп. “Лъчи”, сп. “Български воин”, заместник 
главен редактор на в. “Литературен фронт”, секретар на литературната секция 
при Камарата на народната култура. Бил е народен представител в VI - VIII На-
родно събрание.

Младен Исаев е написал тридесет книги за възрастни - стихове, очерци, 
мемоари. През 1938 г. излизат от печат първите му книжки за деца: сборникът 
с разкази “Сърненцето и планината” и стихосбирката “Горско юначе”. Сред 
двадесетте негови книги за деца се открояват: повестта “Дивото мече” (1948), 
“Земя на герои”(1953), “Кротки, диви и грабливи” (1954), “Нашата земя хубава” 
(1955), “Приказна земя” (1964), “Високи сини планини” (1966), “Хайдушко кла-
денче” (1968), “В страната на слънцето” (1977).
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Ина Банджакова – библиотекар

60 г. от рождението 
на Орхан Памук - турски писател, носител 

на Нобеловата награда за литература за 2006

Ферит Орхан Памук (на турски: Fеrit Оrhаn Раmuk) е турски писател, придобил 
международна популярност през 90-те години на 20 век. Носител е на Нобеловата 
награда за литература за 2006 г. Роден на 7 юни 1952 г. в Истанбул в семейство с 
добро обществено положение. Завършва Робърт колеж, по това време вече сред-
но училище, след което учи архитектура в Истанбулския технически университет. 
През този период той започва да се занимава основно с писателска дейност. За-
вършва журналистика в Истанбулския университет през 1977, а от 1985 до 1988 
посещава Университета Колумбия в Ню Йорк и Университета на Айова. 

През 2005 г. две турски професионални асоциации завеждат наказателно дело 
срещу Орхан Памук заради негови противоречащи на турското законодателство 
изявления във връзка с Арменския геноцид от 1915-1917. През януари 2006 обви-
ненията са отхвърлени по процедурни причини.

В романите си, представителни за късния постмодернизъм, Памук се опитва 
да съчетае традициите на европейската литература и османската изящна словес-
ност. Подчертан е интересът му към  османската култура, сблъсъкът и взаимо-
действията между „източно“ и „западно“ са основната тема в „Името ми е червен“ 
и „Бялата крепост“. И двете книги са преведени на български.
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

ШаХМаТ
Шахматната школа  към ОУ ,,Алеко Константинов” ще продължи своята дейност и през лят-

ната ваканция. Тренировките ще се  провеждат  от 28.05.2013 г. вторник и петък от 17:30 ч. до 
19:00 ч. в Дома на шахматиста.

Ул. ,,Старинна” 21 - началото на Стария град до градинката на пл. ,,Римски стадион”. 
За повече информация и записване:
Димитър Илчев (ръководител на Шахматен клуб) - тел: 0887/285 338; 032/662 163; 
е-mаil: сhеss_d@аbv.bg
httр://www.fасеbооk.соm/сhеss.d

Скъпи читатели, 
Приключи съревнованието за най-чиста клас-

на стая. През тази учебна година най-добре се 
представиха учениците от 3а клас, с класен ръ-
ководител Виктория Стойнова. Второто място си 
поделят 2б клас, с класен ръководител Нина Тъ-
рева, 3в клас, с класен ръководител Ваня Динева 
и 4а клас, с класен ръководител Елиана Щерева.

Поздравяваме всички ученици за усилията и 
старанието!

Честитим рождените дни на всички, 
родени през тази седмица, с пожелание 
за здраве и късмет.
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm


