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 В периода 16 - 20 октомври 
2013 г.  нашето училище ще 
бъде домакин на интересни 
събития. Очакваме  посещение 
на групи учители и ученици от 
Великобритания, Испания и 
Турция  - страни партньори на 
България по Европейска про-
грама “Учене през целия жи-
вот”, подпрограма Коменски. 
Гостуването им е във връзка с 
проект, по който  работи екип 
учители и ученици от учили-
ще “Алеко Константинов”, гр. 
Пловдив. 

   Проектът е озаглавен “Чуй гласа на природата” и  цели да запознае младите хора с про-
блемите, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси, промените в кли-
мата и екосистемата. Общуването и споделянето между учениците ще им даде възможност да 
разкажат  за съответния бит, национални особености и култура на своите страни.  Училищата, 
работещи по проекта, ще представят реализираните дейности, посветени на опазването на 
природата и рециклирането на отпадъците. Надяваме се да обменим знания, идеи и успешни 
практики.
  Нашите гости ще имат възможност да  посетят  забележителностите  на нашия град и да се 
насладят на красотата на Пловдив, ще бъдат свидетели  на културни събития, ще се запознаят 
с интересни хора и ще създадат нови приятелства. 

 Поля Мандулова - координатор на проекта за ОУ „Алеко Константинов”
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На 18.10.2013 г.  от 12.00 ч. в  ОУ „Але-
ко Константинов” ще се  проведе обучение на 
педагогическия колектив, което е първи етап 
от пилотния проект за въвеждане на учител-
ско портфолио. Създаването и въвеждането 
на електронния вариант на учителското порт-
фолио е съвместен проект на ОУ „Алеко Кон-
стантинов” и  Европейски център за устойчиво 
развитие в образованието. Водещ обучител е 
проф. Марияна Стефанова.

Учителското портфолио ще финализира 
цикъла на въвеждане на този формат за се-
бепредставяне и е естествено продължение на 

ученическото портфолио, което е въведено из-
цяло за учениците от 1 до 4 клас и частично за 
учениците от прогимназиален етап. 

В тази връзка следва да се отбележи, че 
оригиналното ноухау за ученическото порт-
фолио е създадено от екип педагози от ОУ 
„Алеко Константинов” по съвместен проект 
с РИО на МОН и е предоставено за безвъз-
мездно ползване от образователната общ-
ност в България. Планира се, резултатите и 
анализа към тях също да бъдат безвъзмездно 
предоставени на желаещите образователни 
институции.

ПРЕДстОящО ОБУЧЕнИЕ

Красимир Ангелов - директор на ОУ „Алеко Константинов”  

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Съгласно Правилника за прилагане на зако-
на за народната просвета, учениците нямат пра-
во да отсъстват от учебни занятия без уважи-
телни причини.  Липсата на уважителни причини 
за отсъствие на учениците от учебни занятия 
е основание класният ръководител да впише 
неизвинени отсъствия. Най-честите причини за 
неизвинени отсъствия са закъсненията за часа. 
Това се случва често за първия час. Много от 
нашите ученици пътуват и би следвало родите-
лите да упражняват по-строг контрол при прид-
вижването на децата до училище. Родителите 
трябва да знаят, че закъснението до 15 минути 
за първия учебен час се вписва като една трета 
неизвинено отсъствие и при три закъснения се 
оформя едно цяло неизвинено отсъствие. За-
къснения за следващите часове не се допускат 
и в тези случаи, отразените от преподавателите 
отсъствия, се отчитат като цели неизвинени от-
съствия. Наблюденията ни показват, че нашите 
ученици не бягат от часовете. Натрупаните не-
извинени отсъствия са от закъснения. Особе-
но внимание трябва да се обърне на правото 
на учителя да наложи мярката “отстраняване 
на ученика до края на учебния час”.  Когато с 

поведението си ученикът пречи на работата на 
учителя или на съучениците си, той се отстраня-
ва от учебния час. В този случай ученикът няма 
право да напуска територията на училището, 
а учителят отбелязва неизвинено отсъствие за 
часа. 

Съгласно Правилника за дейността на учи-
лището за три неизвинени отсъствия класният 
ръководител е длъжен да уведоми писмено ро-
дителя. Всеки месец в ученическата книжка се 
вписват както извинените, така и неизвинените 
отсъствия. Това задължение на класните ръко-
водители се контролира от училищното ръко-
водство. По този начин родителите могат да 
проследяват отсъствията на своите деца и да 
предприемат мерки, за да не се допускат нови 
отсъствия.  

Основание за оформянето неизвинени от-
съствия са разпоредбите на чл.135, ал.1, т.2; 
чл.136, ал.1, т.1 - 3; чл.137, ал.1 и ал.2; чл.139, 
ал.4 и чл. 140ж от Правилника за приложение 
на Закона за народната просвета, както и чл.75, 
ал.2, т.1  и чл.76, ал.1, т.2, чл.77, т.4 и чл.78, 
ал.3 от Правилника за дейността на училище-
то.

НеизвиНеНи отсъствия 
На учеНиците

Лилия топчийска - помощник-директор Учебна дейност
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След време, обаче, Енчо усети и страничните ефекти на мини щитчето: пропуснати важни 
съобщения, недочути уроци и най-лошото - пропуснати покани за игри и партита. Щитчето пред-
пазваше добре, но и пречеше много.

                                                                           Павел симеонов - 4 а клас

История с костенурки

Бронираното ухо
Енчо беше много послушно момче и като всяко такова дете 

чуваше само това, което му е изгодно. С послушанието му, обаче, 
имаше проблем - ухото му често се задръстваше от ушна кал, а почистването й беше 
най-неприятното нещо на света за Енчо. Един ден момчето откри в интернет решение за про-
блема си - мини щитче за ухо. Поръча го и след няколко дни го получи. В рекламата пишеше, 
че мини щитчето спира натрупването на ушна кал и не допуска никакви клечки за уши. Момчето 
постави мини щитчето заживя доста щастливо и спокойно. Радваше се на тишината и спокойстви-
ето и не се налагаше да понася досадното и болезнено чистене на ухото.

Живял един костенурчо. Той се казвал Моджо-Джоджо, но всички му казвали само Джоджо. 
Той бил стар, но имал голяма мечта. Искал да стане рок звезда.

- Леле, - казал Джоджо - вече няма да стана рок звезда.
Едно малко костенурче дочуло за неговата мечта.
- Хей! - казало костенурчето - Дядо Джоджо, искаш ли да ти помогна да станеш рок звезда?
- Много съм стар - тъжно казал Джоджо.
- За рок звезда никой не е стар - отвърнало костенурчето.
- Как така? - попитал Джоджо.
- Дядо Джоджо, ти виждал ли си Ей Си Ди Си? - попитало учудено  малкото костенурче. След 

това сложило на гърба на Джоджо един елек, дало му китара и шапка и весело казало:
- Вече почти си готов за рок звезда! Остава да те науча да свириш и пееш.  След като еки-

пирало по този начин Джоджо, костенурчето го завело на един отдалечен от всички хълм и там 
започнало да му преподава уроци по китара и пеене. Свирили, пеели, свирили, пеели, докато 

накрая Джоджо се научил. 
- Сега вече си готов за рок звезда - обърнал се Костенурчо към 

Джоджо. - Трябва само да организирам  концерт.
- Готов съм! - усмихнал се Джоджо. - Ще кръс-

тя китарата си Джугара-Джагара - допълнил той.
Дядо Джоджо се влюбил много в китарата, за-

щото била първата в живота му.
- Дядо Джоджо, а как ще кръстиш бандата?

- Ще я кръстя „Чедър”, защото много обичам това сирене.
- Отлично, да вървим - викнал костенурчо.

Костенурчето организирало концерт пред публика и лично предста-
вило Джоджо, когато излязъл на сцената. Започнал да свири и всички 
бурно го аплодирали. Станал велик концерт. Джоджо благодарил на 
мъничето и тръгнал на световно турне - както правят истинските рок 
звезди!

                              теодор Давчев - 4 а клас
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           Летящото мече Боби
Мечето Боби си имало една мечта - да може да лети. Сутрин се събуждало с тази мечта, 

вечер заспивало с нея. По-голямата част от дните му преминавала в опити наистина да полети. 
Мечето наблюдавало птиците в небето и си мислело, че щом те могат, значи и то би могло да 
полети.

Един ден решило да си измайстори крило от дръвчета и горски листа. За да се засили, реши-
ло да се качи на стария си скейтборд.

Денят на големия опит настъпил. Събрали се животните от гората да го гледат и подкрепят. 
Засилило се мечето по един стръмен склон, претърколило се, но така и не успяло да полети. 
Много се разочаровало и се разплакало. На помощ му се притекъл старият мечок и му рекъл:

 - Синко, не е важно да полетиш в небето, важно е да можеш да летиш в мечтите си. Всеки 
опит да сбъднеш мечтата си е един полет.

Георги стойчев - 4  а клас

        Мечето Бубу
Аз си имах любимо плюшено мече. То беше кафяво и със сладка муцунка. Можеше да казва 

своето име, но не умееше да говори много добре.
Един ден когато се събудих, видях, че Бубу го няма. Веднага се облякох и излязох навън, но за 

съжаление не го намерих. Седнах на една пейка и се чудех къде може да е Бубу. Накрая се отказах, 
защото бях проверил всички места, но които Бубу можеше да бъде. Мъчно ми беше за мечето.

През това време моят мечок отишъл на небето и се срещнал с ангелите. Този дебеланко си 
играел с тях, но изведнъж се спънал и го видях, че пада точно върху мен. Аз го гушнах и го 
прибрах вкъщи. Той ми разказа какво се е случило. Отначало се ядосах, но после се зарадвах, 
че все пак се е завърнал.

                                                                     
Илия Аврамов - 4 а клас
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Природата е нашия дом. Тя е създадена така, че в нея съществува всичко необходимо за чо-
века, за неговия добър живот, здраве и щастие. За съжаление, хората  недостатъчно се грижат 
за природата - унищожават я, замърсяват я, използват я, без да мислят за последиците. Всеки би 
могъл да помогне за опазването на природата. Ако всички ние положим усилия да почистваме 
и не замърсяваме след себе си с боклуци, нашата околна среда ще стане по-добра. Ако пестим 
енергия, вода и други природни ресурси, ще запазим задълго нашия дом - Земята. Затова  трябва 
да помним, че природата е  нещо  много важно в живота на всеки човек  и трябва да я пазим.

                                                                    Майа Белакова - 5 б клас

Какво 
бихме направили

за природата

Борис Добрев - 5 в клас
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Анастасия Славчева - 6 а клас

Александра Николова - 6 в клас



7
Мария Попова - 5 б клас

Цвета Владимирова - 4 б клас
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Гергана Родозова - 4 а клас

Вероника Кривошиева - 6 в класЛора Апостолова - 6 в клас



Светослав Костадинов - 6 в клас Радостин Китин - 6 в клас

Атанас Крушев - 5 в клас
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Представяме ви: Как да развием потенциала 
на детския мозък
Автор: д-р Даниъл сийгъл; д-р тина Пейн Брайсън 
Издател:  Хермес 

Д-р Даниъл Сийгъл е професор по психиатрия, възпи-
таник на Харвардския медицински институт. Той е автор и 
на няколко други успешни книги за родители: „Техники за 
познаване на ума“, „Родителството отвътре навън“, „Раз-
виващият се ум“ и др. Има две деца. Д-р Тина Брайсън е 
педиатър и психотерапевт, консултант по отглеждане на 
децата. Майка е на три деца.

ЗнАЕМ ЛИ КАК РАБОтИ  
ДЕтсКИят МОЗЪК?

Съвременните родители са стресирани, уморени и из-
нервени и почти не им остава време или енергия съзнател-
но да развиват желаните морални и умствени качества у 
децата си. Те знаят всичко за физическото отглеждане на 
отрочетата си: децата са нахранени, облечени и здрави. 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Важна задача на родителя е също така да 
помогне на детето си да интегрира различните 
части на своята личност, да осъзнае, че то е 
съвкупност от разнородни качества, характе-
ристики и емоции. То не бива да се иденти-
фицира само с определени свои черти или с 
дадено настроение, а да съзнава, че винаги има 
възможност да смени регистъра на настроени-
ето си или да извади наяве друга своя страна. 
Родителят също трябва да научи детето си как 
да преработва своите спомени, съзнателни и 
несъзнателни, и да ги трансформира в жизнен 
опит. Именно чрез асоциациите, които детето 
прави, родителят може да стигне до същината 
на възникналия проблем и да му помогне да 
промени отношението си към случващото се. 

Книгата учи как да помогнем на детето си да 
изгради своята идентичност, но и също така 
как да общува по-пълноценно с околните. Ако 
въоръжим детето дори с елементарно познание 
за това как работи собственият му ум, ще му 
помогнем да промени не само начина, по който 
реагира на външните стимули, но и начина, по 
който гледа на себе си и на света като цяло. 

Книгата е написана увлекателно, има прак-
тическа насоченост и е илюстрирана с множе-
ство примери от живота. Независимо дали сте 
майка или баща, баба или дядо, учител, психо-
терапевт или възпитател, тази книга ще ви е от 
полза. Тя ще ви покаже как да помогнете на 
децата да развият пълния си умствен и морален 
капацитет.

Наясно са какво трябва да направят, ако 
децата вдигнат температура, порежат се или си 
натъртят коляното. За съжаление обаче, нямат 
почти никаква представа как е устроен и как 
функционира мозъкът на децата им. Не знаят 
каква е най-правилната реакция, когато детето 
изпадне в емоционална криза, нито как да му 
помогнат да се справи със страховете и настро-
енията си. Често се чувстват провалени като ро-

дители, защото децата не реагират по начина, 
по който очакват или смятат за правилен, без 
да знаят, че вината невинаги е у тях: понякога 
умът им просто не е достигнал нужното ниво 
на развитие. А и родителят невинаги избира 
подходящата стратегия за справяне с възник-
налия проблем, защото не е наясно как работи 
мозъкът на детето му и съответно какви са ми-
словните му модели.

КАК ДА ОтГЛЕДАМЕ УМнИ, щАстЛИВИ И УВЕРЕнИ ДЕЦА
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Физика на тъгата
Автор:     Георги Господинов 
Издател:  Жанет-45 
Раздел:    Романи и повести. Български

Аз сме. Едно момче говори - от подземния 
лабиринт на Минотавъра, от мазе в края на 
Войната, от приземна квартира през 1970-80-
те, от старо бомбоубежище.

невидимите кризи
Автор:      Георги Господинов 
Издател:   Жанет-45 

За изчерпването на залежите от смисъл. За литера-
турата като алтернативен енергиен източник. За чудото 
на четенето. За писането. За сувенирите и символите. За 
това как българският аероплан роди футуризма. И какво 
/не/ роди 1968-ма. За случилото се и неслучилото се 
тук. За отказания свят. За Европа, обезпечена с литера-
тура. За българската тъга и тъга по нея.

Всичко това в новата книга с есеистика и истории на 
Георги Господинов.

Роман за емпатията и нейното чезнене, за 
световната есен, за минотаврите, заключени в 
нас, за възвишеното, което може да е навсякъ-
де, за елементарните частици на тъгата и вечно-
то време на детството, което ни предстои.

Роман с преплитащи се коридори, отклоне-
ния и стаи, който смесва минало и настояще, 
мит и документ. Събира истории и животни от 
всеки род, прави капсули на нетрайното заради 
онзи, който има да идва постапокалиптичен чи-
тател, бог или охлюв.

Авторът Георги Господинов

                                 Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

 POPULAR BULGARIAN 
PROVERBS AND SAYINGS 

                                                                                   
•  Drор bу drор - а whоlе lаkе bесоmеs. 
•  Тwо rаbbits with оnе bullеt. 
•  А hungrу bеаr dоеsn’t dаnсе. 
•  А wоrd sаid is а thrоwn rосk. 
•  А smаll stоnе саn turn thе саrriаgе. 
•  Не hаsn’t еаtеn оniоns, hе hаsn’t smеlt оniоns.
•  А gеntlе wоrd саn ореn аn irоn gаtе.
•  Тhе арреtitе соmеs with thе еаting. 
•  Dоn’t lооk а gift hоrsе in thе mоuth.
•  Таkе а big bitе, dоn’t sау а big wоrd.
•  Yоu саn’t sеll сuсumbеrs tо thе сuсumbеrs’ sеllеr. 
•  Тhе роt tumblеd оvеr аnd fоund its lid.
•  Тhе stоnе wеighs аt its рlасе.
•  Меаsurе width аnd lеngth sеvеn timеs, сut оnlу оnсе!
•  Dоn’t аsk thе оld but thе оnе thаt hаs еndurеd bаd timеs. 
•  Liеs hаvе shоrt lеgs.
•  Yоu bесоmе just likе thоsе уоu gаthеr with.
•  Ву аsking уоu саn rеасh Istаnbul. 
•  Тhе расk оf thе insultеd Реtkо is аlwауs еmрtу. 
•  Тhе hоrsе wеnt intо thе rivеr.
•  Givе him а fingеr аnd hе will bitе уоur hаnd. 
•  А gооd friеnd is rесоgnizеd in timеs оf trоublе.
•  Еvеrу frоg hаs his оwn роnd.
•  Оnе swаllоw dоеsn’t mаkе а sрring.
•  Веttеr tо dо sоmеthing lаtеr thаn nеvеr.
•  Dоn’t lеаvе thе tоdау’s wоrk fоr tоmоrrоw. 
•  Fivе guуs dоn’t wаit fоr Реtkо. 
•  А hеrb tо еvеrу dish! 
•  Lifе is а stаirwау - sоmе аrе gоing uр, оthеrs аrе gоing dоwn.
•  Тhе wоlf mау сhаngе its fur, but nеvеr its nаturе. 
•  Yоu аrе wеlсоmеd bу уоur сlоthеs, уоu аrе sееn оff bу уоur brаin. 
•  Тhеrе is nо smоkе withоut firе. 
•  Тhе guiltу runs еvеn withоut bеing сhаsеd. 
•  Тhе mоrning is smаrtеr thаn thе еvеning. 
•  Не whо lаughs lаst, lаughs bеst. 
•  Тhе реаr dоеsn’t fаll fаr аwау frоm thе trее. 

                                 Ангелина Велева - учител по английски език
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скъпи читатели, от тази учебна година стартира новата ни рубрика „Екология”. В нея 
ще имате възможност да се запознаете с интересни факти, свързани с природата и ней-
ното опазване. Започваме, разбира се, с малко информация за самата наука:

Екологията  е наука, раздел на 
биологията, която изучава взаимо-
отношенията между организмите, 
както и взаимоотношенията меж-
ду организмите и средата, в ко-
ято живеят. Основен предмет на 
изследване на екологията са еко-
системите, взаимно свързани мре-
жи от растения, животни и други 
организми в даден географски 
район, които зависят едни от 
други. Екологията е наука за 
икономиката на живата приро-
да.

Екологията се обособява 
от останалите природни науки 
в края на ХIХ век. Тя е тясно 
свързана с други области, като 
физиология, теория на еволю-
цията, генетика и етология За 
разлика от тях предмет на еко-
логията са по-общите процеси и 
принципи, на които се основава 
функционирането на биосферата:

• жизнените процеси
• разпространението и числе-

ността на организмите
• движението на материалите 

и енергията в живите съобщества
• развитие на екосистемите
• биоразнообразието
Съществуват четири основни 

среди на живот - водна, сухозем-
на, почвена и организмова. Орга-
низмите, които ги обитават, имат 
редица приспособления, позво-
ляващи им да живеят с тях. Тези 
приспособления се формират под 
влияние както на специфичните условия на 
средата, които наричаме абиотични екологични 

фактори (светлина, топлина, вода, 
соли, разтворени във водата, и др.), 
така на сложните взаимодействия 
между организмите - биотичните 
екологични фактори (конкуренция, 
хищничество, взаимопомощ т.н.). 
Тези връзки са предмет на еколо-
гията.

Екологията има множество 
практически приложения в области 

като, управление на природ-
ните ресурси (селско стопан-
ство, горско стопанство, рибно 
стопанство), градоустройство, 
здравеопазване, икономика и 
дава принципната основа за 
изследване на обществените 
взаимодействия при хората

История
Екологията е обособена като 

биологична наука едва през 19 век 
от Ернст Хекел, който пръв упо-
требява понятието. Заслуга за раз-
витието има В. Вернадски, който 
обосновава становището, че орга-
низмите и средата, в която живеят 
са едно цяло и че помежду им се 
извършва кръговрат на веществата. 
Благодарение на този кръговрат 
животът на Земята не е застаршен 
от изчезване. 

В България екологията се е раз-
вила като раздел на ботаниката и 
зоологията. Изучават се влиянията 
на различните екологични фактори 
върху растенията и животните. Ис-
тинското развитие на екологията 

като самостоятелна биологична наука започва 
около началото на 60-те години на ХХ век.                

ЕКОЛОГИЯ

какво изучава екологията

                                 Юлия Ковачева - учител по биология
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скш “пловдив 64”
ОРГАНИЗИРА  

школа по шахмат
за деца до 14 години 

тренировките  се  провеждат в   ОУ ”Алеко Константинов” 
понеделник и четвъртък от 12:25 ч. до 13:25 ч.

Справки и  записвания: Димитър Илчев   gsm: 0887/ 285 338; 032/662 163 след 20 ч.,                                                            
е-mаil:   сhеss_d@аbv.bg,  skуре: сhеss_d

ШаХМаТ

пореден успех
От 29 септември до 8 октомври  2013 г. в гр. 

Будва,  Черна гора се проведе  Европейско пър-
венство по шахмат за деца от 8 до 18 години.

В турнира до 8 години отлично се представи  
Георги Колев - ученик от 2 а клас  в ОУ,,Алеко 
Константинов”. Той се класира на 26-то място 
от общо 90  шахматисти от  цяла Европа с ре-
зултат 5,5 т. от 9 кръга. Жребият му отреди  да 
играе пет партии срещу шахматисти от силната 
Руска школа, което прави този резултат още по 
- стойностен.

Димитър Илчев - преподавател по шах

Ако нямаш огън в душата,
ако е малко твоята любов,
ако веднъж от обич не си плакал, 
недей прекрачва тоя праг висок!

Върви си и по-добре друг път избери!
Учителят с една любов се ражда,
която до смъртта да му гори!

5 ОКтОМВРИ - 
МЕЖДУнАРОДЕн ДЕн нА УЧИтЕЛя

ЧЕстИт ПРАЗнИК нА ВсИЧКИ, 
КОИтО УЧАт И ВЪЗПИтАВАт  ДЕЦА!

ЧЕстИт ПРАЗнИК, УЧИтЕЛИ!
Бъдете откриватели, бъдете творци и не спирайте да извайвате нашето бъдеще - децата! 

Поздравяваме Ви с този малък стих:
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

 

на всички, 
родени 

през тази седмица, 

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим рождените дни

за здраве  
и късмет!

с пожелание 


