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На 29 октомври в ОУ „Алеко Константинов” 
бе отбелязан Денят на народните будители. 
Ученици от 6 в клас, посещаващи СИП исто-
рия, запознаха съучениците си с историята на 
този празник и неговото честване. Изясниха, 
кои хора наричаме будители и кои са първите 
сред тях. Отново днешните пловдивчани имат 
основание за гордост, защото този ден е от-
белязан за първи път тук - в гр. Пловдив през 
1909 година. Нашият град дава на българския 
народ много известни будители с принос към 
просветното и църковното движение - Найден 
Геров, Христо Данов, Йоаким Груев, д-р Стоян 
Чомаков, Авксентий Велешки и др.

Дните, посветени на този празник, включват 
разнообразни прояви. Шестокласниците има-

ха среща с г-н Лука Станчев, който представи 
филма „Българските светини в Албания”. Уче-
ници от пети и шести клас се включиха в екс-
понирането на временна и постоянна изложба, 
посветени на българските будители.

Елена Пенишева - завеждащ Библиотечния 
център в ОУ „Алеко Константинов” - представи 
на нашето внимание заглавия на книги, посве-
тени на живота и дейността на български въз-
рожденски личности. В часовете по история бе 
отделено време за прочит на пасажи от „Исто-
рия славянобългарская”.

До 4.11.2013 г. тече конкурсът за написване 
на есе „Има ли днес будители?”. Най-добри-
те работи ще бъдат публикувани в следващия 
брой на училищния вестник „Алеко”.

Даниела Генчева - учител по история



Гонче   
Още от малък съм юнак
и съм страшен бързак.
Ловно куче станах вече,
защото тате тъй ми рече.

Хванах аз едно зайче
и ми стана то другарче.
Имам клепнали уши,
чувам всякакви шеги.

Знам, че като порасна 
зайковата разходка ще е опасна.
Ще го дебна аз отдалече,
но дали другар ще имам вече.

        Ивелина Лозанова - 3 б клас
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Скъпи съученици, уважаеми учители и родите-
ли, по повод 16 ноември - международен ден на 
толерантността, ние решихме да организираме по-
редица от инициативи, с които да покажем на всич-
ки, че  приемаме и разбираме различията между 
хората. Умеем да уважаваме, добронамерени сме, 
стремим се да помагаме на тези, които имат нуж-
да. Вярваме, че ако потърсиш доброто във всеки-
го, ще го намериш и в себе си.

Стартираме нашата кампания с конкурс за есе 
или рисунка на тема „Ние сме толерантни”. Изра-
зете с думи или цветове своите послания. Очаква-
ме творбите ви до 14 ноември 2013 г. Предавайте 
ги на своите класни ръководители или на педаго-
гическия съветник г-жа Петрова.

Най-добрите произведения ще бъдат представени в изложба и на страниците 
на училищния вестник.

Учениците от Училищния Парламент

КонКурс 
„ние сме толерантни”
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Моето куче
На село имаме куче Златка,
върти опашка, бяга с мене, джафка.
Когато си играя, с поглед ме следи,
почивам ли и тя до мен седи.
И чудно: Котките обича много!
Грижовна като майка строго
следи ги, възпитава ги, 
дори участва в техните игри.
И котетата много я обичат,
след нея бързо тичат, тичат.
Не се страхуват, гушнати дори
си спят със Златка до зори.
               
       Нина Маркова 3б клас

Гатанка
Един прочут бояджия 
от клон на клон лети
и листата със свойта четка
рисува и бразди.
/есента/
             Михаил Токмаков  3б клас
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Миглена Кодинова и Константин Кънчев 
5 в клас

Марио Дишкелев 5 а клас

Никола Марин 5 а клас

Слав Гюрушев
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

детсКите сънища

Сънищата и това, което се преживява в 
тях, винаги е вълнувало хората и е предизвик-
вало въпроси. Неврологът Мiсhеl Jоuvеt твър-
ди, че картините и сцените в съня са част от 
постоянното програмиране на нашите нерв-
ни клетки. Някои клетки за разлика от други 
имат нужда от спокойствие. По време на сън 
клетките, отговарящи за критичното мислене, 
са изключени и това позволява в съня да се 
преживяват необичайни и нелогични събития. 
В съня  всъщност се преработват ежедневните 
впечатления и случки.

Детството е времето на интензивните съ-
нища. Децата имат учудващо развита фанта-
зия. Те откриват всеки ден нещо ново. Много 
впечатления и преживявания те преработват в 
цветните си сънища. Според различни изслед-
вания по време на сън в мозъка са активни 
същите дялове, както по време на игра през 
деня, което донякъде обяснява сънищата, 
близки до ежедневието. Можем да групира-
ме различните видове сънища в три отделни 
типа, в зависимост от тяхната функция:

Близки до ежедневието, 
позитивни сънища 
Тези сънища отразяват преживяното през 

деня. Местата и ситуациите са близки до ре-
алните. След като се събудят, децата обикно-
вено изпитват удовлетворение от съня. 

Тези сънища дават поглед върху интереси-
те и  схващанията на детето.

Фантастични сънища
Те отразяват една измислена реалност - 

цветни картини, ярки пейзажи, приказни стра-
ни. Те говорят много за въображението и 
креативността на детето. Желания и копнежи, 
които изглеждат невъзможни в истинския жи-
вот, оживяват в сънищата. Спомените за при-
ключенията и фантазиите могат да придружа-
ват децата през целия ден. 

 Страшни сънища
Кошмарите плашат децата и ги карат да 

се чувстват несигурни. Те се будят, викат за 
помощ и плачат. Често след като се събудят, 
не знаят къде са и им трябва време, за да 
се ориентират. Страшните сънища изглеж-
дат като копие на действителността и карат 
децата да се чувстват тревожни дълго след 
като са се събудили. Промъкването на опас-
ните чудовища в сънищата е знак, че детето 
се конфронтира с черти на неговата личност, 
които може би не харесва. Така се преработ-
ват и преживявания с близки, които са били 
заплашителни за детето. Чрез тях децата се 
справят със събитията, преживени през деня 
и промените в живота. Според изследване на 
Мiсhаеl Sсhrеdl лошите сънища при децата се 
срещат 2 пъти по-често, като те зачестяват във 
възраст между 6 и 10 години, когато сънуват 
поне веднъж седмично кошмари.

Какво да направим, когато 
детето сънува кошмари? 
Кошмарите биха могли да бъдат толко-

ва интензивни и натоварващи, че детето да 
изпитва голям страх от заспиване, страх, че 
духовете и чудовищата ще се върнат отново. 
От помощ е да оставяте малка нощна лампа, 
светната в детската стая. Много деца се стра-
хуват от тъмното.

Важно е детето да има „нощен придружи-
тел”. Това би могла да бъде любимата му иг-
рачка или например завивка, одеяло. Приказ-
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ката за лека нощ е добър завършек на деня, 
който дава на децата усещане за сигурност. 
Хубаво е също детето да получи възможност 
да разкаже преживяното през деня. Така ня-
кои проблеми биха могли да бъдат решени 
още преди заспиването и да не става необ-
ходимо да бъдат преработвани в съня. Ако 
детето се вмъкне разстроено от съня си през 
нощта в леглото ви, не се опитвайте да го ус-
покоявате с „няма нищо, това е само сън, хай-
де заспивай”. Оставете го да ви да разкаже 
съня си и се отнасяйте сериозно към страхо-
вете му. Заедно проверете и се уверете, че 
в стаята не се крие нищо страшно. Малките 
деца не са способни да разграничават съня от 
действителността. Чак в предучилищна възраст 
90% от децата са в състояние да разграничат 
съня от реалността. Много деца след като се 
събудят, очакват въпроса „Какво сънува тази 
нощ?”. Важно е да се опитате да вникнете в 
съня на детето. Добре е да не разглеждаме 
сънищата от гледна точка на възрастни, да не 

ги тълкуваме пред децата, това само ще ги 
накара да се почувстват несигурни.

Кошмари вследствие на 
травматични събития
Детските сънища могат да бъдат разгледа-

ни като насоки за ситуации от реалния живот, 
с които детето не се справя. Помислете, от-
къде се появяват нощните страхове на детето 
ви. Напрежение и конфликти в семейството 
или детската градина натоварват детската 
душа. Раждането на братче или сестриче, нов 
партньор на родителя, тръгването на детска 
градина много често се преработват в съня. 
До кошмари могат до доведат и много тежки 
причини като развод, смяна на жилището, фи-
зическо насилие.

Ако едно дете често е преследвано от 
кошмари, ако те се отразяват и на поведе- 
нието му през деня, е желателно да потърсите 
професионална помощ и да се консултирате 
с психолог.

В библиотеката цари оживление, подобаващо на важността на този ден. С членовете на 
клуб ,,Приятели на книгата” избрахме книги от и за нашите духовни водачи: Иван Вазов, До-
бри Войников, Паисий Хилендарски, Патриарх Евтимий, Христо Ботев, Васил Левски, Захари 
Стоянов, Братя Миладинови, Петко Славейков, Петър Берон, Алеко Константинов и други. 
Подредихме ги в две витрини - на входа на училището и в самата библиотека. За пореден 
път си припомнихме делата им и се възхитихме на вдъхновението им. Открихме и подбрахме 
най-хубавите стихове за тях и с чувство на благодарност ги подредихме на таблото, където 
всеки може да ги прочете и наум поклон да им отдаде.

Ето някои от тях:  

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

1 ноември 
ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

Здравка Петрова - педагогически съветник  
По материали от интернет
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За Христо БотеВ
С  бодър дух и силен нрав,
със смелост и оръжие в ръка
и гордо вдигната глава,
той тръгна към върха висок
да дари свобода на своя народ.

Будител на българския род
и водач на целия народ
пое по труден път суров.
Изпълнен с мечти и светли идеали,
да брани роба от душмани.

Душа дава за наука
за добро и за сполука.
Туй е той - герой и победител
в славния двубой с народния мъчител.

Единствен Ботев се опълчи
и загърби дом, любима и Родина!
Замина той в тежка чужбина
с едничка цел - избавление за българина.

Боец велик бе той,
но не за слава падна в бой.
и поведе той народа
по пътя труден към свобода!

Иванка  Христова  
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Будители народни
          Из „От зима до есен с усмивка и песен“ 

Знайни и незнайни воини 
на будителския фронт, 
днес делата ви достойни 
слави нашият народ! 
Че с труда си благороден, 
тихо, скромно - ден след ден, 
карате духа свободен 
да полита окрилен. 
Умовете и душите 
знанието да огрей. 
Безпросветността рушите, 
че напредък няма с ней. 
Пълен пътят е с несрети, 
ала с неугасващ плам - 
не унивайте, будете! 
Днес поклон и слава вам! 
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„Библиотеките трябва да си сътрудничат с 
училищата, защото училището образова и въз-
питава, а библиотеката възпитава и образова. 
Детската библиотека трябва да е синоним на 
знание и вдъхновение, децата не трябва да се 
страхуват от книгите, а да ги обичат.“ 

А. Тилева
  
„Никога не трябва да спираме да се учим, 

ние сме партньори и не трябва да се делим. 
Кураж, сила и творческа мисъл. Всичко е в 
нашите ръце.“ 

Анна Кожухарова

Библиотеките и училищата, заедно трябва да събудим интереса  
на децата към книгите

Две дами, отдаващи всичките си сили и ентусиазъм за това библиотеките да останат дълбоко 
свързани както с ежедневната работа, така и със свободното време на подрастващите.

                                 Елена Пенишева - библиотекар

28 октомври - Международен ден 
на училищните библиотеки

25 октомври - 
Международен ден на жените 

в борбата за мир

Роза Паркс
1913 - 2005 г.

“Хората винаги казват, че не съм отстъпила мястото 
си, защото съм била уморена. Но това не е истина - аз не 
бях уморена или поне не повече, отколкото обикновено в 
края на един работен ден. Не бях стара, макар че хората 
имат представата, че съм била на възраст тогава. Аз бях 
на 42. Не, единствената умора, която имах, бе умората да 
се предавам.”

Роза Паркс е родена в Тъскийги, Алабама 
като Роза Луиз Микаули. Тя е шивачка и дъл-
гогодишен член на клона на NААСР в столи-
цата на щата Алабама, Монтгомъри. Аресту-

ването й на 1 декември 1955 г. поради отказ 
да освободи мястото си на бял мъж в об-
щински автобус, предизвиква автобусен бой-
кот. Този успешен протест, който трае малко 



Хелън Адамс Келър (27 юни 1880 - 1 юни 1968) е 
американски автор, политически активист и лектор. Тя е 
първият глух и сляп човек, получил бакалавърска степен 
в изкуствата.

Като един плодовит автор, Хелън Келър пътува много 
и бива подкрепена в усилията си срещу войната. Като член 
на социалистическата партия в Америка и виден лобист, 
тя се бори за каузи като правото на жените да гласуват, 
правата на работниците, социализма и други.

Хелън Келър ослепява и оглушава скоро след раж-
дането си, но въпреки това се научава да чете, пише и 
говори.

На деветнайсет месеца се разболява, най-вероятно от 
скарлатина. Възстановява се, но загубва зрението и слуха 
си. Оттогава тя не чува нито думичка, но се научава да 
говори.

Когато става на 6 години, я преглежда Александър 
Греъм Бел. Освен че е изобретател на телефона, Бел е и 
лекар, специалист по коригиране на говора. Той изпраща 
специална учителка, която да остане при Хелън като гу-
вернантка - Ан Съливан.

Самата Съливан е забележителна жена. Изключително 
търпелива, тя учи Хелън, че нещата имат имена. Научава 
я също да възпроизвежда азбуката с пръстите си. При-
лагайки този способ върху дланта на Хелън, Съливан й 
помага да разбира имената на нещата, които усеща.

 Хелън работи усърдно и скоро усвоява формата на 
азбуката, която се чете с пръсти. Чрез допир разпознава 
буквите и думите, отпечатани релефно върху картон. По-
късно изучава Брайловото писмо, което използват много 
слепи хора. Друга учителка на Хелън, Сара Фулър, я нау-
чава да говори, като докосва устните и гърлата на хората, 
докато приказват.

Въпреки слепотата си Хелън Келър написва редица 
статии и няколко книги, сред които са “Историята на моя 
живот” и “Дневникът на Хелън Келър”.

Животът й с Ан Съливан е предмет на известната пие-
са и едноименен филм “Чудотворецът”.

Хелън Келър умира на 88-годишна възраст. Остава в 
историята като една от най-умните и смели жени.

Приживе Келър изнася лекции по цял свят. Благодаре-
ние на усилията й да се подобри отношението към глухите 
и слепите е прекратена практиката хората с физически 
недъзи да се настаняват в приюти за душевноболни.

повече от година, отбелязва появата на д-р 
Мартин Лутър Кинг като лидер в борбата за 
граждански права на афро-американците и 
утвърждава ненасислствените форми на про-
тест. Изгонена от работа и в невъзможност 
да си намери друга, Паркс се премества през 

1957 г. в Детройт. Там тя отново е активна в 
движението за граждански права, а в периода 
1965-1988 г. работи като помощник на кон-
гресмена Джон Коньорс. Роза Паркс е награ-
дена с най-висшето отличие на американския 
Конгрес - Златен медал на Конгреса.

ХЕЛЪН 
КЕЛЪР

Цитати от Хелън Келър:

“Най-добрите и красиви неща 
на света не могат да бъдат видя-
ни, нито докоснати… те се усе-
щат в сърцето.”

“Животът е последователност 
от уроци, които трябва да се из-
живеят, за да бъдат разбрани.”

“Никога песимист не е раз-
кривал тайните на звездите, не е 
пътувал до неоткрити земи, нито 
е откривал ново пространство 
пред човешкия дух.“
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Васка Гуджева - учител по руски език
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ЕКОЛОГИЯ

Пещерите В България

По научни данни пещерите в България са около 5100. Повечето от тях са редовно посещавани 
от туристи. Всяка носи сама по себе си уникална легенда. 

• Една от пещерите е Бачо Киро. Тя се намира близо до Дряновския манастир, облагороде-
на и отворена за посетители. Недалеч от нея е и хижа Бачо Киро, която е от най-посещаваните 
в района.

• Леденика е пещерата, която е на 16 км от град Враца. Тя най-вече е посещавана през 
зимата и есента, защото тогава могат да се видят красивите ледени висулки. В близост до пеще-
рата се отива до хижа Леденика, откъдето тръгват екопътеки - интерес за туристите. 

• Магурата е една от красивите пещери в България. Разположена е в западна Стара планина 
до село Рабиша. В околностите на пещерата се шири Рабишкото езеро. По стените й са изрису-
вани рисунки, запечатали няколко исторически епохи. 
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• Духлата (Боснешката пещера), намираща се в десния край на река Струма. Входът на 
пещерата е направен между Боснек и Чуйпетлово. Тя е най-дългата в България. Известна е с 
водопади, лабиринт от тунели и синтови образования.

• Под званието „Пещерите в България” се включва и Орлова чука. Втора по дължина (след 
Духлата) тя се намира до село Пепелина. Скалите в местността са били обгнездвани от орли, 
откъдето идва и името на самата пещера. Там са открити останки от пещерни мечки, елен, вълк 
и други.

• Съева дупка, в близост до село Брестница, е с дължина 400 метра и надморска височина 
520 метра. Тя носи името на двамата братя Съе и Сею, укриващи се в нея по време на турското 
робство. В нея са изваяни пет зали с внушителни и неповторими форми.
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Мария Митева - начален учител 
По материали от Интернет

• Гарваница се намира в местността Гарваница в Деветашко плато. Изградена е с метална 
стълба, която се спуска в недрата на земята удобно и лесно за посетители. Навремето тя е из-
ползвана за военен склад. Много легенди и истории се разказват в съседното село за нея.

• Горник - едногалерийна пещера, картирана през 1965 година, електрифицирана, водна 
пещера, образувана във варовици, но не облагородена. Тя е интерес за пещерни маниаци.

Пещерите в България са едни от най-красивите забеле-
жителности по цял свят. Те винаги са били интерес за 
наши и чуждестранни туристи и най-вече за хора, зани-
маващи  се  с  изследвания  на  пещерите,  наречени 
спелеолози.
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Честитим 
рождените дни на всички, 
родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве 
и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Отговор 
на задачата от бр. 87:  

 Черни на ход печелят

1...Ке3                0-1

Нова задача:  
/Бели на ход печелят /


