e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”
www.oualeko.com

Бр. 11, година 2, 17 - 21 януари 2011

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

Седмичен план
за периода 17.01. до 21.01.2011 г.

понеделник    Дежурни класове за седмицата са:                          
17.01.2011 г.   4 б клас – кл. р-л Н. Търева
РУБРИ КИ :                     
   6 г клас – кл. р-л. Г. Минева                    
Отг.: дежурни учители
Училищно планиране						
Отг. Здравка Петрова

Здраве

Отг. Мария Аджарова

Библиотечноинформационен център

   12.30 ч. Занятие по програмата
             „Лайънс Куест” – 5 г клас
Отг. Л. Топчийска		

   7.30 ч. Забавен час на математиката –
             1 в и 1 г клас
Празници
Отг. Таня Пилева
Отг.: Ив. Динева, Ю. Косинкова
						
Отг. Таня Пилева

Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

вторник
   12.30 ч. Задължителна оперативка                                      
18.01.2011 г.
Отг.: Директор
Охрана
			
13.00 ч. Среща с кл. ръководители начален курс
Отг. Костадинка Донкова
						
Отг.: Донкова, кл. р - ли
Дежурство

Отг. Дежурен учител

Училищен живот

Отг. Десислава Радионова

сряда            13.00 ч. Среща с кл. ръководители среден курс
19.01.2011 г.
		
Отг.: Донкова, кл. р - ли
12.30 ч. Пробен изпит Pearson Test of English
Представяме ви... 			
Отг. Таня Пилева
     – 4 клас
						
Отг.: учители по АЕ
Референдум
Коментари

Отг. Лилия Топчийска

Отг. Г ергана Стоицова

ВИЗИТКА

ВИЗИТКА

Виктория Юлиянова
Стойнова

Роза Зафирова
Бекярова

Работи като начален учител
в ОУ”Алеко Константинов” от 20
години. Председател на методичното обединение на началните учители в училището.
Завършила Югозападния университет в Благоевград със златна значка. Има придобита втора професионално-квалификационна степен в
ПУ”Паисий Хилендарски”-Пловдив.
Носител е на Почетната значка на Пловдив за
принос в развитието на образованието в града.

Преподавател по български
език и литература в ОУ „Алеко
Константинов” от 2003г.
Завършила висше образование, специалност Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”,
магистър.
Следдипломна квалификация Иконимика и
бизнес управление на образованието към УНСС.
Носител на 2-ро ПКС.
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четвъртък      12.30 ч. Пробен изпит Pearson Test of English – 5 - 6 клас
20.01.2011 г.

				

Отг.: учители по АЕ

петък

Инструктаж на дежурните ученици за седмица

21.01.2011 г.

4 в клас – кл. р-л Г. Стоицова
7 а  клас -  кл. р-л М. Николова

ЗДРАВЕ
И алергията може да е причина за честите простуди
За есенния период са характерни изостря–
нията на бронхиалната астма. Особено при
децата първият пристъп на болестта най-често
става още през септември – октомври.
Според съвременната статистика, 50% от
често боледуващите деца всъщност страдат от
алергия, която не е установена. Затова, ако
детето ви е с постоянни настинки, желателно
е то да бъде изследвано за алергия. За тази
цел се прави кръвен анализ за имуноглобулин
Е  (който показва общата алергична белтъчи–
на в кръвта) и кожни проби, за да се разкрие
реакцията към различни фактори на външната
среда - домашен прах, животни и др.
Най-честата основна грешка на родителите
на такива деца е, че не се опитват сами да им
поставят диагнозата и да ги лекуват самостоя–
телно, без консултация с лекар. В резултат на
това се нарушават много процеси в организма.
И когато накрая детето все пак стигне до алер–
голог, оказва се, че картината на заболяването
е променена и е много трудно да се определи
първопричината.
Втората честа грешка е приемането на съ–
достесняващи средства. Повечето хора с алер–
гия имат чувствителност не само към цветния
прашец, но и към домашния прах. Затова прис–

тъпите на кихане, кашлица и хрема ги преслед–
ват не сезонно, а целогодишно.
Вместо да се лекуват, някои се опитват да
се приспособят и, за да се справят с постоянно
запушения нос, постоянно използват съдостесняващи капки. Доказано е, че тяхната употреба
3-4 пъти дневно в продължение на една година
предизвиква пареза на съдовете на носа и нео–
братими нарушения на лигавицата.
Друга сериозна грешка е пропускането
на първите сигнали на астмата. Децата до 3
години често страдат от алергични дермати–
ти. След тази възраст към състоянието могат
да се прибавят ринити и дихателна реакция на
алергените. В тези случаи вероятността от раз–
витието на бронхиална астма е много голяма.
За правилното лечение е необходимо на
първо място да се постави точна диагноза,
включително да се определи на какви именно
алергени реагира организмът. След анализира–
не на резултатите... ... от тестовете алерголо–
гът (а не педиатърът или пулмологът) най-често
прави допълнителни изследвания и едва тогава
назначава схема на лечение с индивидуално
подбрано дозиране на лекарствата.
При 70% от пациентите алергията се е
проявила на възраст до 14 години.

Първите симптоми, които трябва да бъдат повод
за консултация с алерголог са:
-  кашлица през нощта или пристъпи на
кашлица при физическо натоварване;
- кашлица, която започва след или по вре–
ме на контакт с алергени;
- хрипове в бронхите;
- усещане за натиск в гърдите;
- затруднено дишане;
-  след събуждане детето няколко минути
седи в леглото, за да нормализира дишането си.
При някои от децата, болни от астма,
може да възникне т.нар. “спонтанна десенси–
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билитация” и астмата да изчезне сама. Това
може да се извърши в процеса на формира–
не на имунната система. Организмът сам си
изгражда собствена защита срещу алергените
и престава да реагира на тях или реагира послабо.
При благоприятно стечение на обстоя–
телствата детската астма може завинаги да
си отиде. Проблемът се състои в това, че в
тялото има гени, които отговарят за произ–
водството на определени антитела (реакции

на алергена), и при срив в имунната система,
Доказано е, че прости мерки като всекиднапример след тежко инфекциозно заболя– невното промиване на ноздрите с обикновен
ване или силен стрес, болестта може да се физиологичен разтвор намалява 3-4 пъти чес–
върне.
тотата на простудните заболявания при децата.
по материали от здраве.bg

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
През тази седмица в библиотеката се про–
ведоха часове по извънкласно четене с вторите
класове. Тема на занятията беше Астрид Линдгрен и нейното творчество.
Урокът беше в мултимедиен формат, но
премина в дискусия, когато заговорихме за
„Пипи Дългото чорапче” като най – подходяща
за възрастта на децата книга. Оказа се, че почти
всички са я прочели през лятото и са очарова–
ни от нея. Бяха споделени интересни мисли за
приятелството и интересния, според учениците,
живот на Пипи.
Започна обработката на подарените през
тази година от децата книги – общо 114 тома.
• 163 години от рождението на Христо Бо–
По повод паметни дати бяха подредени тев, гениален български поет и революционер;
и няколко витрини:
•
76 години от рождението на големия
български поет Дамян Дамянов
• 13 януари – Ден на българското кино –
• 148 години от рождението на Алеко Кон–
96 години от първата прожекция на българския стантинов
филм  “Българан е галант” ;
По повод годишнината от рождението на
• 160 години от рождението на Тодор Каб– Алеко Константинов в библиотеката беше про–
лешков, български революционер;
ведена беседа с учениците от 6б клас.
Таня Пилева – библиотекар

ПРАЗНИЦИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

ПАМЕТНИ ДАТИ

21 януари
Ден на родилната помощ. Професионален
празник. Отбелязва се официално от 1951 г. на
Бабинден (тогава на 21.01.). В деня на празни–
ка се отдава почит на хората, допринесли за
развитието на родилната помощ в България.
Международен ден на прегръдката. От–
белязва се чрез приятелски прегръдки дори и
с непознати хора. Началото е поставено в сту–
дентските среди на западноевропейската мла–
деж. На този ден хората се прегръщат, без да
се влага интимност. “Хората сме родени като
ангелите – с едно крило. За да полетим трябва
да се прегърнем” (Китайска мъдрост).

17 януари
305 години от рождението на Бенджамин
Франклин – американски държавен деец, пуб–
лицист и учен (1706 – 1790).
18 януари
75 години от смъртта на Джоузеф Ръдиард
Киплинг – английски белетрист и поет, носител
на Нобеловата награда за литература за 1907
(1865 – 1936).
19 януари
140 години от рождението на Даме Гру–
ев – деец и ръководител на българското наци–
оналноосвободително движение в Македония
(1871 – 1906).
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ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
Св. Антоний, Антоновден
Антоний Велики,
Св. Антоний е египет–
ски християнски монах
аскет. Смята се за ос–
новател на християн–
ското монашество. Той
е и първият от т. нар.
пустинни отци.
Свети Антоний е
роден през 251 година
след Христа в Среден
Египет, в семейство на
заможни и благочестиви родители. Останал
сирак на 20 -   годишна възраст, той раздава
наследството си на бедните и се заселва в из–
сечена в скалите египетска гробница.
Легендата разказва, че една нощ през от–
ворите й минали всевъзможни гадини и зверо–
ве - змии, скорпиони, лъвове, леопарди, вълци,
мечки и бикове. Всички те нападнали Антоний
и му нанесли жестоки рани. Изведнъж обаче
изчезнали. През пролуката на тавана Анто–
ний бил озарен от светлина, която излекувала
раните му. Почувствал небесната помощ, той
пита: “Къде беше, Исусе ? Защо не се появи от–
начало, за да изцериш моите рани ?”. И тогава
се чул глас: “Аз бях тук, Антоний, но чаках да
видя твоето мъжество. И сега, понеже храбро
се бори, аз всякога ще ти помагам и ще те на–
правя именит по целия свят”.
След случилото се, светецът се премества
от другата страна на река Нил и заживява в

Атанасовден
Атанасовден
е
християнски
празник,
на който се почита па–
метта на Свети Атана–
сий Велики. Българската
православна църква го
отбелязва на 18 януари.
Счита се, че от този ден
нататък зимата започва
да си отива.
Атанасий е роден
през 295 г. в столицата
на Египет Александрия. На 23 години той участва
във Вселенския събор в Никея, а по-късно става
Александрийски архиепископ. Прозвището Ве–
лик Атанасий получава заради борбата си срещу
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изоставена постройка в планината, на която за–
зидва входовете и изходите. В пълно усамоте–
ние и мълчание прекарва 20 години от живота
си. За постъпката си е възнаграден със спо–
собността да лекува. Излекуваните съветва да
благодарят не на него, а само на Бога.
Умира на 105 годишна възраст, на 17 януа–
ри 356-та година.
Народът чества Антоновден на 17 януари
за предпазване от болести. Жените правят и
раздават питки, намазани с мед или маджун.
Това честване е свързано с народната пред–
става за Свети Антоний като покровител на
чумата и всички болести изобщо. В народния
светоглед на българите Свети Антоний и Све–
ти Атанас са тясно свързани - счита се, че са
двама братя-ковачи и някъде (Поповско) праз–
ниците им се означават с общото название
сладки и медени; а в Пиринско се вярва, че
всички болести се събират на Антоновден, а на
следващия (Атанасовден) тръгват по хората.
В Разградско (където празникът е известен и
като Лелинден заради табуираното име на бо–
лестта - леля) има обичай две медени питки да
се дават на съседи, а третата остава на тавана
за чумата ("за лелята", за "болята"). На този
ден жените не предат, не плетат, не варят боб
и леща, за да не разсърдят чумата, шарката и
"синята пъпка".
Именници  са  Антон,  Антония - (старо римско
родово име, означаващо "безценен,неоценим,
който няма цена"), Антоан, Антоанета, Антони–
на, Андон, Андония, Донка,Доника, Дона, Тон–
чо, Тонка, Тонко, Тони, Тоня.
учението на свещеника Арий, отричащ същността
на Бог-Отец и Бог-Син. Затова Александрийският
епископ е наречен баща на православието.
В народните вярвания свети Атанас е пред–
ставен като властелин на снеговете и ледовете.
Счита се, че от този ден нататък зимата започва
да си отива.
Облечен с копринена риза, той отива в пла–
нината на своя бял кон и се провиква: "Иди
си, зимо, идвай, лято!". Затова и празникът е
известен и като Среди зима.
Атанасовден се почита, както и Антоновден,
като празник на ковачите, железарите, ножари–
те и налбантите, а заедно с това и като празник
за омилостивяване на чумата и шарката. За тази
цел се пекат питки, които се надупчват с вилица,
за да не се "надупчат" децата от шарка.

Жените спазват същите забрани, които ха–
рактеризират Антоновден - не предат, не пле–
тат, не варят боб и леща, за да не разсърдят
чумата, шарката и синята пъпка.
На Атанасовден се заколва черно пиле или
кокошка, което се приготвя с ориз, и се разда–

ва на съседи и близки против болести. Перата
се запазват, защото се вярва, че притежават ле–
чебна сила. В някои райони на страната моми
и ергени излизат на поляните, връзват люлки,
пеят и играят хора.
Именици са Атанас, Атанаска, Наско.
Таня Пилева – библиотекар

Училище за родители
С удоволствие съобщаваме, че в нашия вестник продължава разговора по една отдавнаш–
на, но не остаряла идея „Училище за родители”. Нямаме претенции за всезнаещи и  ни се иска
тонът ни да не звучи менторски, защото не е тази идеята. Нашето желание е тази рубрика
„Училище за родители” да бъде форум за добри идеи и положителни практики.
от Училищното ръководство

Как се държат добрите родители
Нашите деца често създават доста предизви–
кателни ситуации. Понякога искрено се забавля–
ваме с тях. Но често се чувстваме безпомощни и
обезкуражени, понякога – смутени или виновни.
Нашите деца са мерило за нашите успехи и пора–
жения. Ние се оценяваме според своите успехи и
постижения. Сравняваме се с другите родители.
Сравняваме своите деца с другите деца. Искаме
идеални деца. Мечтаем те да са щастливи и хар–
монични. Искаме да имат самочувстние. Искаме
деца, които са обичливи и изпълнени с уваже–
ние към околните, добре възпитани и амбициоз–
ни. Защо това, което искаме, се оказва толкова
трудно постижимо?
Повечето родители се сблъскват с едни и
същи проблеми. Дразним се, че трябва да пов–
таряме всичко по три пъти. Прекарваме излишно
време в спорове. Изтощени сме от викане и за–
кани. На моменти ни се струва, че единственото
средство е наказанието. Чувстваме се виновни,
че сме избухнали, но изглежда че само това дава
някакви резултати. Обвиняваме се и се чувстваме
безпомощни и неадекватни.
Отглеждането на добре възпитани деца не
е лесно. Много родители не успяват. Не защото
са неспособни. Не защото не обичат децата си.
Нито пък защото не искат най-доброто за тях.
Тези родители са непоследователни, колебливи.
Използват заплахи, които не изпълняват. Липс–
ва им търпение. Те наказват в яда си или кри–
тикуват прекалено много. Не забелязват поло–
жителните изяви, наблягат върху лошите неща.
Родители, които имат проблеми с възпитанието
на децата си, не умеят добре да планират. А
родителите са част от проблема поради начина
си на реагиране.
Обикновено реакциите са два типа: пасив–
но, примиряваме се с лошото поведение, защото
не ни се занимава с това точно сега. Това обаче
само влошава нещата. Понякога родителите се

ядосват – това също не помага. Ние можем да
избегнем лошото поведение, ако предварително
си изработим линии на поведение. Родителите,
които имат успех, залагат на превантивните мер–
ки и планирането. Те повече насочват, отколкото
реагират.
Добрите родители и техните деца са партньо–
ри във възпитанието. То е познавателен процес,
който не се състои само от наказания. Родите–
лите трябва да разбират, че техните емоции и
постъпки влияят върху емоциите и поведението
на децата им. Тези родители възпитават отговор–
ност. Те концентрират вниманието и енергията си
върху положителните страни на детето си, набля–
гат на съвместната работа, а не на контрола. Те
учат децата си да мислят самостоятелно. Уважа–
ват тяхната уникална идентичност и се учат от
децата си.
Добрите родители са търпеливи и последо–
вателни. Запазват спокойствие, когато бъдат пре–
дизвикани. Използват наказанието като поучител–
на мярка. Те умеят да предвиждат проблемите
– имат стратегия за справяне с избухливостта,
непослушанието, агресивността и борбата за над–
мощие. Добрите родители знаят как да покажат
на децата какъв е смисъла на изпълнението на
неприятните задължения, спечелването на джоб–
ни пари и писането на домашните работи. Те са
строги, но справедливи.
Добрите родители не позволават на лошото по–
ведение на децата да им попречи да им се радват.
Имат запазено по детски чувство за хумор, когато е
необходимо. Обичат и ценят децата си, дори когато
са непослушни. И преди всичко – добрите родители
са готови да се променят.                    
по книгата на Сал Сивиър
„Децата гледат от нас”
Здравка Петрова – педагогически съветник
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ДЕЖУРСТВО
През седмицата дежурни класове бяха:
4а клас – кл. р-л В. Делчева
6в клас – кл. р-л Р. Зафирова
Дежурните ученици изпълняваха отговорно
своите задължения.

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:
Начален курс
4а клас с кл. р-л Вилиана Делчева
4в клас с кл. р-л Гергана Стоицова
Среден курс
5г клас с кл. р-л Силвия Милева
6в клас с кл. р-л Роза Зафирова

ОХРАНА
Справка
Относно: Констатирани и предотвратени нарушения от охраната на територията на учебното
заведение за периода 04 януари – 11 януари 2011г.
През изминалият период не са регистрирани инциденти.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
Учебна работа
“Весел час на математиката"
На 22.12.2010 година малките ученици от 1 а клас про–
ведоха забавно тържество, посветено на математиката.
"Веселият час на математиката" бе техният подарък за
родителите, които с много желание и обич се стараят де–
цата да учат в приятна и уютна стая, активно се включиха в
благотворителните инициативи и създадоха чудесно колед–
но настроение в малкия ни училищен дом.
Учениците рецитираха като истински артисти, пяха и
забавляваха с много желание своите гости. Отлично се
справиха с интересните въпроси на Математиката и малката
любопитна Точица. Затова Математиката ги награди с чудес–
ни подаръци. Тя
имаше   забавен
въпрос и към ро–
дителите. Запле–
тената история за
котките и каците
не успя да ги за–
трудни и те бързо
разгадаха верните
отговори. Весели–
ят математически
рап, закачливите
песни, изпяти с
много желание от
децата, предизвикаха много усмивки и създа–
доха още по-празнична атмосфера. Родителите
почерпиха малките артисти и всички си поже–
лахме Новата 2011 година да бъде още по-ус–
пешна, здрава и пълна с приятни изненади, с
много късмет.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА НЕВЕРОЯТНИТЕ
АРТИСТИ ОТ 1 А КЛАС!
Виктория Стойнова – кл. ръководител Іа клас
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Любим предмет в трети клас
Учебните часове по Човекът и природата събуждат голям интерес сред учениците от трети
клас. По време на изучаване на раздел ,,Живи организми” децата изработиха проекти на тема:  

„Хранене”
Елена Мандаджиева, Теодора Вълканова,
Томислава Ненкова от ІІІб клас.

„Основни групи животни”
Александър Бакалов, Илина Николова
и Елена Пенкова от ІІІб клас

„Влечуги”
Кристина Минкова от ІІІб клас

“Размножаване на птиците”
Вяра Ангелова от ІІІа клас

“Интересни животни”
Теодор Маринчевски
от ІІІа клас

Мария Райковска – начален учител

7

Извънкласна дейност

Гордеем се с вас
Купа за най-масово участие в кросовата верига „Спорт за всички”.
На 04.12.2010 г. завърши поредната
спортна година за Кросовата верига „Спорт
за всички”
За да се класират в „шестицата” на при–
зьорите за 2010 г., участниците в нея трябва–
ше да пробягат най-малко десет кроса. Мно–
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го ученици от нашето училище се включиха с
удоволствие в кросовото бягане. С помоща на
всеки един от тях, училище”Алеко Константи–
нов” се нареди сред първите училища, не само
като класиране на учениците, но и като наймасово участие в кросовата верига.

Петя Кръчмарова - Va клас - I място
„Гран при” награждаване за 2010 г.

Мария Минчева - I г клас - III място
„Гран при” награждаване за 2010 г.

Явор Белаков -  Vв клас – IV място
„Гран при” награждаване за 2010 г.

Надежда Минчева – IV б клас - VI място
„Гран при” награждаване за 2010 г.

купа за най-масово участие в кросовата верига „ Спорт за всички”.

Шах – ІІІ място
На 08.01.2011 г. се проведе общинско със–
тезание по Шах в рамките на
„Ученически игри 2011г.”

Учениците от нашето училище Руслан Руси–
нов- VIг клас, Ивайло Русинов – IVв клас, Михаил
Димов - VIIa клас и Росица Костова- IVб клас,
завоюваха III  място в крайното класиране.
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Свята нощ
Беше свята нощ – Бъдни Вечер!
Светът все още не беше побелял – снегът
го нямаше.
Една стара жена се скиташе самотно по
улиците. Лицето и имаше много бръчки, но въ–
преки това беше красиво. Косата и беше дълга
и бяла. Имаше прозрачно сини очи и бяло като
кристал лице. Беше облечена в бяло и се от–
крояваше в тъмната нощ.
Какво ли правеше тази старица в Святата
Нощ?!
Тя вървеше бавно и сякаш за никъде не
бързаше. Поглеждаше тук-там през някой про–
зорец и благо се усмихваше, когато виждаше
как хората се веселят покрай трапезите и пре–
красно украсените елхи.
Старицата се спря на големия площад в
малкия град. Тя бавно разпери ръце, обърна
лице към небето и величествено се завъртя.....
И стана чудо – милиони, милиарди снежин–
ки се спуснаха от небето към майката Земя. Те
летяха и танцуваха, носени от ледения вятър.
И колкото по-бързо се въртеше старицата, тол–
кова повече снежинки посипваха Земята и тя
ставаше бяла и красиво снежна.
Старата жена беше Зимата. И тя дойде, за
да зарадва хората.
Една малка снежинка тръгна на своето дъл–
го пътешествие към Земята. Това беше нейния
живот. Пътят, който трябваше да измине беше
дълъг, но тя бързаше, защото нейната майка
– Зимата, я беше повикала и тя трябваше да
полети!
Малката Снежинка танцуваше, кръжеше на–
ляво и надясно. Вятърът я носеше ту стремгла–
во надолу, ту нежно я издигаше нагоре. Този
път беше нейния живот, защото стигайки Земя–
та, Малката Снежинка щеше да умре. А тя не

искаше да умира просто така. Искаше да тан–
цува още дълго и да направи някого истински
щастлив. Но Земята приближаваше и Малката
Снежинка знаеше, че нейния живот свършва.
И в този момент, от милиони километри в
небето, тя съзря група деца, които се радваха
на снега. Между тях имаше едно крехко моми–
ченце, което не скачаше като другите деца, а
беше вперило поглед в небето. Сякаш гледаше
точно в Малката Снежинка.....
Ива беше сираче. Тя живееше в дома за
деца в малкия град и си нямаше никого другиго
освен приятелите и – другите деца от дома. И
в тази Свята Нощ тя също беше излязла, за да
се порадва на снега, но всъщност беше тъж–
на, защото си спомняше с мъка за предишните
Бъдни Вечери, когато беше със своите майчица
и татко.
Момичето стоеше неподвижно и беше обър–
нало лице към небето. Мислеше си какво ли
прави майка му там и дали и тя го вижда. Ива
плачеше тихо и без глас. Сълзите и се търкул–
ваха по нежното личице и се стопяваха, както
снега...
Малката Снежинка започна бързо да се
спуска. Тя вече не танцуваше. Бързаше, за да
стопли сърчицето на малкото момиче. Вече не
се страхуваше, че ще стигне Земята и ще умре.
Искаше само да каже на детето, че неговата
майчица е на небето, обича го и мисли посто–
янно за него....
Полетя стремглаво надолу и нежно кацна
на розовата бузка на малката Ива. Прошепна
и, че майка и я обича и изпраща тази малка
снежинка специално за нея.
Момиченцето се усмихна и беше щастливо.
А последната сълза, отронила се от очичките
му, се сля с Малката Снежинка и я стопи.

Венета Илиева
Vа клас
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Нова година в Русия
Новогодишният празник е най-древният от
всички съществуващи празници.
В дълбоки старини свързвали Нова годи–
на с пролетта – началото на възраждането на
природата. Затова в Русия Нова година отбе–
лязвали на 1 март. Хората прогонвали зимата
и посрещали пролетта. Празнуването на Нова
година се съпровождало от шумни масови ве–
селби на открито.
В края на ХV век Русия преминала към
византийския календар и Нова година започ–
нали да отбелязват на 1 септември. Духовен–
ството провеждало в църквите богати служби.
В Кремъл царят приемал както боляри, така
и обикновени хора, молещи за милосърдие и
справедливост. Вечерта се провеждали масо–
ви празненства, пиршества и състезания. Така
продължило до 1699 година, когато цар Петър
І издал указ, в който заповядал Нова година да
се отбелязва по европейски – на 1 януари.
Първият ден на Новата 1700 година започнал с парад на Червения площад в Москва. А
вечерта самият цар пуснал първата ракета и не–
бето се озарило от ярките светлини на праз–
ничния фойерверк. Именно от 1 януари 1700
година празнуването на Нова година започнало
да носи светски, а не църковен характер. В чест
на всенародния празник стреляли с топове. Хо–
рата украсявали къщите си с клонки от игло–

листни дървета, веселили се, пеели, танцували,
поздравявали се един друг и си подарявали но–
вогодишни подаръци.
В съвременна Русия две седмици след
празнуването на Нова година през нощта на 13
срещу 14 януари ежегодно става малко чудо
– настъпва Старата Нова година. „Нима може
-  ще кажете вие – Нова година да бъде Ста–
ра?” Може! Самото название на този празник
показва връзката със стария („юлиански”) стил
на календара, по който Русия е живяла до 1918
година. Този календар е изоставал с 13 дено–
нощия от „григорианския” календар, по който
тогава отдавна вече живеела цяла Европа.
В Русия от 1918 година действа нов кален–
дар. Празникът Нова година се отбелязва, как–
то и в целия свят, на 1 януари. Но и в наши
дни се е запазила традицията да се празнува
„Стара” Нова година. Хората още веднъж сядат
на празничните маси, пеят и се веселят.
Между другото, традицията да се посреща
Стара Нова година се е запазила не само в Ру–
сия, но и в Сърбия и Черна гора, а също така в
някои кантони на Швейцария.
И когато ние си пожелаваме: „Честита Нова
година! Честито ново щастие!”, то вярваме, че
през Новата година непременно всичко ще се
сбъдне: и щастието, и здравето, и благополу–
чието.                                                                 

Мария Калкили
VIа клас
УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ
Учениците от ученическия парламент споделят с Вас:
Правата на децата през погледа на Януш Корчак
Правата на децата са основните човешки
права плюс някои допълнителни защити и гри–
жи, от които те се нуждаят. Всяко дете има
право на живот, на име и самоличност, пра–
во да бъде с родителите си в семейството или
културната си среда и да поддържа контакт с
двамата си родители, дори ако те са разделе–
ни. Детето има право да изразява мнение и да
бъде изслушвано, има право да бъде защитено
от малтретиране и експлоатация, както и на за–
щита на личната си информация и личен живот.
Има право на платено от държавата образова–
ние, да бъде представлявано във всеки съдебен

диспут свързан с грижите за него и мнението
му по тези въпроси да бъде взето под внима–
ние. Държавите, ратифицирали конвенцията,
са длъжни да подсигурят поставянето на ин–
тересите на децата на първо място във всички
дейности, насочени към тях. Оказва се, че на
държавите им трябват повече от петдесет годи–
ни, за да формулират правата, за които Януш
Корчак вече е писал в книгите си.
Януш Корчак е полско-еврейски педиатър и
писател, роден през 1878 и загинал на 5 август
1942 в концлагера Треблинка, заедно с около
200 еврейски деца от сиропиталището, в което е
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бил лекар и възпитател. Приживе Корчак е бил
доста известен като писател, имал е и предава–
не за деца по радиото. Бил е носител на най-го–
лямата полска литературна награда, а една от
детските му книги „Крал Матиуш Първи“ (има я
и на български) е не по-малко прочута от „Али–
са в страната на чудесата“ или „Питър Пан„. По

време на извозването му заедно с децата към
концлагера един офицер от СС го разпознава и
предлага да го освободи, но Корчак не приема.
Този човек, отгледал хиляди полски и еврейски
деца, отказва да ги изостави, за да могат дори
в смъртта си да съхранят доверието си в него и
в човешката доброта.

А ето и някои детски права, за които става дума в книгите на Корчак:
Детето има право на уважение.
”От най-ранно детство ни учат, че голямото
е по-ценно от малкото.”
Детето има право да бъде такова, каквото е.
”Ние искаме децата да бъдат по-добри от
нас самите, мечтаем за човека на бъдещето,
който трябва да е съвършен.”
Детето има право на днешния ден.
“Уважавай всеки миг, той си отива и никога
няма да се върне, приемай го сериозно…”
Детето има право да поставя под въпрос.
“От децата се очаква да не критикуват и да
не забелязват нашите недостатъци, лоши нави–
ци или преструвки. Ние (възрастните) се правим
на перфектни.”
Детето има право да бъде приемано сериозно.
“Животът никога не е само наужким, дет–
ството е дълга и важна част от него.”

Детето има право да греши.
“Оставете детето да греши… Приемете, че
детето има право на една лъжа, на една изма–
ма, на едно изнудване, на една дребна кражба,
но няма право да лъже, мами или краде…“ „Чо–
век, който никога като дете не е чоплил само
стафидите от кейка и не ги е вземал скришно,
няма да бъде честен, след като се формира
характерът му.“
Детето има право на прошка.
”Синевата на прошката е толкова по-голя–
ма рядкост, колкото по-обичайни са пурпурни–
те небеса на възмущението и гнева.”
Детето има право имуществото му да
бъде уважавано.
”Притежанията на детето не са безполезни
дрънкулки. Те са материал за неговата работа,
за надеждите и спомените му.”
Детето има право да има тайни.
Детето има право да знае истината.
Здравка Петрова – педагогически съветник

ПРЕДСТАВЯМЕ...
Грамота за отлично представяне

Ана-Мария Плочева
от 2в клас и Борис Добрев от 3в клас участваха
в конкурс за рисунка на
тема “В чест на Свети
Николай Чудотворец” и
получиха грамота за от–
лично представяне. Из–
ложбата е представена
в галерията до църква
Св. Петка.
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НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА
Хотнишка екопътека
Разположена на границата между Дунавската равнина
и Предбалкана, Хотнишката екопътека е пример за това
как красотата не винаги зависи от мащабите. Макар и дъл–
га само около километър и половина, пътеката лъкатуши
през прохладното ждрело на непресъхващата река Бохот,
изпъстрено с впечатляващи каскади от водни прагове и во–
допади. По което и време на годината да посетите този ма–
лък оазис, разположен само на 14 км от старопрестолния
Велико Търново, ще има какво да видите.
Пътеката започва с високия почти 30 м Хотнишки во–
допад. Ще останете запленени от гледката на стичащата
се по гладките скали вода, преминаваща между естест–
вено поникналите сякаш в самата скала дървета, и пада–
ща в обляното от светлина вирче. Можете да направите
пикник на просторната поляна пред водопада, но по-добре продължете пътя си – още не сте открили истинско–
то великолепие на пътеката. По старите каменни тунели,
през които някога е течала вода за разрушената мел–
ница, можете да се качите на каменна площадка точно

на върха на водопада. Гледката
не може да се опише – трябва
да я почувствате. Пътеката ми–
нава зад водопад и се спуска в
обраслото с бръшляни ждрело.
Оттук започва пътешествието
ви през светлини и сенки, през
малки живописни мостчета и
ромолящи водопади – до самия
извор – Кая бунар. Ако решите
заслужено да отделите поне няколко дни на
тази забележителна местност, не пропускайте
да минете през разположеното на 3 км от пъте–
ката с. Хотница, известно с многобройните си
археологически разкопки на древни римски и
турски селища. Ще бъдете посрещнати госто–
приемно от местното население: можете да оп–
итате местни специалитети, да пояздите или да
посетите едно от най-старите училища в Бъл–
гария, да видите уникални експозиции на про–

чутото Хотнишко златно съкро–
вище (най-старото злато в света
на 7000 г, до сега най-старото
беше Варненското -  на 5000 г)
и автентични подредби на стари
български домове.
И в допълнение на цялата
природна красота и автентич–
ност Хотнишката екопътека е из–
ключително достъпна. Само на
60 м от водопада има изграден малък паркинг;
до всеки край на пътеката може да бъде достиг–
нато по асфалтов път, а ако решите да прекара–
те поне една нощ в омагьосващата прегръдка на
местността, можете да направите палатков лагер
или да пренощувате в някоя от гостоприемните
къщи в с. Хотница.
Зорка Христова – начален учител
по материали от сайта на Община Стражица
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Знаете ли, че ...
През 2010 година се навършиха:
350 години от рождението на Даниел Дефо отдалеко ръководи изграждането на това не
(1660 – 1731), английски писател и журналист, само голямо, но и като архитектура забележи–
известен с романа си „Робинзон Крузо”.
телно европейско училище, сега музей на бъл–
225 години от рождението на Неофит Хи– гарското образование.
лендарски Бозвели (1785 – 1848), български ре–
160 години от рождението на Захарий Сто–
лигиозен и обществен деец, книжовник.
янов (Джендо Стоянов Джедев) (1850 – 1889),
200 години от рождението на Захари Зог- български революционер, политик и писател.
раф (1810 – 1853), български художник и ико–
155 години от началото на организираното
нописец, виден представител на Самоковската книгоиздаване в България, поставено с отпе–
художествена школа.
чатването на календарче „Старопланинче” на
170 години от рождението на Васил Дру–
Христо Данов (1855), отпечатано в Белград.
мев (митрополит Климент Търновски) (1840 –
След няколко години издателството се устано–
1901), български писател, книжовник, църко–
вява в Пловдив, където съществува и до днес.
вен, обществен и библиотечен деец.
155 години от рождението на Константин
175 години от откриването на първото свет–
ско българско училище в Габрово през 1835 Величков (1855 – 1907), български поет, беле–
година със средствата на Васил Априлов – габ– трист, преводач, държавен и обществен деец.
150 години от рождението на Продан Тиш–
ровецът, който е живял най – малко в Габрово
ков
–
Чардафон (1860 – 1906), български военен
е е направил най – много за неговото духовно
извисяване. Напуска родния си град заедно със и революционер.
100 години от рождението на Георги Ба–
семейството си, когато е седемгодишен и се
връща за откриването на новопостроеното учи– таклиев (1910 – 1994), български преводач на
лище на 57 – годишна възраст. Изпраща пари, антична поезия.
Таня Пилева - библиотекар

РЕФЕРЕНДУМ
„За” и „против” униформите
Уважаеми родители,
Убедена съм, че основната грижа на всеки
родител е детето му да расте здраво. Всеки
от нас се стреми, когато то достигне училищ–
на възраст да получи възможно най-добро
образование и възпитание. Затова още дока–
то детето е в детската градина, родителите
търсят училище, което ще осигури условията
за получаване на такова образование. Учили–
ще “Алеко Константинов” е със стогодишна
история и е едно от емблематичните за град
Пловдив. Сигурна съм, че затова сте избрали  
децата ви да учат при нас.  Получаването само
на знания по отделните учебни предмети не
е достатъчно. За мен, като педагог, е много
важно учениците ми да се чувстват част от
едно “голямо семейство”, такова, каквото е
училището за мен. Убедена съм, че въвежда–
нето на униформено облекло ще помогне да
възпитаме у децата уважение към символите,
традициите и институциите.
Възможност за въвеждане на униформено
облекло ни бе предоставена с измененията на
Правилника за прилагане на закона за народ–
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ната просвета от 2009 година. Педагогически–
ят съвет утвърждава униформено облекло след
съгласуване с родителите на учениците от учи–
лището. Всички елементи на униформеното об–
лекло следва де бъдат описани в Правилника за
дейността на училището. През миналата учебна
година започнахме да работим по идеята за въ–
веждане на униформено облекло. Проведохме
анкета с родителите, резултатите, от която ни
дадоха увереност, че може да постигнем успех
в това си начинание. Амбицията ни е да въведем
отделни елементи на униформа за празника на
училището на 11 май. Проведохме работна сре–
ща на 12.01.2011 година с представители на ро–
дителските активи на класовете. За мен беше
изключително интересно да чуя мнението на ро–
дителите. Лично аз очаквам да се проведе ши–
рока дискусия до края на месец януари 2011 го–
дина в отделните паралелки какви елементи да
включва униформата на нашите деца. Разчитам
на родителите, които присъстваха на проведе–
ната работна среща, да споделят с родителите
от класа на детето си темите, които се коменти–
раха и от страна на останалите родители.

Силно вярвам, че заедно с вас, уважаеми
родители, можем да направим така, че децата
ни да се гордеят, че учат в ОУ”Алеко Костан–
тинов”. Това означава, че сме избрали красиво,
удобно и практично униформено облекло, кое–
то те да носят с радост.
Убедена съм, че учителите също трябва да
носят униформено облекло. Искрено се надя–

вам, че на шествието за 24 май, учителите и
учениците от ОУ”Алеко Константинов” ще бъ–
дат щастливи с новите си униформи и отличи–
телни знаци.
Основание за въвеждане на униформено
облекло са разпоредбите на чл.150, ал.1,т.12 и
чл.135, ал.1, т.4 и ал.2 от Правилника за прило–
жение на закона за народната просвета.
Лилия Топчийска – помощник-директор УВД

Уважаеми читатели,
От следващия брой откриваме нова рубрика:
„Любими места в нашия град”.
За децата и за родителите им ще бъде полезно, а надявам
се, и интересно да опознаят прекрасния ни, космополитен и постоянно изненадващ ни Пловдив. Защото, съгласете се, тъжно е
да имаш за ориентир не къщата на Недкович или Хиндлиан, а
„Конюшните на царя” или кръчма „Чака - рака”.
Приканваме всички да споделят на страниците на вестника
кратък разказ за своите любими места от нашия град.

В отговор на ваши идеи
По повод предложението на Гери от Vв клас, споделено с нас чрез   кутията за мнения и
идеи, да има топла вода в тоалетните, информираме родителите и учениците, че в тоалетните на
училището има непрекъснато топла вода.
Костадинка Донкова – помощник-директор АСД

Честитим рождените
дни на всички, родени
през тази седмица с
пожелание за здраве и
късмет.
Рождени дни на колеги
10 – 16 януари
10 януари
Нина Димитрова - учител по музика
15 януари
Силвия Милева – учител по
български език и литература

Рождени дни на УЧЕНИЦИ
10 – 16 януари
10 януари: Златина Рупкова 1в
                Никита Шиеков 7а
11 януари: Славена Герджикова 3а
                Теодора – Стефани Николова 3б
                Елена Захариева 5а
12 януари: Анна - Мария Палешникова 4б
                Елефтерия Добрева 6а
14 януари: Елиа Георгиева 4б
16 януари: Атанас Атанасов 5в

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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