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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!
Успешна, творческа и емоционална
2014-2015 учебна година!
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Пробегът за мир
През изминалата седмица нашето училище беше посетено от атлети, пренасящи Факелът на мира. Учениците много се вълнуваха,
тъй като им беше непонятно как така го носят
през целия континент, а факелът гори, без да
угасва. Денят на посрещането беше дъждовен,
а очакването - напрегнато.
Дали ще дойдат факлоносците? Ами дъж
дът няма ли да угаси огъня? Тези и куп други
въпроси децата си задаваха още от сутринта.
Атлетите дойдоха точно навреме и със своите думи и своята песен оставиха незабравими
спомени у децата.
Ето какво споделиха учениците от 4 б клас
за преживяванията си в този ден.
Михаил: „Когато докоснах факела, почувствах силен пламък в сърцето си. Това беше пламъкът на мира, който живее във всички нас и
чака да бъде пробуден.”

Николай: „В мига, в който го пипнах, усетих,
че все едно съм част от огромна организация
за мир.”
Красимира: „Слушах песента и си представях как всички хора по целия свят живеят мирно и щастливо и си протягат братски ръце, а
огънят на мира ги озарява.”
Ясен: „Когато докоснах факела, си затворих очите и почувствах топлина в сърцето.”
Васко: „Почувствах се част от всеобща вълна от приятелство и надежда за мир между хората.”
Йоанна: „В тази щафета се включват само
добри хора, чиито сърца са пълни с любов.
Това символизира Факелът на мира – любов,
доброта, отговорост. Да си част от нещо толкова важно, е голяма чест. Ние имахме шанса да
се почувстваме по-добри и по-отговорни. Това
събитие докосна сърцето ми. Щастлива съм, че
бях част от него.”

Нина Търева – класен ръководител на 4 б клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА
“Ние сме в Европа” е нова рубрика в електронното издание на “Алеко онлайн”. Идеята за нея се породи след успешната кандидатура на
Пловдив за “Европейска столица на културата” през 2019 г. В тази рубрика ще направим едно кратко пътешествие из страните в ЕС, като
обърнем повече внимание на техните забележителности, традиции и
култура. Кое е това, което отличава всяка една от тях, какво е общото
и с какво допринася към общото Европейско семейство.
Българската култура отдавна е позната
на Балканите и Европа, отдавна тя е свързващо звено между етносите. Страната ни е
на кръстопът. От създаване на държавата до
наши дни българинът “попива” чужда култура, осмисля я и я влива в своето творчество. Но за нас като нация е важно, че и
ний сме дали нещо на света. В която и област на културния живот да надникнем, ще
видим че българското се приема и оценява
подобаващо. Няма граници за талантливите
ни художници, музиканти, оперни певци, поети и писатели. В страната има изобилие от
исторически и природни забележителности,
музеи и манастири.
Красивата природа и гостоприемството
на българите са добре известни.
Има какво да дадем на Европа, има и
какво да научим.
Ангелина Велева - учител по английски език

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

“Адрес на вечността“ в Стария град
Тази година началото на празниците в Стария град съвпадна с Денят на независимостта - 22 септември.Точно в 17 часа 15 старинни
часовника от колекцията на Старинен Пловдив
дадоха символичното начало на тържеството.
Седемте дни бяха наситени със събития,
изложби, концерти и Есенния панаир на занаятите.
В Данчова къща беше представена книгата
“Неканоничният Вазов “ и изложбата “Иван Вазов. Пловдивски хроники “, която показва всички подаръци, документи, фотоси и картини, които са подарявани на патриарха на българската
литература от признателни пловдивчани.
В пленера по ковано желязо “Ковем Евро-

пейското бъдеще заедно” участваха 10 майстори ковачи, сред които двама от Англия и двама от Македония. Те завъртяха своите чукове
върху десет мобилни огнища. Идеята за първия
по рода си пленер по ковано желязо е на живеещия в Лондон кореняк пловдивчанин майстор
Лазар Манолов.
В Данчовата къща се представи проектът
“Картина от мнозина“, която включва части от
произведенията на над 500 художници от цялата страна, като 50 са от Пловдив.
С концерт на Гвардейския духов оркестър
беше открито поредното издание на фестивала
,,Дни на музиката в Балабановата къща”.
Вечността има свой адрес - Стария град!
Мария Райковска – начален учител
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1 октомври Световен ден на музиката
През 1975 г. ЮНЕСКО определя първи октомври за Ден на музиката. Това е ден, който
трябва да напомни за мястото на музиката в
живота на хората и ролята й за духовното
ни извисяване. През 1980 г. по повод 700-годишнината от рождението на св. Йоан Кукузел
денят 1 октомври е обявен и за Празник на
българските певци и музиканти.
Музиката се заражда в най-дълбока древност, с годините музикалното изкуство все повече се усложнява, докато се стигне до днешната музика, с различни музикални форми и
удивително многообразие на жанрове. Съвременният свят представлява една пъстра палитра
от музикални стилове, всеки един от тях съживяващ различна част от човешката същност. Необятен е образният свят на музиката, защото тя
е израз на всичко онова, което човек поддържа
като чувство в душата си, когато е влюбен, самотен, яростен или смирен, когато се чувства
като победител или като победен.
Тя присъства в цялата природа - в песните
на птиците и шума на вятъра и морето; звучи от
телевизора, радиото, компютъра, телефоните и

e станала неизменна част от живота ни, без която не можем.
Всяка музика носи в себе си красота, ние
трябва само да отворим душите и сърцата си
за нея, за да е по-красив и хармоничен животът
ни.

Нина Димитрова – учител по музика, по материали от интернет

Училище за родители

Родителите в първи клас

Уважаеми родители на първокласници,
Тръгването на училище е много специален момент в личната ни връзка с нашите
деца. Това е моментът, в който малкият човек
поема своя голям път на откривател – навън
към света и навътре към самия себе си. Ние
разбираме и споделяме радостната тръпка,
вълненията и надеждите, страховете и тъгата,
които съпътстват този единствен 15-и септември. Опитахме се да си спомним най-важните
въпроси, които са ни вълнували като родители
на първокласници и да потърсим отговорите,
помогнали ни да се чувстваме по-способни да

се справяме с предизвикателствата. Голямата
ни отговорност е да създадем условия детето
да расте възможно най-здраво и щастливо.
Главната ни задача е да помогнем на детето
да се чувства ценено и да вярва в способностите си и по този начин да го подкрепим в
пътя му към израстването му на автономен и
успешен човек;
Основното ни предизвикателство е да изградим добри човешки отношения между нас,
възрастните, между възрастните и децата и
между самите деца. Най-силното ни оръжие е
безусловната обич. Не се съмнявайте в това,
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че сте най-добрият родител за вашето дете,
защото да си родител, се оказва най-трудната
професия и най-благородната мисия за всеки
човек.
За малките ученици първи клас е времето
на увеличаване на социалните контакти. Появяват се нови отговорности за себе си и околните, развива се способността да се планира
и осъществява определено поведение. Децата
започват да се „идентифицират” с хората, чието
поведение и характер са в
състояние да разберат. Те
все по-енергично се обучават, изграждат планове,
т.е. ориентират се към някаква цел.
Много важен момент
е и двамата родители да
успяват да подкрепят и
поощрят самостоятелността на детето. В случай на
ограничаване на стремежа му към автономност
детето развива чувството за „вина” и става неинициативно, зависимо от околните, липсва му
целеустременост за поставяне и постигане на
реални цели.
Друго важно социално качество, което
трябва да се изгради през периода на училищната възраст, е „трудолюбие” – стремеж
към усвояване на нови навици и постигане на
успех чрез постигане на поставените малки
цели (да напише домашното си, да направи
проекта, даден му от учителя, да отгледа цвете, да започне да подрежда чантата си). Трудолюбието се изгражда в училище, когато децата започват успешно да усвояват социалната

култура на своето общество, знанията и правилата, върху основата на които по-късно ще
овладяват нови видове поведение и умения.
Чувството за идентичност приема формата на
израза: „Аз съм това, което съм научил”.
Замислете се в каква степен вашето дете
умее:
• Да поздравява, да се представя, да говори ясно и разбираемо, да гледа в очите.
• Да участва в обща дейност или разговор с връстници, да инициира игра, да
дели, да предлага и оказва
помощ, да приема чуждо
мнение, да следва наложени правила или задачи.
• Да изисква внимание
по правилен начин, да прекъсва нежелан разговор,
да отказва предложения и
идеи, които не му харесват.
• Да разпознава основните емоции и да
се съобразява с емоционалното състояние на
другите, да изразява адекватно своите емоции, да се извинява.
• Да се самообслужва – да се преоблича и да
прибира дрехите и другите си вещи, да завързва
връзките на обувките си, да се храни прилично,
да използва самостоятелно тоалетна.
Ако вашето дете умее дори едно от тези
неща, то вече е напреднало по трудния път
на развитието! Помагайте му да се адаптира в
училище, като работите всекидневно по развиването на основните социални умения, и не
забравяйте да признавате успеха му всеки ден
с любов и внимание!

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

КАКЪВ ДА СТАНА?
Скъпи читатели, от тази учебна година стартира нашата нова рубрика „Какъв да стана?”.
Чрез нея ще се опитаме да ви въведем в света
на професиите и да ви насочим в нелекия избор, който ще направите, когато пораснете.
Конфуций е казал: „Избери си работа, която обичаш, и повече няма да се наложи да
работиш нито един ден”. Но как да изберем
„идеалната” работа?
През живота си често се случва да сменяме
различни професии и занимания, някои от ко8

ито са подходящи за нас, други – не. Подходящата професия е тази, която преди всичко ни
кара да се чувстваме удовлетворени и значими
- да съответства на нашите желания и да ни
дава възможност да изявим своите най-силни
качества.
Добрата информираност е много важна за
сполучливия избор на кариера – колкото повече професии и източници на информация за
пазара на труда познавате, толкова по-лесно
ще бъде да се ориентирате. В нашата нова ру-

брика ще намерите описание на различни професии, което ще ви помогне да се запознаете
със задълженията и отговорностите, свързани с
всяка от тях.
Традициите на семейството и общността
също имат важна роля в
това, по какъв начин ще
изберете да припечелвате прехраната си. Опитът, които вашите близки
са натрупали, и тяхната
подкрепа могат да подпомогнат успешната ви
реализация, стига решението да не е взето под натиск.
От значение е какви са изискванията за упражняване на дадена професия – какво обра-

зование е необходимо да придобиете, каква е
продължителността и стойността на образованието, къде можете да се обучите, какви умения
и лични качества се очакват, за да се справя
човек успешно с работата. Не забравяйте физическото, психическото и
умственото натоварване,
които са част от някои
професии.
Но това, от което в
най-голяма степен зависи избора на подходяща
кариера, са вашите индивидуални интереси и способности. Вашите знания, умения и таланти ще
ви насочат най-добре в избора на подходяща
професия или занимание.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали на kakvidastanem.bg

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

В света на книгите

В дните между 23 и 30 септември 2014 година тазгодишните третокласници имаха своя
първи урок в библиотеката, който е част от
програмата по извънкласно четене. Беседата
,,Как да водим читателски дневник” е тема, чиято цел е да стимулира читателската активност
на подрастващите. Тя съвпадна с началото на
националната кампания ,,България чете”, която
се осъществява под патронажа на президента
Росен Плевнелиев. Детското четене е грижа на
цялото общество и нашето училище се включва
в инициативата с програма за цялата година,
в която присъстват литературни срещи и игри,
представяне на нови книги и уроци по библиотечно - библиографска култура и извънкласно
четене, презентации и витрини по повод на бележити дати и личности, свързани с литературата и историята на страната ни, тържества и
други.
,,В света на книгите” е ново направление
в рубриката на библиотечно-информационния
център и ще представя прочетени от децата
книги и техните препоръки към другите читатели. Приканваме всеки, който желае да разкаже
за своята любима книга и това, което най-много го е впечатлило в нея.

Елена Пенишева - библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

FAMOUS BOOKS AND CHARACTERS

From classics to modern day tales of magic, here are 6 books
that have delighted young readers for more than a century. Don’t
miss them!

THE TALE OF PETER
RABBIT (1902)
By Beatrix Potter

PETER PAN (1911)
By J.M. Barrie

Originally a successful stage play called
Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up,
Barrie’s novel - originally called Peter and Wendy
- follows the adventures of the Darling children
as they are taken to the island of Neverland by
the mischievous and eternally young Peter Pan.
There, they encounter fairies, Indians, mermaids
and Peter Pan’s arch nemesis, Captain Hook.
Originally written in 1893 for Noel Moore, the
Quote: “All children, except one, grow up.”
five-year-old son of Potter’s former governess,
this family favourite was reworked and privately
printed by Potter in 1901 following several
rejections from publishers.
The story, which describes the perilous By A.A. Milne
adventures of rebellious Peter Rabbit in Mr
Adapted from a collection of Milne’s stories,
McGregor’s garden, has sold more than 45 million which were first published in magazines such
copies, been translated into 36 languages and as Punch, the story follows Christopher Robin’s
spawned a hoard of merchandise.
teddy bear as he adventures in the Hundred
Quote: “Don’t go into Mr. McGregor’s garden: Acre Wood with his friends Piglet, Owl, Rabbit
your Father had an accident there; he was put in and Eeyore. The Silly Old Bear, with his friends
a pie by Mrs. McGregor.”
in Hundred Acre Wood, is more than a British

WINNIE-THE-POOH (1926)

10

damning review from the author’s nephew. The
tale follows the lucky winners of five golden
tickets — four obnoxious brats and poor but
polite Charlie Bucket — as they explore Willy
Wonka’s fantastical factory and are tested
to see who should take over his booming
business.
Quote: “So much time, and so little to do!
Strike that, reverse it.”

institution. A.A. Milne created a life philosophy
with the trials, triumphs and tiddley-poms of the
honey-loving, always kind-hearted Pooh.
Quote: “It is more fun to talk with someone
who doesn’t use long, difficult words but rather
short, easy words like ‘What about lunch?’”

THE VERY HUNGRY
CATERPILLAR
(1969)
By Eric Carle

CHARLIE AND THE
CHOCOLATE FACTORY
(1964)
By Roald Dahl

First published in 1969, Carle’s story
follows our ravenous, furry hero as he munches
his way through plums, pickles, Swiss cheese,
salami, melon and more before finally pupating
into a beautiful butterfly. The book was
inspired by a hole puncher, as Carle recalled:
“One day I was punching holes with a hole
puncher into a stack of paper, and I thought
of a bookworm and so I created a story called
‘A Week with Willi the Worm’. Then my editor
suggested a caterpillar instead and I said
‘Butterfly!’ That’s how it began.”
Quote: “In the light of the moon a little egg lay
on a leaf. One sunny Sunday, the caterpillar was
hatched out of a tiny egg. He was very hungry.
Originally called “Charlie’s Chocolate Boy” On Monday, he ate through one apple.”
and featuring 10 horrid children who won
tickets to the weekly Wonka’s Factory visit, the
fudge-filled fantasy was totally rewritten after a
11

TREASURE ISLAND
(1883)
By R.L. Stevenson

Scottish writer Stevenson’s swashbuckling
story is the source of most popular perceptions
of pirates, including “X marks the spot” treasure
maps and one-legged seamen with shoulderperched parrots. Inspired by a map drawn by
Stevenson’s stepson, the tale sees the young Jim
Hawkins pit his wits against the dastardly Long
John Silver in a race to discover Captain Flint’s
hidden treasure.
Quote:”Fifteen men on the dead man’s chestYo-ho-ho, and a bottle of rum! Drink and the devil
had done for the rest- Yo-ho-ho, and a bottle of
rum!”

Стела Куртева - учител по английски език

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Топ 10 на неизвестните факти
от света на животните
Започваме една интересна поредица с най-любопитните факти от света, който ни заобикаля
:))... В началото ще се срещнем с нашите приятели - животните, за които е добре да знаем повече. Ето някои интересни факти за едни от най-познатите животни по света. Дори и любители на
животните може и да не са чували тези любопитни факти за тях ;))... Започваме с:

Прасе
Прасетата имат голям апетит, силно социални животни, умни, но... мързеливи. Стават
чудесни домашни любимци.
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Африкански слон с малките си в Националния парк “Самбуру” в Кения

Слон
Сред интересните факти за слона е това, че той е единственото животно с 4 колена, единственото животно в света, което не може да скача, мозъкът му тежи само 4-5 кг., а всяко бебеслонче се ражда със средно тегло от 100 кг. Последният интересен факт - въпреки че изглежда
тромав, в естествената си среда слонът изминава средно по 100 км. дневно.

Хамелеон
Хамелеонът има няколко врагове и единственият
му защитен механизъм е
неговата маскировка. Дребен факт, който малко
хора знаят, е, че хамелеонът не сменя цвета си само
когато е изплашен, а и когато променя настроението
си. Така например хамелеоните променят окраската
си и когато са гладни или
нещастни.
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Делфините
Забавен факт за делфините е, че когато спят, оставят едното си око отворено
и нащрек. Друга любопитна
подробност е, че те молят
за помощ приятелите си, когато са ранени. Последният
интересен факт за тях е, че
за да заздравеят по-бързо
раните им, другите делфини ги откарват по-близо до
повърхността, за да улеснят
дишането им.

Син кит
Първият
интересен
факт за синия кит е, че
езикът му е по-тежък от
възрастен слон. Сърдечният му ритъм е само 9
удара в минута, което го
прави бозайникът с найбавен пулс на земята.

Продължава
в следващия брой

Иванка Динева – начален учител, по материали от интернет

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

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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ШАХМАТ

СКШ ,,Пловдив 64”
организира

ШКОЛА ПО ШАХМАТ

За деца до 14 години от 02.10.2014 г.
Tренировките 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 e-mail: chess_d@abv.bg

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