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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС
УЧЕБНА 2015/2016 година
1. Подаване на заявления за записване в І клас
от 04.03.2015 г. до 29.05.2015 г.
2. Представяне на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас – от 02.06. до 04.06.2015 г.
3. Обработка на приетите документи за прием
в І клас – 01.06.2015 г.
4. Обявяване на списъка на приетите в І клас –

02.06.2015 г.
5. Обявяване на списъците по паралелки – 04.06.2015 г.
6. Родителска среща на приетите първокласници – 05.06.
2015 г. от 17.30 часа
7. Подаване на декларации за посещаване на ПИГ – І клас –
08-12.06.2015 г.
8. Обявяване на списъците на децата, приети в ПИГ – І клас –
16.06.2015 г.
9. Организационна родителска среща за първи клас –
04.09.2015 г. от 17.30 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В І КЛАС

1. Заявление по образец – предоставя се от училището
2. Акт за раждане – оригинал и ксерокопие
3. Документ за самоличност на подаващия документи родител и адресна регистрация /адрес
по лична карта или документ, удостоверяващ местоживеенето/
4. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група в ЦДГ или подготвителен
клас – подава се от 02.06. до 4.06.2015 г. вкл.

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

1. Деца с адресна регистрация в района на училището;
2. Деца с адресна регистрация в района на училището, намерени и потвърдени при обхода на
учителите до края на срока на записване;
3. Наличие на други деца от семейството, обучавани в училището;
4. Деца на учители или служители в училището;
5. Останалите свободни места се допълват с кандидати по реда на подаване на заявление за
прием и с пълен комплект документи.
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ВИЦЕШАМПИОНИТЕ НА ПЛОВДИВ
На 10.01.2015 г. се проведе общинското първенство по шах
от „Ученически игри – 2014 – 2015” гр. Пловдив.
ОУ „Алеко Константинов” бе представено от Георги Колев – 3 кл., Ярослав Докузов, 5 клас
/капитан на отбора/, Ангел Даскалов, 6 клас и Ваня Начева, 6 клас.
След оспорвана борба нашето училище се класира на престижното ВТОРО място!
Най-добре се представи Георги Колев, който няма нито една загуба.
Голяма благодарност дължим на нашия треньор господин Димитър Илчев.
Ярослав Докузов, 5 г клас
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Движението е живот

„Движението е здраве, а здравето е живот” –
едва ли има някой, който би се усъмнил в тази
максима. Неслучайно нашето тяло е добре конструирано и пригодено за движение, „снабдено”
със сложна и стабилна двигателна структура, а
всички органи и системи са тясно свързани с физическата активност.
Човешкият организъм е уникална система,
която може да съществува и да се усъвършенства
само в условията на хармонично умствено и физическо натоварване.

Движението стои в основата на нашия живот.
Двигателната активност води до подобряване и
усъвършенстване на човешките възможности и е
действен фактор за хармонично физическо развитие в детска и юношеска възраст.
Ето защо, основна задача на този проект е
мотивирането на все повече ученици за системни занимания с физически упражнения и спорт.
В тази секция децата се включиха с голям
ентусиазъм, предвиждайки какви забавни и незабравими моменти ги очакват заедно.

Людмила Парапанова – ръководител на секция

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

АНГЛИЯ – ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Стоунхендж е безспорно една от найголемите природни забележителности не
само в Англия, но и цяла Европа. Стоунхендж е сред чудесата на света.
През средните векове са смятали, че е
издигнат от крал на бритите в памет на сражението им със саксите. В преданията се
говори, че бил построен само за една нощ
от главния магьосник на бритите Мерлин.
През 1771 година доктор Джон Смит
измерил внимателно всички камъни от
съоръжението и достигнал до извода, че
Стоунхендж не е само храм на Слънцето,
но също така календар и гигантска обсерватория, с чиято помощ са определяли точно денят на лятното слънцестоене.

Стоунхендж е изследван от десетки учени. Съвместните усилия на историци, археолози, геолози,
антрополози, химици, строителни инженери обаче
не довели до ясен отговор на поставените въпроси.

Река Темза е най-голямата река
в Англия. По поречието ѝ могат да
се видят много от забележителностите в Лондон. Достига до значителните 336 километра.
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Водопадът Котли Спаут се счита за най-високият на територията на Англия. Намира се в
рамките на Национален парк Йоркшир Дайлс.
Котли Спаут спуска своите води надолу по неравните скали от около 200 метра височина.
Водата се спуска от високо плато, носещо
името Телето (The Calf), тръгва надолу по скалистия неравноделен наклон и се разбива в
една мрачна и непристъпна долина с ледников
произход.

Проломът
Айрън
Бридж
(Ironbridge Gorge) е известен по
света като символ на Индустриалната революция през XVIII век
и съдържа всички ресурси от рудници – до железопътни линии.
Мостът при Айрън бридж е първият в света мост, конструиран от
желязо. Той оказва значително
влияние върху развитието в областта на техниката и архитектурата и е обявен за обект на ЮНЕСКО.

Седемте сестри е името на
уникални снежнобели варовикови образувания по южния бряг на
Англия. Комплексът е съставен от
ерозирали под влиянието на природните сили варовикови скали.
Седемте Сестри е бил и снимачна
площадка на известни кино продукции, като например серия от
поредицата за Робин Худ.
Дара Бояджиева – 4 а клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Максим Ешкенази:

В тишината чувам шум

Какво разказа Максим Ешкенази – идейният създател на семейство
„Фортисимо” за програмата и музиката в живота си,
какво витае във въздуха и къде усеща свободата
„Ако трябва да съм кратък, бих описал изминалите 2 сезона като сбъдната мечта и споделена любов към класическата музика.
„Фортисимо Фамилия” доказа по безспорен начин необходимостта на обществото от
стойностни и смислени семейни концерти” , казва Максим Ешкенази преди тазгодишното
издание на музикално-образователния формат „Фортисимо Фамилия”.
В Европа и САЩ наричат Максим Ешкенази то програма са включени близо 30 концерта.
изгряваща звезда от голяма величина.
Началото на новото музикално приключение
След завършването на Държавната музикална беше поставено на 11 октомври с „Приказка за
академия Ешкенази продължава обучението си валдхорната”. В продължение на 8 месеца найв университета на Южна
малките почитатели на
Калифорния, САЩ –
класическата
музика
една от най-престижотново ще имат вълнуните музикални школи
ващи срещи с голяма
в света и го завършва
част от музикалните
с магистърска степен и
инструменти: флейтата,
като диригент и като циарфата, перкусиите, вигулар.
олончелото, тромпета,
След това става мукларинета и цигулката
зикален директор на
ще разкрият своите тайPacific Symphony Youth
ни пред тях.
Orchestra, главен дири„Ние правим музигент на Colburn Chamber
кално-образователни
Orchestra и Orchestra De
концерти, съобразени с
Camera в консерваторията Colburn. Като гост е възрастта на децата, поднасяме ги по достъпен
дирижирал Софийската филхармония, оркестъ- начин и подаряваме на всяко дете едно необикра на радио „Класик ФМ”, Плевенския оперно- новено приключение. Вярваме, че тези „срещи”
симфоничен оркестър.
с класическата музика ще помогнат на децата да
В репертоара му присъстват нови произведе- изберат съзнателно да слушат стойностна музиния на композитори на ХХ и ХХI век.
ка. Именно това е едно от най-ценните неща във
От над 15 години живее в Южна Калифорния, „Фортисимо Фамилия”: близката среща с класино не пропуска да идва в страната ни за културни ческата музика, която е издържала проверката
събития, тъй като една от мисиите му е да доб- на времето”, сподели на пресконференция Светлижи класическата музика до повече хора.
лина Терзиева, директор на „Фортисимо ФамиПоводът за разговора ни е тазгодишното из- лия”.
дание на музикално-образователния формат
/Следва продължение/
„Фортисимо Фамилия” (сезон 2014/2015), в чияЕлена Пенишева - библиотекар, по материали от Vesti.bg
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Училище за родители

Единствено дете

Да си единствено дете е страхотно: не е
необходимо да делиш вниманието на родителите, а също така и играчките си. Но в такава
ситуация има подводни камъни. При възпитаването на единствено дете има три често срещани грешки, които родителите правят.
Една от тях е, че до постъпването в детска
градина, а след това в училище единственото
дето често общува предимно с възрастни хора.
За него е по-трудна адаптацията в детския колектив. Често може да забележите, че в групата
с деца то предпочита да играе само, не умее да
играе ролеви игри – а те са
основен инструмент за социално и емоционално развитие в предучилищна възраст. В семейството детето
добре усвоява моделите на
отношения, в които един е
по-високо в йерархията –
родителят, а другият стои
по-ниско – детето. В детския
колектив обаче отношенията са равен към равен. Затова често единственото дете
от неумение да се справи
с нетипичната ситуация в
детската градина започва да се конкурира с
другите деца. Това е още една предпоставка то
в детската градина да стане самотник. Давайте
възможност на детето си по-често да общува с
връстници, за да преодолеете този проблем.
Постъпването в детската градина често се
превръща за единственото дете в сериозен
стрес. Обикновено децата през първата година напълно усвояват новите правила. Детската
градина е тяхното първо училище за живота,
където се учат да завързват приятелства, да
се грижат и да помагат на другите, да спорят
и да се помиряват. Много важно е родителите
да обсъждат с детето възникналите в детската градина ситуации, да му помагат да намира верните решения в отношенията с другите
деца. Специалисти препоръчват да каним на
гости роднински деца, приятели с деца и да по8

сещаваме различни спортни и културни събития. Изключително важно е детето да общува
с други деца не под постоянното наблюдение
на родителите, да се опитва да решава само
сложни ситуации и да гради приятелства.
Единственото дете в семейството често расте като „център на вселената”. Когато детето е
едно, родителите могат да му осигурят много
повече неща – по-добро образование, отделят
му повече време за забавления и разговори.
Детето се чувства в безопасност, заобиколено
от грижа и внимание. Но ако с напредването
на възрастта тази грижа не
намалее, детето може да
започне да изпитва повишена тревога и страх да навлезе във „външния свят“.
Глезените деца, сред които обикновено присъстват
единствените, често възприемат родителите си като
своя собственост. Затова
когато те отстранят вниманието и грижите си от него,
детето може да изпадне в
истерия. Затова е необходимо да предприемете децентрализация на семейните отношения.
Още от самото начало родителите трябва
да се опитват да изградят такива отношения,
които да дадат да се разбере, че те са отделни
хора, които имат свои задачи и потребности.
Налага се от време на време да оставите детето
да върви само по пътя си. Да падне, да се удари
и само да разбере, че не може винаги да сте
край него. Детето трябва да опознае разнообразието и сложността на живота, за да не се
възприеме като център на света. Необходимо е
да учите детето на самостоятелност и на грижа
за другите. Колкото и да ви е лесно да приберете играчките от пода в детската стая, не го правете. Помолете детето само да го направи.
Често разпространена е ситуацията, когато детето и един от родителите се превръщат
в най-добри приятели. Може да сте чували

как момиче казва, че с майка си са най-добри
приятелки, например. Или че синът е силно
привързан към майка си. В такава ситуация
детето губи необходимост от търсене на приятели сред връстниците си. Той се затваря в семейството. Вече като по-голямо то ще изпитва
трудности, когато дойде време да се отдели от
родителите си и да създаде свое семейство.
Затова – останете за детето си родители!
Приятелските взаимоотношения с детето,
доверието и споделянето са много важни, но
в същото време трябва да оставате родител

за детето си. Възрастният трябва да диктува
определени правила, да предава морални
норми и семейни традиции. В семейство с
две деца – децата обикновено се учат едно от
друго. В тийнейджърска възраст взаимодействието им е много по-съществено, отколкото
отношенията родители – деца. В собственото
си семейство единственото дете е лишено от
тази възможност. Добре е да осигурите на детето си повече комуникация с по-големи деца
на роднини. Родственото приятелство е особено полезно приятелство.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
Здравка Петрова
– педагогически
съветник, по материали от интернет
В СВЕТА
НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?

Адвокат
юридическо образование. Адвокат
Адвокат е престижна и желаможе да бъде само юрист, вписан
на професия. Адвокатът извършва
в регистъра на адвокатската колеконсултации и изготвя становища по
гия.
въпроси на правото. Той пише молАдвокатите работят в адвокатби, тъжби, заявления, жалби и друски кантори или във фирми, които
ги книжа, свързани с възложената от
се нуждаят от юридически услуги.
клиента работа. Юристът представя
Длъжността може да се изпълнява
своите клиенти пред органите на
и като свободна професия.
съдебната власт, административниВ нашата страна право можете
те органи и служби, като защитава
да учите в следните университети:
правата и законните им интереси.
• Бургаски свободен универАдвокатът води криминални и
ситет
граждански дела. Той изготвя раз• Варненски свободен универлични правни документи. Съветва
ситет "Черноризец Храбър"
клиентите за правата и възмож• Великотърновски универсиностите им. Събира доказателства
при разводи, граждански, кримитет „Св. Св. Кирил и Методий”
нални и други дела, за да пред• Нов български университет
• Пловдивски университет „Паисий Хиленприеме най-подходящите действия. Той провежда проучвания, разпитва клиенти и свидетели, дарски”
• Русенски университет „Ангел Кънчев”
грижи се за други дейности, свързани с подго• Софийски университет „Свети Климент
товката на съдебен процес.
Адвокатът представя клиентите в съда. Тъл- Охридски”
• Технически университет – Варна
кува закони, решения и наредби за частни лица
• Югозападен университет „Неофит Рилски”
и фирми. Може да извършва преподавателска
Пожелаваме ви успех в учението и избора на
дейност, да организира обучения и др.
За да станеш адвокат, трябва да имаш висше професия!
Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от kakvidastanem.bg
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга
Мила како,
Скоро прочетох една страхотна книга със
заглавие „Лейди и Скитника”. Няма автор, а
само издателство „Дисни”. Това са имената на
две много красиви кучета от различна порода,
които животът случайно събира. Влюбват се и
създават свое семейство, въпреки трудностите,
които срещат по пътя към истинското щастие.
Женското куче се казва Лейди. От името й сама
можеш да се досетиш, че е истинска дама. Има
дълга кафява козина, уши пухкави и почти опират до земята, когато се наведе, а пък очите й –
мили, а погледът нежен и благ.
И ако за Лейди казах, че е дама, то Скитникът пък е същински кавалер. Макар да е улично
куче, има впечатляваща външност – горда осанка и бодра стъпка. Може би няма да е грешно,
ако кажа, че ми прилича на рицар.
Лейди е намерена от едни добри хора,
които я обожават и се грижат с огромна любов
за нея. Но скоро нещата се променят. В къщата
пристига намръщена детегледачка заедно със
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своите зли котки. Лейди попада във водовъртеж
от приключения, но заедно със своя верен приятел успяват да преминат и през най-тежките
изпитания и да открият красотата на любовта.
Моята любима част от книгата е когато
Скитникът заведе Лейди на ресторант, за да се
видят с приятели и похапнат. Разбираме колко
ценно нещо е приятелството, как трябва да го
пазим и му се радваме, защото загубим ли го,
трудно ще си го върнем. Така и аз започнах да
гледам на приятелките си по друг начин. И тъй
като наближава Коледа се сещам, че моите герои със своите малки кученца също много харесваха този празник и го отбелязаха по подобаващ начин.
Не съм казала още, че книгата може да се
гледа и като анимационен филм. Смятам непременно да го потърся и пак да преживея всичко отначало. Радвам се, че ти разказах всичко
това.
Дано и на теб ти е било интересно.
Райна Стойчева, 3 г клас

Двете понита

В един парк за животни живеели щастливо
със своите родители две малки понита. Веднъж
им доскучало и решили да се поразходят до
близката горичка. Там се заиграли и изведнъж
забелязали, че паднала мъгла.
– Как ще се приберем сега? – уплашено казало едното. Другото обаче го успокоило, че все
някак ще се оправят. Докато да се наканят да
тръгнат за нещастие завалял и дъжд. Първото
пони този път направо се разплакало.
– Ооо, сега е още по-зле! Не виждам изход.
– Престани да хленчиш. Ела да те прегърна и

ще видиш, че всичко ще се оправи.
Тогава чули гръм и хукнали накъдето им видят очите. Спрели под едно дърво и зачакали.
– Сега вече ти вярвам. Но и това ще мине.
Колко още стояли, никой не знае, но накрая
изгряло слънце и грейнала дъга. Прибрали се
вкъщи и от вратата заразказвали на майка им и
баща им за неочакваното приключение.
Взели си поука и и никога повече не стъпили
в гората сами.
Александра Вачурова, 2 в клас

Елена Пенишева – библиотекар

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Сильнее силы

Гулял кот по крыше дома и поймал воробья.

– Отпусти меня, – взмолился воробей, – сделай милость. Может, я тебе когда-нибудь службу
сослужу.
– Ты маленький и слабый! Как ты сможешь мне пригодиться? –
ухмыльнулся кот. – У меня сильные лапы и острые когти.
11

Я сильный и ловкий, а сила – это самое главное в жизни.
Воробью было больно от кошачьей лапы, но
он возразил:
– Это не совсем так. Есть на свете и другое,
что может победить силу.
– Любопытно послушать, что ты скажешь.
– Другой на моём месте промолчал бы… Но
я скажу. Вот походка у тебя красивая, бесшумная… Потому что ты втягиваешь когти…
Кот самодовольно кивнул головой.
– А говорят, - продолжал воробей, – что, когда ты выпустишь когти, ты вообще ходить не можешь!
– Ну, это совсем не так! – возмутился кот. – Смотри!
Смотри!
Он громко застучал когтями и царственно зашагал по
крыше.
А воробей взлетел вверх и весело прочирикал:
– Знай же, что силу победить может только…!

– Куда же ты? Куда-а?! – громко закричал кот, но не разобрал последних слов воробья.
А вы как думаете, что крикнул воробей?

Мария Николова – учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

10 от най-странните неща
във вселената

1. Мини черни дупки
Ако теориите за 11-мерното пространство са верни,
то в най-новите ускорители
на частици може да бъдат
изкуствено създавани черни
дупки с размерите на атомно
ядро, което би преобърнало
представите ни за Вселената.

2. Антиматерия
Всяка частица има свой огледален образ — античастица. При контакт те се унищожават в експлозия,
която се счита за най-ефективия източник на енергия
в природата и някой ден анихилацията може да реши
енергийните проблеми на човечеството.
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3. Тъмна материя
Милиардите звезди в небето може
да ни се струват страшно много, но те
съставляват едва 5% от масата на Вселената. Какво представляват останалите
95%?

4. Екзопланети
Знаем, че те съществуват — екзотични
светове, обикалящи около далечни звезди
в необятната Вселена — но търсенето продължава, защото ако има живот извън нашата синя планета, то той ще е на една от
тях.

5. Гравитационни вълни
Предизвиквани от много масивни двойни системи, те са коренно различни от познатите ни
вълни, защото се разпространяват
със скоростта на светлината чрез
самата тъкан на пространството и
нищо не може да ги спре.
/следва продължение/

Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

Дебют - урок 2
Цели на дебюта
В хода на дебюта се преследват основно няколко цели.
1. Развитие на фигурите – те трябва да заемат позиции, чрез които да влияят на играта; да
имат голям обхват на действие (това се осъществява, когато те заемат по-централни полета), да
поддържат собствените фигури или да атакуват
позицията на противника. В този смисъл не е
правилно самоцелното развитие на фигурите.
2. Заемане на центъра – целта е да се заеме устойчиво центъра (полетата e4, d4, e5, d5)
с помощта главно на пешки и евентуално леки
фигури (кон и офицер). Не се препоръчва заемането на центъра, ако той не може да се задържи.
Според някои по-модерни схващания за пред-

почитане е по-късното заемане на центъра, чрез
контролирането му от разстояние със своите фигури и последващо подриване на неприятелския
център (виж напр. Защита „Алехин“)
3. Осигуряване на надеждно укритие за царя – в началната си позиция царят е подложен
лесно на атаки, затова е наложително изграждане на укритие – главно чрез рокада.
4. Пешечни слабости – много дебюти избягват създаването на пешечни слабости – изолирани, сдвоени или изостанали пешки: те често
стават обект на контраигра от страна на противника. Други дебюти приемат създаването на пешечни слабости, получавайки като компенсация
по-динамична и разнообразна игра.
5. Стратегическо планиране на партията –
освен непосредствените цели на дебюта, партията трябва да се планира с оглед на развитието
в мителшпила. Това включва отваряне и заемане
на вертикали, създаване на пешечни слабости у
противника, осигуряване на контрол върху ключови полета, главно в центъра, тактически смени на фигури – например по-слабоактивна за
по-активна фигура или за получаване на двойка
офицери. Важно е също и получаването на пространствен превес в центъра или по фланговете,
където впоследствие може да се развие атака на
противника.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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

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

aleko-online@oualeko.com
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