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На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този
ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите,
борците за национално освобождение, съхранили през вековете
духовните ценности на нацията и нейния морал.
Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети
Шахмат Отг. Димитър Илчев
Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит
Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други.
Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски - Отец Паисий. В далечните времена преди повече от два века и половина, през 1762 г., Паисий Хилендарски написва
своята малка книжчица- "История Славянобългарска". Негов пръв следовник е епископ Софроний
Врачански. В трудни за българите времена, той пише книги за просвета и работи за политическо
освобождение.
След Освобождението на България както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.
През 1922 година Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, внася
предложение в Министерския съвет за определянето на
1 ноември за Ден на българските народни будители. За
първи път е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1922 до
1945 г. е общонационален празник. От 1945 година празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за
допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно
събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за
всички учебни заведения в страната.
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Българските народни будители

Няма народ като нашия, в чиято история
словото, писмеността и духовността да са
имали такава съдбовна роля.

Още през X век епископ Константин
пише:
“ Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души”
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В далечни манастири бледи монаси при
светлината на вощеницата нижат букви за
чест и слава
на българския род

Даниела Генчева- учител по история
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УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Споделям с Вас категоричното си убеждение, че истински стойностни резултати в учебно - възпитателната дейност са възможни само при неподправено
сътрудничество между участниците в общоучилищните дейности: родители,
учители и ученици.
Ясно дефинираните правила и съзнателното им спазване са необходимото условие за създаване и устойчиво развитие на всяка успешна организация.
Едно от основните изисквания е редовното и активно посещение на учебните
часове в училище.
На първата родителска среща за тази година Вие се запознахте с Правилника за дейността на училището. Класните ръководители детайлно са Ви информирали за действията, които следва да предприемете като родители при
отсъствие на детето Ви от училище независимо от причината.
При направените проверки от страна на Училищното ръководство се установиха макар и редки пропуски, свързани с правилното оформяне на документацията за извиняване на отсъствията. С цел да усъвършенстваме този процес и
да сведем до минимум неволно допуснатите пропуски своевременно въведохме Процедура за оформяне на отсъствията.
Процедурата за оформяне на отсъствията е в съответствие с чл. 129Б, ал.1,
т.3 т.4 от ППЗНП и чл.136, чл.137 и чл.137а от ППЗНП.
Ролята на родителите при спазване на правилата е изключително важна. В тази връзка искам да Ви запозная с основните параметри на Процедурата за оформяне на отсъствия на ОУ „Алеко Константинов”.
1. При отсъствия по болест, родителят уведомява класният ръководител в
първия ден, в който ученикът отсъства. Медицинската бележка се представя в
първия ден, след връщането на ученика на училище.
2. При отсъствия, които се извиняват с документ от спортен клуб, в който ученикът членува, родителят подава писмено заявление в канцеларията, с
което заявява причината за отсъствията, един ден преди събитието. Документът от спортния клуб придружава заявлението на родителя или се представя в
първия ден, след връщането на ученика на училище.
3. При отсъствия по семейни причини, които се разрешават от класен ръководител, родителят подава писмено уведомление в канцеларията, един ден
преди ученикът да направи отсъствията.
4. При отсъствия по семейни причини, които се разрешават от Директора,
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родителят подава писмена молба в канцеларията, един ден преди ученикът да
направи отсъствията.
5. Ако ученикът е закъснял до 15 минути за първия час, отсъствието се оформя като 1/3 неизвинено.
6. Вписано отсъствие след първия час, за което няма извинителна бележка
или е направено след отстраняване от час, се оформя като неизвинено.
7. При отсъствие на ученик, за който няма предварителна информация от
родител, класният ръководител задължително установява връзка по телефона
до края на деня.
8. Ако не може да осъществи връзка по телефона и ученикът отсъства и
следващите два дни, класният ръководител посещава дома му.
9. Ако ученикът отсъства повече от три дни и класният ръководител няма
информация от родител за причините за отсъствие, той уведомява писмено с
доклад за предприетите от него действия помощник-директора по учебна дейност и отдел „Закрила на детето”
10. При 5 неизвинени отсъствия за един месец, Директорът уведомява писмено агенция „Социално подпомагане” за предприемане на действия по спиране на детските добавки.
11. Класният ръководител предприема процедура за наказание на ученика
при допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия.
12. Класният ръководител предприема прилагане на процедура за явяване
на изпити при допуснати 100 извинени отсъствия, ако не може да бъде оформена срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Убеден съм, че любовта към децата ни и грижата за тяхното
бъдещо развитие са мощен фактор, мотивиращ всеки един от нас
при спазване на задълженията, свързани с правилното оформяне
на отсъствията. Това наистина е от изключителна важност за
спокойствието на децата ни в училище и тяхното успешно развитие.
С уважение:
КРАСИМИР АНГЕЛОВ /Директор/
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Огърлица от медали за едно талантливо дете
Дария Нейчева от 2б клас изпълнява автентичен фолклор. За една година тя печели редица призови места - златен медал
на конкурс „Орфеево изворче“, златен медал на конкурс „ Път към славата“, сребърен
медал на Национален фолклорен фестивал ,,Неделински двуглас”, бронзов медал
в шампионат по фолклор “Еврофол – Жива
вода“ , бронзов медал за авторска патриотична песен в Панагюрище, грамота на Първи международен фестивал на изкуствата в
Испания.
Дария показа за пореден път невероятния си талант, като получи златен медал,
златен плакет и златна статуетка на фестивала „Кръстопът на музите“.
Господин Ангелов поздрави ученичката
пред учениците от 2 - 4 клас и нейните
родители.
Дария, гордеем се с теб!

Марияна Найденова – класен ръководител на 2 б клас
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
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Малина Съртонева - учител по изобразително изкуство
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Училище за родители

Хиперактивните деца
Ако сте чували за хиперактивност, може би си мислите, че е възможно вашето дете да страда
от нещо подобно. Не бързайте да му слагате подобен етикет, защото всъщност това е сериозна
диагноза, която изисква специализирано наблюдение и терапия. Съществува много и противоречива литература по въпроса. Скоро на българския пазар излезе и Практическото ръководство на
Милена Манова, където тя обобщава основните аспекти, които говорят за наличие на Синдром
на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ):

1. Хиперкинетичност (хиперактивност) – смята се, че може да се долови рано – до петгодишна
възраст. Децата се отличават с липса на постоянство, бързопреходност от една дейност към друга,
без да се довършва започнатото, хаотичност и прекомерна активност. Регулацията на самоконтрола е силно занижена. Включва се повишена двигателна подвижност и неспокойствие, особено в
структурирани дейности, изискващи относителен покой. Вместо това се наблюдава бягане, скачане,
ставане от мястото, катерене, когато се изисква от тях да стоят седнали или прекомерно шумно поведение, въртене и приказливост.
2. Нарушено внимание – лесна загуба на интерес, липса на мотивация за задържане на вниманието към един тип дейност. При възлагане на рутинна и неинтересна задача, с течение на времето,
изпълнението им се влошава в сравнение с другите деца. Те просто се отказват и не желаят да продължат. Но това не се отнася за случаите, когато те избират какво да правят.
3. Импулсивност – бързи и необмислени реакции, склонност към непремерен риск, без да се
отчитат възможните последствия. Не могат да отлагат задоволяването на желанията си и погрешно
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отстрани са приемани за егоцентрични и разглезени. Трудно спазват дистанция, прекалено невъздържани са. В игрите са нетолератни, трудно изчакват реда си. Поради тази причина са изолирани
и непопулярни сред връстниците си.

Съпътстващи проблеми, асоциирани с нарушението:
Почти всички деца с такава диагноза се справят в училище под действителните си възможности,
установени чрез теста им за интелигентност. По-слабите резултати са следствие на невнимателно,
неспокойно и импулсивно поведение в класната стая. Трудно поддържат мотивацията си, когато е
нужно продължително учене.
Между 30-60% от децата със СДВХ имат говорни и езикови проблеми. За тях е по-характерно да
забавят началото на говора в ранно детство. По-трудна се оказва организацията на мисълта и представянето й в ясна, нормална по темп и съдържание словесна форма.
Стратегиите на децата са спорадични и неефективни, на принципа на проба-грешка, като децата
се затрудняват да обяснят как са стигнали до тях.
Обикновено имат трудност с фината моторика, например при рисуване на лабиринт.Често се
отчита трудно заспиване, нежелание да лягат навреме и скъсено време за сън.
Естествено имат повече трудности и с външния свят – притежават силно развито чувство за справедливост, комбинирано с нисък праг на фрустрация и затова вероятно по-често се чувстват неразбрани, отхвърени, воюващи за своята истина.
Те са непопулярни, нежелани в игрите и общуването с другите деца.
В търсене на възможните причини за хиперактивността (СДВХ)
Повечето изследователи в областта поддържат биологичното предразположение към разстройството: разнообразни неврологични фактори (например усложнения при раждането и бременността, придобита увреда на мозъка, токсини, инфекции и наследственост), генетични фактори, излагане на токсини, социални фактори.
СДВХ се определя като нарушение, което се появява в детството и според редица автори проявите му изчезват след пубертета. Но според по-нови данни голяма част от симптомите се трансформират и продължават и през юношеството, и през зряла възраст.
Източник:
http://psiholog-bg.com/856
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Клуб ,,Приятели на книгата"
в нашето училище
От началото на тази учебна година аз съм член на клуб ,,Приятели на книгата”, който е свързан с
дейността на училищната библиотека. Всяко нещо, което ще правим там, е интересно - измисляне
на литературни игри / вече имаме готови, дори ги изпробвахме с 2 клас/, лепене и подреждане на
книгите, проверка на картоните за закъснели читатели, участие в различни празници и изтготвяне
на табла, по различни поводи. Обсъждане на книги и създадени от нас произведения и други. Нашата сговорна дружина се събира веднъж седмично, което не ни стига за всичко, но пък годината е
пред нас , имаме си план и дано го изпълним.
Така че , който иска да се запише в клуба, трябва да изпълни следните стъпки:
1. Отидете в библиотеката.
2. Попитайте библиотекарката ще има ли възможност да ви приеме и я помолете да ви запише.
/ Помнете, че трябва да сте сериозни и да изпълнявате това, за което отговаряте!/
Следва да се явявате всеки четвъртък след учебните часове в библиотеката, готови за действие. Ще се радвам да се видим там!
Магдалена Минкова, 5 а клас

Ели, Маги и Никол

Ивелина Цанкова 4а кл.

Ето как изглеждат вече
готовите от тях

Стела Рималовска, 4а кл. чете
приказкив занималнята на 2 кл

Маги Минкова и Никол Йорданова от 5а кл. подготвят картончета за литературните игри

Читателски дневници

Елена Пенишева – библиотекар
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БИБЛИОТЕКА-НОВА ПЕРИОДИКА

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

11 I c o n i c S c e n e s f r o m
a G a l a x y Fa r , Fa r Away … .

“At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge.”
DART MAUL from STAR WARS: Episode I “The Phantom Menace”
“I’m just a simple man, trying to make my way in the universe.”
JANGO FETT from STAR WARS: Episode II “Attack of the Clones”
“Take the one on the right. I’ll take the one on the left.”
OBI-WAN KENOBI from STAR WARS: Episode II “Attack of the Clones”
“Destroy the Sith we mast.”
YODA from STAR WARS: Episode III “Revenge of the Sith”
“We seem to be made to suffer. It’s our lot in life.”
C-3PO from STAR WARS: Episode IV “A New Hope”
“Quick, we’ve got to get across. Find the control that extends the bridge!”
PRINCESS LEIA from STAR WARS: Episode IV “A New Hope”
“Hey, steady, girl. What’s the matter? You smell something?”
LUKE SKYWALKER from STAR WARS: Episode V “The Empire Strikes Back”
“Rogue Group, use your harpoons and tow cables. Go for the legs. It might be our only
chance of stopping them.”
LUKE SKYWALKER from STAR WARS: Episode V “The Empire Strikes Back”
“There is no escape. Don’t make me destroy you. You do not yet realize your importance.”
DARTH VADER from STAR WARS: Episode V “The Empire Strikes Back”
DARTH VADER: “Obi-Wan never told you what happened to your father.”
LUKE SKYWALKER: “He told me enough! He told me you killed him.”
DARTH VADER: “No. I am your father.”
From STAR WARS: Episode V “The Empire Strikes Back”
“Here goes nothing!”
LANDO CALRISSIAN from STAR WARS: Episode VI “Return of the Jedi”

Весела Русева – начален учител
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Пловдив бе обявен за една от най-добрите
туристически дестинации в света
/Продължение от бр.138/
7. Солсбъри
Твърде дълго туристи считаха Солсбъри за кратка спирка по
пътя им към каменния ритуален
комплекс Стоунхендж. Но 2015 г.
се определя да бъде годината на
английския град. Година, в която
Солсбъри ще отвори шампанското за 800-годишнината от подписването на най-голямото му богатство – Magna Carta – Великата
харта на свободите. Централното
място на честванията ще бъде катедралата на града, която е дом
на най-добре запазеното копие
на документа. По повод честванията, освен фестивал на цветята ще бъде открита и чисто нова изложба от преговорите, довели до
подписването на акта от крал Джордж Безземни. С него се защитават правата на обикновените хора
и аристокрацията от действията на кралската власт.

8. Виена
През 1865 година император Франц Йозеф основава архитектурния проект Рингщрасе.
В т.нар. „Пръстен“ сякаш са „съшити“ архитектурни трофейни
забележителности, сред които
сградата на кметството, катедралата „Свети Стефан” и Щатсоперата. 150 години по-късно
виенчани празнуват със серия
от специални събития и изложби (стартът даде проведената в
столицата на Австрия „Евровизия„). Забравете компромисите
– това е градът, в който всеки от
Вас може да изживее своята собствена приказка и то в сърцето на Европа през 21-ти век.
/ следва продължение/
Елиана Щерева – начален учител
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ШАХМАТ

"В ШАХ" ("ПОД ШАХ")

Никоя фигура не може да бъде местена по начин, по който излага (оставя) собствения си цар
под шах. Царят се счита, че е "в шах" ("под шах"), ако е под атака на една или повече фигури на противника. Пешките вървят само с по едно поле напред, с изключение на началното им положение,
когато могат да се движат 1 или 2 полета напред.
Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

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
здраве и късмет!
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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