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РУБРИ КИ :
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Таня Пилева

Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Училищен живот

Отг. Десислава Радионова

Коментари

Отг. Лилия Топчийска

Празници

Отг. Таня Пилева

Здраве

Отг. Мария Аджарова

Представяме ви...

Отг. Таня Пилева

Любими места в нашия
град
Охрана

Отг. Костадинка Донкова

Дежурство

Отг. Дежурен учител

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Юлия
Борисовна
Косинкова

Поля
Тодорова
Мандулова

Начален учител в ОУ
“Алеко Константинов”
от 1984 година.

Преподавател по
английски език в ОУ
„Ал. Константинов”
от 1998 г.

Завършила висше
образование в ПУ “Паисий Хилендарски” - гр.
Пловдив, специалност
Руска филология в ПУ,
а по–късно и начална
педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски” - гр.
Пловдив. Преподавала
е руски език  от І до ІV
клас.

Завършила висше
образование във Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий”,
специалност Английска филология – магистър.

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
Месечен план - февруари
1. Провеждане на олимпиада по химия
				
Срок: 08.02.2011 г.
Отг.: Л. Топчийска
2. Провеждане на олимпиада по български език
				
Срок: 09.02.2011 г.
								
Отг.: С. Милева, Р. Зафирова
3. Защита на седмичното разписание пред РИОКОЗ
				
Срок: 10.02.2011 г.
Отг.: Л. Топчийска, Д. Букович
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4. Педагогически съвет
				
Срок: 11.02.2011 г.		
Отг.: Директор
5. Провеждане на олимпиада по математика
				
Срок: 12.02.2011 г.
								

Отг.: Л. Топчийска, В. Иванова

6. Национално състезание тест по български език за 7 клас
				
Срок: 13.02.2011 г.
								
Отг.: Л. Топчийска, Н. Велева
7. Провеждане на олимпиада по физика
				
Срок: 15.02.2011 г
								

Отг.: Л. Топчийска, В. Симова

8. Провеждане на работна среща на МО „Чужди езици” – катедра „Английски език”
за обсъждане на новостите и проблемите, свързани с външното оценяване.
				
Срок: 15.02.2011 г.
								
Отг.: Д. Букович
9. Посещение на адреси на бъдещи първокласници в района на училището
				
Срок: от 14.02 до 18.02.2011 г.
								
Отг.: учители по график
10. Радиопредаване, посветено на 138 години от гибелта на Васил Левски
				
Срок: 18.02.2011 г.
Отг.: Т. Пилева
11. Провеждане на олимпиада по биология
				
Срок: 18.02.2011 г. 		
Отг.: Ю. Ковачева
12. Национално състезание тест по математика за 7 клас
				
Срок: 18.02.2011 г.
								
Отг.: Л. Топчийска, В. Иванова
13. Начало на прием на документи за записване на първокласници за учебната 2011/2012 г.
Срок: от 8.30 ч. на 21.02.2011 г.
								
Отг.: ЗАС, Букович
14. Областен кръг на олимпиадата по химия
				
Срок: 26.02.2011 г.
Отг.: Л. Топчийска
15. Провеждане на работни срещи по МО на тема „Оптимизиране на диалога с родителите”
				
Срок: 28.02.2011 г.
								
Отг.: председатели ан МО
16. Представяне на книгата „Приказки и притчи” и среща с автора Лазар Стойчев
и неговия издателски екип.
				
Срок: 28.02.2011 г.
								
Отг.: Директор
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Седмичен план
за периода 14.02. до 19.02.2011 г.
понеделник		
14.02.2011 г.

Начало на обхождане на адреси на бъдещи
първокласници в района на училището

                         Дежурни класове за седмицата са:            
4 б клас – кл. р-л Н. Търева
7 в клас – кл. р-л Н. Велева
Отг.: дежурни учители
вторник             12.30 ч. Задължителна оперативка
15.02.2011 г.
Отг.: Директор
		
12.30 ч. Олимпиада по физика
					
Отг.: Топчийска, Симова
сряда
16.02.2011 г.
четвъртък
17.02.2011 г.
петък   
12.30 ч. Олимпиада по биология       
18.02.2011 г.					
Отг.: Топчийска, Ковачева
Инструктаж на дежурните ученици за следващата седмица           
4 в клас – кл. р-л Г. Стоицова
6 а  клас -  кл. р-л Л. Парапанова
събота                9.00 ч. Национално състезание: тест по математика за 7 клас
19.02.2011 г.					
Отг.: Топчийска, Иванова

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ИНФОРМАЦИЯ
за резултатите от работата на библиотеката през І учебен срок учебна 2010/2011 година
Работата на библиотеката е подчинена на
предварително изготвен план, който е разбит
по месечни, седмични и дневни задачи. С го–
дините е изградена целесъобразна и оптимал–
но ефективна организация на работата, която
спомага за пълноценното й функциониране.
През пъврия учебен срок библиотеката от–
чита следните резултати:
Читатели – 388;
Раздадена литература – 6998 т.;
Посещения в библиотеката – 3831 за
дома и в читалня.
Обработена новонабавена литература – 116 т.
Абонирани са 18 заглавия вестници и спи–
сания.
Поддържат се шест тематични картотеки,
които се изграждат чрез аналитична обработ–
ка на периодиката.

Извършени са 74 устни справки. По повод
празници и бележити дати са подредени 63
витрини и изложби с книги и   са проведени
три беседи.
Проведени са 16 часа с ученици по програ–
мата за изграждане на информационна компе–
тентност и култура в начален курс и седмите
класове, а също и 14 часа по извънкласно че–
тене в начален курс.
Към библиотеката функционира клуб „При–
ятели на книгата”. Заниманията са веднъж сед–
мично. В основната си дейност се учим как да
намираме, обработваме и използваме необхо–
димата ни информация, как да напишем отзив
за книга. Друго направление от нашата работа
през годината е дискутиране по теми и въпро–
си, които интересуват децата. С членовете на
Клуба подготвихме тържествено отбелязване
на 1 ноември – Деня на народните будители.
Таня Пилева – библиотекар
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Училище за родители
Детските страхове
Всички деца изпитват страх в даден период
от живота си и това е нормално. Според френската психоложка Алис Холо съществуват два
вида страхове: първите са естествени и съответ–
стват на определени периоди от развитието на
детето. Вторият вид са страховете, предизвика–
ни от възрастните.
Страховете се приемат за патология, ако са
постоянни; ако детето е до такава степен анга–
жирано с обекта на страха си, че това пречи на
обичайните му занимания; ако не може да бъде
успокоено или изпитва съвършено неоправдан
страх. Дали страхът е оправдан или не, зависи
от възрастта на детето и от етапа на развитие,
в който се намира.
Първото осъзнаване на страха се наблю–
дава при 1-2 годишните деца. Прохождащите
обикновено се боят от раздяла, шумове, пада–
не, животни и насекоми, от дейности като сяда–
не на гърне, миене и лягане.

Страховете сред децата в предучилищна
възраст  включват животни и насекоми, чудо–
вища и духове, страх от загубване, развод, за–
губа на родител, лягане.
Децата в училищна възраст се страхуват от
раздяла, шумове, падане, нови преживявания,
отхвърляне, война и крадци при по-големите.
Подрастващите обикновено се боят от
крадци, нови преживявания, война, развод и
сексуални контакти.
При децата от всички възрасти страховете
се увеличават при стрес. Възможно е също да–
дено събитие да отключи страховете им, напри–
мер падане във вода, преследване от куче или
друго травматично преживяване.
Някои деца са по-склонни да изпитват страх
от други и това най-често се дължи на темпера–
мента на детето. Възможно е също деца, чиито
родители са по-тревожни и неспокойни, да ре–
агират тревожно в  подобни ситуации, модели–
райки поведението на родителите си.

Представям Ви някои насоки за това, как да приемете страховете на децата си
и да им помогнете успешно да се справят с тях:
• Дайте му подкрепата, от която се нуждае,
• Уважавайте чувствата и страховете на
за
да
се справи със страха си. Например ако се
детето си. Не пренебрегвайте емоциите, които
изпитва. Думи от типа „Не се дръж като бебе”, страхува от новото училище, проявете съчувст–
„Мъжете не се плашат от нищо” и други подоб– вие и му кажете: „Знам, че се страхуваш да тръг–
неш на училище и вероятно се притесняваш дали
ни не вършат работа.
ще
си намериш приятели, но мисля, че ще се
• Попитайте го защо се страхува и после
почувстваш по-добре, когато започнеш. Сигурен
поговорете. Това е подходящо особено при
съм, че ще те харесат.” Припомнете му, че вина–
наличие на отключващо събитие.
ги е съумявал да се сприятелява с децата.
• Не е необходимо да предпазвате детето
• Дайте примери от миналото, когато де–
от всичко, което би предизвикало страха му. тето се е страхувало от някои неща, от които
Също така не бива да го насилвате да прави вече не се бои.
нещо, от което се страхува.
• Винаги успокоявайте и утешавайте дете–
• Не реагирайте прекалено бурно, това то си, докато му помагате да се справи със
ще засили реакциите на детето;
страховете си.
Скъпи родители, приемайте детето си такова,
каквото е, давайки му възможност да се променя.
Добре е то да чувства стабилност, спокойствие и
доброжелателност.   Насищайте живота на детето
с позитивни емоции: по-често го гледайте с неж–
ност, осъществявайте тактилен (чрез докосване)
контакт в съответствие с възрастта, изслушвайте
го. Кога то е изплашено и развълнувано,  занима–
вайте го с някакъв вид дейност в продължение на
целия ден. Ако не можете да го заинтригувате с
нищо, то може би е блокирало в преживяванията
си. Опитайте да   проиграете с детето ситуацията,
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която предизвиква у него тревога. Разгледайте я
във всичките й подробности, изрепетирайте него–
вото собствено поведение в трудните моменти.
Ролята на страха е да ни защити от изли–
шен риск и да изведе уплашения от опасността.
Да възпитаваш детето си да не се страхува от
нищо не е добра перспектива.
Но ако усетите, че вашите опити да помог–
нете на малкия човек да се справи остават без–
резултатни, а страхът започва да се превръща
във фобия, потърсете професионална помощ
от детски психиатър.
Здравка Петрова – педагогически съветник

съобщение
В брой 5 от 3 - 9.02.2011г. на вестник
„Азбуки” беше препечатана статията на
нашия педагогически съветник, Здравка
Петрова, „Как да повишим самооценката на
своето дете” от рубриката „Училище за ро–
дители” от брой 12 на училищния е–вестник

Алеко-онлайн. Редакцията на официалното
издание на МОМН изказа мнение, че стати–
ята е написана много професионално и е
от изключителна полза за децата и техните
родители. Използвано е и името на рубри–
ката ни.
Издателски екип Алеко - онлайн

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
Учебна работа
ИНФОРМАЦИЯ
за резултатите от работата на библиотеката през І учебен срок учебна 2010/2011 година
Дейността на училището през І учебен срок
на учебната 2010/2011  година е свързана със
създаване на ефективна организация на учеб–
но-възпитателния процес за реализиране на ка–
чествено образование.
Планирането на учебната дейност по учеб–
ни предмети е в съответствие с учебните плано–
ве и програми за съответните класове.
Съгласно Наредба № 3 за системата на
оценяване не се оформя срочен успех за уче–
ниците от ІІ – ІV клас.
Средният успех за І учебен срок на учени–
ците от V – VІІ клас е много добър 5,23. Не се
наблюдава промяна в сравнение с І уч.срок за
миналата учебна година. Има една слаба оцен–
ка по математика в 7 клас.
Учителите от прогимназиалния етап са на–
правили анализи на резултатите от учебно-въз–
питателната работа в края на І учебен срок. От
представените информации е видно, че учени–
ците са усвоили необходимите знания и умения
върху учебното съдържание по отделните учеб–
ни предмети.

През първия учебен срок са проведе–
ни различни инициативи на ниво паралелка,
клас и училище. Първият учебен ден бе от–
крит с тържество и ритуал за посрещане на
първокласниците. Изпълнен с много емоции
бе спортният празник на училището, прове–
ден в края на месец октомври. С голям ус–
пех премина благотворителният коледен кон–
церт. На младите ни таланти бе осигурена
сцена за изява и те се справиха блестящо. В
концерта участваха почти всички ученици от
5а и 5г клас, деца от 2в, 3а, паралелките от
4 клас, 5в и 5г клас, 6 клас и 7б клас. Про–
веден бе благотворителен коледен базар, в
който активно участваха учениците от 1 до
6 клас. Малките „алековци” сами изработиха
картички и сувенири и с голям ентусиазъм ги
предлагаха на своите приятели, учители, ро–
дители. Не може да не отдадем заслуженото
внимание и на  родителите, които оказаха ог–
ромна подкрепа на децата. Средствата събрани от   благотворителните инициативи са
над 6000 лева.

В началото на месец ноември стартира
електронното издание „Алеко-онлайн”. Вся–
ка седмица неговият авторски колектив радва
своите читатели с актуална информация от жи–
вота в училище. Интерес към изданието проя–
вяват и някои национални медии. Установено
е творческо сътрудничество с в-к „Аз буки”.
Интересът към математиката за учениците
от 5 клас е провокиран със създаване на Мате–
матическо акционерно дружество – игра, в коя–
то те участват с удоволствие.

Проведени са вътрешноучилищни турнири
по хандбал, волейбол, баскетбол, народна топ–
ка и  футбол.
През първия учебен срок са проведени
учебни екскурзии с учениците от 5 клас по „Чо–
векът и природата” с посещение в Планетари–
ума в гр.Смолян и по история в гр. София –
посещение на Националния исторически музей
и Боянската църква. С учениците от 6 клас се
организира учебна екскурзия до Рилския мана–
стир и Мелник.
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ǮȍȘȈȊȕȈ, ȘȖȌȕȈȚȈ ȒȢȡȈ ȕȈ ǨȓȍȒȖ ǲȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊ Ȋ ǹȊȐȡȖȊ, Ȉ ȐȕȚȍ
ȊȢȏȘȖȎȌȍȕșȒȈȚȈ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ, ȒȖȧȚȖ ȍ ȕȈȑ-ȠȐȘȖȒȖ ȏȈșȚȢȗȍȕȈ Ȋ 7 ȒȓȈș, șȍ șȢ
ȗȖșȍȡȍȕȐȍ
ȕȈ интерес
ȋȘȈȌ ǲȖȚȍȓ
Ȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ
ȒȘȈȑ
ǹȊȐȡȖȊ.
а Мария
Минчева от 1г клас на ІІІ мяс–
За да се създаде
към родната
лите– при”,
ȊșȐȟȒȐ
ȗȈȘȈȓȍȓȒȐ
ȖȚобщинското
1 ȌȖ 6 ȒȓȈș
șȍ ȊȒȓȦȟȐȝȈ
Ȋ ȈȒȞȐ
то. На
състезание
по шах отборът
ратура бе ǻȟȍȕȐȞȐȚȍ
организирана ȖȚ
екскурзия
с предвари–
телно
поставени
задачи
при
посещение
къщатани
завоюва
ІІІ
място
в
крайното
класиране,
а
șȚȖȚȐȕȒȐ». ǻȟȍȕȐȞȐȚȍ ȖȚ 5 ȒȓȈș Ȑ 6ȉ ȒȓȈș țȟȈșȚȊȈȝȈ Ȋ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȕȈ
Ȓ
в
индивидуалните
състезания
имаме
две
първи
музей
на
Йордан
Йовков
в
Жеравна,
родната
ȕȈȉȐȘȈȕȍ ȕȈ șȘȍȌșȚȊȈ ȏȈ ȓȍȟȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȉȖȓȕȖ ȌȍȚȍ.
места țȟȍȕȐȞȐ
– на Росица țȟȈșȚȊȈȝȈ
Костова от 4бȊклас
и Ивайло șȢș
къща на Алеко
в Свищов,
а ин–ȕȈȠȐ
ǷȘȍȏ Константинов
ȗȢȘȊȐȧ țȟȍȉȍȕ
șȘȖȒ
ȘȈȏȓȐȟȕȐ
Русинов
от
4в
клас.
тересът
към
възрожденската
литература,
коя–
ȖȉȡȐȕșȒȖ ȕȐȊȖ. ǵȖșȐȚȍȓȐ șȈ ȕȈ ȒțȗȈ ȏȈ ȕȈȑ-ȔȈșȖȊȖ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȒȘȖșȖȊȈȚȈ ȊȍȘȐȋ
то е най-широко застъпена в 7 клас, се създа–
Броят на извинените отсъствия в І – VІІ клас
ȊșȐȟȒȐ”. ǷȍȚȧ ǲȘȢȟȔȈȘȖȊȈ ȖȚ 5Ȉ ȒȓȈș ȍ ȕȈ ǟ ȔȧșȚȖ Ȋ „ǫȘȈȕ ȗȘȐ”, Ȉ ǴȈȘȐȧ ǴȐ
де чрез посещение на град Котел и местности е 15131, а на неизвинените 405. Носители на
ȒȓȈș
ȕȈ ǟǟǟ ȔȧșȚȖ. ǵȈ ȖȉȡȐȕșȒȖȚȖ șȢșȚȍȏȈȕȐȍ
ȗȖ ȠȈȝ
ȖȚȉȖȘȢȚ
ȕȐ учени–
ȏȈȊȖȦȊȈ
край
Свищов.
неизвинени отсъствия
в V-VІІ
клас са 145
ȒȘȈȑȕȖȚȖ
ȒȓȈșȐȘȈȕȍ,
Ȉ Ȋ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȕȐȚȍ
șȢșȚȍȏȈȕȐȧ
ȌȊȍ ȗȢȘȊȐ
ȔȍșȚȈ
131 имат доȐȔȈȔȍ
5 неизвинени
отсъствия,
Учениците от
всички паралелки  от
1 до 6 ка. От тях
ǲȖșȚȖȊȈ
ȖȚ 4ȉ
ȒȓȈș Ȑ«Жълти
ǰȊȈȑȓȖ
ǸțșȐȕȖȊ11ȖȚдо
4Ȋ10ȒȓȈș.
и 3 до 20. Броят на извинените от–
клас
се включиха
в акцията
стотинки».
ȕȈи 6б
ȐȏȊȐȕȍȕȐȚȍ
ȖȚșȢșȚȊȐȧ
Ȋ ǟ – вVǟǟ
ȒȓȈș сȍминали
15131,
Ȉ ȕȈ
ȕȍȐȏȊȐȕ
сравнение
учебни
години
УченицитеǩȘȖȧȚ
от 5 клас
клас участваха
в бла– съствията
за
същия
период
не
е
съществено
променен,
готворителна
кампания
за
набиране
на
сред–
ǵȖșȐȚȍȓȐ ȕȈ ȕȍȐȏȊȐȕȍȕȐ ȖȚșȢșȚȊȐȧ Ȋ V-Vǟǟ ȒȓȈș șȈ 145 țȟȍȕȐȒȈ. ǶȚ Țȧȝ 131
стваȕȍȐȏȊȐȕȍȕȐ
за лечението на
болно дете.11 ȌȖ 10 Ȑ 3 ȌȖ
но 20.
броят
на неизвинените
отсъствия
се е уве– Ȋ
ȖȚșȢșȚȊȐȧ,
ǩȘȖȧȚ
ȕȈ ȐȏȊȐȕȍȕȐȚȍ
ȖȚșȢșȚȊȐȧȚȈ
Увеличеният
брой неизвинениȗȘȖȔȍȕȍȕ,
отсъствия
През първия
учебенȋȖȌȐȕȐ
срок наши
ȔȐȕȈȓȐ
țȟȍȉȕȐ
ȏȈ ученици
șȢȡȐȧ личил.
ȗȍȘȐȖȌ
ȕȍ ȍ șȢȡȍșȚȊȍȕȖ
ȕ
участваха в различни състезания на общинско има своето обяснение, тъй част от тях са напра–
ȕȍȐȏȊȐȕȍȕȐȚȍ ȖȚșȢșȚȊȐȧ șȍ ȍ țȊȍȓȐȟȐȓ. ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȧȚ ȉȘȖȑ ȕȍȐȏȊȐȕȍȕȐ ȖȚș
ниво. Носители са на купа за най-масово учас– вени при отстраняване на ученици от час, които
șȊȖȍȚȖ ȖȉȧșȕȍȕȐȍ, ȚȢȑ ȟȈșȚ ȖȚ Țȧȝ șȈ ȕȈȗȘȈȊȍȕȐ ȗȘȐ ȖȚșȚȘȈȕȧȊȈȕȍ ȕȈ țȟȍȕ
тие в кросовата верига „Спорт за всички”. Петя пречат с поведението си на работата на учителя
ȒȖȐȚȖ ȗȘȍȟȈȚ
ș ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȚȖ
ȕȈ ȘȈȉȖȚȈȚȈ
и класа. ȕȈ țȟȐȚȍȓȧ Ȑ ȒȓȈșȈ.
Кръчмарова
от 5а клас
е на І място șȐ
в „Гран
ǺȈȉȓȐȞȈ ȏȈ șȘȍȌȕȐȧ țșȗȍȝ ȗȖ ȒȓȈșȖȊȍ Ȑ țȟȍȉȕȐ ȗȘȍȌȔȍȚȐ :
ȹ

ǻȟȍȉȍȕ ȗȘȍȌȔȍȚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ǩȢȓȋȈȘșȒȐ ȍȏȐȒ
ǨȕȋȓȐȑșȒȐ ȍȏȐȒ
ǴȈȚȍȔȈȚȐȒȈ
ǿȖȊȍȒȢȚ Ȑ ȗȘȐȘȖȌȈȚȈ
ǼȐȏȐȒȈ
ǽȐȔȐȧ
ǰșȚȖȘȐȧ
ǩȐȖȓȖȋȐȧ
ǫȍȖȋȘȈȜȐȧ
ǰȏȖȉȘ.ȐȏȒțșȚȊȖ
ǴțȏȐȒȈ
ǺȘțȌ Ȑ ȚȍȝȕȐȒȈ
ǼȐȏ.ȊȢȏȗȐȚȈȕȐȍ
ǯǰǷ”Ǩȕȋ.ȍȏȐȒ”
ǯǰǷ”ǸțșȒȐ ȍȏȐȒ”
ǹȘȍȌȍȕ țșȗȍȝ

V ȒȓȈș

Vǟ ȒȓȈș

Vǟǟ ȒȓȈș

5,20
5,42
5,21
5,43
5,41
5,55
5,79
5,83
5,37
5,35
5,27
5,44

4,63
4,84
4,62
4,90
5,40
5,70
5,15
5,48
5,42
4,72
4,67
5,05

5,23
5,37
4,73
4,84
5,02
4,82
5,46
5,39
5,48
5,19

ǹȘȍȌȍȕ
țșȗȍȝ
5,02
5,21
4,85
5,17
4,84
5,41
5,02
5,19
5,65
5,27
5,65
5,42
5,04
4,97
5,23

Лилия Топчийска – помощник-директор УВД

изложба приложно изкуство
Ако искате да попаднете в оазиса на цвето–
вете, обърнете  поглед  към  изложбите  от  дет–
ски  рисунки  в   нашето  училище. Най- добрите  
творби  на учениците  от  пети  и  седми  клас  
красят  таблата  на  първия  и  втория  етаж.
В   часовете   по   изобразително   изкуство  
петокласниците   са   подредили   цветните   си  
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настроения  в  декоративни  композиции  с  ню–
анси  от  жълто  и  червено до  бледорозово  и  
синьо.  Понякога  симетрично  подредени,  а  по–
някога  артистично  разхвърляни  са  модулните  
елементи  в  тях,  но  всички са  изпълнени  с  
много  въображение  и  вкус. Седмокласниците   
пък   са  работили  в  областта  на  витража.

Това  е  старинна  тех–
ника  за  рисуване  с  цвет–
ни стъкла, използвана  още  
през
Средновековието.
Тя    създава   изключител–
но  красиви  цветни  ефекти  
в  интериора  на  сградите.
В  проектите  на  учениците  
можем  да  видим  светли–
ната  на  слънцето, зелените  
поляни, птиците  в  небето  
като   през   калейдоскоп,
който   разлага   формите  
на   много   малки   цветни  
елементи    в   необичайно  
красиво  съчетание.

В  букета  от  толкова  красиви  ри–
сунки  не  могат  да  останат  незабеля–
зани  творбите  на: Богослава,  Божидар  
Буков, Преслава, Филип, Ива, Жени, Кон–
стантин, Станислава  от  5а клас; Пейо,
Джоро, Хари, Димитър   Кънев, Весели–
на   и  Гергана  от  5б клас; Борислав,
Христина, Николета   Котулова, Васко  
и  Никола  от 5в клас; Елена, Доротея,
Никола  Пепелешев, Даниел, Десислава,
Антония  и  Таня  от 5г клас, както  и:
Борис  и  Мартин  от 6в, Катерина  7а, Илиана 7б,
Очаквайте  изявите  на  още  нови  таланти  
Емилия, Златина, Виолета, Мария  Пънева, Мария  
в  изложбите  на  ОУ „Алеко  Константинов”.
Радева, Берру, Петър  и  Лин  7в клас.
Милена Бочукова – учител по изобразително изкуство

В час по физика в 7в клас
Учениците от 7в клас подготвиха  интерак–
тивен урок в час по физика. В урока за обоб–
щение на тема “Електричество и магнетизъм”
ученичките Виолета Гунчева, Мария Радева и
Мария Пънева поеха инициативата за изготвя–
нето и представянето на презентация. Трите мо–
мичета се постараха да  подредят и представят
най-важните и основни знания от раздела чрез
схеми, таблици, графики, картини и снимки. Ус–
пяха да привлекат вниманието на своите съу–
ченици с допълнителна информация,  свързана
с раздела и старателно подбрана   от различ–
ни източници. В презентацията се разгледаха
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приложенията на физичните закони, явления
и зависимости, изучени в раздела. В края на
урока знанията на  учениците бяха проверени с
кратък тест.   

Виолета Симова – учител по физика и математика

Забавни опити у дома
Няма съмнение, че
химичните експерименти
се правят в специални ла–
боратории. Това не озна–
чава, че у дома не можем
да извършим някои опити, като използваме
напълно безопасни вещества и спазваме опре–
делени правила. За да извършваме интересни
химични опити  у дома е необходимо да си об–
заведем малка домашна лаборатория. Трябва
да подберем съдове, които да използваме само
за извършване на нашите експерименти и за
съхранение на веществата. За целта можем да
намерим стари, неизползвани в домакинството
съдове: чашки от порцелан, пластмаса, йенско
стъкло /могат да служат за нагряване/, стък–
лени шишенца и флакони от лекарства, чиний–
ки за сладко, фунийка за филтруване, лъжички
– пластмасови и метални и др. Лесно можем да

си осигурим и най-безопасните вещества за ра–
бота – сода бикарбонат, активен въглен, захар,
сяра, лимонтозу, готварска сол, гипс, гасена
вар, различни разтворители – спирт, лакочисти–
тел, йодна тинктура, кислородна вода, бистра
варна вода. Всички тези вещества ги има във
всяка кухня, в магазина или аптеката и лесно
можем да ги пренесем в нашата лаборатория.
Хубаво е, ако не правим опитите просто
така. Добре е да си задаваме определени въпроси и при изпълнението на опитите да търсим
техните отговори. Ако си направим дневник и в
него отбелязваме извършените опити и изводи–
те от тях, би било чудесно. Ако не ви се иска
да се уморявате с въпроси и отговори, пък и да
пишете изводи, просто се забавлявайте.
Приятни мигове в собствената ви домашна
лаборатория с опитите, които ще подбираме
специално за вас всяка седмица!

Кристалите
В природонаучният музей на Пловдив има
зала, в която са изложени много кристали. Те
блестят с различните си цветове и карат хората
да спират със затаен дъх пред тях. Някои при–
личат на истински бижута. Всичко това е сът–
ворено от „ръката” на великата природа. Ние
също можем да получим кристали у дома. Е,
те не са толкова красиви, но е удоволствие да
наблюдаваш как се “раждат” от приготвените
от теб разтвори. Опитай!

чаша вода. Бърка се продължително, докато
почти цялото количество сол се разтвори. След
това разтворът се филтрува по следния начин:
В обикновена домакинска пластмасова фуния
се поставя парче медицински памук и се при–
тиска така, че да затвори добре тръбичката на
фунията. Разтворът се налива във фунията и
изтичащият отдолу филтрат се събира в съд с
широко дъно /порцеланово блюдо,чиния и др./
Бистрият разтвор се оставя да престои няколко
дни на топло и проветриво място, за да започне
да се изпарява бавно /до парното отопление,
Получаване на кристали от натриев хло- на прозореца, на слънце и т.н./ През това вре–
ме не трябва нито да се разклаща, нито да се
рид /готварска сол/
В чист съд се поставят две супени лъжи– разбърква разтворът. Само от време на време
ци готварска сол /около 50-60г/ и една чаена се наблюдава.
Лилия Топчийска – помощник-директор УВД
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ПРАЗНИЦИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
14 февруари
Ден на лозаря (Трифон Зарезан). Профе–
сионален празник. Отбелязва се в деня на св.
Трифон. Посветен е на труда и любовта на
българите към лозата, гроздето и виното. За
първи път започва де се чества официално
през 1962 г. С въвеждането през 1968 г. на
Григорианския календар от Българската пра–
вославна църква  празникът се отбелязва на
1 февруари, а Денят на лозаря – на 14 фев–
руари. Според българския обичай в празнич–
ния ден селските стопани излизат на полето

и зарязват няколко пръчки, поливат корените
на лозата с вино. Кулминацията на празника
е избирането на „цар на лозята” – обикнове–
но някой добър стопанин, който се смята за
късметлия, за да може по време на неговото
„царуване” да се роди обилен плод.
19 февруари
Световен ден за защита на китовете. Го–
дишнина от решението на Международната
китоловна комисия за забрана на китоловната
промишленост през 1986 г.

ПАМЕТНИ ДАТИ
14 февруари
17 февруари
1142 години от смъртта на Константин 640 години от смъртта на българския цар
Иван Александър.
Кирил Философ.
128 години от смъртта на Рихард Вагнер,
немски композитор.

19 февруари
138 години от гибелта на Васил Левски.

125 години от приключването на сръб15 февруари
447 години от рождението на Галилео ско – българската война.
Галилей, италиански физик и астроном.
20 февруари
16 февруари
165 години от излизането на първи брой
139 години от избирането на първия бъл- на първия български вестник ‘’Български
гарски екзарх – Антим I. Светското му име е орел’’.
Атанас Чалъков.
        Таня Пилева – библиотекар

ЗДРАВЕ
КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ Е ПОЛЕЗНО
Кога, къде и кой за първи път е започнал
да приготвя  киселото зеле? Едва ли би могло
да се каже със сигурност. Едно се знае, че
днес киселото зеле е неразделна част от хра–
ната на много народи през зимния период.
На всички е известно, че през XV и XVI 
век португалските и испанските откриватели
на нови земи при пътешествията си по море
са консумирали предимно консервирано месо
и сухари. При продължителното си пътуване
много от моряците получавали болки в край–
ниците, възпаление на венците, кръвоизливи
от носа, загубвали апетит и отпадали. Приема–
ло се, че това е някакво заразно заболяване и

изолирали болните. Въпреки това страданието
обхващало и здравите и много от моряците
загивали.
Известният
английски
мореплавател
Джеймс Кук заповядал към обичайната кон–
сервирана храна да натоварят и тонове кисело
зеле. За голяма изненада тези, които редовно
се хранели с кисело зеле или пиели сока от
него, не заболявали или пък прекарвали леко
страданието. Така Джеймс Кук се наредил в
списъка на диетолозите.
Той спасил моряците от гибел, като ги
предпазил от тежкото за онова време заболя–
ване „скорбут”, а киселото зеле придобило

голяма известност, станало неразделна част
от храната на моряците и на много голяма
част от обитателите на света.
Установено е, че консумацията на 230 г
листа от кисело зеле може да набави 25%
от необходимия за денонощието витамин В
1,30% от витамин В 12,65% от желязото и
денонощната нужда   от каротин и калций, а
количеството на витамин С се приема в тро–
ен размер. Докато прясното зеле има повече
въглихидрати и по-малко белтъчини, в кисело–

то зеле захарите са в минимално количество,
а белтъчините значително повече.
В сока на зелето има 0,4% въглехидрати
и 1,4% белтъчини. Промени в аминокесилин–
ния  състав на белтъчините на киселото зеле
не настъпват. Биологичната им стойност се
състои в богатството на минерални соли, ви–
тамини, ферменти и органични киселини  и то
в сезон, когато организмът обеднява  от тях и
има  нужда от приемането им.  
        Мария Аджова – мед. сестра

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...
Д-р Лазар Стойчев и новата му книга
„Приказки и притчи из беседите на учителя”
Д-р Лазар Стойчев, психолог по образова–
ние, преподавател в ПУ ,,Паисий Хилендарски”е
познат на почитателите на съвременна поезия с
няколко книги. Първата му книга „Антология –
„Гласове от мрака” разкрива преживените изпи–
тания на хора, лишени от свобода. Във втората
– „Как да те наричам” Лазар Стойчев разкрива
поетичния свят на човешките взаимоотноше–
ния. Третата му книга, наречена „Докосване” с
подзаглавие „Молитвени озарения”,   съдържа
33 поетически откровения, в които преоблада–
ва духовното. „Молитвени озарения” подсказва
споделени мигове на духовно общуване, кога–
то душата се докосва до истини и прозрения.
Стиховете на Лазар Стойчев наистина „будят
доброто” у човека и провокират към духовно
съзвучие.В своята необикновеност тези обик–
новини стихове са изтъкани от разбираема ле–
ксика, която внушава честност и искреност.

В последната книга „Приказки и притчи из
беседите на учителя”, отпечатана от издател–
ство ВББ, Лазар Стойчев предразполага своите
читатели с ясен и точен език. В нея той използ–
ва словото на учителя Дънов и чрез лична ин–
терпретация ни поднася  лесно за възприемане
четиво. Приказките са изпълнени с позитивно
послание и се четат с удоволствие от малки и
големи.
На 21.02.2011 г. в ОУ ,,Алеко Константи–
нов” ще се проведе среща на писателя Лазар
Стойчев с учители и ученици. На нея ще при–
състват и госпожа Афродита Пеева, собственик
на издателство ВББ, и Мая Иванова от БАН,
отговорен редактор на изданието.
Издателство ВББ дарява книги на учили–
щето на стойност 1600 лева. В деня на среща–
та всеки може да си закупи книгата на Лазар
Стойчев на преференциална цена.   

                Роза Зафирова – учител по български език и литература

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА
Чудните мостове – Еркюприя
Природният феномен “Чудните мостове” се на–
мира в сърцето на западните Родопи, близо до
град Смолян, на високия западнородопски рид
Чернатица. В миналото местността се е нарича–
ла Еркюприя, което на турски означава скален
(земен) мост.
До мостовете се стига чрез тесен път, който
живописно преминава през балкана. По пътя
има много рибарници, в които се въди високо–
планинската пъстърва, което е още една причи–
на да организирате едно семейно пътуване до
там.
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В продължения на столетия река Дълбок
дол оформя огромните мраморни арки на Чуд–
ните мостове. Водата си е проправяла път през
скалите и е образувала воден тунел. Таванът на
тунела се срутил, а от останалите части са се
оформили огромните скални сводове на при–
родното чудо.

Най-големият мост е висок 70 метра. На
сто метра по-надолу по течението на реката се
намира средният мост, който е с височина 23
метра. Ако решите да преминете по него е добре да внимавате. В източния си край мостът
рязко се снижава в карстова пропаст, където
попадат водите на реката.
На около километър и половина по-надолу
от Средния се намира Долният скален мост, но
той почти не е изследван.
Интересна за посетителите е и легендата
за създаването на мостовете, която разказват

местните хора. Според нея преди много години
се появил змей. Той изяждал масово стадата
на овчарите. Един ден те се събрали  да решат
как да се отърват от змея. Натоварили едно
магаре с прахан, запалили го и подмамили змея
да го изяде. Змеят глътнал магарето заедно с
праханта, която бавно, но сигурно се разгаря–
ла. Обезумелият змей отчаяно се опитвал да
избяга, накрая намерил малка дупка в земята.
Огромното му тяло отворило пролуката… След
години, когато костите на змея изгнили, оста–
нали огромните сводести мостове.
Най-добре е да посетите Чудните мосто–
ве през лятото. Ако все пак предпочитате да
се насладите на природата на Родопския край
през зимата можете да сте спокойни, тъй като
пътят е достъпен целогодишно.
Скалните мостове (Еркюпря) са обявени за
природна забележителност през 1961 г. и са
включени   в “Стоте национални туристически
обекта” на Република България.
Зорка Христова – начален учител

Знаете ли, че ...
На 10 февруари 1879 г. в старопрестолния град Велико Търново
е открито първото Народно събрание на България след Освобождението
Учредителното събрание в Търново е пър–
вото Народно събрание на младата българска
държава. То се провежда от 10 февруари 1879г.
до 16 април 1879 г. Създадено е на основание
на Берлинския договор между Великите сили и
Османската империя.
В него участват 229 български народни
представители. Задачата им е да съставят и
приемат основния закон на Княжество Бълга–
рия, който по-късно получава наименованието
Търновска конституция.
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Първото народно събрание е открито от
руския императорски комисар княз Алексан–
дър Дондуков - Корсаков.
Председател на Учредителното събрание е
Екзарх Антим I. Оформят се и работят две поли–
тически групи, които поставят основата на пър–
вите политическите партии - либерална партия
и консервативна партия. Събранието обсъжда и
приема с изменения проекта за основен закон
създаден от руския юрист Сергей Лукиянов.
По време на заседанията се водят сериозни
спорове за характера на основния закон

и най-вече за съотношението между правата на
гражданите и държавния глава. За да подчер–
тае стремежа на българския народ към дейст–
вителна независимост, събранието обсъжда не
Органически устав, а Конституция. 23
Търновската конституция е приета на 16
април 1879 г. Подписана е от всички народни
представители. Определя държавното устрой–
ство, правата и свободите на българските граж–
дани в новата държава Княжество България.
Новата конституция утвърждава принципа на
разделение на властта - държавен глава (княз),
законодателна (Обикновено и Велико народно
събрание), изпълнителна (Министерски съвет) и
съдебна (съд). Наред с демократичните права
на гражданите, Търновската конституция пре–
доставя на държавния глава значителна власт
и контрол.

Търновската конституция е в сила до 1947 г.
След нейното приемане Учредителното събра–
ние се саморазпуска.
Освен гласуването на конституцията, по
време на Учредителното събрание се взема ре–
шение за преместване на столицата на България
от Велико Търново в София. Тъй като Пловдив
е извън пределите на Княжеството, кандидату–
рата на града автоматически отпада.
Предложението е внесено от Марин Дри–
нов. След Освобождението руските сили из–
бират София за седалище на временното уп–
равление. Официално градът става столица на
Княжество България на 4 април 1879 г. Раз–
ликата в гласовете в полза на преместването
на столицата е само един, който всъщност се
оказва решаващ.
Таня Пилева - библиотекар

ЛЮБИМИ МЕСТА В НАШИЯ ГРАД
Архитектурно-исторически резерват “Старинен Пловдив”

Старият Пловдив е уникален жив градски
организъм, изграден от археологически обекти,
музеи и галерии с ценни експонати, старинни
сгради, действащи храмове с богата живопис–

на и дърворезбена украса,  уютни кафенета и
ресторанти, учебни сгради, по-стари и по - нови
жилищни постройки с романтични дворове, жи–
вописни калдъръмени улици.
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През 1956 г. Старият град е обявен за ар–
хитектурно-исторически резерват.
На територията на древното Трихълмие са
съхранени значителни паметници от античност–
та. Тук се издигат крепостни съоръжения от
всички епохи. В южното подножие на седлови–
ната между хълмовете Джамбаз и Таксим също
са оцелели през вековете монументални остан–
ки от крепостните стени на Акропола заедно
с южната порта. От вътрешната страна на сте–
ните след единадесетгодишни археологически
проучвания е разкрит забележителен по раз–
мери античен театър, на който  впоследствие е
извършена сполучлива консервация и реставра–

ция. Друга забележителна сграда е открита при
западното подножие на Таксим тепе на площад
“Джумаята”. Там може да се види реставриран
сектор от античния стадион на Филипопол.
Южно от Трихълмието са останките на
обширния градски площад от римската епоха
– Античен форум (агора). До наше време са
оцелели значителни части от акрополната кре–
постна стена, прокарана по височините на трите
пловдивски хълма. Личат останки от древнотра–
кийската и елинистична епоха, внушителни са
паметниците от римската и византийската епоха
и времето на Българското средновековие.
В Стария град може да се проследи цялото
развитие на възрожденската жилищна архитек–
тура след 19 век. Тук има по-стари къщи, носе–
щи характеристиките на българската планинска
къща с открит чардак, несиметричен план и с
по-скромна декоративно-художествена украса.
Несиметричната схема не може да задоволи на–
пълно нарасналите изисквания на собственици–
те - хора, които пътуват много, познават Цари–
град, Венеция, Виена. На тези условия отговаря
успешно пловдивската симетрична къща, така
че към средата на 19 век тя се разпространява
из цялата страна.
През 1979 г. Старият Пловдив получава ев–
ропейски златен медал за опазване на паметни–
ците от миналото.                                               
Таня Пилева - библиотекар

по материали от:
http://www.pravoslavieto.com/hramove/plovdiv/old_plovdiv.htm
http://www.plovdivcity.net/bg/plovdiv_old_town.htm
http://www.plovdivcity.net/bg/plovdiv_houses_old_town.htm
http://bg.wikipedia.org/wiki
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ОХРАНА
Справка
Относно: Констатирани и предотвратени нарушения от охраната на територията на учебното
заведение за периода 26 януари – 8 февруари 2011 г.
През изминалият период не са регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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