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„ИЗБОР НА ДЕСЕТТЕ
НАЙ-ЧЕТЕНИ КНИГИ ОТ
УЧЕНИЦИТЕ В ПЛОВДИВ”

Община Пловдив, Регионалният инспекторат по образованието и Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив стартират кампания за определяне на 10-те най-четени книги от пловдивските
ученици. Алековци са деца, които четат и ще се включат в инициативата. В училището ни са разположени урни, в които всички ученици от 1 до 7 клас могат да гласуват за любимата си книга, като
попълнят специален формуляр, в който да посочат своето име, заглавието на книгата, автора и да направят кратък коментар.
Призоваваме родителите на най-малките ученици да им помогнат с попълването на формуляра. На сайта на РИО-Пловдив в
раздел „Ученици-Текущи съобщения“ е качен линк към платформата за електронно гласуване. Учениците имат право на гласуват
Отг. Димитър Илчев
многократно, но за различни книги. Крайната дата е 15 април.
Инициативата ще бъде съпроводена от срещи с
автори, представяния на любими книги, дебати
по интересни заглавия, както и драматизации на
приказки, за които читателите ни ще бъдат информирани.
ГЛАСУВАЙ ЗА
Кампанията в училище ще бъде осъществена с подкрепата на доброволци - ученици от 5-7
ЛЮБИМАТА СИ КНИГА!
клас.
☻В УЧИЛИЩЕ
Кои са предпочитаните книги от пловдивските ученици ще разберем в Световния ден на кни☻В БИБЛИОТЕКАТА
гата – 23 април. Най-интересните коментари ще
бъдат наградени от организаторите на кампани☻В КНИЖАРНИЦАТА
ята. Инициативата е част от дейностите в изпъл☻ ПО ИНТЕРНЕТ
нение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

☻☼

Лилия Топчийска
помощник-директор учебна дейност
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Организатори




ПАРТНЬОРИ
 СНЦ „Писалка и перо“
 Общински
читалищен съюз
Пловдив
 Издателства:
 „Летера“
 „Жанет 45“
 „Коала прес“
 „Сиела“
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Община
Пловдив
Народна
библиотека
„Иван Вазов“
Пловдив

Регионален
инспекторат по
образованието—
Пловдив

Избор на 10-те
най-четени
книги от
учениците в
Пловдив

Г-жа Лили Топчийска провежда инструктаж на доброволците, подпомагащи кампанията. Всеки
един от тях е член на клуб ,,Приятели на книгата”, чиято дейност е ориентирана към библиотеката.
През цялата учебна година те се включват в различни инициативи. Ето имената им:
Стела Рималовска 4 а кл., Маринела Петрова 4 а кл., МагдаленаМинкова 5 а кл., Цвета Владимирова 6 б кл., Мина Аладжова 6 б кл., Полина Петкова 5 в кл., Стефани Драгушева 7 б кл.
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Ден на розовата фанелка
По традиция в последната сряда на месец февруари нашето училище отбелязва Деня на розовата фанелка или Ден срещу тормоза между учениците. Тази година решихме да посветим цялата
последна седмица от месеца на идеята „училище без тормоз”. Тя включи различни дейности, с които заявихме активната си позиция на неприемане на агресията и насилието между децата. Подготвихме уроци, дискусии, постери и брошури, с които информирахме своите съученици и учители за
нашата кампания и ги посъветвахме как да се справят с тормоза в училище.
Кампанията тази година акцентува върху кибертормоза, защото през последните години неговата честота, интензитет и вредност нарастнаха както в световен мащаб, така и у нас.
Участниците, които се включиха в акцията на учениците от ОУ „Алеко Константинов” на 24.02.2016
г. – сряда, подкрепиха идеята за неприемане на агресията и тормоза сред учениците, като облякоха
розова фанелка.

ПОСЛАНИЕ
Ако станеш свидетел на тормоз между децата
в училище, ти можеш да помогнеш!
1.Ти можеш да убедиш своите приятели и съученици да опитате да спрете тормоза.
2.Ти можеш да потърсиш съдействие от учител или друг възрастен в училище.
3.Ти можеш да подкрепиш детето, жертва на тормоз, като станеш негов приятел и му
помогнеш да бъде прието от класа.
4.Ти можеш да разговаряш с насилника, ако той е част от твоя приятелски кръг и да потърсите заедно други начини за справяне с проблемите му.
5.Ти можеш със своя пример да въздействаш на помагачите на тормозещия и на пасивните наблюдатели.
6.Ти можеш да прекъснеш веригата на тормоза, изтривайки съобщение или снимка,
унижаващи друго дете.
7.Ти можеш да инициираш или да участваш в кампании за ограничаване на агресията
и тормоза в нашето училище.
Учениците от Училищния парламент
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Събитието беше отразено с пряк репортаж по БНТ 2
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Васил Левски – на какво ни учи той
На 19 февруари ПИГ 1 клас с възпитател Николета Хъркова посети училищната библиотека, за
да се запознае с името и делото на Апостола – станал вече идол и на най-малките българчета. Пред
богато подредената витрина с книги, снимки и стихотворения за Васил Левски библиотекарят Елена
Пенишева им представи важни сведения за неговата личност и дело и им разказа интересни случки
от живота му. По–големите ученици от ПИГ 5-6 клас пък четоха творби за Левски, споделяха впечатления от гледани филми и разкази на своите близки за него, което толкова силно развълнува помалките, че те сами започнаха да търсят още информация и задават въпроси, свързани със съдбата
на героя.

Елена Пенишева- библиотекар
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Конкурс „Апостолът на свободата“
Ивайла Найденова от 2 а клас активно участва в различни градски и училищни мероприятия.
В конкурса „Апостолът на свободата“, организиран от НБ,,Иван Вазов”, тя се представи със свое
съчинение и рисунка. Беше наградена с Грамота и книги за доброто си предствяне. Останалите й
съученици също почетоха Апостола, като изработиха табла, в които, вижда се, е вложено толкова
старание и уважение към личността му, че човек може направо да им се поклони. Браво, деца!
Виктория Стойнова - класен ръководител на 2а клас
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Опазване на природната среда
В края на месец януари в 1 б клас се проведе урок на тема „Опазване на природата”. Той беше
организиран и проведен, като част от проекта „Иновативни училища”. В класната стая предварително бяха оформени кътове за групова работа, а класът беше разделен на 5 екипа. Участниците
в групите изготвиха табла, чрез които споделиха своите идеи относно опазването на природната
среда. Децата бяха много ентусиазирани, работиха заедно в екипите и представиха вижданията си
за опазване на природната среда от различни гледни точки /опазване на растенията и горите; грижи за животинския свят, като част от природната среда ; рециклиране на отпадъците ; хигиена на
градската среда; опазване чистотата на водите/. В края на часа всяка група представи своя проект
пред класа, а избран от децата в групата говорител сподели каква е идеята на екипа и как тя може
да се приложи в живота.
След приключването на часа учениците споделиха, че се чувстват много доволни от участието
си в екипната работа и с удоволствие ще се включат отново.
Нина Търева- класен ръководител на 1 б клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Мартенско настроение
Втората половина на месец февруари вече е обагрена в червено. Мартенско настроение е изпълнило
както Главната улица с десетките щандове с мартенички, така и местата за културни прояви в града. Като
започнем със стихове за любовта в най-емблематичното за тази цел място НБ,,И.Вазов”, минем през Кукления театър със страхотните работилнички за децата, та стигнем до Радио ,,Пловдив”, където тук музиката на моменти направо ни кара да затаим дъх и слушаме като хипнотизирани. И как другояче да бъде
като става дума за Моцарт и неговия виенски период, невероятно пресъздаден от проф. Ромео Смилков
от АМТИИ.
За фон си избрах изложбата на Светлана Тодорова, защото тя напълно се вписва в споменатата тоналност с картините си,,Разходка в лилаво”,,,Ангелски криле”,,,Твоята книга” и други.
Също толкова впечатляваща е и изложбата „Живот без рамка“ на Христо Бозуков, която стартира в
Пловдивския културен институт на 20 февруари. Художникът представя 21 картини, показващи предпочитанията му към импровизация извън рамките и ограниченията на реалността, цветовете,посланията.
Той е носител на специалната награда на Дружеството на пловдивските художници за млад автор, а настоящата изложба е десетата самостоятелна в творческата му биография.
Бих искала да се върна по-подробно и на проявата в НБ,,Иван Вазов”, носеща надслов,,Любов и нищо
повече”, посветена на Деня на влюбените. Не може да не се впечатли човек от толкова проникновени
думи в творчеството на гостуващите автори:
Иван Вълев:,,Целият изгарям, само дето жив пред теб съм, Анна...”(превод),
,,О, мисли луди, аз почти не се владея...”
,,Подай ръката си - позната, близка.
Ръка, която дава, а не иска...”(стих,,,Изгубени в тълпата”)
Мария Николова:,,Как жива съм, когато ме обичаш!...” (стих.„Върни се”)
Антон Баев:,,Тъй ухаеш, сякаш Бог те е изкъпал и намазал с миро...”(стих.,,Цветница”)
Тильо Тилев:,,Колко хора има в този свят, защо един ми трябва, Боже...” (Любовна антология”)
Петър Краевски:,,С въздишка браниш своя свят...”(стих.,,На нея”)
Мартенско настроение има и в двора на нашето училище. Учениците се наслаждават на щедрото
слънце, като една част от тях провеждат вече часовете си по физическо възпитание навън, а друга запълва
времето за отдих и игри (ПИГ по класове) с любимите футбол, народна топка, хандбал и други спортни
игри.

Мартенско настроение по Главната
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Пловдивски поети четоха стихове за любовта

Работилница,,Баба Марта"

Ромео Смилков и ,,Виенския период на
В.Моцарт"

"Ангелски криле" и "Твоята книга"

"Разходка в лилаво" - худ. Светлана Тодорова

худ. Христо Бозуков - "Плакат"

Мартенско настроение в училищния двор
Елена Пенишева- библиотекар
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Училище за родители

Какво е тормоз в училище
Напоследък се заговори много за тормоза в училище. Често понятията агресия, насилие и тормоз не се различават. Кога ситуацията се определя като конфликт и кога е тормоз.
За тормоз говорим, когато насилието е непредизвикано, злонамерено, регулярно и цели психически или физически да нарани другия. В англоговорящите страни за този вид насилие се използва думата bullying. Ние смятаме, че изразът “тормоз между връстници” отразява много добре
същността на такова поведение и затова ще използваме този израз в наръчника. В България като
термин е въведен от проф. Пламен Калчев и така е придобил гражданственост. Друга група психолози и психотерапевти в България, работещи по проекта “Училище и психично здраве”, използват
и термина „грубиянство”, буквален превод на думата bullying , когато описват произхода и причините за подобно поведение. Това което е важно да знаем, че и двата термина се отнасят за едно
и също нещо. Отнасят се за един скрит процес на системно насилие в детската група, които уж е
познат на нас възрастните, но никой не предполага колко страдания ежедневно понасят децата жертви на тормоз.
Много автори дават определения за тормоз. Най-често цитираната дефиниция е на Дан Олвеус. Той определя тормоза между връстници като сбор от съзнателни негативни постъпки, които
са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група (най-често
двама-трима ученици насилват един). Отрицателните постъпки включват физическо и/или психическо насилие, изолация. Отношението между насилника и жертвата винаги е съпроводено от
неравностойност на силите на постоянната опозиция сила–безпомощност.
Още по-детайлен в описанието си е австралийският психолог Кен Ригби. Определяйки два вида
тормоз в училище – злономерен и незлонамерен (безобиден и лекомислен), той характеризира
първия по следния начин:
• налице е желание нарочно, преднамерено да се причини физическа или психическа болка
на друг човек;
• желанието се изразява в конкретни и целенасочени действия;
• жертвата е реално наранена (физически или психически);
• тормозът се извършва от индивид (или група), който се намира в по-силна позиция, и е
насочен към някой осезаемо по-слаб и беззащитен. Тормозът е злоупотреба от позиция на силата
(не само физическа, но и силата, свързана със статута в групата, способността да се манипулират
другите и да се получава от тях подкрепа и др.);
• липсва разумно оправдание и основание за подобно поведение;
• издевателствата се повтарят многократно; именно очакването на жертвата, че тормозът ще
продължи, придава на това поведение травмиращ характер;
• тормозът доставя видимо удоволствие на извършителите – пасивността на жертвата, липсата на съпротива и демонстрираната безпомощност ги „вдъхновява” да продължават.
Ако трябва да обобщим, тормозът е вид агресивно поведение, което е:
• злонамерено (цели да нарани или унижи);
• от позицията на силата;
• често повтарящо се и продължително във времето.
Не е тормоз:
• незлонамерено агресивно поведение;
• агресивно поведение между равни по сила;
• еднократно или рядко случващо се агресивно поведение.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕКА-НОВА ПЕРИОДИКА

Елена Пенишева- библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Лисичка-сестричка и волк
Русская народная сказка
ил себе дед да баба. Дед говорит бабе:
- Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой.
Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге.
Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе, как мёртвая.
- Вот будет подарок жене, - сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а
сам пошёл впереди.
А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по
рыбке да по рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросала всю рыбу и сама
ушла.
- Ну, старуха, - говорит дед, - какой воротник привёз я тебе на шубу.
- Где?
- Там, на возу, - и рыба и воротник.
Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа:
- Ах ты!.. Такой-сякой! Ты ещё вздумал обманывать! Тут дед смекнул, что
лисичка-то была не мёртвая; погоревал, погоревал, да делать-то нечего.
А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест
себе.
Навстречу ей идёт волк:
- Здравствуй, кумушка!
- Здравствуй, куманёк!

- Дай мне рыбки!
- Налови сам, да и ешь.
- Я не умею.
- Эка, ведь я же наловила; ты, куманёк, ступай на реку, опусти хвост в прорубь - рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, сиди подольше, а то не наловишь.
Волк пошёл на реку, опустил хвост в прорубь; дело-то было зимою. Уж
он сидел, сидел, целую ночь просидел, хвост его и приморозило; попробовал
было приподняться: не тут-то было.

“Эка, сколько рыбы привалило,
и не вытащишь!” - думает он.
Смотрит, а бабы идут за водой и
кричат, завидя серого:
- Волк, волк! Бейте его! Бейте его!
Прибежали и начали колотить волка - кто коромыслом, кто ведром,
чем кто попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без
оглядки бежать.
“Хорошо же, - думает, - уж я тебе отплачу, кумушка!” А лисичка-сестричка, покушамши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли ещё что-нибудь стянуть; забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в
кадку с тестом, вымазалась и бежит. А волк ей навстречу:
- Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!
- Эх, куманёк, - говорит лисичка-сестричка, - у тебя хоть кровь выступила, а у
меня мозг, меня больней твоего прибили; я насилу плетусь.
- И то правда, - говорит волк, - где тебе, кумушка, уж идти; садись на меня, я
тебя довезу.
Лисичка села ему на спину, он её и понёс.
Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку и говорит:
- Битый небитого везёт, битый небитого везёт.
- Что ты, кумушка, говоришь?
- Я, куманёк, говорю: битый битого везёт.
- Так, кумушка, так!..

Васка Гуджева – учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Забавна математика - хитроумни задачи
Всеки има нужда да помисли по забавен начин!
Нека видим как се справяте с тези задачки.
1. Един стар сборник от задачи "Присъдата на Парис" е описана задача по следния начин: Богините
Хера, Афродита и Атина запитали умния Парис коя от тях е най-красива. Предварително те казали следното:
Афродита: Аз съм най-красивата.
(1)
Атина: Афродита не е най-красивата.
(2)
Хера: Аз съм най-красивата.
(3)
Афродита: Хера не е най-красивата.
(4)
Атина: Аз съм най-красивата.
(5)
Парис, който си почивал край пътя, не счел за нужно да махне кърпата, която покривала очите му, пазейки ги от сленчевите лъчи. Той обаче бил длъжен да определи коя точно от трите богини е най-красива.
Той допуснал, че изказванията на най-красивата са верни, а всички твърдения на другите две богини са
неверни. В състояние ли е бил Парис при това допускане да произнесе изискваната от него присъда? Ако
е бил, какво гласяла тя?
2. "Абракадабра" е вълшебна дума, която в древността са гравирали в амулети, за да предпазва носещите ги от болест и зла участ. Дали сега ще използваме думата "Математика" - разчленена по друг начин
- въпросът е един и същ:

По колко начина може да се прочете всяка от двете думи?
3. На обяд около масата са седнали един дядо, една баба, двама бащи, две майки, четири деца, три
внука, един брат, две сестри, двама сина, две дъщери, един свекър, една свекърва и една снаха. Колко
най-малко чинии са необходими?
4. Числата 12 и 60 имат интересно свойство. Поризведението им е десет пъти по голямо от сумат им.
12.60 = 720 и 12 + 60 = 72.
Съществуват ли и други подобни двойки естествени числа?
/Очаквайте решенията на задачите в бр.149/
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ШАХМАТ
Нова задача:

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!
РЕФЕРЕНДУМ

ВАЖНО!
Уважаеми ученици, родители, колеги,
съобщаваме ви, че на сайта на ОУ,,Алеко Константинов” в раздел ,,Примерни тестове”
можете да намерите тестове на МОН за проверка на знанията по предмети, изучавани в VVІІ клас / Национално външно оценяване – учебна 2015/ 2016 г./
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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