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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

Мария
Станиславова
Николова

Васка Христова
Гуджева
Учител по руски език в ОУ
„Алеко Константинов“ от 1994
година.
Възпитател от 2000 година.
Завършила висше образова–
ние в ПУ „Паисий Хилендар–
ски, специалност Руска фило–
логия.
Има придобита първа профе–
сионално-квалификационна
степен.
Съавтор на учебните системи
по руски език “Карусель” (ІІVІІ клас – първи чужд език) и
“Друзья” (V-VІІ клас – втори
чужд език).
Носител на Почетната значка
на Пловдив за принос в раз–
витието на образованието в
града.

Учител по руски език в ОУ
„Алеко Константинов“ от
1985 година.
Завършила Киевски държавен
педагогически
университет
„Н. Драгоманов“, специалност
Руски език и литература. Има
придобита първа професио–
нално-квалификационна сте–
пен.
Съавтор на учебните системи
по руски език: „Карусель“ (за
2-7 клас руски език като пър–
ви чужд) и „Друзья“ (за 5-7
клас руски като втори чужд).
Носител е на Почетната знач–
ка на Пловдив за принос в
развитието на образованието
в града.

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
Седмичен план за периода 21.02. - 26.02.2011 г.
понеделник
21.02.2011 г.

12.30 ч. Среща с автора на книгата „Приказки и притчи”
Лазар Стойчев и нейния издателски екип
Отг.: Р. Зафирова
8.30 ч. Начало на прием на документи за записване
на първокласници за учебната 2011/2012 г.
Отг.: ЗАС, дежурен учител по записване
Дежурни класове за седмицата са:
4 в клас – кл. р-л Г. Стоицова
6 а клас – кл. р-л Л. Парапанова

Отг.: дежурни учители
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вторник
22.02.2011 г.

12.30 ч. Задължителна оперативка
Отг.: Директор
Представяне на ПД УВД на резултатите от олимпиадите
по български език и математика
Отг.: преподаватели

сряда
23.02.2011 г.
четвъртък
24.02.2011 г.

12.30 ч. Среща на Ученическия парламент
Отг.: З. Петрова

петък
25.02.2011 г.

11.30 ч. Посещение на постановка на кукления театър
на първите класове
Отг.: кл. ръководители
Инструктаж на дежурните ученици за следващата седмица
4 а клас – кл. р-л В. Делчева
6 б клас - кл. р-л Н. Атанасова

събота
26.02.2011 г.

9.00 ч. Областен кръг на олимпиадата по химия
Отг.: Топчийска

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
През тази седмица в библиотеката се проведоха уроци
за изграждане на информационна компетентност и култура с петите класове.
Занятията бяха на тема:
„Справочници. Видове справочници и работа с тях. Подбор на информация”.

Учениците се запознаха с универсални и
отраслови енциклопедии, различни речници.
Отделихме специално внимание на първия
български речник, създаден от Найден Геров
и издаден в периода 1895 – 1904 г., а също
на Енциклопедичния речник на Лука Касъ–
ров и първата българска енциклопедия, със–
тавена и издадена от братя Иван и Никола
Данчови. Урокът протече като мултимедийна
презентация.
Проведоха се и мултемедийни уроци по
география със седмите класове, съвместно с
г – жа Нели Атанасова, учител по география и
икономика в училище.
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По повод паметни дати бяха подредени и
няколко витрини:
1142 години от смъртта на Константин Кирил Философ.
447 години от рождението на Галилео Га–
лилей, италиански физик и астроном.
640 години от смъртта на българския цар
Иван Александър.
138 години от гибелта на Васил Левски.
125 години от приключването на сръбско –
българската война.
165 години от излизането на първи брой
на първия български вестник „Български
орел”.

През седмицата се проведоха ежеднев–
ни сбирки на клуб „Приятели на книгата”
за подготовката и изнасянето на тържест–
вен рецитал, по случай 138–годишнината
от гибелта на Васил Левски пред ученици–
те от І до VІІ клас.
Таня Пилева – библиотекар

Училище за родители
страх ОТ УЧИЛИЩЕ
Много са източниците на страх при децата и за съжаление училището е един от често
разпространените. Училището е летвата, която децата трябва да прескочат, ако искат да
намерят път, който да ги изведе от семейството в обществото. Училището не може и не би
трябвало да бъде смятано и порицавано като лош, непознат и застрашаващ свят. От друга
страна то поставя пред децата различни изисквания за постижения. Първоначално детето
не изживява постижението като ярем, но свръхизискването в училище е централен фактор
за психични кризи при деца и младежи.
КАК ВЪЗНИКВА?
Различни са причините за проявата му
• Може да произлиза от затрудненията на
майката и детето да се разделят един от друг.
• Може да бъде предизвикан от това, че детето
става жертва на злонамерено групово действие.
• Може да бъде предизвикано от това, че
между детето и един определен учител възниква
отрицателен поток от чувства. Тук от съществена
роля са особеностите в характера на учителя.
• Може да възникне въз основа на особе–
ности в характера на детето. Има деца, които
не могат да се справят със социалните изис–
квания в училище.
• Може да възникне въз основа на невро–
тични особености на детето. Има деца, които
с помощта на училищни постижения се борят
отчаяно срещу чувството, че не са обичани и
признати. Този проблем всъщност се отнася за
семейството.
• Може да се основава на едно общо свръхизискване. В този случай от детето се изискват
постижения, които то може да осъществи само
с голямо напрежение и много лишения или из–
общо не може да ги осъществи.
• Може да се основава на частично свръхизискване. В този случай детето отчасти може да
се похвали с добри постижения, отчасти се про–
валя с гръм и трясък. В такъв случай се касае за
частични разстройства на училищните умения.
• Може да бъде връхна точка на една криза
на развитието.

Форми на изява на училищната
тревожност:
• Обща тревожност в училище – общо емо–
ционално състояние в училище, свързано с раз–
личните форми на включеност на детето в учи–
лищния живот.
• Преживяване на социален стрес – емоционално
състояние на детето, на фона на което се развиват не–
говите социални контакти, предимно с връстниците.
• Фрустрация на потребността от достигане
на успех – неблагоприятен психичен фон, непоз–
воляващ на детето да развие потребност от ус–
пех, достигане на висок резултат и т. н.
• Страх от себеизява – негативно емоционал–
но преживяване на ситуации, съпроводени с не–
обходимост от себеизява, представяне пред дру–
гите, демонстриране на своите възможности.
• Страх от ситуации на проверка на знанията –
негативно отношение и преживяване на тревога в си–
туации на проверка на знанията и възможностите.
• Страх от несъответствие с очакванията на
околните – тревога по повод оценката на други–
те и страх от присмех.
• Ниска физиологична съпротива спрямо
стреса – слаба приспособимост на детето към
ситуации със стресогенен характер, повишаваща
вероятността от деструктивни реакции спрямо
тревожните фактори на средата.
• Проблеми и страх в отношенията с учи–
телите – общ негативен емоционален фон в от–
ношенията с възрастните в училище, снижаващ
успешността в обучението на детето.
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КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ
РОДИТЕЛИТЕ?
• Да признаят училището като реалност из–
вън семейството и въпреки това и те да поемат
съотговорност за училището.
• При училищна фобия родителите не трябва
да спорят за това, кой е виновен и как да постъ–
пят. Трябва тясно да си сътрудничат с училището,
за да може детето да има доверие в училището.
• При училищна фобия да не се търсят ме–
дицински бележки и да не се поставя детето в
ролята на болен. Да не се употребява психоте–
рапевтичното лечение (ако е предписано от спе–
циалист) като алиби за отсъствие от училище.
• При деца, които отбягват контакти, да се
потърси опора: някой учител или (по-добре) някой
съученик, като закрилник и застъпник. Самите ро–
дители като застъпници трябва да стоят в сянка.

• Родителите да си изяснят ограничените
възможности, с които разполагат за закрила на
детето си в пространството на училището. Без
самостоятелни родителски акции.
• При провал в училище да не бъдат засле–
пени: не родителите, а самото дете и неговите
учители по принцип знаят най-добре какви постижения могат да се очакват сега и какви не.
• Повечето деца, които уж не “искат” да
учат, знаят, че само с големи усилия биха мог–
ли да “могат”, а това всъщност означава, че
“не могат”. Те искат да избегнат предварително
очаквания неуспех.
• Основно правило: да се направи всичко,
за да не се помрачи радостта от постижението.
По-добре понякога да се изисква по-малко, от–
колкото повече. Да се намали натиска. Да се учи
с настроение.

Здравка Петрова – педагогически съветник

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
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Учебна работа

Урок за обобщение по литература
в 6 клас
Обучението е двустранен процес и него–
вата ефективност зависи от много фактори.
Един от тях е включването на учениците в
дейности, свързани с превръщането им от
пасивни в активни участници в учебната ра–
бота. Това учителите го правят ежедневно с
проблемните ситуации, в които поставят своите
ученици. По този начин те ги стимулират да
мислят, да творят, да решават, да правят из–
бор. Участвайки активно, ученикът запомня
по-бързо и по-трайно, придобива умения, сам

извлича информация, анализира я и я обоб–
щава. Придобитите знания и умения се стре–
ми да ги покаже и да бъде активен в учебния
процес.
Установена е следната активност на уче–
ниците при различните методи: при изложение
на учителя степента на активност на учениците
е 5%, при четене на текст - 10%, при аудиовизуални методи - 20%, при демонстрации 30%, при практически работи - 70%, при обу–
чение на другите - 90%.

Уроците за обобщение и преговор дават
много добри възможности за използване на
интерактивни методи, за активно включване
на учениците в урока.
В шести клас в урока по литература за
обобщение по раздела „Човекът и реалността” учениците участваха активно, като изгот–
виха свои проекги върху творчеството на пи–
сателите: Марк Твен, Христо Смирненски и
Бранислав Нушич. Интересни и емоционални
бяха проектите на Александра и Биляна от 6а
клас, на Кристина и Изабел от 6б, на Анто–
анета и Мартин от 6в, на Симона и Анели от
6г. Учениците обобщиха изученото, като при–
помниха интересни моменти от биографията
на писателите, обобщиха особеностите на ли–
тературните творби: „Братчетата на Гаврош”,

„Принцът и просякът”, „Автобиография”. Го–
вориха с интерес за темата, жанра, компо–
зицията и героите, търсиха общото между
отделните творби. Записваха на дъската ня–
кои понятия, които се опитаха да разяснят,
подкрепени от учителя. Своето изложение
те подкрепиха с интересни материали. Бяха
подготвили тестови задачи, с които „препит–
ваха” своите съученици. Другите отговаряха
с желание. Това бяха уроци, в които ученици
преподаваха на свои съученици.
Различният метод, поставянето на учени–
ците в ситуация на изпълнение, на творческа
ангажираност и „ръководене” на учебния про–
цес разнообразява учебната работа и създава
възможности за по-ефективно възприемане на
знанията.

Роза Зафирова - учител по български език и литература

5

Час по ЗИП география
в библотеката
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Учениците от седмите класове проведоха
час в библиотеката на тема: „Българи на Еве–
рест”. Урокът започна с кратко въведение по
темата от учителя по география г-жа Атанасо–
ва, а библиотекарката г-жа Таня Пилева пред–
стави книгата „В сянката на Еверест” от Петя
Колчева – първата българка, изкачила най-ви–
сокия връх на планетата. С интерес учениците
изслушаха откъси от биографията й за дългата

и трудна подготовка на експедицията, увенча–
ла се с успех на 29 май 2009 г.
Дискът към книгата даде на учениците ин–
тересна и полезна информация за държавата
Непал, за живота и обичаите на шерпите – пър–
ви помощници на алпинистите. Учениците се
запознаха и с трудностите по аклиматизацията
и изкачването на връх Еверест (Джомолънгма)
висок 8848 метра.

По предварително поставени задачи, Ге–
орги Караколев, Десислава Зайкова, Йоан
Баков и Красимир Денчев създадоха компю–
търна презентация. Учениците се запознаха с
предходните и най-нови измервания на върха.
Те проследиха историята на изкачванията – от
първото на 29 май 1953 г. на английска експе–
диция с новозенландеца Хилари и шерпа Тен–
синг, до българските експедиции.

През април 1984 г. 24 българи щурмуват Хима–
лаите. Названието идва от санскритски (староин–
дийски) и означава „жилище на снеговете”. Нашите
сънародници изкачват върха не по традиционния,
а по най-трудния, най-тежкия и най-дългия западен
гребен, наречен „жестокия път”. Това са петимата
известни български алпинисти Христо Проданов
(останал завинаги на върха), Иван Вълчев, Методи
Савов, Кирил Досков и Николай Петков.

През пролетта на 1997 г. друг българин –
Дойчин Василев - превзе връх Еверест в съста–
ва на френска експедиция.
В чест на 20 г. от изкачването на върха,
на 18 май 2004 г. нова българска експедиция в
състав: Петко Тодев, Дойчин Боянов, Николай
Петров (за втори път), Христо Христов (заги–
нал) покори третия полюс на света.

И на 29 май 2009 г. единствената българ–
ка – Петя Колчева развя българското знаме на
най-високата точка на земята.
Тези славни българи показаха завид–
на воля, смелост и висок патриотизъм като
превъзмогнаха суровите условия на Хима–
лайския първенец и прославиха името на
България.

Недялка Атанасова – учител по география и икономика

Забавни опити у дома
Получаване
на кристали
от меден сулфат
или магнезиев сулфат
Меден сулфат CuSO4.5H2O /син камък/
може да се набави от магазина за селскосто–
пански препарати или от хора, които имат в
двора си лози или асми. Те винаги имат за–
пас от син камък, който е незаменим в бор–
бата с болестите по лозите. Магнезиев сулфат
MgSO4.7H2O се продава в аптеките като сла–
бително средство под наименованието англий–
ска сол. С двете вещества се работи по един и
същи начин, но разбира се по отделно.
Напълва се наполовина една порцеланова
чаша с вряла вода /около 100 см3/. Поставя
се около 100 г меден или магнезиев сулфат и
се бърка, докато се разтвори напълно. Добре
е съдът, в който извършвате разтварянето, да
се постави върху нагорещената плоча на елек–
трически котлон, за да не изстива разтворът.

време на време се наблюдава. В зависимост
от концентрацията и от чистотата на разтвора,
той започва да кристализира почти веднага,
но понякога и след няколко часа. Ако крис–
тализацията много се забави, разтворът може
да се върне отново в чашата, за да се загрее и
да му се прибави още малко от веществото, с
което е работено. След това се филтрува и се
оставя за кристализация.
Опитът може да се повтори много пъти със
същия разтвор и със същите кристали, дока–
то се получат хубави едри кристали от меден
сулфат или от магнезиев сулфат.

Внимание! Когато се работи с меден
сулфат, в никакъв случай не бива да се използват метални съдове /железни или алуминиеви/, защото те се повреждат.
Полученият разтвор се филтрува, докато
е горещ, през пластмасова фунийка с пласт
памук и бистрият горещ разтвор се събира в
съд с широко дъно, който се подбира така,
че на дъното да се събере слой разтвор с де–
белина около 0,5-1,5 см. Горещият разтвор
се оставя да се охлади на спокойствие и от

Кристали от меден сулфат

Лилия Топчийска – учител по химия
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Как си представям идеалната библиотека
Училищната библиотека - едно от най-тихите и спокойни кътчета в сградата. Точно там все–
ки може да се уедини и да прекара незабравими мигове с любимото си четиво или да подготви
материали за следващия учебен час или ден. Според мен това място трябва да се състои от две
или три просторни зали обзаведени със секции, състоящи се от рафтове и шкафове. Във всяка
една от залите трябва да има удобни бюра със столове, а на всяко бюро по един лампион. В
една съвременна библиотека трябва задължително да има интернет, чрез който читателите да се
ориентират дали търсената книга е в наличност, къде точно се намира, кой е авторът й. По раф–
товете трябва да са подредени енциклопедии, литература от всякакъв вид, училищни помагала,
атласи, вестници, списания и други. За предпочитане различните жанрове да бъдат разпределени
по съответните зали за удобство на читателите. Осветлението и отоплението са важна част от
обзавеждането на една училищна библиотека. Там трябва да е винаги много светло, а темпера–
турата приятна. Наличието на зеленина и цветя, не е излишна.
Една от залите може да бъде обзаведена с интерактивна дъска и проектор. Там всеки клас
може да провежда час по литература или да прожектира любим филм.
Във всяка зала трябва да има библиотекар- консултант, който да помага на читателите. Не–
говото място трябва да е комфортно с лаптоп на бюрото.
В библиотеката трябва да има разнообразна литература от наши и чужди автори, речници,
списания и географски карти.
Това е идеалната училищна библиотека в моите представи. Но и нашата не е лоша.
Петя Кръчмарова 5а клас
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Училищен парламент
Модните тенденции за следващата учебна година
Скъпи читатели, ние учениците от Алеко–
то, както ласкаво го наричаме, не веднъж сме
представяли себе си и своето училище като ак–
тивни, интелигентни и амбициозни млади хора.
Да, млади, енергични и модерни, и искаме този
имидж да има подходяща визия. Досещате се
какво имаме предвид? – униформите, разбира
се. Самата дума „униформа” звучи неприятно.
Представяте си нещо скучно, сковано и избра–
но от друг. Но не, ние останахме приятно изне–
надани, че ни поканиха да участваме в избора,
изслушаха ни, показаха ни модели, скици, ва–
рианти, изобщо нашето мнение се оказа реша–
ващо. Почувствахме се като модни дизайнери.
Това, което избрахме, изглежда стилно, изчис–
тено и модерно.
Започваме
с цветовете: ак–
центът е върху
синьото с нюанс
към лилаво, в
който е изпъл–
нен дамския и
мъжкия пуловер.
Тънка жълта ли–
ния контрастно
ограничава де–
колтето и ръка–
вите. Момчетата
ще носят стилен
спортен панта–
лон, който на–
подобява
така
харесваните
и
удобни джинси, а момичетата – спортно-елегат–
на къса пола в жълто-синьо каре. Ризата е все
още под въпрос: дали да бъде класическа бяла

риза, нежно светлосиня или
дискретно райе от бяло и си–
ньо...? Помагайте! Ние се за–
труднихме. От ризата зависи,
дали ще изберем синя или
жълта вратовръзка.
Интересното е, че ще
имаме и летен вариант, който
също изглежда много стилен
като дизайн и като материя.
Фланелките са бели със сини
кантове, панталоните са сини
– дълги или къси. Особено
атрактивни изглеждат аксе–
соарите – шапка за момчетата
и шалче за госпожиците. До–
сещате се, колко свежест ще
внесат в облеклото тези елементи. Естествено
емблемата с логото на училището ще присъства
върху ризата, фланелката и
пуловера.
И накрая да Ви кажем
малко и за значението на
цветовете. Те не са случай–
ни: лилавото е цвета на ду–
ховността и романтиката, а
знаете, че ние сме млади,
романтични, влюбени... А
жълтото е цветът на слън–
цето, светлината, оптимизма
и развитието. Не случайно
тези два цвята са съчетани
в знамето на Европейския
съюз. Така че нашите бъде–
щи униформи ще са актуал–
ни, стилни и модерни - точно
като нас!
учениците от Училищния парламент

ПРАЗНИЦИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
21 февруари
Отбелязва се от организациите на скаутите
Международен ден на майчиния език.
Отбелязва се по инициатива на ЮНЕСКО от в света.
1999 г., за да се съхранят застрашените езици
Международен ден в подкрепа на жертви–
на малките нации и народности.
те на престъпления. На този ден през 1990 г.
правителството на Великобритания публикува
22 февруари
“Харта на жертвите на престъпления”.
Световен ден на идеята за
побратимяване.
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ПАМЕТНИ ДАТИ
24 февруари
26 февруари
225 г. от рождението на Вилхелм Грим –
150 г. от рождението на цар Фердинанд
немски филолог, издирвал немски народни (1861 – 1948), български цар от 1887 до 1918 г.
приказки (1786 – 1859).
27 февруари
25 февруари
75 г. от смъртта на Иван П. Павлов – руски
170 г. от рождението на Огюст Реноар – физиолог и академик, носител на Нобеловата
френски художник, представител на импресио– награда за физиология и медицина за 1904 г.
низма (1841 – 1919).
(1849 – 1936).
Таня Пилева – библиотекар

ЗДРАВЕ
ФЪСТЪЧЕНОТО МАСЛО УБИВА ВИРУСИТЕ
Растителните масла са изключително по–
лезни. Може би заради железните аргументи,
че в тях се запазват всички ценни елементи на
растенията, от които са направени.
ИЗВЛИЧАТ СЕ ОТ ЯДКИТЕ И СЕМЕНАТА
на различни плодове. Най-често използва–
ната технология за производство на растител–
но масло е пресоването на ниска температура.
По този начин се запазват ценните им качества
и удължава срокът им на съхранение.
Количеството мазнини, което може да се
приеме за ден, е между 68 и 138 гр. При дие–
тичен режим те не трябва да надвишават 35%
от общия енергиен баланс на организма.
Една от най-често консумираните мазни–
ни е слънчогледовото олио. Слънчогледовите
семки са с богато съдържание на ненаситени
мастни киселини. Те са от голямо значение за
нормалното протичане на основните жизнени
функции. Ненаситените киселини играят роля
за регулиране на съдовия тонус и мускулните
органи. Допринасят също и за кръвообращени–
ето. Слъчогледовото олио е богато на мастни
киселини омега 3 и омега 9. Съдържа и голямо
количество лецин и витамин Е. Лецинът подпо–
мага функционирането на клетките. Витамин
Е има добро въздействие върху имунната и
сърдечно съдовата система и мощен антиок–
сидант.
Много от ценните вещества на зеленчуците
се усвояват по-добре, ако
СЕ ПОДПРАВЯТ С МАЛКО
СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО.
В умерени количества то е изключително
полезно, дори и при диетично хранене.
Зехтинът е другият вид олио, който нами–
ра широко приложение в кулинарията и козме–

тиката. Получава се при студено пресоване на
маслини.Той понижава холестерола в кръвта
и намалява сърдечните проблеми. Помага за
добро храносмилане. Богат е на витамин Е и
F. Съдържа полифенол, който подсилва кле–
тъчните стени и прави артериалните стени по
- еластични. Поради наличието на феноли има
противовъзпалително действие, а силният му
аромат прогонва микробите...
ЗЕХТИНЪТ Е МНОГ0 ПОЛЕЗЕН
ЗА КОЖАТА И КОСАТА.
Според специалистите идеалната расти–
телна мазнина е царевичното олио. То е найновата стъпка в диетите на холивудски звезди.
Според основните му предимства е намалява–
нето на холестерина в кръвта. Извлича се от
зърната на царевица, които са богати на ами–
нокиселини. Най-важната от тях е т. нар. три–
потофан. Тя подпомага веществото сератомин.
Благодарение на него се предават нервни им–
пулси до главния мозък. Царевицата притежя–
ва и витамините В, В1, В2 и В6. Полезното
действие на царевичното масло се допълва и
от каротина. Чрез него
В ОРГАНИЗМА СЕ СИНТЕЗИРА
ВИТАМИН А.
Все повече започва да се използва и фъс–
тъченото масло, което представлява паста от
двойно смлени фъстъци. Най-ценната състав–
ка е веществото ресвератол. То е естествен
растителен антиоксидант, който се произвеж–
да от някои растения, за да ги предпази от
гъбички и бактерии. Благодарение на това
вещество фъстъченото масло забавя старее–
нето, защитава организма от вируси и възпалителни процеси, действа благоприятно
на нервната система.
Мария Аджова – мед. сестра
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...
Достиженията в изучаването на руски език в нашето училище

Интервю
на Иво Коларов, ученик от V г клас с г-жа Мария Николова, учител по руски език
- Г-жо Николова, аз съм нов ученик в ОУ
„Алеко Константинов” и тази година за пръв път
започнах да изучавам руски език. Забелязах,
че някои от учениците не се отнасят сериозно
към изучаването на чужди езици. Искам да Ви
попитам, защо в наши дни трябва да знаем и
други езици, освен родния.
- Владеенето на чужди езици за всеки чо–
век е „прозорец към света”. В нашия динами–
чен свят да знаеш един език е много важно и
необходимо условие, за да бъдеш успешен, да
общуваш с представители на различни култури,
да се обучаваш, да се образоваш, да работиш.
- България е член на Европейския съюз. Найважен за общуване е английският език. Защо е
необходимо да изучаваме и руски език?
- В 27-те страни на Европейския съюз се
употребяват общо 23 официални езикa, вклю–
чително български. В петорката на най-ползва–
ните езици в света английският е на второ мяс–
то (на него говорят 514 млн. души), а руският е
на пето (ползват го 275 млн. души). Той е географски най-разпространеният език в Евразия,
също така е и най-използваният славянски език
в света. Светът говори на около 39 000 езика,

но само шест от всички езици са избрани от
ООН за световни езици - английски, арабски,
испански, китайски, руски и френски. Освен
това около 1/4 от световната научна литерату–
ра е публикувана в Русия. Руският език също
се използва в терминологията на области като
техника, комуникации, космос и т.н.
- Възможно ли е в училище до седми клас
да научим много добре английски език, а при
необходимост да изучаваме руски език в гим–
назия или ВУЗ?
- Възможно е, но учените са доказали, че
чужд език най-добре се усвоява в по-ранна дет–
ска възраст.
- В нашето училище винаги ли се е учил
руски език?
- Да, а от 1984 година ОУ „Алеко Констан–
тинов” става училище с ранно чуждоезиково
обучение с руски език. Тогава в учителския ко–
лектив идва голяма група прекрасни препода–
ватели – Калинка Ценкова, Кирилка Ангелова,
Юлия Косинкова (Ощепкова), Малвина Ману–
кян, Галя Маркова, Татяна Суворова, а малко
по-късно Мария Николова, Надя Паунова, Кра–
симир Ангелов и Васка Гуджева.

- При изучаването на гра–
матиката трябва постоянство.
Казват, че „граматиката във
всеки език е математика с
думи”. Тя има свои правила,
норми и закони. И колкото
повече езици знае човек, тол–
кова по-лесно изучава всеки
следващ.
- А само граматика ли се
учи в часовете по руски език?
- Не, разбира се. Грама–
тиката играе спомагателна
роля. Основната цел е уче–
ниците да могат свободно да
общуват на езика, който изу–
чават, да четат и да пишат. В
часовете по руски език учени–
ците не само изучават езика,
- Чувал съм, че по-големите ученици се за– но и се запознават с живота в Русия, с нейната
трудняват при изучаването на руската граматика. история и култура. Нашето училище дава въз–
Особено ги плашат падежите. Вярно ли е това?
можност отлично да се научи руски език.
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- Мно–
го ми ха–
ресва учеб–
никът,
по
който учим
– „Друзья”!
С
интерес
разглеждам
красивите
илюстрации
в него и дори се опитвам да чета и разбера за
какво пише в уроците напред. Изненадах се, че
авторите на този учебник са учители от нашето
училище. Трудно ли Ви беше да го напишете и
как се почувствахте, когато видяхте първия си
отпечатан учебник?
-	 Учебникът „Друзья” за пети клас е един
от деветте учебника по руски език, които напи–
са нашият авторски колектив. Дългогодишният
опит на четиримата учители по руски език в учи–
лището - Красимир Ангелов, Мария Николова,

Надя Паунова и Васка Гуджева - беше обединен
в издадената от Издателство “Летера” - Плов–
див през 2003 г. учебна система “Карусель“ за
втори клас на българското общообразовател–
но училище, съвместно с преподавателите от
ПУ “ Паисий Хилендарски “ (доц. Снежана Пей–
чева и гл. ас. Катя Ганева). Този учебник беше
удостоен със специалната награда на Европей–
ската група на издателите на учебници (EEPG)
на Международния панаир на книгата в гр.
Франкфурт
– Германия
през 2004
г. и беше
признат за
най-добър
европейски
учебник по
чужд език
за начални–
те класове.

- Същият автор–
ски колектив създаде
и учебните системи по
руски език “Карусе–
ль” (ІІ-VІІ клас – първи
чужд език) и “Друзья”
(V-VІІ клас – втори
чужд език) 2003 – 2008
г. Почувствахме голя–
мо удовлетворение,
когато видяхме пър–
вия си отпечатан учеб–
ник и голяма радост,
когато започнахме да
получаваме положителни отзиви за учебниците
ни от учители по руски език от цялата страна.
През 2006 г. за принос в развитието на образо–
ванието Общинският съвет на гр. Пловдив удос–
тои авторския колектив от ОУ “Алеко Констан–
тинов” с почетната награда - “Значка на град
Пловдив”.
- Защо в часовете ни по руски език идват
студенти?
- От 1991 година училището ни е методична
база за обучението на студенти по руски език
към Пловдивски университет ”Паисий Хилен–
дарски”.
- Доволни ли сте от работата на петокласниците, на които преподавате руски език?
- Учениците в групите ЗИП по руски език
работят с голям интерес и желание и отчитат
много добри и отлични резултати.

- Има ли ученици от нашето училище, които
да са участвали и печелили конкурси, състеза–
ния и олимпиади по руски език?
- Да, през лятото на 2004 г. на ХІ Между–
народна олимпиада по руски език за ученици
в гр. Москва ученичката Жанна Емилова Ти–
берова от VІ клас достойно представи нашето
училище и получи бронзов медал. През 2007
г. ученичката от VІ клас Любов Череш стана
победител в Националната олимпиада по руски
език в своята възрастова група, а през 2009
г. Геника Михалска победи на олимпиадата по
руски език – областен кръг. С особен успех
сред ученици и родители се ползват театрални–
те постановки на английски и руски език. През
2007 г. на VІІ Национален преглед на детски–
те театрални колективи “Я говорю по-русски”
младите артисти от нашето училище получиха
диплом “За най-добра интерпретация на руска
народна приказка”.
- Ние ще се радваме да видим Русия. Дали
това е възможно?
- Много е вълнуващо да видиш отблизо жи–
вота на страната на изучавания език, да общу–
ваш с хората, да разбираш звучащата наоколо
реч. Имаме идея да осъществим екскурзия до
Москва или Санкт-Петербург.
- Г-жо Николова, благодаря Ви за интервю–
то! Пожелавам на учениците, които са избрали
да учат руски език, да го научат много добре,
защото както разбирам от разговора с Вас, той
е много важен.

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА
Връх Мусала
ни показват, че това място от векове се
е считало за специално и богоизбрано.
Великата Рилска пустиня! Така я ви–
дял Иван Вазов, докато бродил из ска–
листите върхове на красивата планина.
Така спонтанно възкликва всеки след
него, тръгнал да броди из най-високи–
те и части. Всъщност, каквито и думи
да изпише човек за приказните гледки
на Рила, те никога няма да стигнат, за
да обрисуват това, което виждат очите.
Каквито и снимки да се направят, те няма
да покажат това, което пълни душата.
Връх Мусала със своите 2925 м височина,
заема първо място не само в България, но и на
Балканският полуостров.
По-висок е само с 8 метра от известния си
съсед - връх Олимп, Гърция.
Намира се в източните дялове на Рила
планина, която също заема първото място на
Балканския полуостров и се нарежда на шесто
място в Европа по височина след Кавказ, Алпи–
те, Сиера Невада, Пиринеите и Етна.
Името му произлиза от „Мус Аллах“- „Пътят
към Аллах“ или ,,Път до Бога”. И двата превода
Историята на изкачването на върха се губи
някъде в древността. Предполага се, че през
181 г. пр. н. е. Филип Македонски е изкачил
Мусала.
Първото зимно изкачване на Мусала е из–
вършено през 1923 г. от малка група от со–
фийското туристическо дружество “Алеко Кон–
стантинов”, ръководена от известния писател,
изследовател и планинар Павел Делирадев.
В подножието на Мусала се намира и найстарият курорт в България – Боровец. Оттам
тръгват и маршрутите за изкачване на висо–
кия връх.
Най-лесният от тях е от Боровец да взе–
мете кабинковия лифт и за около 20-25 ми–
нути ще стигнете до местността Ястребец.
Ако огладнеете, горе ви чака заведение с
прилична кухня и невероятна панорама. От–
там до хижа Мусала се стига за около 45-60
минути по черен равен път.Разходката не е
никак изморителна, даже е приятна.
От хижата тръгва пътеката към върха.
Изкачването трае между 2-3 часа и не е осо–

бено трудно. Горе е доста хладно, а слънцето
изгаря кожата почти неусетно, така че носете
дебели дрехи и крем против изгаряне.
На върха е доста оживено – там се намира
метеорологичната станция, а също и още едно
местенце, където можете да се освежите с чай
или кафе.
Слизането е доста по-лесно от изкачване–
то. Щом стигнете до хижа Мусала, може да из–
берете между два маршрута – да слезете до
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Боровец с лифта, или пеш. Пътеката ще
ви отнеме около 3-4 часа и си е сериозно
предизвикателство. Тя се спуска заедно с
река Бистрица надолу, като на едно място
пътека и река се пресичат.
Ако пък не сте от туристите ентусиас–
ти, вместо да се качвате до Върха, може
просто да се отпуснете на някоя пейка
до хижа Мусала, да похвърляте камъчета
в езерцето до нея и да се припичате на
слънцето. Както и да решите да прекарате
времето си там, въздухът и красивата при–
рода ще ви заредят с много положителна
енергия и чувство за удовлетвореност.
Зорка Христова – начален учител

Знаете ли, че ...
Цар Иван Александър
На 17 февруари 1371 г. умира българският цар Иван Александър. Редом със Стефан Душан и Йоан Кантакузин, Иван Александър е една от най-влиятелните фигури в историята
на Балканския полуостров през 14 век.
И в а н
Александър
е последни–
ят българ–
ски владе–
тел, който
управлява
държавата
преди ней–
ното
раз–
деляне на две части - Видинско и Търновско
царство. Неговите синове Иван Шишман и Иван
Срацимир са владетелите, при които България
става част от Османската империя. Има сведе–
ния, че още по време на царуването му осман–
ската експанзия в Тракия засяга и България със
загубата на няколко крепости, сред които найвероятно са Пловдив и Стара Загора.
Иван Александър е син на Срацимир, дес–
пот на Крън, и Кераца Петрица. Възкачва се на
престола на 30-годишна възраст. Владее отлично
гръцки. Смята се, че може би нямало по-образо–
ван български цар от времето на Симеон Велики.
40-годишното му управление започва с
някои успехи, но липсата на достатъчно во–
енна сила осуетява неговите по-късни поли–
тически планове.
С идването си на престола Иван Алек–
сандър установява мирни отношения с новия
сръбски крал (цар от 1346 г.) Стефан Душан
(1331-1355), който се жени през 1333 г. за
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една от сестрите му - известната царица Еле–
на Българска.
Първият период (1331-1364) от царуването
на Иван Александър е успешен - воюва с Ви–
зантия, подпомогнат от монголски наемници,
и заличава последиците от катастрофалната
битка със сърбите при Велбъжд (28 юли 1330),
възвръща земите между река Тунджа и Черно
море (след битката при Русокастро, 18 юли
1332), използва византийските междуособни
борби (1341-1347), за да получи (1344) Пловдив
и 8 крепости в Родопите.
Българските опити за разширение в Тракия
карат византийските императори да потърсят
помощта на турските емири. На 7 юли 1345 г.
при крепостта Перитор турци и византийци раз–
биват войската на Момчил, който по това време
е успял да отдели Родопите като свои незави–
сими владения, които след това са загубени за
Второто Българско царство.
Във войни с нахлуващите от юг турци за–
гиват престолонаследниците Иван (1349 г.) и
Михаил (1355 г.). След смъртта на първите му
синове Иван Александър присъжда Видин като
наследствено владение на сина си Иван Сраци–
мир.
По-късно се развежда със съпругата си от
влашки произход и се жени за еврейката Сара,
покръстена като Теодора. Нейният син Иван
Шишман е определен за наследник на царство–
то в Търново.

В стремежа си да избегне вътрешни кон–
фликти, Иван Александър сам спомага за тери–
ториалната раздробеност и по-късен упадък на
неговата държава.
Иван Александър е смятан за меценат и
покровител на книжнината и изкуствата. Освен
че поддържа вече създадени църкви и манасти–
ри, той основава редица нови. Според предани–
ята, само на територията на Софийска област

са създадени повече от 14 църкви и манасти–
ри, едни от които са Драгалевският манастир
„Св. Богородица Витошка“ в предградията на
София и Кремиковският манастир „Св. Георги
Победоносец“.
Лондонското четвероевангелие, един от
най-красивите български писмени паметници, е
създадено по поръчка на цар Иван Александър.
Евангелието е дело на монаха Симеон.
Таня Пилева - библиотекар

ЛЮБИМИ МЕСТА В НАШИЯ ГРАД
Етнографски музей – Пловдив
Куюмджиевата къща
Идеята за създаване на етнографски музей
датира от края на 1891 г. След четвърт век по
предложение на Стою Шишков – учител, изсле–
довател, журналист и издател – местната ад–
министрация решава да се създаде Окръжен
музей. Неговата основна цел е събирането на
материали, свързани с миналото и настоящето
на Пловдивски регион в историческо, икономи–
ческо, художествено и битово отношение. На–
чалото е поставено на 22 януари 1917 г., когато
в Окръжната палата (дн. Община Пловдив) е
свикано съвещание, на което е решено “да се
учреди при Постоянната комисия един Окръ–
жен музей”. Правилникът на музея е одобрен
на 20 юли с.г. и съгласно него музеят започва

работа с директор – Йордан п. Георгиев и секретар – Стою Н. Шишков.
Следва период на събирателска работа,
фотозаснемане, популяризаторска дейност.
Към 1930 г. музейните ценности са над 500.
През 1931- 32 г., въпреки аргументираната съпротива на Стою Шишков, от съображения за
икономии, администрацията прехвърля това
скромно имущество към Народна библиотека
и музей – Пловдив. През 1938 г. по инициати–
ва на кмета на града Божидар Здравков е по–
ставено второто начало на съвременния музей:
най-представителната къща на възрожденския
Пловдив – Куюмджиевата, е определена за Об–
щинска къща-музей.

Едно от най-живописните кътчета в старин–
ната част на Пловдив е около източната град–
ска порта – Хисар капия. Великолепната фасада
на Куюмджиевата къща е част от оформения
около Хисар капия архитектурно-исторически

ансамбъл. Сградата е построена още през 1847
г. и въплъщава красотата на архитектурното
изкуство през Възраждането. Създадена е от
майстор хаджи Георги от село Косово, Смолян–
ско – един от родоначалниците на модерната
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барокова архитектура у нас. Тя е типичен пред–
ставител на пловдивската симетрична възрож–
денска къща. Специалистите я определят като
връх на бароковата архитектура у нас.
Неин собственик е Аргир Куюмджиоглу –
богат пловдивски търговец.
Сградата е разположена върху 570 кв.
м площ и се състои от две части: централна
жилищна част и пристройка – крило, което
се простира на югоизток. Заради големината
си, постройката била наречена от пловдив–
чани „Царската къща“. Тя има четири етажа,
12 стаи (всички с уникални дърворезбовани
тавани) и над 130 прозореца.
И на двата надземни етажа има големи са–
лони, около които симетрично са разположени
по шест стаи. Всяка стая е с красив резбован
таван, по няколко алафранги, много вътрешни
и външни прозорци с капаци. В къщата има и
120 лампи. Интересна е ярката декоративната
украса по стените и между стената и тавана,
който е с повдигнат холкел на височина около
5 м., изработен от липа и ела.

Особено възхищение буди представителни–
ят приемен салон на втория етаж с размери 21
м дължина и 9 м ширина, издаден дъгообразно
под портика към двора. Централната му част е
овална, с дъсчен таван, издигнат чрез изписан
холкел, който крепи покривната конструкция.
Югоизточното крило е издигнато върху древна–
та римска крепостна стена и е неразделна част
от ансамбъла на Хисар капия. Надвесено е жи–
вописно над нея, сякаш иска да прошепне тайна
на Георгиадиевата къща. Просторната сграда
има висок сутерен, който откъм улица „Стръм–
на“ е двуетажен, поради големия наклон. В из–
бите е изградена щерна за вода и скривалище,
по-късно приспособено като мазе.
Най-напред се влиза се в просторен и озе–
ленен двор, с фонтан вдясно и зелена магно–
лия над него. Вляво е експонирана тежката
порта на разрушения Куршум хан. Фасадата
на къщата е уникална. Кобиличната форма
на стрехите придава приказна красота, на ко–
ято всеки минувач по калдъръма може да се
наслади чрез оставения в зида отвор, препречен с решетка от ковано желязо.

Заради характерните си външни архитектурни форми и красивата украса, къщата е
обявена за „народна старина“ през 1927 го–
дина. През 1938 г. по инициатива на кмета
Божидар Здравков Пловдивската община и
Министерството на народното просвещение
подписват протокол за създаване на Общин–
ска къща-музей. . През 1949 г. тя е преиме–
нувана в Народен етнографски музей, чийто
приемник сега е Регионален етнографски му–
зей – Пловдив.
Особен колорит на музея придава голя–
мото платно на Иван /Ян/ Мърквичка, кое–
то веднага грабва посетителя щом прекрачи
прага на къщата. Картината е озаглавена Па–
зар в Пловдив и показва пъстротата на пловдивското население към края на ХХ в.
През 1952 г. е открита постоянна екс–
позиция, обновена изцяло десет години покъсно. Експозицията показва богатата мате–
риална и духовна култура на Пловдивския

край, обхващащ исторически територията
между Стара планина и Средните родопи и
от горното течение на Марица до Чирпански–
те възвишения. Проследено е развитието на
селското стопанство, занаятите и търговията.
Представено е голямото разнообразие на на–
родната култура - облекло, тъкани, шевици,
музика и танци на основните етногжрафски
групи в региона - рупци и тракийци.
Днес над 40-те хиляди експоната са обо–
собени в шест фонда: „Селско стопанство”,
„Занаяти”, „Тъкани и облекло”, „Мебели и
интериор”, „Музикални инструменти и обре–
ден реквизит”, „Произведения на изобрази–
телното изкуство”. Оформени са фототека,
научен архив и библиотека.
3D разходка из музея:
http://bvstudiobg.com/tours/objects/
ethnological_museum/

Таня Пилева - библиотекар
по материали от:
http://www.anonce.bg/articles/view/Kuiumdjievata_kashta
http://ethnograph.info/front/house.php
http://www.referati.org/kuiumdjievata-kyshta-etnografski-muzei/47213/ref
http://bvstudiobg.com/tours/objects/ethnological_museum/
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ОХРАНА
Справка
Относно: Констатирани и предотвратени нарушения от охраната на територията на учебното
заведение за периода 9 февруари – 15 февруари 2011 г.
През изминалият период не са регистрирани инциденти.

ДЕЖУРСТВО
През седмицата дежурни класове бяха:
4 а клас – кл. р-л В. Делчева
7 б клас – кл. р-л С. Куртева

Среден курс
6в клас с кл. ръководител Роза Зафирова
6г клас с кл. ръководител Галина Минева

Дежурните ученици изпълняваха отговорно
своите задължения.

Най-чиста класна стая за месец януари:
Начален курс
1а клас с кл. ръководител Виктория Стойнова
4а клас с кл. ръководител Вилиана Делчева

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:
Начален курс
4а клас с кл. ръководител Вилиана Делчева

Среден курс
5б клас с кл. ръководител Юлия Ковачева
5в клас с кл. ръководител Даниела Генчева

РЕФЕРЕНДУМ

СЪОБЩЕНИЕ
На 26 февруари (събота) – 14.30 ч. в училище „Алеко Константинов” ще се проведе кон–
курс за подбор на участници в Празници на българското слово и българското дете (Начална
школа по творческо писане за деца с литературни възможности и интереси).
Обучението ще се провежда от хабилитирани преподаватели от ПУ„Паисий Хилендар–
ски”, а празникът ще бъде излъчен по телевизията.
Наградата – творческа почивка в Калофер.
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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