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Отг. Димитър Илчев

Националната олимпиада по
български език и литература е
най-престижното състезание за
учениците от седми и дванайсети клас. Те единствени имат право да се състезават на Националния кръг, до който се допускат
след допълнителна селекция от
национална комисия. На 23.04.
2016 година в град Хасково премериха сили на финалния кръг
най-добрите 29 ученици от цяла
България. С гордост споделям,
че сред тях бе и Стефан Трендафилов от 7б клас. Нека му пожелаем от сърце успех и дано да
бъде един от тримата с отлична оценка, която ще му даде правото да бъде приет без конкурсен изпит в
профилирана гимназия.

Силвия Милева-учител по български език и литература
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На 26.03.2016 г. в ЕГ ,,Пловдив” се проведе
областният кръг на шестото Национално състезание по спелуване на английски език “Spelling
bee”. В първата част се състезаваха участниците
завършили на второ място на училищния кръг, а
във втората - победителите от училищния кръг.
ОУ „Алеко Константинов” бе представено то
Зарина Илова от VІ в клас и Ярослав Докузов от
VІ г клас.
По регламент всяко от състезанията премина в три етапа. Първи етап включваше 8 кръга,
в които участниците трябваше да спелуват думи
от предварително изготвен списък от 700 думи. Втори етап включваше 4 кръга - всеки трябваше да
преведе думи от български език на английски език и да ги спелува. На третия етап от състезанието
децата трябваше да спелуват думи извън предложения списък.
В първото състезание Ярослав Докузов успя да пребори 28 от участниците и се класира на 1
място. Той ще представи училището ни на Националния кръг на състезанието, което ще се проведе
през месец април в град София. Във втората част от състезанието Зарина Илова след оспорвана битка с 27 деца грабна престижното 3 място.
Браво, деца! Гордеем се с вас!

Стела Куртева- учител по английски език
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ОТНОВО ОТИВАМЕ НА НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО!
Момчетата от училищния отбор по хандбал показаха характер и воля, като победиха много силни съперници по пътя към републиканското първенство. Като победители в областното първенство,
те се изправиха срещу първенците на областите - Смолян и Пазарджик. Отборната игра и силната
мотивация ги направиха отново победители. Това ги изправи пред ново предизвикателство - среща
с отбора победител от Софийска, Благоевградска и Кюстендилска област.
И отново победители! Браво момчета! Успех на националното първенство с Горна Оряховица!
Освен, че АЛЕКОВЦИ са добри в ученето и спорта, те доказаха, че са и съпричастни към болката
и проблемите на хората.
Децата от отбора събраха средства за подпомагане на чудесна кауза - Георги - дете на тяхната
възраст, страдащо от мускулна дистрофия. За лечението му са необходими много пари, с които той
и майка му не разполагат.
АПЛОДИСМЕНТИ, ДЕЦА, СЪХРАНЕТЕ ЧОВЕШКОТО, ДОБРОТАТА И ОТЗИВЧИВОСТТА СИ!
Людмила Парапанова, Галя Минева- учители по физическо възпитание и спорт
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Кампания „Вместо Дрога”
Скъпи приятели,
Искаме да ви представим кампанията на Училищния парламент, която проведохме през последните две седмици на месец април, и която нарекохме „Вместо Дрога”. Всички ученици от 5, 6 и 7
клас имаха възможност да се запознаят с опасностите, които крият наркотиците, от занятията в часа
на класа, в които ни гостуваха психолози от ПИЦ към ОСНВ и доброволци от Фондация „Младежи
на кръстопът”.
Нашето послание към вас е: Не посягайте никога към наркотиците! Не опитвайте! Усещането за
подобряване на настроението, отпускане и щастие е измамно и кратко. После започват проблемите. Има десетки начини да се забавляваме и да се чувстваме добре. Радост, усмивки и позитивни
преживявания ни носят приятелите, семейството, срещите, музиката, филмите, танците, разходките, тренировките, разговорите, споделянето, игрите, спорта, партитата, пътуването, рисуването, моделирането, конструирането, геймърството, четенето, писането, фантазирането... изобщо творчеството, модата, природата, цветята, домашните любимци, екскурзиите, приключенията, подаръците,
изненадите...и вие ще предложите още много идеи.
Бъдете себе си! Не се опитвайте да се променяте, за да се харесате на някого.
Забавлявайте се, но го правете разумно, с грижа за себе си и за другите!
Учениците от Училищния парламент
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22 АПРИЛ - ДЕН НА ЗЕМЯТА

Всяка година - на 22 април цял свят чества Деня на Земята. Различни дейности за опазването на
природата в този ден целят да обединят хората на планетата в защита на околната среда.
Тази година се навършват 46 години от първото честване на Деня на Земята. През 1970 г. на този
ден движението дава израз на зараждащото се гражданско самосъзнание, насочващо вниманието
към екологичните проблеми.
През 1990 г. празникът на планетата е обявен за международен, а България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят всички хората в защита на околната среда. Този
ден се счита и за началото на съвременното екологично движение. Много страни по света прегръщат идеята, приемат закони и конвенции, стремят се активно към подобряване на средата, в която
живеем.
И днес продължаваме да живеем така все едно имаме на разположение ресурсите на планета и
половина. Сечем дървета и ловим риба по-бързо отколкото могат да се възстановят техните запаси.
Промишлеността произвежда повече вредни емисии отколкото горите и океаните могат да неутрализират. Останалото взимаме назаем от бъдещите поколения.
Учениците от 6 клас отбелязаха деня на Земята, като изработиха постери и в часовете на класа
бяха представени различни презентации.
Юлия Ковачева- учител по биология
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Клуб „Млад огнеборец“
И през тази учебна година продължи дейността на клуб „Млад огнеборец” в нашето училище. Сбирките, се провеждаха под ръководството на обучаващия инспектор
Владимир Николов от Първа районна служба за пожарна безопасност и защита на населението и на
г-жа Васка Гуджева.
Районното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” се проведе
на 27 април на лекоатлетически стадион „Пловдив”. Участваха пет отбора. Нашите деца се класираха на достойното ІІІ място и получиха Грамота за участие и успешно представяне. От училището ни
се състезаваха десет ученици от Vб, Vв, VІа, VІв и VІг клас: Георги Георгиев Робов, Стефан Станиславов Хубенов, Александър Георгиев Добрев, Елена Атанасова Димитрова, Георги Стоянов Самоходов,
Даниел Хачик Нерсесян, Методи Кирилов Спасов, Ангел Махер Стойчев, Ирина Ефремова Арнаудова и Надя Романова Романова.
Надпреварата беше в дисциплините ,,Бойно разгръщане на състезателна пътека” и ,,400 м щафетно бягане с препятствия”. Нашият отбор показа много добри умения за боравене с пожарникарска техника: правилно скопчаване на шлангови линии, преодоляване на трап и тунел, пълнене на
резервоар-мишена с кофпомпа, връзване на възли, поставяне на противопожарни съоръжения.
Освен всичко, което научиха за състезанието, децата разбраха, че най-важното е да бъдат единни, да бъдат задружни, да си помагат, да бъдат един екип.
Васка Гуджева - ръководител на клуб „Млад огнеборец“
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,,ФОРТИСИМО В КЛАС”
На 20 април учениците от четвърти клас посетиха заключителния концерт на Държавна опера
- Пловдив "Фортисимо в клас ". С атрактивния водещ Александър Сано те обиколиха музикалния
свят. По време на пътешествието слушаха творби на Бетовен, Чайковски, Мусоргски. Под диригентството на Максим Ешкенази, симфоничният оркестър ги пренесе във вълшебния свят на музиката.
Изпълненията на солистите Хари Ешкенази и Адриана Николова - Печенката изпълниха залата с
бурни аплодисменти.
Класните ръководители на четвърти клас
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Яна Панова

За авторката
Яна е на девет години и е от Пловдив. Пише от малко повече от година. Ученичка е в ОУ,,Алеко
Константинов”- 3 клас. Текстовете й са редактирани само пунктуационно.
Писател
Да бъдеш писател е трудно,
но с дълбок е произход това.
Затова славим Шекспир и Ботев
далеко из нашата земя.
Защото във нощите тъмни,
когато звездите трептят,
към страници тихи и буйни
всички глави ще сведат.
Февруари, 2016 г.
Други:
Разкази –,,Къщата от улица,,Смелост””,,,Хората и вълшебната птица”,
,,В самотната гора”
Стихотворения - ,,Леля Бест”, ,,Сняг”,,Война”,,,Детски спомен”,,,Кавалът”
Блогът на Яна Панова е на интернет адрес : yanapanova.com

Училище за родители

Децата и наркотиците
Наркотиците са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Те са част от
цивилизацията, културата и митовете и присъстват в живота ни, независимо дали приемаме
съществуването им или не. Наркотиците “проникват” навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях. Многомилионната армия на консуматорите на дрога непрекъснато расте и което е
по-страшно, непрекъснато се подмладява. Съществуват много и различни видове наркотични вещества, обединени в отделни групи : амфетамини, екстази, инхаланти, кокаин, канабис,
психоактивни медикаменти, халюциногени /психоактивни гъби, LSD/, хероин. Наркотиците
непрекъснато се обновяват. Веднага след забраната на определен наркотик се появява нов.
Така наречените дизайнерски наркотици са вещества, създадени чрез модифициране на съществуваща химическа структура с цел заобикаляне на мерките за контрол на наркотиците и
засилване на ефекта на веществото. Създадените нови субстанции са извън списъка на забранените вещества и по силата на това, стават законна дрога. Така е възможно и някои млади
хора използват дори наркотици, до които има свободен достъп. Тези вещества се продават
законно в интернет и в различни магазини. Проблемът със злоупотребата с наркотици е изключително сериозен, но не трябва да забравяме и да ползваме срещу него информацията и
знанието, превенцията и лечението. Какво трябва да знаят родителите, за да предпазят своите
деца?
Още в предучилищната възраст на децата започва изграждането на отношения на доверие и взаимно зачитане, толкова важни във възрастта на пубертета. Необходимо е да помним,
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че отношението към някои модели на рисково поведение, като употребата на цигари и алкохол, се формира както от думите ни, така и от нашите постъпки.
Началната училищна възраст е времето за първите разговори за рисковете от употреба на
наркотици. Трябва да помним и характерното за тази възраст желание на детето да утвърди
себе си като самостоятелна личност. Децата в тази възраст е трудно да оценяват сами последствията от своите постъпки. За тях е по-важно това, което се случва “тук и сега”. Въпреки това,
те осъзнават необходимостта от правила и приемат ограничения.
Пубертетът е решаващият период, в който трябва да отделите особено внимание на общуването с младежите, за да изградите ценностна система, изключваща наркотиците. Младите
хора са лесно податливи на разнопосочни влияния, склонни са към рисково поведение. Личността се развива изключително бързо, понякога взривно, с резки промени на емоционалните нагласи - от добра оценка за себе си, за семейството, за приятелския кръг и за училището,
младежите потъват в несигурност, съмнения и напрежение.”Групата” има съществена роля
при изграждането на цялостното възприемане на света, определя начина на обличане, музикалните предпочитания, заниманията в свободното време, отношението към наркотиците.
На вниманието на родителите предлагаме някои важни принципни положения, с които е
добре да се съобразяват в общуването с децата:
Бъдете реалисти за възможността вашите деца да бъдат въвлечени
в употреба на наркотици.
a Създайте атмосфера на разбирателство, която да предразполага към общуване и откровен разговор.
a Бъдете откровени за това как се чувствате.
a Изслушвайте внимателно.
a Бъдете гъвкави, склонни да постигате разумни компромиси.
a Дайте възможност на детето да говори и да аргументира позицията си.
a Приемайте сериозно идеите и чувствата на децата си.
a Помагайте им да вземат решения.
a Не се стремете да наложите на всяка цена своята позиция.
a Не бъдете нападателни. Не критикувайте постоянно.
a Не демонстрирайте, че познавате темите, за които нямате достатъчно информация.
a Проявете интерес. Задавайте насочващи въпроси, за да си изясните мнението на детето.
a Правете изводи едва след като сте изслушали всичко.
a Обърнете внимание на съдържанието, а не на начина, по който говори детето.
a Бъдете внимателни с употребата на емоционално наситените изрази. Пазете се от думи
или фрази, които могат да предизвикат тревожност и негативни емоции.
a Открийте общи теми и мнения.
a Открийте близки гледни точки, за да постигнете взаимно приемане и разбиране.
Здравка Петрова – педагогически съветник

Акция ,,Жълти стотинки"
Акция ,,Жълти стотинки" всяка година доказва, отново и отново, че когато сме заедно и даряваме за благородна кауза, резултатите са много по-големи от очакваните !
От години учениците на училище „Алеко Константинов” са сред най-активните участници в акцията.
Градът, за който ще отидат събраните до 6 май 2016 г. стотинки, е Видин.
Нина Търева – начален учител
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

,,ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЗА КНИГИТЕ”СРЕЩА С ПОЕТЕСАТА ЦВЕТА МИХАЙЛОВА
През месец март 2016 г. ученици от четвъртите класове се срещнаха с един изключителен човек – пловдивската поетеса Цвета Михайлова. Кадифеният й глас ги привлече още в самото начало,
когато вместо да говори за себе си, тя започна с въпроси към тях – как се чувстват в последния етап
на началното си образование, какви теми ги вълнуват, трудно или лесно се справят с учебното съдържание и други. Продължи със спомени за своето време, за нейните мечти и копнежи, за това
колко непредвидим понякога е животът. Даде пример как от инженер – химик е станала писател.
Сподели това, че човек може и е добре всяка по-силна емоция да изразява писмено: личен успех,
надежда или стремеж към нещо, разочарование от друго, загуба или обида и т.н. Всичко това събуди доверието на децата и те откровено споделяха мисли и впечатления с гостенката.
Когато дойде време за поезия, г-жа Михайлова отново даде превес на слушателите. Прочете
няколко свои произведения, разказа за други и ги покани те да представят нещо свое, което са
съчинили. Това се оказа най-вълнуващият за всички момент. Отначало малко плахо, но след това
желанието на голяма част от тях да прочетат свои стихове се отприщи като лавина и ние, учителите,
както и самата авторка, останахме изумени от тази активност, от желанието да покажат какво могат
в това отношение. Някои деца бяха написали четиристишия буквално преди срещата. Явно и за тях
беше изненада това, че когато човек е мотивиран и не се бои да опита, нещата не са невъзможни.
Разделихме се с г-жа Михайлова с чувство за пълнота, за щастие и надежда в бъдещето.

Елена Пенишева – библиотекар
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23 април – Световен ден на книгата и
авторското право
Като събитие този ден е стартирал още през 1923 година от книжарници в град Каталуния,
Испания, в чест на писателя Мигел де Сервантес, който е починал на тази дата. Тя се свързва още с
имената на писателите Уилям Шекспир, Мигел де Сервантес, художникът Инка Гарсиласо де ла Вега
/починали на нея/ и с рождението на Морис Дрюон, Владимир Набоков и Мануел Валехо. Посветен е на всички четящи хора и се отбелязва с цел популяризиране на четенето, книгоиздаването
и защитата на авторското право. Нека всички да открием удоволствието от книгите и да покажем
уважение и към незаменимия принос на авторите, преводачите и издателите.
23 април ОУ,,А. Константинов” отбеляза с няколко инициативи: Включихме се в Националния
маратон на четенето с четене на текстове от Чичо Стоян и Хенрих Сенкевич, които избрахме по
повод на техни кръгли годишнини; участвахме в кампания ,,10-те най-четени книги от пловдивските ученици” и определихме резултатите от нея; продължава традиционната кампания ,,Подари
книга на училищната библиотека, за да я прочетат и другите”; организирахме ежегодния Парад на
приказните герои за децата от начален етап; ,,Вълшебното зарче” - литературна игра с ученици от
ПИГ 5-6 клас; театрална група от 2 б клас, с ръководител Мариана Найденова, участва в конкурс за
драматизация на литературен текст с приказката ,,Дядо и ряпа”; с четвъртите класове в час по извънкласно четене се забавлявахме с ,,За книгите и още нещо”; витрини.

ПИГ 5-6 кл Литературна игра "Вълшебно зарче"
Елена Пенишева – библиотекар
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищно настоятелство „А. Д. Карнеги”
Училищното настоятелство към ОУ „Алеко Константинов” е учредено преди 20 години на 18 април
1996 г. като сдружение за осъществяване на програми в областта на образованието, науката, изкуството
и социалните дейности. То e първото законно регистрирано настоятелство в България и има за цел организиране и осъществяване на инициативи за утвърждаване и развитие на българската национална самоличност и духовна култура, в духа на общочовешките демократични ценности.
Училищното настоятелство е организация, чиято висша цел е да създаде общество от възпитаници,
преподаватели и родители на ученици на ОУ „Алеко Константинов”, както и от всички приятели и привърженици на идеята за едно модерно и демократично образование.
Училищното настоятелство работи в различни направления за постигането на своите задачи. От една
страна негова цел е популяризиране на формите, методите и резултатите от обучението. То участва активно в процеса на подготовка на квалифицирани професионалисти в сферата на образованието. Училищното настоятелство съдейства за идентифициране на талантливи ученици и подпомага развитието на
дарбите и способностите в сферата на науката, изкуството и спорта, както и свободния обмен на идеи и
информация, на научни знания и интелектуални ценности.
Членове на Настоятелството са бивши и настоящи родители, бивши възпитаници на училището, бивши и настоящи преподаватели, общественици и граждани, споделящи идеите и целите на сдружението.
Учредители на УН „А. Д. Карнеги” са Гено Славов, Анна Иванова, Ангел Стоев, Евелина Божикова, Антоанета Томова, Иван Бояджиев, Григор Станков, Дарина Ковачева, Майа Георгиева, Костадинка ЩереваГагова, Красимир Ангелов.
Първото събитие, организирано от Училищно настоятелство „А. Д. Карнеги” е проект Благотворителен пролетен бал, чийто девиз е „Светлина в училищния двор”. Този проект цели от една страна взаимно
опознаване на родителите и приятелите на ОУ „Алеко Константинов” и популяризиране на дейностите на
Настоятелството, и от друга, събиране на средства за осветяване на училищния двор.
Благотворителният бал се провежда на 3 май 1996 г. в парк-хотел „Санкт Петербург”. Присъстват много родители, преподаватели, приятели на училището и официални гости, сред които кметът на града,
областният управител, зам. кметът на район Централен, началникът на РИО на МОН, консули, представители на НПО и др.
Прекарвайки приятно свободното си време в компанията на съмишленици и наслаждавайки се на концерта, представен от възпитаниците на ОУ „Алеко Константинов”, гостите на благотворителния бал даряват
средства за каузата. Събраната сума е използвана за осветяване на училищния двор.

Екип на вестника
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Кръжок ,,Вълшебство от думи"
Елен над слънце

Един елен се замислил какво ще стане, ако прескочи слънцето. Сети се затова, защото преди
много години една крава прескочила луната. Той дни наред скачал, скачал все по-нависоко, за да
може да прескочи слънцето.
За три дни успял до половината. След още пет дни еленът докоснал слънцето. С дни тренирал
и тренирал, но не можел да осъществи своята мечта. Но еленът не се отказвал. И на десетия ден се
случило чудото! Той успял да прескочи слънцето! Еленът бил много щастлив. Отишъл вкъщи и споделил своята радост с любимите си хора.
Ангелос Патсиос

Магаре върху елха

Еленът Рудолф беше болен. Някой трябваше да го замести. Дядо Коледа се огледа и видя магарето Джони, което беше завързано до работилницата. То беше приятел на джуджетата и теглеше каручката им, когато уморени от работата, те се прибираха по домовете си. „Идеално е!“ – помисли си
белобрадият старец. И Джони застана на мястото на Рудолф. Дългата обиколка по Земята започна.
Но как можеше едно магаре да се справи с работата на елен, и то ГЛАВЕН елен? Магарето бъркаше
посоките и адресите. Беше замръзнало от студ. То реши да се спаси, разбираше, че не става за тази
отговорна работа. Прегриза поводите, точно когато минаваха над една гора. Полетя надолу с пълна
сила и се спря на върха на една елха. Не можеше да помръдне. Игличките се бяха впили в тялото му.
От болка, Джони започна да реве с цяло гърло. В това време животните слагаха коледната украса
на всички елхи в гората.
- Я вижте каква коледна звезда си има тази елха! – възкликнаха те. – Но коя песен пее? Може
би „Тиха нощ, свята нощ“?
Горкият Джони! Но в Коледната нощ стават чудеса. Вие измислете края на тази история!
Дара Хаджийска

Виктория Стойнова- ръководител на кръжока

РЕФЕРЕНДУМ

Честит Великден!
Днес Христос възкресе
и на земята
радост и донесе.
Бият камбани,
всички са събрани.
За свята молитва
да се помолим да има мир на земята
и да са топли сърцата.
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ШАХМАТ

Пореден успех за младите ни шахматисти
Национално движение „Спорт за всички“ – „Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“ с подкрепата на Община Пловдив проведе в края на месец февруари традиционния шахматен турнир „Еверест“. 94 млади шахматисти от Пловдив, Бургас, Раднево и др. места, разпределени в 8 възрастови
групи, съответно за момичета и момчета - от детската градина до 5 клас включително, премериха
сили и излъчиха новите шампиони. В зала ,,Менделсон” на хотел ,,Лайпциг”, в приятна обстановка,
под ръководството на главния съдия Димитър Илчев и директора на турнира Александър Ламбрев,
се проведе една много оспорвана надпревара. Децата се бориха за престижно класиране в 7
кръга по 10 минути на швейцарската система.

Сребърен медал за Ивайла Найденова /отляво/ в групата до втори клас и сребърен медал
за Деница Велева в групата до 4 клас от ОУ,,Алеко Константинов” – гр. Пловдив
Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

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

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

aleko-online@oualeko.com
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