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24 май - Ден на българската 

просвета и култура и

на славянската писменост

„Спасявайки делото на св.св. 
Кирил и Методий, България е за-
служила признателността и ува-
жението не само на славянските 
народи, но и на света. И това ще 
бъде така, докато човечеството 
влага истинско съдържание в 
думите напредък, култура и чо-
вечност...“

— проф. Роже Бернар
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24 май е един от най-хубавите български национални празници. На тази дата честваме Деня на бъл-
гарската просвета и култура и на славянската писменост. С празника на буквите почитаме Светите братя 
Кирил и Методий - създатели на славянската азбука. 

Датата 24 май е станала празнична в календара преди много, много столетия. Денят на Светите братя 
бил отбелязван като църковен празник още през XI век, а като всенароден Ден на просветата бил честван 
за първи път през 1851 г. в гр. Пловдив.

Празникът на буквите е специална дата за всички нас. Където и да се намира, всеки българин пази 
спомена от жизнерадостната атмосфера в този майски ден.  

Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). Методий - през 810 г., а Кирил - през 827 г. До 
наши дни са достигнали сведения само за по-важни събития в живота им. Семейството на двама-
та братя било многочислено. Баща им,който се казвал Лъв, бил високопоставен военен управител, 
а майка им се казвала Мария. Тъй като Лъв починал рано, грижата за двамата братя поел чичо им 
Теоктисто - висш държавник във Византийската империя. С годините двамата братя си изгради-
ли авторитет на уважавани и начетени личности и изпълнявали важни държавни мисии: Кирил 
станал преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий бил назначен за игумен на 
манастира Полихрон.

През 855 г. братята създали глаголицата - славянската азбука. От 862 г. двамата се заели да 
популяризират християнството на славянски език във Великоморавия. Кирил починал в Италия на 
14 февруари 896 г. и бил погребан в базиликата "Св. Климент" в Рим. Методий продължил да раз-
простронява славянската писменост до смъртта си на 6 април 885 г. Двамата братя били обявени 
по-късно за светци и за духовни покровители на Европа.

В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1851 г. в 
епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров се ор-
ганизира празник на Кирил и Методий – създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран 
от Найден Геров – това е общият църковен празник на двамата светии. Във възрожденските източници 
първите известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май, се срещат в „Христоматия славянского 
язъка“ от 1852 г. на Неофит Рилски. Денят на честването на двамата братя става най-яркия израз на нацио-
налната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата.

През 1857 г. празникът е почетен в българската църква „Св. Стефан“ в Цариград, заедно със служба 
и за Св. Иван Рилски. На следващата 1858 г. този ден е отпразнуван и в Пловдив с тържествена служба в 
църквата „Света Богородица“, а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и 
делото на Кирил и Методий. Празникът започва редовно да се отбелязва в Шумен и Лом, от 1860 г., в Ско-
пие от 1862 г., във Варна от 1863 г.. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли 
Кирил и Методий. В София празникът е организиран от учителя Сава Филаретов.

По време на борбите за църковна независимост от началото на 18 век делото на Кирил и Методий е 
не стимул за противопоставяне на гръцката Вселенска патриаршия. След 1878 г. празнуването на Кирил 
и Методий се развива в 2 посоки. В свободна България той се ограничава до училищен празник. В Маке-
дония и Одринско, които са под юрисдикцията на Българската екзархия, той запазва функциите си и на 
демонстрация против османското управление, както и против асимилаторските домогвания на сръбската 
и гръцката пропаганда. Особено значение празникът на Кирил и Методий придобива след Първата све-
товна война.

След въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът се чества на 24 май по официал-
ния държавен календар, а по църковния литургичен календар този ден е на дата 11 май. През 1968 г. Бъл-
гарската православна църква, вече със статут на патриаршия, въвежда като литургичен календар т.нар. 
Новоюлиански календар, чрез който се премахва грешката на стария Юлиански календар. Така денят на 
Кирил и Методий се почита от църквата на 11 май по църковния календар. Но поради вече установена-
та гражданска традиция светското, гражданското и държавно честване остава на 24 май. За официален 
празник на Народна Република България 24 май е обявен с решение на Деветото Народно събрание на 
30 март 1990 г.

Химн „Върви, народе възродени“

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих „Върви, народе 
възродени“. Химнът е озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 14 куплета, от които днес 
се изпълняват най-често първите 6. Панайот Пипков създава музиката към химна на 11 май 1901 г. 

В други страни

През вековете Кирил и Методий се превръщат в символ на руската култура и обществени стремежи. 
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Те стават знаме на славянското възраждане и национална еманципация в Чехия и други славянски стра-
ни. Под влияние на българския култ те са възприети като светци от православната църква и извън славян-
ския свят, включително в съвременна Гърция. В края на ХХ в. папа Йоан Павел ІІ обявява двамата братя за 
„покровители на Европа“. Десетки народи, предимно в руското културно-политическо пространство през 
ХХ в. възприемат кирилица като писменост на своите национални езици. Сега 11/24 май се отбелязва в 
много държави Русия, Украйна, Беларус, Македония, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и др.

24 май като празник на братята Кирил и Методий днес се отбелязва и в Русия (светски и църковно), 
Чехия, Република Македония (светски и църковно) и други славянски страни. В Русия се чества за първи 
път през 1986 г. (в тогавашния Съветски съюз) по инициатива на мурманския писател Виталий Маслов – в 
Мурманск е най-северната точка, където има паметник на братята Кирил и Методий.

Като църковен празник Денят на Кирил и Методи се празнува в Русия от 1863 г., а за ежегоден празник 
на славянската писменост и култура е приет от 1991 г. Както първото честване в СССР, така и следващите 
имат „столица на празника“ – град, в който са концентрирани тържествата по отбелязването му, това 
през различни години са градовете Мурманск, Киев, Минск и други, а от 2010 г. за постоянна столица на 
празника е избрана Москва.

24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий е официален 
празник и в република Македония, където се отбелязва подобно на празнуването му в България – с много 
цветя, песни и тържества на ученици и студенти. В центъра на Скопие има новопостроени монументални 
паметници на св. Кирил и Методий, както и на техните ученици – свети Климент Охридски и свети Наум. 
Такива монументални паметници има и в Охрид, където се пазят до днес мощите на учениците на Кирил 
и Методий – свети Климент Охридски – създателя на Охридската книжовна школа, и свети Наум.

В Чехия денят на Кирил и Методий е официален празник на 5 юли, когато недалеч от Бърно, на място-
то на столицата на Великоморавия, от 
която е останал само манастир, се съ-
бират хиляди хора да отбележат деня 
на братята. Паметник на Кирил и Ме-
тодий има на Карловия мост в Прага, 
а в катедралата Свети Вит на Пражкия 
град на витраж е пресъздадено делото 
на светите братя равноапостоли.

Ежегодно на 24 май българска дър-
жавно-църковна делегация се покланя 
пред гроба на св. Кирил в църквата 
„Св. Климент“ (San Clemente) в Рим, 
където български духовници извърш-
ват литургия, и е приемана от папата. 
През 2010 г. тази литургия е извърше-
на за пръв път съвместно от български 
и руски духовници.

Румънският парламент обяви със закон 24 май за Ден на българския език в Румъния.
  

Даниела Генчева - учител по история
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ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
И тази година нашите ученици отбелязаха по най-различен начин празника на училището ни

11 май – едни посетиха интересни места от нашия град, други предпочетоха среща с изкуството, 
трети  по традиция пътуваха до лобното място на Алеко Константинов –с. Радилово.

Народната приказка за Косе Босе, с любимите герои Кучето, Косето, Лисицата и едно дърво, 
което не иска да има приятели, е твърде добре позната вече на второкласниците. Сега те имаха 
възможността да я чуят още веднъж, но предадена  чрез майсторството на актьорите от Кукления 
театър. Понякога колкото и да се стараем,нищо не се получава, постоянно нещо се обърква и ни 
пречи да продължим напред. Друг път се чувстваме толкова самички, сякаш целият свят се е обър-
нал срещу нас. Как да се справим? На кого да разчитаме ? Как да победим лошото? 

С всичко това  се срещнахме в тази малко тъжна и много смешна история за приятелството. 
                                                      Класни ръководители – 2 клас

Учениците от третите класове посетиха Малката базилика. Там слушаха беседа за историята на 
археологическия паметник, разгледаха римски мозайки и филм за културно-историческите забеле-
жителности на град Пловдив. Най-силно впечатление им направи баптистерията - място, където  се 
е  извършвало кръщаването на християните.

 Елиана Щерева, Тодорка Тахчиева - класни ръководители на 3 а и 3 в клас
По повод Патронния празник на училището ни, ние, учениците от 4 клас, посетихме театралната 

постановка на театър,,Хенд” ,,Дон Кихот и Санчо Панса или нелепите приключения на Данчо Ман-
чев и Станчо Панчев”. Ето и  впечатленията ни от нея :

,,Хареса ми много, защото, освен че ми беше смешно, научих се и да не се предавам.”
,,Беше забавно, но това, че сцената през цялото време беше една и съща и повтаряха едни и 

същи неща по няколко пъти, не ми хареса.”
,,Беше много смешно . Имаше и интересни ефекти.”
,,Допадна ми това, че сравниха живота с влака. Излязох с усмивка.”
,,Беше много смешно, особено краят.”
,,Приключенията бяха рицарски.”
,,Останах много доволна.”

Класни ръководители – 4 клас и ученици, Ани Терзиева – класен ръков. на 3 б кл.

На 22 и 23.04.2016 г. в гр. София, зала 11 на НДК, 
се проведе Националният кръг на шестото състезание 
по правопис на английски език “Spelling bee”. След 
училищните и регионалните състезания от 6400 учас-
тници от цялата страна до финал стигнаха само 30 със-
тезатели. Представител на ОУ “Алеко Константинов“ и 
гр. Пловдив беше ученикът от 6 клас- Ярослав Докузов, 
който се представи достойно, получи грамота и купа за 
училището ни.

На 22.04.2016 г. финалистите и техните учители по-
сетиха Американското посолство, където бяха поздра-
вени от посланика на САЩ и аташетата от посолството. 
Самото състезание се състоя на 23.04.2016 г. Диктор 
беше г-жа Джийн Олсън - пресаташе на Американ-
ското посолство. Участниците показаха изключителни 
знания, самообладание и желание за победа. След 
4-часов оспорван маратон за първи път в историята на 
състезанието в България журито присъди 2 първи мес-
та. Всички финалисти ще посетят езиков летен лагер 
през месец юли.

Стела Куртева- учител по английски език

НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО
ПРАВОПИС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК “SPELLING BEE"
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Пред паметника на Щастливеца
Всяка година на 11 май ние, учениците от Основно училище „Алеко Константинов”, посещаваме 

паметника на Патрона на нашето училище,за да отдадем своята почит и уважение към писателя и 
общественика Алеко Константинов. През пролетта на 1897 г. – на 11май, деня на св. св Кирил и Ме-
тодий, докато пътува с файтон заедно със свой приятел от Пещера за Пазарджик, платени убийци 
край с. Радилово стрелят от засада и Алеко е убит. Политическото убийство разтърсва цялата страна 
и отнема на България талантливия писател, естета, демократа, хуманиста и идеалиста Алеко, когото 
властта ненавижда, а хората боготворят.

И тази година ние, учениците от пети клас, посетихме лобното място на Щастливеца. Почисти-
хме градинката, поставихме цветя и венци и разказахме за живота, делото и творчеството на Алеко.

                                      Мария Стоименова, Евелина Ангелова, 5 в клас
   
На 11.05.2016 г. по повод патронния празник на ОУ “Алеко Константинов“ учениците от 6 клас 

посетиха Експозиция “Българско книгопечатане“ в Стария град, която е посветена на историята на 
книгоиздаването в Пловдив и региона през втората половина на XIX и началото на XX век. От изне-
сената беседа шестокласниците научиха за етапите от развитието на учебното дело и издателската 
дейност  на Христо Г. Данов и Драган Манчов. Разгледаха уникални образци на печатната възрож-
денска книга, издания, учебни помагала, както и предмети от бита, лични вещи и кореспонденция 
на Христо Данов и неговото издателство.

Класни ръководители на 6 клас
В празничния ден посетихме музея на голе-

мия български възрожденец Христо Г. Данов. 
Там разгледахме дома на книгопечатането, на-
миращ се в двора на къщата, който се състои от 
две стаи. В едната е разположена печатна маши-
на, на която в онези времена са били отпечатва-
ни книжните пособия, а другата е превърната в 
книжарница, където са се продавали помагала, 
свързани със светските науки.

След това посетихме дома му. Едната от ста-
ите представляваше класна стая с подредени чи-
нове, бюро, географски карти, поставка за бук-
вите и други ученически помагала. В останалите 
имаше много негови портрети и лични вещи.

Прекарахме чудесно! Радвам се, че госпожи-
те ни водят на такива места! Така опознаваме ис-
торията си и битието на българите от времето на 
Възраждането!

Цвета Владимирова, 6 б клас 
Учениците от седмите класове писаха есета 

на тема ,, Внуците на Бай Ганьо ” и ,,Моята среща 
с Бай Ганьо”. Най-добрите от тях бяха прочетени 
от авторите им на специална среща и ще бъдат 
публикувани в училищния вестник.

Класни ръководители - 7 клас 
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По случай Международния ден на книгата и авторското право - 23 Април- учениците от начален 
етап участваха в Парад на приказните герои. Облечени в костюми, децата представиха любимите 
си герои, като съобщаваха и името на автора, написал произведението. Пред прецизно жури, ро-
дители и съученици приказните герои смело дефилираха, водени от класните си ръководители. 
За достойното си представяне участниците бяха наградени с грамоти от училищното ръководство. 
Празникът завърши с весел танц на приказните герои, много усмивки и прекрасно настроение.

Гергана Стоицова – начален учител

Парад на  приказните герои
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Доброто в мен - БЛАГОДАРНОСТ
По повод апел на в.,, Пловдив.24часа”

„Самотна майка от Пловдив продава дрехите на сина си, за да го лекува”

Преди великденските празници наши съученици и родители се включиха в набирането на сред-
ства за малкия Ники от Пловдив. Изказваме благодарност на инициативна група от  седми клас за 
усърдието и  съпричастността, с която работиха за събирането на парична помощ за неговото се-
мейство. Особено сме щастливи и благодарни на Кевин Събев от 6-в клас и неговия баща г-н Петър 
Събев, които приеха съдбата на Ники като своя. Г-н Събев подсигури за дълъг период прехраната на 
Ники и майка му.

Кампанията продължава! Всеки, който желае да помогне на децата да се обърне към г-жа Ген-
чева.

И още в  подкрепа на каузата „Надежда за Георги“ се включиха участниците от Отбора по ханд-
бал – момчета. Те получиха благодарствено писмо.

БЛАГОДАРИМ  ВИ!
Очакваме доброто в нас да продължи!

Даниела Генчева – учител по история
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Внуците на Бай Ганьо

Името на Алеко Константинов се свързва  с емблематичното му произведение- книгата „Бай 
Ганьо“. Образът на централния  герой е колоритен и запомнящ се и независимо от подзаглавието 
на творбата-„Невероятни разкази на един съвременен българин“, неговите последователи са живи 
и днес.

Внуците на Бай Ганьо? Разбира се че ги има, разбира се,че носят генетично чертите на Ганьо 
Балкански! Те са навсякъде, срещаме ги и в магазина, и в Мола, и на улицата. С една дума - те са 
навсякъде около нас! Защото винаги е имало и винаги ще има груби хора, които са готови на всичко, 
за да извлекат полза, единствено и само за себе си. Някои хора смятат, че Бай Ганьо е всеки един от 
нас, но грешат. Нека не забравяме думите на проф. Иван Шишманов: „ Вземете образа на Бай Ганя 
и ще получите образа на Алеко“. Те са като доброто и злото, като възвишеното и низкото. Изграж-
дайки образа на Бай Ганьо, Алеко Константинов всъщност порицава недъзите в обществото. Това е 
и неговото послание към всички българи.

Внуците на Бай Ганьо са сред нас, но бихме ли могли да спрем техния стремеж за трупане на 
материални блага? Можем ли да ги променим? Отговор на тези въпроси може да даде само бъде-
щето, а през това време аз мога само да се надявам да притежавам качествата на Алеко, а не на Бай 
Ганьо.

Ения Енева, 7б

Моята среща с Бай Ганьо
Алековият герой Бай Ганьо е представен като невъзпитан, груб и нахален човек. Той винаги тър-

си изгода за себе си и не мисли за другите. Не се интересува от култура, забележителности и тяхната 
значимост, а само от своята търговийка и от възможността да припечели нещо.

В днешно време по-възрастните хора казват, че днешното „младо поколение“ се държи доста 
невъзпитано. Неучтиво е и често е неграмотно. Е аз съм една от това „младо поколение“. Наистина 
често се държим, така че да засрамваме родителите си, понякога не отстъпваме на старата бабичка 
или прегърбения дядо да седнат в автобуса. Подиграваме се на другите за това как се обличат или 
как изглеждат. Мляскаме и говорим с пълна уста, когато се храним. Понякога се държим много на-
хално. Като цяло правим неща като Бай Ганьо.

Веднъж се прибирах от училище и много бързах, защото закъснявах за тренировка. В бързината 
бутнах една възрастна жена, натоварена с покупки. Нещата й се разпиляха на земята и тя ми напра-
ви забележка. Аз не се почувствах отговорна, а започнах да обвинявам жената, че тя се е блъснала 
в мен. Настана спор.  Бях на мнението, че не аз съм виновна за станалото, а жената. Вместо да й 
помогна да си събере нещата от земята, стоях и чаках да ми се извини. По-възрастният човек срещу 
мен започна да говори точно за това „младо поколение“. Въпреки че първоначално не бях съгласна 
с нея, бързо осъзнах колко неприлично е моето държание. Беше ме срам да се извиня, но го напра-
вих. Събрах покупките на жената и доста съжалих за стореното. Стиснахме си ръцете и си продъл-
жихме по пътя. Така разбрах, че моята среща с Бай Ганьо всъщност е била със самата мен. Държала 
съм се непристойно и грубо.

Понякога ние младежите сме много надменни и самонадеяни. Интересува ни само собственото 
ни мнение и не приемаме чуждото. Подиграваме се на учителите си, не харесваме съучениците 
си. Винаги се смеем на онова недостатъчно модерно изглеждащо момиче или момче от класа. Не 
харесваме училището, в което учим. Някои даже не харесват и родителите си. Всичко това е истина 
и във всеки един от нас живее по един Бай Ганьо, но все пак ние можем да бъдем учтиви и възпи-
тани. Можем да бъдем грамотни и да не говорим с пълна уста на масата. Можем да стоим прави в 
автобуса и понякога да правим мили комплименти. Можем и съм сигурна, че и Бай Ганьо е могъл.

Сигурна съм, че много от вас са изпадали в подобни ситуации. Може би сте се присмивали на 
чистачката в тоалетната, или на продавачката в магазина. Може би сте обидили някои хора с пове-
дението си или просто сте се държали неприлично в киното. Има най-различни случки, в които ще 
трябва да избирате дали да се държите като Алековия герой. Но все пак човекът е същество, което 
е способно да върши както лоши, така и добри дела. Решението е наше и стига да го искаме всичко 
това може да се постигне с малко старание.

Габриела Димитрова 7 а клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Моят първи рок концерт
На 4 май 2016 г. бяхме с баща ми на концерт на Юрая Хийп. Те са стара английска рок група и 

имат много хитове в своята кариера. От петимата музиканти двама са от самото й начало, а други-
те трима – нови членове. Представлението започна без подгряваща група. Един след друг звучаха  
най-известните хитове на групата. Публиката пееше, танцуваше и аплодираше във възторг. 

Зала ,,Колодрума” е чудесно място за концерти и други големи събития. 
 

Николай  Бостанджиев,  2 б клас

УЧИЛИЩЕ ЗА рОдИТЕЛИ 

Децата билингви – полезни съвети при
двуезичност в семейството

Една голяма част от билингвистичните деца овладяват езиците по естествен начин,  пораст-
вайки в обкръжение, което изисква владеенето на два или повече езика. При благоприятни 
психосоциални фактори, техният билингвизъм се развива без никакво лингвистично планира-
не от страна на семейството им. Но все повече родители искат да вземат в свои ръце двуе-
зичното развитие на децата си още от най-ранно детство. В този случай е важно да се изготви  
езиков проект,  в който родителите да предвидят пътя, който детето ще следва, не само за да 
стане, но и да остане билингвистично. 

Тръгвайки по този път, пет са важните въпроси, чиито отговори родителите трябва
да знаят:

1. От каква възраст трябва да бъдат усвоени езиците?
Съществува мит, според който не е възможно да станеш истински двуезичен, ако двата 
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езика не са овладени от съвсем ранно детство. Истината е, че е съвсем възможно да станеш 
билингвистичен във всеки един момент от живота си – в детството, в юношеството, дори като 
възрастен. Добре е да напомним, че голяма част от билингвистичните деца научават първо 
един език в семейната среда, т.е. отначало, преди да влязат в контакт с втория език в училище 
и да научат след това евентуално и други езици, те са монолингвистични. Не е зле  да помним 
това, когато планираме билингвизма на едно дете.

2. Каква езикова стратегия да възприемем у дома?

Родителите, които решават да въведат два езика на детето си още от ранна възраст, често 
възприемат езикова стратегия, избирайки една от трите описани тук. Най-известната е тази, 
наречена „Един родител, един език.”, при която всеки родител говори на различен език на 
детето. Предимството е, че детето получава двоен лингвистичен „багаж” още от самото на-
чало и всичко това по естествен начин. Големият недостатък обаче е, че един от двата езика  
най-вероятно е по-слабо застъпен в страната и детето бързо ще се ориентира към единствена 
употреба на по-важния език, още повече, ако самите родители също са билингвистични.

Втората стратегия – „Един език у дома, друг навън” е тази, която функционира по-добре 
според последните изследвания. Тук родителите решават да говорят само на един език на 
детето у дома (често на по-слабо застъпения език) и оставят другия език – често по-силно за-
стъпения – за контактуване навън.

Накрая, някои родители възприемат като стратегия „Първо единият език, после другият.”, 
като се започва с един език, за предпочитане с по-слабо застъпения и след като той бъде до-
бре затвърден, се въвежда вторият.

3. Детето ще изпита ли реална нужда да използва всеки един от езиците?

Децата са прагматични, що се отнася до езиците. Ако те имат реална нужда от два или от 
много езици, те ще станат би- или мултилингвистични. Ако тази нужда изчезне, те ще станат 
отново монолингвистични. За тях лингвистичната нужда е ясна – един език служи, за да кому-
никираш с родителите си или близките си, за да участваш в дейности с други деца в училище 
или по време на игра, за да си взаимодействаш с хора от обкръжението си или квартала и 
т.н. Ако те почувстват тази нужда и ако други фактори са налице, тогава те ще усвоят дадения 
език. Ако нуждата изчезне или ако никога не е била истински налице, както в случаите, когато 
родителите говорят свободно единия език, но поддържат основно другия, тогава езикът ще 
бъде малко по малко забравен, минавайки през отказ за говорене за голямо съжаление на 
родителите.       

4. Как допринася семейната среда за езиковото развитие на детето?

За развитието на един език е необходим езиков принос от страна на хората, които играят 
важна роля в живота на детето – родители, близки, преподаватели, приятели и др. Изследване 
на проф. Патрисия Кул (P. Kuhl) показа, че за появата на речевите звукове на даден език, детето 
има нужда този езиков принос да идва от хора, които се грижат за него, а не единствено от 
аудио-визуални средства (телевизия, DVD и т.н.). Нещо повече, важно е приносът да  е не само 
билингвистичен, но също монолингвистичен, оказван от хора, владеещи само един от двата 
езика. На един по-късен етап писмената реч ще бъде от основна помощ  за обогатяването на 
речника и на синтаксиса.

5.  Има ли други начини за подкрепа на планирания билингвизъм?  

Би било добре, ако членове на семейството, например бабите и дядовците на детето вла-
деят езиците, на които говори то. Друг източник на подкрепа биха били професионалистите – 
преподаватели, психолози, логопеди, лингвисти. Те могат да дискутират с родителите и да им 
помогнат да разграничат истината от митовете  за билингвизма.

Да позволиш на едно дете да стане двуезично е начин да му дадеш допълнително езиково 
и културно предимство в живота,  да не говорим за когнитивните предимства, които вече са 
добре установени. Едно обмислено планиране на овладяването и поддръжката на езиците, 
които ще усвои детето, ще доведе до наличието на един траен и успешен билингвизъм.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Правила за ползване на библиотеката
БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМАЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Елена Пенишева – библиотекар

Всяка година през месеците април - май библиотеката приема първокласниците за читатели. 
Необходимо е обаче, преди това децата да се запознаят с правилата за нейното ползване. За целта 
библиотекарят кани всеки клас на място и им разяснява подредбата на книгите, сроковете за връ-
щане, избора на произведения и други. Децата слушаха с интерес и задаваха адекватни въпроси. 
Тази година това се случи в края на месец април, с което бъдещите ни читатели вече са готови за 
тази важна стъпка. На специално тържество ще им бъдат раздадени и техните първи книжки.

,,Речници”-  Урок по библиотечно-библиографски знания в шестите класове 
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищно настоятелство „А. Д. Карнеги”
Миналата година Училищно настоятелство ,,А. Д. Карнеги” , заедно с настоятелствата на още че-

тири пилотни училища в страната, спечели  проект,,Активно родителство”, финансиран от фондация 
„Форум“.

По този повод инициира   Мониторинг на училищни политики, който се проведе през месец 
март в с. Старосел. Наблюдаваните политики са две:

• Информираност на родителите за критериите за оценяване на писмените изпитвания на уче-
ниците;

• Наблюдение на здравословното състояние на учениците.  

Цели на Политика 1:
• Постигане на по-голяма прозрачност при оценяване на резултатите от писмените изпитвания 

на учениците;
• Оказване на адекватна родителска помощ при подготовката на учениците, съобразена с из-

несените критерии.  
Критерии за наблюдение:
• Информираност на родителите за:
o предстоящи писмени изпитвания;
o училищния живот чрез електронния вестник.
За определяне процента на информираност са проведени две анкети.

Резултати от Анкета 1:

• анкетирани родители – 478;
• 90% от родителите дават положителен отговор за информирамост, относно критериите за 

оценяване;
• 92% от родителите отговарят, че редовно получават електронното издание на училищния 

вестник.

Резултатит Анкета 2 :
• анкетирани родители – 459;
• 92% от родителите дават положителен отговор за информирамост, относно критериите за 

оценяване;
• 93% от родителите отговарят, че редовно получават електронното издание на училищния 

вестник.
Изводи:
Изключително висок е процентът на заинтересованост от страна на родителите към критериите 

за оценяване и електронното издание на училищния вестник.

Цели на Политика 2:
Провеждане на предварителен скрининг, ранна профилактика и лечение  на състояние в резул-

тат на гръбначни деформации.
Критерии за наблюдение:
Наличие на гръбначни изкривявания при децата:
o Лордоза
o Кифоза
o Сколиоза
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Предложение за промяна:
Наблюдаваните политики да бъдат:
• Допълнени към стратегията за развитие на училището;
• Включени в годишния план на училището.

Настоящ състав на Училищно настоятелство ,,А. Д. Карнеги”:

 
1. Симеон Захариев
2. Иван Китов
3. Иван Фратев
4. Енчо Енев
5. Елица Василева
6. Теодора Чочева
7. Гергана Мутафова
8. Константина Щерева
9. Ценко Цветковски
10. Красимир Ангелов
11.  Гергана Стоицова 
        

Контролен съвет:
1. Петър Маламов
2. Благовеста Стоянова
3. Жана Кръстева

Обществен съвет 

С приемането на Закона за предучилищно и училищно образование се предвижда създава-
нето на Обществен съвет във всяко училище. Това е нов орган с консултативни и съвещателни 
функции. Общественият съвет подпомага развитието на училището, но заедно с това осъществява 
граждански контрол на управлението като гарантира публичност и прозрачност на всички дей-
ности. На 23.03.2016г. в ОУ „Алеко Константинов“ бе направен избор на Обществен съвет. Негови 
членове станаха:

г-жа Мария Сариева
г-н Зарко Елмасиян 
г-н Чавдар Панов
г-жа Галина Пейчева-Митева
г-жа Галена Паскова
г-жа Цветана Балевска
г-жа Арлин Каспарян
На 21.04.2016г. се проведе първото заседание на Обществения съвет в ОУ“Алеко Константи-

нов“ , на което присъстваше представител на Община Пловдив – г-жа Милена Златанова – главен 
инспектор в отдел Образование. За председател на Обществения съвет бе избрана – г-жа Цветана 
Балевска.

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

ОХРАНА

 Че ститим р ождените 
дни 

н а  в си чки ,  р од ени  п р е з 
т а зи  с е дмиц а ,

с  п оже л ание  з а  з д р а в е  
и  къ смет !

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

aleko-online@oualeko.com




