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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ОТКРИВАНЕ

НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Първият учебен ден винаги буди силно вълнение у всеки от
нас. Защото този ден е крачката, която всички ние правим с надежда и вяра в един по-добър и изпълнен с нови възможности
живот. Този ден е празник на знанието, на естествения стремеж
към наука и познание. Той е символ на духовност, на любознателност и преоткриване на света. Първият учебен ден е празник за всички деца, които пристъпват прага на училището.
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Приветствие от г-н Красимир Ангелов - директор

Нека този светъл септемврийски ден бележи със своята топлина и красота учебната 2016/2017 година. Нека той е едно
ново начало за всички - за първокласниците, но и за техните
учители.
В този тържествен ден нека си пожелаем здраве и сили,
дръзновение и опит, смелост и фантазия, за да осъществим своята мисия! Мисията да служим на познанието!
Да служим на децата и тяхната безкрайна любознателност!
Честита нова учебна година!
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1а - класен ръководител г-жа Мария Митева

1в - класен ръководител г-жа Елена Петкова

3в - класен ръководител г-жа Весела Русева

2в - класен ръководител г-жа Гергана Стоицова

Приветствие от г-жа Елица Василева - член на УН

Музикална формация "Междучасие" - ръководител Нина Димитрова

1 г - класен ръководител Зорка Христова

1 б - класен ръководител Мария Райковска

Нели Велева - учител по български език и литература
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БЪДИ АКТИВЕН
В УЧИЛИЩЕ

На 30.09.2016 г. в ОУ ,,А. Константинов” се проведе спортно събитие, включващо щафетни
игри и състезания по хандбал и баскетбол. Участници бяха учениците от 5 до 7 клас. В състезанията, състоящи се от три гейма, играха смесено деца от всички класове. Победителите от първия
гейм се обединиха във втория, загубилите също. Така до финал стигнаха последните победили.
Щафетните игри съчетаваха бягане и дрибъл. Там бяхме разпределени по класове.
Отдадохме всички сили в играта, която ни изпълни с енергия и въодушевление през цялото
време.
Надяваме се да има още много такива срещи.
Виктория Александрова, 7 б клас
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НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО
Според новия Закон за предучилищното и училищното образование, който е в сила от
1 август 2016 г.:
• Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с
начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите
избират една от следните форми: целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна;
• Според степента училищното образование е основно и средно;
•

Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII
клас включително в два етапа, както следва:
1. начален – от I до IV клас включително и
2. прогимназиален – от V до VII клас включително;

•

Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII
клас включително в два етапа, както следва:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително и
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително.

Основно училище „Алеко Константинов” е общинско, по форма на обучение дневно, по степен на образование – основно.
Основно училище ”Ал. Константинов” осигурява начален (от I до IV клас
включително) и прогимназиален (от V до VII клас включително) етап на образование.
Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за
завършен начален етап на основно образование.
Учениците, които завършват успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което
се удостоверява със свидетелство за основно образование.
Издаването на други документи за ученици става с писмено заявление до
директора на училището. Изпълнението е в срок от три работни дни.
Общият брой учебни седмици за една учебна година е, както следва:
1. тридесет и две учебни седмици до 31 май – от I до III клас включително;
2. тридесет и четири учебни седмици до 15 юни – от IV до VI клас включително;
3. тридесет и шест учебни седмици до 30 юни – за VII клас.
(През учебната 2016/2017 година учениците от ІV клас ще учат до 31 май, а учениците от VІІ
клас до 15 юни.)
Продължителността на учебния час е:
• 35 минути I и II клас;
• 40 минути за учениците от ІV до VІІ клас.
Групите за целодневна организация на учебния ден (занималните) се формират съобразно
броя на подадените заявления от родителите до 1 септември. След 1 септември ученици могат
да допълват полуинтернатните групи до броя на свободните места.
Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ
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ИЗК УС ТВО

Изумително
изкуство от сухи листа
Омид Асади е млад
английски артист от
ирански произход, който се вдъхновява от
нещо твърде преходно
- падащите листа през
есента. С помощта на
макетно ножче и игла
той изрязва от трудната
за обработка материя
изумителни картини.
Разбира, че има талант, когато преди време
изрязва от розови листенца малка картинка с
помощта на игла. Казва за своята работа, че е
лесно да се вдъхновяваш от очевидно красиво-

то, каквито са цветята, но има
нещо необикновено в това,
да се вдъхновяваш от обикновеното.
Работата му изисква голяма прецизност и концентрация, но резултатът си заслужава. Омид работи предимно с
кленови листа, защото са му
под ръка в Манчестър, където
живее в момента. Изрязването
на сухи листа е много трудно, защото се прилага
различен натиск и много зависи от самата структура на крехкото листо. Едно грешно движение
или натиск на ръката може да провали всичко.

,,Можем да създаваме красота, любов и да направим това място
по-добро за човечеството и другите видове, вместо
да страдаме от войни, конфликти,
болести, глад."

И зточник на снимките: www.omidasadi.artweb.com
Елена Пенишева, по материали на Цвети Цанева - интернет
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

1

За родителите на

първокласници

Скъпи майки и татковци на първокласници,
тръгването на училище е много специален
момент в личната ни връзка с нашите деца.
Малкият човек поема своя голям път на откривател. Разбираме радостната тръпка, вълнението и надеждите, страховете и тъгата, които
съпътстват този единствен 15-ти септември.
Със сигурност имате много въпроси и очаквате
предизвикателства.
Голямата ни отговорност е да създадем условия детето да расте здраво. Главната ни задача е да
му помогнем да се чувства
ценено и да вярва в способностите си. Основното
ни предизвикателство е да
изградим добри човешки
взаимоотношения помежду си. Най-силното ни оръжие е безусловната обич.
Навлизайки в училищната възраст, детето
ще трябва да усвои нови социални умения, които ще съдействат за развитието му като личност. Социалното качество, което ще трябва да
изгради през този период е „инициативност.”
Децата увеличават социалните си контакти. Появяват се нови отговорности за себе си и окол-

1

1
1

ните, развива се способността да се планира и
осъществява определено поведение. Децата
започват да се „идентифицират” с хората, чието поведение и характер са в състояние да
разберат. Те все по-енергично се обучават, изграждат планове, поставят си цели. Чувството
за идентичност приема формата на израза:„Аз
съм това, което ще стана.” Много важен момент
е родителите да успяват да
подкрепят и поощрят самостоятелността на детето.
Ако ограничим стремежа
му към автономност, рискуваме детето да стане неинициативно, зависимо от
околните, неуверено и плахо в изявите си.
Друго важно социално качество, което ще изгради първокласникът, е
„трудолюбие”- стремеж към усвояване на нови
навици и постигане на успех. Трудолюбието се
изгражда в училище, когато децата започват успешно да усвояват социалната култура на своето общество, знанията и правилата, чрез които
по-късно ще овладеят нови умения и поведения. Чувството за идентичност приема формата
на израза: „Аз съм това, което съм научил”.

Замислете се в каква степен вашето дете умее:
• Да поздравява, да се представя, да говори ясно и разбираемо;
• Да участва в обща дейност или разговор с връстници, да инициира игра, да дели, да предлага и оказва помощ, да приема чуждо мнение, да следва наложени правила и задачи;
• Да изисква внимание по правилен начин, да прекъсва нежелан разговор, да отказва предложения и идеи, които не му харесват;
• Да разпознава основните емоции и да се съобразява с емоционалните състояния на другите, да изразява адекватно своите емоции, да се извинява;
• Да се самообслужва - да се преоблича и да прибира дрехите и другите си вещи, да завързва връзките на обувките си, да се храни прилично, да използва самостоятелно тоалетна.
Ако вашето дете умее дори само едно от тези неща, то вече е напреднало по трудния път на
развитието! Помагайте му да се адаптира в училище, като работите всекидневно по развиването
на основните социални умения и не забравяйте да признавате успеха му всеки ден с любов и
внимание!
Здравка Петрова - педагогически съветник
Източник: Наръчник за родители на първокласници
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АСОЦИ А ЦИЯ РОДИТЕ ЛИ

За родителите на

петокласници

Скъпи родители на петокласници,
Вашето дете навлиза в етап, когато става все
по-самостоятелно и започва да търси собствени отговори на най-важните въпроси: Кой съм?
Откъде идвам? Накъде отивам?
Точно сега вашето дете ще се нуждае найсилно от безусловната ви обич и подкрепа, за
да успее да се справи със задачите на развитието в тази възраст: да изгради добра самооценка, да намери мястото си в
сложния свят на взаимоотношенията с връстниците, да се
научи да се справя с изискванията на различни учители и
с трудната учебна програма.
Днес децата ни живеят в
един отворен свят, който ги
залива с непрестанен поток
от информация. Ролята на
нас, възрастните, вече не е да
занесем знанието до децата,
а да им помогнем да се ориентират в пороя от нови впечатления и да подредят наученото от различни източници в една цялостна
и свързана представа за света. Наша отговорност е да ги научим да се отнасят критично към
информацията, да проверяват източниците, от
които я получават, и да изграждат собствено
мнение.
Пети клас е вододелната линия между началната и средната степен на обучение. Тя е
ново и различно преживяване както за детето,
така и за цялото семейство. Периодът съвпада
с началото на „обективна криза на развитието
на децата на 10-11 години”. Според педагозите в пети клас, значително се увеличава броят
на тези от тях, които изпитват затруднения при

5.
клас

обучението и адаптацията към новите условия
на организация на учебния процес. Не се учудвайте, ако детето ви е неспокойно и тревожно,
ако забравя или не се справя както преди. То
просто преживява период на адаптация и му
трябва време и вашето разбиране и подкрепа,
за да се справи.
В пети клас ясната структура на авторитета и обгрижеността от началното училище се
променя. На мястото на
основния учител се появява класният ръководител, който започва да
опознава децата и групата, и още много други
учители с различен стил
и изисквания. Индивидуалният подход е заменен от нови принципи и
правила.
Към всичко това се
добавя
естественият
стремеж на всяко дете
да бъде забелязано и
оценено. И когато това
не се случва или не съответства на очакванията на детето, реакциите
могат да варират от пълно отхвърляне, през
безразличие към училището до провокативно
поведение, което цели привличане на вниманието, било то и отрицателно.
През този период вашето дете пораства и
променя основните си интереси. Определящи
за тази възраст са важността на социалния живот, изграждането на първите истински и сериозни приятелства, първите влюбвания.
Най-доброто решение е да сме заредени с
любов и търпение.
Здр авка Петрова - педагогически съветник

Източник: Наръчник за родители, Асоциация Родители
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Първа среща на участниците в клуб

"Приятели на книгата"

На 3 октомври 2016 г. клуб ,,Приятели на
книгата” осъществи първото си мероприятие. На
него обикновено биват представяни новите членове, които на практика заемат местата на тези,
които вече са записани в 8-ми клас на другите
училища. Постъпиха общо 12 нови ученици – по
6 от начален и среден курс на обучение. Обсъдихме датите за срещи и програмата, по която
ще работим. Тя не се различава съществено от
миналогодишната – помощ при провеждането
на различни мероприятия на библиотеката, обсъждане на нови и интересни заглавия от новоизлязлата литература, поддържане добрия вид
на книгите и други. Изразената готовност и показаният ентусиазъм от страна децата ми дават
увереност, че, както и досега, ще се справим отлично с целите и задачите, стоящи пред нас.

Елена Пенишева - библиотекар
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Нови книги в библиотеката
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

SCHOOL J O K E S
Luke comes home from his first day at school, and his mother asks, “What did you learn today?”
“Not enough.” Luke replies, “They said I have to go back tomorrow.”
Pete: Why was school easier for cave people?
Kate: Why?
Pete: Because there was no History to study!
Teacher: Donald, what is the chemical formula for water?
Donald: H-I-J-K-L-M-N-O.
Teacher: What are you talking about?
Donald: Yesterday you said it was H to O.
Teacher: If you had 13 apples, 12 grapes, 3 pineapples and 3 strawberries, what would you have?
Billy: A delicious fruit salad.
Math teacher: A man from Los Angeles drove toward New York at 250 miles per hour and a man
from New York drove toward Los Angeles at 150 m.p.h. Where did they meet?
Johnny: In jail!
TEACHER: Where is South America?
PUPIL: I don't know.
TEACHER: Where is Greenland?
PUPIL: I don't know.
TEACHER: Where is Romania?
PUPIL: I don't know.
TEACHER: Look them up in your textbook.
PUPIL: I don't know where that is, either.
TEACHER: Your poem is the worst in the class. It's not only ungrammatical, it's rude and in bad
taste. I'm going to send your father a note about it.
PUPIL: I don't think that would help, teacher. He wrote it.
TEACHER: Why is the room buzzing?
PUPIL: We're getting ready for the Spelling Bee.
Ангелина Велева - учител по английски език
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ЗА
ЗАБА
БАВН
ВНАА ССТРА
ТРАНИЦ
НИЦАА

Произход на нотите
Със сигурност всеки се е замислял откъде
произлизат нотите и защо изобщо ги има. Смятате ли, че имената на нотите носят някакво скрито
значение, знаете ли кой ги е измислил?
Днес безброй концерти,
опери, сонати и всякакъв друг
вид музикални произведения
се свирят от милиони музиканти по цял свят благодарение на
един човек.
Практиката да се означават
музикалните тонове със срички
датира още от древна Индия. В
началото на VII век от н.е. Исидор, архиепископ на Севиля,
пише с прискърбие: „Ако звуковете не се запомнят, те загиват,
понеже не могат да бъдат записани.”
Всъщност, бащата на петолинието се казва
Гуидо д’Арецо (990–1050). Неговият уникален
ум сътворява музикалните ноти. Той не измисля
просто седем знака, чрез които да координираме слуха си, а създава цяла нова азбука на звуковете.
Около 1025 г. се премества в Арецо, за да обучава певците от катедралата в града. В местния
манастир брат Гуидо обучавал певци в изпълнения на църковни песни. Пълният курс на обучение продължавал около 10 години -твърде много време, което трябвало да се съкрати. Смята се

за основоположник на съвременната музикална
западна нотация (петолинието), с която заменя
невмената нотация (на латински neuma от старогръцки πνεῠμα - "въздух").
Нотите били изобразени
върху четири успоредни линии,
всяка от които съответствала на
определен тон, отбелязан в началото й с буква. Върху линиите
и между тях поставя невмите,
които вече много по-точно посочват височината на тоновете.
С течение на времето невмите
се трансформират в квадратни
ноти, които впоследствие придобиват днешната си овална
форма.
Гу и д о
д’Арецо е
един от най-големите музикални теоретици на Средновековието. За най-лесно
запомняне на мелодията
той въвежда последователността от шест степени
(хексакорд) и обозначава
всяка една от тях със сричка. Времето на обучение
на певците се съкратило 5
пъти.
(Продължава в следващия брой)

Мария Тотинова – начален учител ПИГ; по материали от интернет със съкращения
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СКШ ,,Пловдив 64”
Организира

ШКОЛА ПО ШАХМАТ
за деца до 14 години.
Tренировките ще се провеждат от 03.10
в ОУ ”Алеко Константинов” - понеделник и четвъртък
от 12:25 ч. до 13:25 ч.
За децата в първи клас тренировките ще се провеждат
от 04.10. във филиала на ОУ “Алеко Константинов“
вторник и сряда от 12:25 ч. до 13:25 ч.
Справки и записвания:
Димитър Илчев - tel: 0887/285 338
e-mail: chess_d@abv.bg
https://www.facebook.com/chess.d

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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РЕФЕРЕНДУМ

ОХ РА Н А
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 радост, здраве и успехи!

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

aleko-online@oualeko.com
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