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понеделник                 12.30 ч.  Среща с автора на книгата „Приказки и притчи”
28.02.2011 г.                Лазар Стойчев и нейния издателски екип
                                                                            Отг.: Р. Зафирова
 
                         12.30 ч. Състезание по английски език за нач. курс
                              „Аз общувам с Европа”  
                                   Отг.: М. Чалъкова     

                                  Дежурни класове за седмицата са:                          
                                   4 а клас – кл. р–л В. Делчева
                                   6 б клас – кл. р–л Н. Атанасова
                                                                            Отг.: дежурни учители

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             

ВИЗИТКА ВИЗИТКА

Бр. 16, година 2, 28 февруари 2011

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

Седмичен план за периода 28.02. - 6.03.2011 г.

ЕЛИАНА 
КИРИЛОвА 
ЩЕРЕвА

Начален учител в ОУ 
„Алеко Константинов” от 
1993 година. 

Завършила висше об-
разование в ПУ „Паисий 
Хиледарски”, град Плов-
див, специалност Начал-
на  училищна педагогика-
магистър, специализация 
Физическо възпитание. 
Защитила втори клас ква-
лификация в Тракийски 
университет ИПКУ „Ана-
стасия Тошева”, град Ста-
ра Загора.

СтЕфКА 
тАНЕвА 
КАцАРОвА

Преподавател по ан-
глийски език в ОУ „Алеко 
Константинов” от 2002 г.

Завършила висше обра-
зование в ПУ „Паисий Хи-
лендарски”, специалност 
Английска филология.

Завършила също Руска 
филология в ПУ „Паисий Хи-
лендарски” и специалност 
Начална педагогика в Учи-
телски институт.

Преминала обучение за 
базови учители, организира-
но от Нов Български Универ-
ситет и Британски съвет.

РУБРИКИ:
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен 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. Гергана Стоицова
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вторник                12.30 ч. Задължителна оперативка
1.03.2011 г.                                                       Отг.: Директор

                              Работна среща на екипа за избор и въвеждане
                                  на ученическите униформи
         Отг.: Директор

    Детско утро за първи клас „Баба Марта в училищната библиотека”
         Отг.: Т. Пилева, кл. р-ли 1-ви клас

    Изложба от рисунки, посветени на Националния празник
         Отг.: М. Бочукова

    12.30 ч. Рецитал, посветен на 3–ти март, организиран
    от учениците от 6 клас и библиотеката
         Отг.: Н. Атанасова
 
сряда                   Инструктаж на дежурните ученици за следващата седмица
2.03.2011 г.                  4 б клас – кл. р–л Н. Търева
    6 в  клас –  кл. р–л Р. Зафирова
                                              
четвъртък             Национален празник
3.03.2011 г.                 

неделя                   8.00 ч. Областен кръг на олимпиадата по български език
6.03.2011 г.                Отг.: Р. Зафирова

БИБЛИОтЕЧНО – ИНфОРМАцИОНЕН цЕНтЪР

През тази седмица в библиотеката се проведоха уроци 
във втори и трети клас „Приказният свят на братя Грим”, 

посветени на 225 - годишнината от рождението на Вилхелм Грим.

Децата се запознаха с живота и творчест–
вото на двамата братя и с различни обекти в 
Германия, станали известни като места, свър–
зани с приказките на братя Грим. Разбраха 
за огромното уважение и обич, на които се 
радват и до днес двамата приказници.

Във вторите класове мултимедийният урок 
завърши с прочит на малко известни приказки 
на братя Грим и дискусия върху прочетеното.
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Учените днес откриват, че съществуват ня–
кои важни, макар и дискретни различия в на–
чина, по който функционира мозъкът на хората 
с хиперактивност. Важно е да се знае, че това 
нарушение не е резултат от лошо възпитание 
или родителска грешка, но родителите могат да 
направят истински промени за детето си, според 
това как реагират спрямо поведението му.

Някои деца имат имат проблем само с лип–
сата на внимание, а други имат проблем само с 
хиперактивността и импулсивността. При голя–
ма част от децата се среща комбинация от два–
та типа проблеми. За да се квалифицират тези 
проблеми като истински, те трябва:

• Да са продължавали достатъчно дълго – 
поне 6 месеца;

• Да са абнормни за възрастта и етапа на 
развитие на детето;

• Да са се появили преди 7–годишната му 
възраст. Дефицит на внимание с хиперактивност 
е част от характера на детето и не се появява 
изневиделица от нищото.

• Да са действително нарушаващи ежеднев–
ното функциониране и живота на детето – оби–

чайното непослушание вкъщи или несправяне в 
училище не са достатъчни за поставяне на тази 
медицинска диагноза.

• Да се наблюдават в повече от една среда, 
например както в училище, така и вкъщи. Проб–
лемите само в една среда вероятно имат други 
причини.

Ако опитаме да обобщим симптомите на 
хиперактивност с дефицит на внимание, това 
е състояние, характеризиращо се с нарушено 
внимание, повишена активност и импулсивност, 
които сериозно пречат и затрудняват ежеднев–
ното функциониране и живота на детето вкъщи, 
в училище и в обществото.

Хиперактивно поведение означава: де–
тето непрекъснато шава с ръце и крака; става 
от мястото си в клас; бяга, подскача, катери се 
– прекалено; не може да работи и играе тихо; 
действа като „мотор”; говори без спиране.

Невниманието включва: не внимава; не 
успява да завърши поставените задачи; труд–
но се организира; избягва продължително 
усилие; губи си нещата; често забравя; лесно 
се разсейва.

 Таня Пилева - библиотекар

УЧИЛИЩЕ зА РОдИтЕЛИ 

ХИПЕРАКТИВНИТЕ ДЕЦА
Напоследък понятието „хиперактивност” се използва  от родители и учители като описа-

ние на импулсивно, невъзпитано или асоциално поведение. Но всъщност става дума за из-
разено медицинско състояние, което се  среща относително  често.     Около 3-5 % от децата 
в училищна възраст имат това нарушение. В един средностатистически клас на началното 
училище има едно или две деца с дефицит на внимание, с хиперактивност, като преоблада-
ват момчетата. Съотношението момичета-момчета с това състояние е 1 към 9.

В третите класове се проведе малка викторина 
върху приказките на братя Грим.

На 18 февруари клуб „Приятели на книгата” 
изнесе тържествен рецитал пред учениците в 
училищния двор, посветен на 138 – годишни–
ната от гибелта на един от най – свидните бъл–
гарски синове – Васил Левски. По този начин 
отдадохме почит към безсмъртното дело на 
Апостола на свободата!

По повод паметни дати бяха подредени и 
няколко витрини: 

225 г. от рождението на Вилхелм Грим – 
немски филолог, издирвал немски народни 
приказки (1786 – 1859).

170 г. от рождението на Огюст Реноар – 
френски художник, представител на импреси–
онизма (1841 – 1919).

150 г. от рождението на цар Фердинанд (1861 – 
1948), български цар от 1887 до 1918 г.
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Здравка Петрова - педагогически съветник

УЧИЛИЩЕН ЖИвОт

Импулсивност означава: бърза да отгово–
ри преди да е чул въпроса; не може да изчака 
реда си; прекъсва другите; натрапва се на окол–
ните; не спазва реда в групата; блъска, удря.

Когато се установи диагноза Хиперактив–
ност с дефицит на внимание (АDНD), лекарят 
ще предложи необходимото лечение: медика–
менти, поведенческа терапия, а най–често и 
двете. Психологическата подкрепа и поведен–
ческа програма за родителите и/или детето 
и/или учителите включва специфично обуче–
ние за това как най–ефективно да се справят 
с поведението на детето си, как да подобрят 
концентрацията му и да намалят риска от вло–
шаване на ситуацията. Такъв риск реално съ–
ществува, защото децата с хиперактивност и 
дефицит на внимание често имат и други проб–
леми: поведенчески – лъжи, кражби, бягства 
от училище, понякога опозиционно поведение; 
тревожност и депресия заради намаленото са–
мочувствие; провали в училище и невъзмож–
ност да създават и поддържат приятелства; 
обучителни затруднения, свързани с речта, 
при писане, четене и смятане; непохватност; 
тикове.

За справянето с тези допълнителни пробле–
ми може да се предложи специфична помощ: 

• Обучение в социални умения, които да 
помогнат на децата да създават и поддържат 
връзки и да избягват агресивно поведение;

• Психологическо консултиране за повиша–
ване на самочувствието на детето;

• Ресурсни учители.
Терапевтичната работа с родители и учители 

– индивидуална или групова – е насочена към:
• Да се фокусират върху определен проб–

лемен период или ситуация /напр. времето за 
хранене, приготвянето за училище, започването 
на урока /и да проследяват поведението на де–
тето в хода на времето.

• Предварително да решат какво да правят, 
когато детето се държи добре или зле и след 
това да са последователни в реакциите си.

• Да разработят техники за това как детето 
да ги слуша /напр. да се поддържа очен кон–
такт; как да прави нещата едно по едно; по–
скоро каква да прави, отколкото какво да не 
прави/.

• Да използват система от поощрения и до–
говаряния.

• Да използват „излизането извън играта” 
/т. нар. „Тimе оut”/ като санкция.

Някои деца биха могли да работят самос–
тоятелно с терапевт, да разработват когнитив–
но–поведенчески техники за мониториране на 
сабственото си поведение и да го контролират 
по–добре.

Очаквайте в следващия брой „Полезни 
практически съвети за родители на хиперак-
тивни деца.”                                              
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Учените по света все по–често споделят 
тревогите си, свързани с оцеляването на чо–
века в бъдеще. Изправени сме пред огромни 
екологични проблеми, свързани с опазването 
на околната среда. Необходимо е от най–ран–
на възраст да формираме у децата определени 
навици и нагласи, които са елементи на тяхната 
екологична култура. 

Учебният предмет ”Човекът и природата” 
позволява да се отделя специално внимание на 

екологичното възпитание на учениците. В 5 клас 
темите за въздуха  изграждат представи за чист 
и мръсен въздух, основни замърсители и източ–
ници на замърсяване на въздуха. Акцентът в 
тези уроци се поставя върху здравните и еколо–
гични проблеми, които възникват при отделяне 
на вещества – замърсители. Специално внимание 
се отделя на тези свойства, които са вредни за 
здравето на човека и оказват пагубно въздей–
ствие върху живата и неживата природа.

„ВъЗДУХъТ, БЕЗ КОйТО НЕ мОжЕм” - 
ИЗЛОжБА ОТ ПОСТЕРИ ПО „ЧОВЕКъТ И ПРИРОДАТА”
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В часа за обобщение на раздела „Въздух” 
по „Човекът и природата”  в 5г клас учениците 
представиха интересни проекти. Постерите на 
Виктория, Никола и Таня даваха допълнителна 
информация за състава на въздуха, представе–
ни бяха кръгови диаграми и снимков материал. 
Мария Щърбева ни представи основните за–
мърсители, влиянието им върху околната среда 
и вредата за здравето – засягането на белите 
дробове, увеличаването на риска от диабет и 
рак на белия дроб. Постерът на Петър е инте–
ресен с посланието, което отправя към нас. В 
центъра е поставена рисунка, която ни показва 
колко е крехка живата природа и как трябва да 
се грижим за нея. Той ни е поднесъл и интерес–
ни факти за озоновия слой. Надя е обобщила 
източниците на замърсяване на въздуха и ни е 
дала информация за най–замърсените градове 
в света. Постерът на Илия е богат със снимков 
материал, основните замърсители на въздуха в 
жилищата, съвети как да подобрим качеството 
на въздуха у дома. Подходил е с чувство за 
хумор и ни е представил и забавни моменти с 
гатанки и описание на интересен експеримент 
„Висящи кристали”. Часът по „Човекът и при–
родата” в 5г клас бе изпълнен с емоции и нови 
преживявания, които надявам се да останат до–

бър спомен у децата. Постерите са подреде–
ни в изложба на тема „Въздухът, без който не 
можем” на площадката между първия и втория 
етаж в училище. В нея са подредени и посте–
рите на Мартин и Петър Нейчев от 5а клас и 
на Ванеса, Веселина, Джоро, Антон и Алексан–
дър от 5б клас, както и Иван, Явор и Николета 
Котулова от 5в В изложбата естествено място 
намери и рисунката на Мишо от 7а клас за озо–
новата дупка, за което му благодарим.
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Благодаря на всички ученици от 5г и 5а, от 5б 
и 5в клас, които направиха днешния ми ден по–
хубав. Гордея се с вас, мили мои.

Лилия Топчийска - помощник-директор и учител по химия и „Човекът и природата” 
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СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи ученици,
През месец април предстоят две важни 

събития – международния ден на Земята 
и международния ден на книгата и ав-
торското право. По този повод в училище 
се обявяват конкурси за литературно съчи–
нение и рисунка:

По повод международния ден на Зе-
мята - 22 април очакваме вашите творби: 
рисунки  и литературни произведения на 
тема „Земята - наш дом”. Предавайте ги 

на  г–жа Бочукова,  г–жа  Петрова  и  на  
преподавателите  си  по литература до 
15.04.2011 г. 

По повод международния ден на 
книгата и авторското право - 23 април: 
рисунки – илюстрация към любима кни–
га или приказка и литературни творби на 
тама „Аз обичам да чета, защото....”. Ва–
шите произведения очакват г–жа Пилева, 
г–жа Бочукова.

„ЗАБАВЕН ЧАС ПО мАТЕмАТИКА”

На  17.01.2011 г. учениците 
от I в и I г клас бяха нетърпе–
ливи. Защо ли? Очакваха нача–
лото на тържеството „Забавен 
час по математика”. Вълнуваха 
се как ще се представят пред 
своите родители и  какви  из–
ненади ще има.

И когато дойде очакваният 
момент, след сценичната треска, 
първокласниците с грейнали очи 
представиха числата от 0 до 10, 
записаха „живи задачи” и отгова–
ряха на въпроси. 
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Забавни опити у дома

Необходими са едно 
пакетче сяра за пиене /от 

аптеката/ и една епруветка  или един порце–
ланов тигел. Понеже след опита епруветката /
тигелът/ не може да се почисти  и трябва да 
се хвърли, ако сте достатъчно сръчни, може да 
си приготвите „колба” за работа  от изгоряла 
електрическа крушка. С чукче  и клещи очуква–
те  заварката и стъклената маса около цокъла 
/металната част/ на електрическата крушка, 
за да направите отвор. С дебел гвоздей  или 
отверка  отчупвате крачето й, което носи вол–
фрамовата нишка, и внимателно го изваждате. 
Отрязвате проводниците с клещи и електриче–
ската крушка се превръща в малка колба. Към 
металната част закрепвате тел, която ще ви 
служи за дръжка.

 В така приготвената колбичка поставете 
сярата на прах. Трябва да се получи слой с 
дебелина поне 2см. Нагрявате внимателно на 
спиртна лампа (на пламъка на газов котлон), за 
да се стопи. Не трябва да се нагрява прекалено, 

защото при по–високи температури се извърш–
ват  сложни  промени с молекулите на сярата и 
стопилката придобива тъмнокафяв цвят. За да 
не стане това, загряването се провежда, като 
колбичката се внася за кратко време в пламъ–
ка, после се изтегля навън, разклаща се  и тази 
манипулация се повтаря, докато се получи сто–
пилка с лимоненожълт цвят. Спиртната лампа се 
загася, а стопилката се оставя на спокойствие, 
за да се охлади бавно и да изкристализира.

Преди да се втвърди стопилката, разкъсайте 
твърдата корица на повърхността й със стъкле–
на пръчица и обърнете бързо колбата с отвора 
надолу, за да се излее не изкристализирала–
та още стопена сяра. Почакайте така няколко 
минути и след това наблюдавайте кристалите, 
които са се получили. Запазете кристалите от 
моноклинна сяра и ги наблюдавайте в продъл–
жение на няколко дни. След 2–3 дни те стават 
лимонено жълти. При ниска температура по–
стабилна е ромбичната сяра. При стоене моно–
клинната сяра се превръща в ромбична.

ПОЛУЧАВАНЕ НА РОмБИЧНА И мОНОКЛИННА СяРА
(опитът е подходящ за ученици от 7 и 6 клас)

Лилия Топчийска - помощник-директор УВД и учител по химия

 Людмила Парапанова - учител по физическо възпитание и спорт

ГОРдЕЕМ СЕ С вАС
В началото на 2011 година в хотел „Лайп–

циг”, се проведе традиционния шахматен тур–
нир „Еверест” от общинската програма за „Раз–
витие на спорта за всички – 2011 г.”

Нашите шахматисти Росица Костова –  IVб и  
Руслан  Русинов – VIг се представиха отлично и 
завоюваха първите места съответните си групи.

Пожелаваме им успех на следващите турнири.

Руслан  Русинов – I място IV група /род. 1998–1999г./ Росица Костова – I място III група /род. 2000–2001 г./
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Сезоните

Когато си паднал –
да мислиш за полет,
когато си слаб –
с великан да се бориш!
 
Когато си беден –
любов да даряваш,
когато си тъжен –
с усмивка да сгряваш!
 
С ръце да засееш
 вълшебното цвете.
С хвърчило –
да опитомиш ветровете!
 
Във чаша вода 
жаждата да удавиш,
със книга в ръка 
за глада да забравиш.
 
Щом можеш това,
то какво е магия?
В доброто сърце
тя навярно се крие.
 
В добрите очи
и във мислите чисти
вълшебните пръчици
крият се, мисля.
 
Когато си тъжен –
с усмивка огрявай!
Не ще да си беден,
любов щом даряваш!
 
Когато си слаб–
слабостта си преборвай!
Дори да си паднал,
политай повторно!
 
И мисля, че трябва
добре да го знаеш,
без пръчици даже,
вълшебства ти правиш!

Станислава Каменова 5а клас

Има четири годишни времена,
те съществуват за всички племена.
Пролет, лято, есен, зима –
и това е нашата година.

През лятото е много топло –
сезонът е горещ,
имаш чувство,
все едно си в пещ.

После идва есента,
с нея пристига песента.
Училището отново ни зове,
то чака детски гласове.

След това пристига зима,
казва: ”Студ ще има!”
Става много мразовито,
пада сняг, като че от сито.

Следва пролетта,
тя носи радостта.
Раззеленяват се храсти и дървета,
по поляни тичат младите козлета.

Христо Колев 4в клас

Вълшебството е в теб!
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1 март
Международен ден за борба против ядре–

ното оръжие. Годишнина от взривяването през 
1954 г. на американска водородна бомба над 
атола Бикини в Тихия океан. Чества се по ре–
шение на Международната конференция за заб–
рана на атомното и водородното оръжие, със–
тояла се   през 1977 г. в Хирошима  (Япония).

международен ден на гражданската за-
щита. Годишнина от създаването през 1972 г.  
на Международната организация за граждан–
ска защита.

Баба марта. Ден на мартеницата.
международен ден за борба с наркома-

нията и наркобизнеса. Отбелязва се по реше–
ние на ООН.

Ден на съня. Отбелязва се по инициатива 
на Световния фонд за психично здраве.

Ден на самодееца. Ден на любителското 
творчество.

Ден на материално-техническото осигу-
ряване на българската армия. Ден на органи–
те за логистично осигуряване на Българската 
армия. Отбелязва се от 2001 г. Чества се от 
Управление „Материално–техническо и меди–
цинско осигуряване” към Генералния щаб (ГЩ) 
на Българската армия (БА), което е наследник 
на Тила на армията.

3 март
Национален празник на Република Бъл-

гария. Официален празник. Ден на Освобож–
дението на България от османско иго. Подпи–
сан е  Сан–Стефанския мирен договор. Край на 
Руско–турската война (1877 – 1878).

Ден на борбата на писателите за мир. 
Отбелязва се по решение на 48–ия конгрес на 
Международната федерация на Пен клубовете 
(12–18 февруари 1986 г.)          

ПРАзНИцИ

мЕжДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

28 февруари
105 години от смъртта на Марин Дринов, 

български историк.

1 март
112 години от рождението на Панчо Влади–

геров, български композитор и диригент.

ПАмЕТНИ ДАТИ

1 март
Баба марта, празник на мартеницата.
Киченето с мартеници е един от най – хуба–

вите обичаи. Да се посреща месец март с бели 
и червени мартенички е само българска тради–
ция. Нашите прабаби са окичвали с мартеница 
агънцата и теленцата, кончетата и яренцата с 
пожелание да са пъргави и здрави.

Отначало обичаят се изразявал в мятане на 
червени дрехи, постелки, пояси по оградите. Това 
било символ на здраве, радост и добра сполука.

Първите мартеници, предназначени за хора, 
са били само от усукан червен и бял конец. Пос–
ле започнали да връзват златна или сребърна 
паричка, които предпазват хората от болести. 
Интересни са обичаите през месец март. Стопан–

ката на всяка къща внимавала на 1 март да не 
закачи черно котле на веригата, за да няма бо–
лест по житата. Жените правели питки, мажели 
ги с мед, за да омилостивят болестите, та никога 
да не спохождат домовете им.

На 1 март жените се обличат в червено. 
Не носят тъмни дрехи. Оттук идва и народната 
представа, че на 1 март Баба Марта спохожда 
хората и посевите, облечена в червен сукман, 
забрадена с червена забрадка, обута в черве–
ни вълнени чорапи.

Бялата вълна в мартеницата е за дълъг 
живот, а червената – за здраве и сила. На мар–
тениците хората приписват и силата да про–
пъждат бурите и да откриват път на слънцето, 
за да се събуди всичко живо.



        Таня Пилева - библиотекар

здРАвЕ
Здравей мило дете!

ЗДРАВЕТО В ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИмООТНОШЕНИя
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3 март
Национален празник на България. 133 

години от Освобождението на България от 
османско владичество.

О, Шипка!
Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива. 
Бури подир бури! Рояк след рояк!

Щурмът е отчаян, отпорът е лют.
Три дни веч се бият, но помощ не иде, 
отникъде взорът надежда не види
и братските орли не фърчат към тях.
Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх - 
кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса.

 Трети март - начало и край, съвест и без-
смъртие, миг от вечността. Трети март слага 
край на една свещена война и дава жадуваната 
пет века свобода на българите. Слага начало–
то на Третата българска държава, възстановена 
от разрухата и пепелищата. Трети март е праз–
ник на българската нация – ден на размисъл, на 
величаво мълчание, на равносметка. 130 годи–
ни от паметния 3 март 1878 г., денят, в който 
българският народ ликува. България – нашата 
родна земя, нашият “земен рай”, подарен ни от 
природата е отново свободен. Този кръстопът, 
населен с умни и храбри хора още в далечното 
минало.

Нашите полета и гори нашепват легенди за 
кръв и подвиг, саможертва и безсмъртие.

Трети март е “българският Великден”, сим–
вол на вечният кръговрат, където смъртта е 
безименно начало на нови мигове от всемира.

Трети март – денят на българската свобода!

Когато правя избор на темата за твоя вест–
ник, съм изправена пред дилемата да говоря за 
така добре познатите неща, които обсъждаш 
вкъщи, със семейството си или за не толкова 
известни въпроси...

Трудно ми е да започна днес, може би за–
щото мисля по тази тема още преди Нова го–
дина, но не съм сигурна дали ще ти хареса и 
няма ли да се превърна в ментор (в смисъл на 
човек, който се опитва да поучава, назидава 
и тонът му не винаги е приет, защото е пове–
че едностранен, а не двустранен като процес). 

Свързах идеята си и с човешките взаимоотно–
шения по Коледа. Имахте прекрасни статии 
във вестника за коледните празници, а преди 
дни отминаха тържествата, с които честваме 
Величието на един човек да осъзнае и извоюва 
нашата Свобода – Васил Левски. Опитвам се да 
ти кажа, че е трудно да пораснеш като истин–
ски човек, може би има изстрадана човешка 
мъдрост, че за истинските, правилните неща 
трябва повече време.

И понеже говорим за здраве в тази рубри–
ка, нека днес да я озаглавим:

Когато лекарят говори за здравословен на–
чин на живот, той в никакъв случай няма пред–
вид само това с какво се храни човек, дали 
консумира много мазни храни и сол, пие ли, 
или пуши и т. н. Тези навици наричаме вредни 
и ако наистина искаш да бъдеш успял човек, 
трябва да се освободиш от тях още преди да 
ги познаваш. Защото е добре известно, че те 
водят до зависимост (т. е. свикваш и не можеш 
без тях – ставаш зависим). Сещаш ли се колко 
неприятно се чувстваш, когато преядеш. Трябва 
да минат поне два–три часа, за да се почувст–
ваш по–добре. Какво става обаче ако неволно 
обидиш някого или пък поведението ти вкъщи 
„меко” казано е било лошо. А спомняш ли слу–

чаи, когато приятел те е обидил и ти е било 
мъчно от това поне седмица. Или пък приказка–
та за мечката, дърварят и незаздравялата рана 
в душата...

За мен човешките взаимоотношения вина–
ги са били трудни. Не защото не мога да об–
съждам с различните хора различни въпроси, 
а заради факта, че независимо от възрастта си 
трудно преценявам човека срещу мен. И в по–
вечето случаи съм разочарована, защото съм 
имала други очаквания. 

Моите контакти с хората са особено разно–
образни – студенти, колеги, приятели, пациенти, 
семейство и близки. Всички тези хора са много 
различни и за да имам добри взаимоотношения, 



д-р Юлия Пеева

ПъРВА САмОСТОяТЕЛНА ИЗЛОжБА

ПРЕдСтАвЯМЕ вИ...
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(а аз искрено държа на това), трябва добре да 
преценявам ситуациите, очакванията, нагласата 
им... Например студентите, както и учениците 
искат да имат по–малко часове, да учат по–мал–
ко, а така не се става добър лекар. 

Какво забелязвам като един страничен на–
блюдател? За съжаление имам чувството, че де–
цата не са толкова добри помежду си в училище. 
Има някаква борба за „влияние”, която е с гор–
чив привкус. Какво е моето мнение по въпроса?

Живеем във века на личността, което е пре–
красно, но индивидуализмът не дава  така доб–
ри резултати, както работата в един отбор. И 
понеже споменах, че играя  ролята на страни–
чен съдия, ще ти кажа, че училището и времето 
в него създава много силни и добри взаимо–
отношения за цял живот. Бъди добър със съ–
учениците си и ги подкрепяй! Играйте от един 
отбор и ще спечелите! Спомняш ли си притчата 
за Хан Крум? Колко чупливи са съчките една 

по– една и колко са здрави, събрани на сноп!
Има един много известен тест, който много 

лесно можеш да направиш. Той ще ти помогне 
да дадеш сам на себе си оценка какъв човек 
си, което по правило е трудно, защото всеки 
мисли, че той е най–добрият или винаги прав и 
т. н. Вечер, след като денят ти вече е приклю–
чил, начертай на един лист две колони, едната 
със знак „+”, а другата, със знак „–”. В първата 
напиши всички хубави неща от деня, например 
купих хляб, помогнах на мама за прането, или 
на тати да измие колата, или в училище се дър–
жах прилично, не крещях, не виках, а измих 
дъската и т. н. А във втората – забравих да си 
измия зъбите, ритнах Веско, счупих вазата и 
др. Пишеш всеки ден, докато плюсовете станат 
много повече от минусите и вече нямаш нужда 
от лист хартия...

От сърце ти желая, мое мило дете, от теб 
да стане един прекрасен и добър човек! 

На 23 февруари в ОУ ”Алеко Константинов” 
беше открита първата самостоятелна изложба   
на Михаил Димов от сед–
ми „а” клас. Рисунките са 
подредени на втория етаж 
и предизвикаха голям инте–
рес у учениците, учителите и 
гостите.

В нея той показва ри–
сунки с графичен материал, 
някои от които са рисувани 
в   часовете по изобразител–
но изкуство, а  други  –  из–

вън   училище. С много внимание и  любов 
Михаил е създал своите пейзажи, портрети, 
натюрморти и фигурални  композиции. Със 
своето постоянство и последователност той 
показва сериозно намерение да  постигне 
професионализъм в работата  си. Цялата 
училищна общност поздравява  Мишо с 
първата  му самостоятелна изложба. Поже–
лаваме му 
„На добър 
път в све–
та на из–
куството”. 
С и г у р н и 
сме, че 
той ще ни 

радва с още 
много успешни 

изяви. След време, когато за–
почне да реди изложби в худо–
жествените галерии в България 
и по света, нека не забравя, че 
първата самостоятелна излож–
ба е подредил в родното учи–
лище и е получил подкрепата и 
овациите на своите приятели и 
учители.

На добър час, Мишо! Гор–
деем се с теб!
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НЕПОвтОРИМИ КЪтЧЕтА От БЪЛГАРСКАтА ПРИРОдА

САмУИЛОВА КРЕПОСТ

       Зорка Христова - начален учител

Самуилова крепост е име–
то на средновековна крепост, 
разположена между плани–
ните Беласица и Огражден в 
т.нар. Ключка клисура край 
Петрич. Намира се на невисок 
хълм на десния бряг на река 
Струмешница, на 5 километра 
северно от село Ключ. 

Природата около голямо–
то укрепление е много кра–
сива и живописна. Наоколо 
се ширят просторни поляни, 
вековни гори, а хоризонтът е 
толкова голям, че можеш да 
изгубиш погледа си в него. 
Съвсем наблизо ромолят 
бистрите води на река Стру–
мешница.

Самуиловата крепост е 
построена по времето на великия български 
цар Самуил в началото на ХI век.Тя и до днес 
носи неговото име и почти не се различава от 
укрепителните системи, строени по времето на 
Първото българско царство. Основите на са–
мата крепост са издигнати върху останките от 

древни славянски и тракийски селища.
Тук през 1014 г. византийският император 

Василий II разгромява българските войски на 
цар Самуил и взема в плен 14000 български 
войници. Той осакатява  пленените войни, като 
ги ослепява, а на всеки 100 ослепени войници 

той оставя по един с едно око, за да ги води 
по пътя към дома. С тази нечувана жестокост 
Василий II влиза в историята  с кървавата титла 
“Булгароктонос” (българоубиец). 

Цар Самуил успял да спаси живота си в тази 
битка, но при гледката на хилядите слепци, за–
връщащи се вкъщи, сърцето му не издържало.

Национален парк–музей Самуилова крепост 
е тържествено открит на 23 
октомври 1982 г. Останките от 
средновековното укрепление 
и селище са консервирани, а 
района около него е благоус–
троен. На хълма на мястото на 
историческите останки днес се 
издига паметник на цар Самуил, 
който представлява бронзова 
фигура в цял ръст. В най– ви–
соката част на укреплението се 
извисяват 4 пилона върху руи–
ните от средновековната кула, 
които символизират вярата на 
българския народ в бъдещето. 
Самуиловата крепост е част от 
списъка със 100–те забележи–
телности, които всеки родолю–
бец трябва да посети.
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зНАЕтЕ ЛИ, ЧЕ ...

Проф. Иван Иванов митев е български педиатър–кардиоревматолог и откривател 
на шестия сърдечен тон, наречен „тон на Митев“.

Иван Митев се ражда на 4 октомври 1924 г. 
в село Крушовица, област Враца. През 1950 г. 
завършва медицина в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. След това започва 
работа като главен инспектор по майчинство 
и детство в отдел „Народно здраве“ в Русе 
(1950). През 1953 г. е повишен в началник на 
отдела.

През 1960 г. става научен сътрудник в 
Научния институт по педиатрия. През 1972 
г. става старши научен сътрудник, а след 6 
год. – ръководител на детската клиника по 
сърдечно–съдови и колагенови заболявания. 
От 1980 г. е директор на Клиниката по сър–
дечно–съдови заболявания, а 5 год. по–късно 
– директор на Института и главен специалист 
по педиатрия в България до пенсионирането 
му през 1989 г.

През 1972 г., докато преслушва сърце–
то на пациент, долавя допълнителен тон: „В 
началото на 1972 г. при фонокардиография 

на деца с недостатъчност на аортната клапа 
ни обърна внимание регистрацията на нис–
кофреквентни телесистолични добавъчни ко–
лебания под формата на 1–2 зъбеца, откъсна–
ти от I и II тон… За изясняване на находката 
направихме поликардиографско изследване 
на 26 души с изолирана недостатъчност на 
аортната клапа. При 12 от тях се записа до–
пълнителен нискофреквентен тон. Тъй като 
такъв тон се записва и у здрави, счетохме, че 
е правилно да се нарича шести сърдечен тон” 
–  споделя проф. Митев.

Несигурен в своето откритие, продължа–
ва преглеждането на други пациенти, като се 
опитва да долови наличието на този допъл–
нителен тон. През 1974 г. Иван Митев дава 
гласност на своето откритие в бр. 4 на спи–
сание „Педиатрия“. Открието му е признато 
през 1980 г. В негова чест е издадена един–
ствената по рода си марка в света, свързана 
с кардиологията, наречена „VI тон“.

        Таня Пилева - библиотекар

Пловдивските възрожденски къщи и плов–
дивската архитектура през Възраждането пред–
ставляват най–забележителния период в раз–
витието на националната ни архитектура през 
вековете. Пловдив израства като най–голям 
град в българските земи и като значителен сто–
пански център в Османската империя в края на 
18 век и началото на 19 век.

С укрепващото благосъстояние на населе–
нието в града се появява и т. нар. пловдивска 
къща, нов стил градско жилище, което претър–
пява своите два периода на развитие – несимет–
ричен и симетричен.

Най–старите несиметрични къщи в Пловдив 
са от края на 18 век и са с изразителни фасади, 
разчупени от еркери, отворени към двора чар–
даци и пруст с дървена колонада в приземието. 
Открояващи се образци на несиметрична плов–
дивска къща в Стария град са Фурнаджиевата 
къща, къщата на хаджи Власаки Чохаджията, 
Данчовата къща.

Симетричната пловдивска къща се появява 
през тридесетте години на 19 век и се харак–
теризира с просторен представителен салон – 
хайет, около който се разполагат еднакви по 
брой и размери стаи. Освен симетричния план, 
характерно за симетричната къща е и богатата 
барокова украса на стените, както и традици–
онната резбарска украса на тавани, врати и до–
лапи в стаите.

Поради това и този архитектурен феномен се 
определя като „български барок”. От този период 
са къщите на Куюмджиоглу и Георгиади, строени 
от родопския майстор хаджи Георги. Типични си–
метрични пловдивски къщи са и домовете на ха–
джи Драган Калофереца, Артин Гидиков, Георги 
Мавриди (Ламартиновата къща), Хаджикалчевата 
къща и други.

Днес тези къщи се ползват от пловдивчани, 
а така също и от многобройните туристи като 
действащи галерии, музей.

ЛЮБИМИ МЕСтА в НАШИЯ ГРАд

ПЛОВДИВСКИТЕ КъщИ
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по материали от:
httр://www.рlоvdivсitу.nеt/bg/рlоvdiv_hоusеs_оld_tоwn_bаlаbаnоvа.htm

httр://www.рrаvоslаviеtо.соm/hrаmоvе/рlоvdiv/оld_рlоvdiv.htm

Таня Пилева - библиотекар

Тази великолепна сграда е построена в на–
чалото на ХIХ в. и се намира на ъгъл между 
улиците “ 4 януари”, “ Д–р Стоилов” и “ Антра–
ник”. Голямата порта откъм улицата и срещупо–
ложната и широка врата към двора отвеждат в 
продълговат пруст с висок таван, около който 
са били разположени стопански и домакински 
помещения. 

До горния етаж води вътрешна 
стълба, която въвежда в голям остък–
лен салон. Средната част на хайета 
е с богато украсен резбован таван, 
чийто център е с формата на слън–
це. Около салона има 4 стаи с непов–
торима атмосфера. Всичките четири 
стаи около хайета са с неповторим 
интериор, резбовани тавани, комби–
нирани с измазана и изписана дъго–
образна средна част. Обзаведени са 
с реставрирани старинни мебели, тъ–
кани и други вещи, демонстриращи 
вкуса и възможностите на богатите 
пловдивски граждани.

Къщата е емблематична за кул–
турния живот на Пловдив. В нея се провеждат 
театрални спектакли, концерти, изложби, лите–
ратурни премиери, срещи с едни от най–изяве–
ните творци на страната. Неповторимата и ат–
мосфера е символ на грижовното отношение и 
любов към ценностите на изкуството и техните 
създатели.

БАЛАБАНОВАТА КъщА

С п р а в к а
Относно: Констатирани и предотвратени нарушения от охраната на територията на учебното 

заведение за периода 16 февруари – 22 февруари 2011 г.

1. В междучасието след втория учебен час, с намесата на охраната, е предотвратено сбиване 
между две групи ученици от V а  клас.

2. В голямото междучасие е предотвратен подобен инцидент с ученици от III а  клас.

ОХРАНА

дЕЖУРСтвО

През седмицата дежурни класове бяха: 

4 в клас – кл. р–л Г. Стоицова
6 а клас – кл. р–л Л. Парапанова

Дежурните ученици изпълняваха отговорно 
своите задължения.

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:

Начален курс
1а клас с кл. ръководител Виктория Стойнова
2а клас с кл. ръководител Елиана Щерева

Среден курс
5б клас с кл. ръководител Юлия Ковачева
5в клас с кл. ръководител Даниела Генчева
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

РЕфЕРЕНдУМ


