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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Национална олимпиада
по химия и опазване
на околната среда
На 17 и 18 март 2017 година в гр. Варна се проведе Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната
среда. Училище „Алеко Константинов” за поредна година участва със свой ученик – Ярослав Докузов от 7 г клас. За нас това е
огромен успех, защото квотата за І възрастова група е много малка – само 20 седмокласници. Ярослав се представи отлично и е
гордост за всички нас!
Всички участници в областния кръг на олимпиадата по химия бяха поканени на среща с декана на Химическия факултет на
ПУ „Паисий Хилендарски”, която се проведе на 14 март 2017 г.
Една от най-големите бе групата на алековци.

Деканът
на
факултета
доц. Кметов приветства участниците и изнесе мотивираща
лекция. Направихме посещение
в катедрата по „Органична химия”, където учениците наблюдаваха и участваха в демонстрации на интересни опити. Всички
ученици получиха грамоти.
Благодаря на учениците, които отделиха от времето си, и
се явиха на общинския кръг на
олимпиадата по химия, на тези,
които успешно се представиха
на областния кръг, и на родителите им, които ги подкрепят и
насърчават.
Лилия Топчийска – заместник-директор и учител по химия
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Честита пролет!
Пролет дошла е

Пролет всичко зеленее,
където и да идеш – слънце грее.
На ливади, на море –
пак си слънцето пече.
Пролетта те кара да се радваш,
че през тези топли дни
чак до късно ще играеш

и изобщо няма да скучаеш.
През тоз сезон
не гледай от своя балкон.
Излезеш ли на двора
и с приятел поиграеш,
ти изобщо няма да скучаеш.
Борислав Димитров, 2 в клас

3 а клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Представителна изява на

Клуб Музикално студио

На 15.03.2017 г. се състоя представителната
изява на клуб „Музикално студио” по проект
„Твоят час”.
В салона на училището бе подготвена сцена.
Пред публиката - ученици от начален курс, учители и родители - бе представена литературно -музикална програма, свързана пролетните
празници и обичаи Лазаруване, Цветница, Ладуване. Облечени в красиви народни носии, с
много настроение, момичетата от клуба рецитираха, пяха различни песни и танцуваха.
Със своите изпълнения те поздравиха всички с предстоящите празници и им пожелаха радост, щастие и пролетно настроение.

Нина Димитрова – ръководител на клуба
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ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Клуб Кариера

Учениците от 3 клас
вече работят в мрежата

Вече знаете, че в клуб „Кариера” участват
две паралелки трети клас – 3 а и 3 в клас.
Децата са толкова умни и амбициозни, че
се наложи да включим в програмата си технологии, които отговарят на техните потребности
и възможности. Поканихме ги в компютърния
кабинет и ги запознахме със сайта по кариерно
ориентиране, специално подготвен за проекта.
Учениците с интерес разгледаха електронната
платформа, някои избраха да четат информация за професиите, други - за училищата. Едни
разгледаха учебните филмчета, а други избра-

4

ха интерактивните упражнения. Справиха се
отлично със задачите, предвидени за 5 клас.
Продължихме занятието с игри. Оказа се, че
третокласниците харесват много състезанията.
Затова ние с моите помощници кариерните консултанти от ЦКО – Пловдив ги разделихме на отбори и започнахме играта „Професии по букви”.
Децата се състезаваха да запишат колкото могат
повече на брой професии с определена буква от
азбуката. А някои изобретателни третокласници
съобразиха бързо възможностите на сайта и го
използваха точно по предназначение.

Учениците от 3 в представиха своите рисунки, на които бяха нарисували своята мечтана
професия в специалното арт ателие, което им
организира г-жа Динева. Децата разказаха как
са избрали да изобразят определена професия
и какво харесват в нея.
Похвалих третокласниците на техните класни ръководители г-жа Стойнова и г-жа Русе-

ва и им предложих следващата среща в клуб
„Кариера” да направим под формата на състезание, на което да поканим и родители. Кариерните консултанти г-жа Станоева и г-жа Велинова
останаха очаровани от нашите умни и талантливи ученици.
Пожелавам ви да продължите да мечтаете,
да творите и да изследвате света, мили деца!

Здравка Петрова – педалогически съветник

Атина и Спарта

Атиняни и спартанци спорят кой от двата народа е по-достоен да властва над двата полиса. Те
трябва да се обединят срещу персите, но всеки един настоявал да има решаващата дума. Атиняните
не били добри войници, но имали добра стратегия и били известни със своята култура. Спартанците обратно - били силни войници, но груби и недодялани. Съдията решава, че най-добре ще бъде
двата народа да се обединят в един с равни права срещу Персийската империя.
Иван Балабанов, 5 б кл.
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Произволна представка
Миникуче

Едно момче на име Том имало куче, което наричали Миникуче. То имало необикновени
сили. Можело да става много голямо и много малко.
За рождения ден на Миникуче Том искаше да направи специално парти-изненада за своя
вълшебен приятел. Той му каза, че в градината има крадец. Миникуче веднага изскочи на двора.
И тогава – лампичките светнаха, всички започнаха да пляскат. Миникуче видя, че семейството
и приятелите му са направили специално за него изненада. Както всеки рожден ден, имаше и
невероятна торта, на върха й – голям шоколадов кокал! Миникуче първо се смали, за да изглежда кокала още по-голям, а после уголеми ръста си, за да може спокойно да стигне до мечтания
кокал! В двора се завихри голям купон. А Миникуче забавляваше всички с вълшебните си сили.
Прекрасен рожден ден!
Марина Захариева – 3 а клас

Изпарфюм, Покотка и Миникуче
Изпарфюм, Покотка и Миникуче живеели в държавата на кучетата. Изпарфюм бил малък
дух, който живеел в един парфюм. Покотка била красива фея, която приличала на котка и била
влюбена в Миникучето. Черньо Джафчев бил лош и зъл президент на държавата. Искал да убие
Миникуче, защото хората го обичали, а и харесвал Покотка. Хората обичали Миникуче, защото
бил добър, отзивчив и винаги бил да помогне на другите.
Една вечер Джафчев го нападнал на улицата. Но Покотка скочила върху него и надраскала
лицето му. Изпарфюм долетял и пръснал в очите на лошия президент малко парфюм. /жалко за
парфюма!/
На следващия ден имало избори за нов президент. Единодушно всички избрали Миникуче. А
Покотка станала негова жена. И както се казва в приказките – три дни яли, пили и се веселили!
Дара Хаджийска - 3 а клас
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Миникуче

Случи се миналия месец. Стоях на терасата и гледах една красива звезда на нощното небе. Звездата започна да се движи в кръг.
На другия ден отидохме с моите приятели в близката гора. Обичахме да си играем в една изоставена къща. Чухме жално скимтене.
Май беше кученце. Но къде се беше скрило? Намерихме го в срутената камина. Беше миникуче – робот!Тогава си спомних за звездата. Тя беше космически кораб, а кучето робот беше създадено от
извънземна цивилизация и пуснато на Земята, за да разузнава.
Адриян Вулев – 3 а клас

Изпарфюм

Някога много отдавна живял в градчето Парфюмно един
препрофесор Парфюмеров. Той се казвал така, защото бил
изобретател на парфюми. Един ден препрофесорът решил
да създаде най-уникалния парфюм. Смесил всички познати
на човека аромати и започнал да бърка. Така създал препарфюма. Препрофесорът Парфюмеров кръстил препарфюма
така като взел първата сричка от прекрасен – пре, добавил
парфюм и накрая сложил сричката – ма, от името на майка
му Мария, която дала идеята. Препарфюма станал световно известен. Но се продавал само в градчето Парфюмно –
столицата на ароматите в света и струвал 1 милион долара!
Станал най-скъпият и най-търсен парфюм в света.
Йоана Силямова – 3а клас

Човекът с максинос
Имало едно време едно малко момченце. То много лъжело. Детето пораснало, станало
голям мъж, но не престанало да лъже.
Една сутрин мъжът се събудил и видял, че носът му е пораснал. Уплашил се много, но решил да игнорира това.
На другата сутрин носът бил още по-голям, но той пак не му обръщал внимание.
На следващия ден мъжът се събудил и не можел да стане от леглото, защото носът му бил
опрян до тавана! Мъжът се опитал да стигне до телефона, за да повика помощ, но бил твърде далеч. Замислил се как да стане. Помислил си, че ако си представи носа си нормален, той наистина ще стане такъв. Но и
тази идея не подействала. Хората отгоре усетили друсането
и тътренето по пода в тяхната стая. Решили да слязат долу
при съседа си, за да видят какво става. Двамата съпрузи видели в каква беда е той, както и неговия огромен максинос.
Викнали помощ. Хората го спасили, ще попитате как? Тайна.
Но мъжът се заклел никога, ама никога повече да не лъже.
Васил Аръков – 3 а клас
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Ангелос и Йоана Петрова, 3 а клас
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Борис и Елис, 3 а клас

Марина и Петьо, 3 а клас

У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Младите хора
и опасностите в интернет
Интернет предлага на децата и младите
хора фантастични възможности да търсят и намират информация, да осъществяват връзки и
да творят, когато са в мрежата. Не трябва да
се забравя обаче, че използването на интернет крие и определени опасности. Например,
интернет отваря за децата прозорец към един
свят, който принадлежи също и на възрастните,
и съдържа материали, които не са подходящи
за деца. Как родителите могат да помогнат на
своите деца да минимизират тези рискове? Не
съществува еднозначен отговор – рисковете варират, в зависимост от възрастта и компютърните умения на детето.

Изграждайте доверието
постепенно

Децата могат да поискат да използват интернет в условия на конфиденциалност. Възможно е да не искат родителите им да са запознати с начините, по които използват интернет,
особено ако мислят, че ще им бъдат наложени
ограничения. Важно е да се помни, че интернет представлява един огромен източник, съдържащ много завладяваща, увлекателна и
образователна информация. Важно е също да
не се реагира твърде остро, или да се налагат
прекалено много ограничения при използването на интернет. Рисковете трябва да бъдат
осмислени, така че децата да са в безопасност
и едновременно с това да извлекат най-доброто от това грандиозно средство. Децата се учат
чрез експериментиране, по метода на пробите и грешките. Ако Вие също се интересувате
и умеете да боравите с интернет, ще бъдете в
много по-добра позиция, когато обсъждате с
Вашите деца въпроси, свързани с интернет. Освен това, за Вас ще бъде по-лесно да разберете
начините, чрез които детето използва интернет, което би довело до осъществяване на диалог между Вас и Вашите деца през всичките им
тийнейджърски години.

Системата на законодателството е валидна
и в интернет, при което администраторите на
уеб-сайтовете са отговорни за съдържанието на
сайтовете, които администрират. Добре е да се
запознаете със следните теми: Кибер хулиганство, Децата и маркетингът в мрежата, Снимки и лична информация на деца в интернет.
Ако се сблъскате с проблеми в тези направления, можете да докладвате за тях.
Извършване на неподходящ маркетинг
Комисията за защита на потребителите следи за спазването на етичните принципи при
осъществяване на маркетинг, както и за спазване на наредбите, регламентиращи осъществяването на маркетинг за малолетни. Може да
докладвате за неподходящ маркетинг от всякакъв вид, за несправедливи положения или условия и за други подобни проблеми на сайта на
комисията: http://www.kzp.bg/
Измами, фалшификати, уеб страници, насаждащи омраза и други незаконни действия
За всякакви мошеничества и фалшификати, за интернет сайтове, насаждащи омраза и
ненавист, както и за извършване на опити за
измами чрез електронна поща или други незаконни действия, може да докладвате в сектор
“Компютърни престъпления” на ГДБОП – МВР
на е-мейл: computercrime_chp@mail.bg или във
Вашия местен полицейски участък.

Злоупотреби с личната
информация

Комисията за защита на личните данни е
независим държавен орган, който защитава интересите на гражданите при обработването на
личните им данни и осъществяването на достъпа до тях. На комисията е възложен и контрола
по спазването на Закона за защита на личните
данни.
E-мейл: kzld@government.bg
или kzld@cpdp.bg
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Други оскърбителни или неподходящи материали
В други подобни случаи може да се свържете с Вашия Интернет оператор или с администратора на въпросния сайт, съдържащ оскърбителни или неподходящи материали.
В зависимост от възрастта на децата, родителите могат да предприемат различни мерки
и подходи, с които да помогнат на децата си за
безопасно и сигурно ползване на мрежата.

Под 7 години

Първите посещения в Интернет поставят основите за създаване на добри навици у децата. Децата в предучилищна възраст харесват установения
ред и това е идеалният начин да развият навици и
практики за сигурно сърфиране в мрежата.

Децата, по-малки
от 7 години,

имат ограничени възможности да разбират наличната в интернет информация
и трудно разграничават реклама от актуално съдържание. Децата често не виждат
разликата между използване
на Интернет, компютърните
игри или рисуване на компютъра. На тази възраст, родителите трябва да помогнат
на децата си с подходящи
материали.
Всяко семейство трябва
да създаде собствени правила за използването на компютъра.
• Времето, прекарано пред компютъра
трябва да бъде ограничено.
• Поставете компютъра в дневната. При
децата от предучилищна възраст е препоръчително да имат възрастен до себе си, когато използват Интернет.
• Достъпът до Интернет за децата от предучилищна възраст, трябва да бъде ограничен
до познати, предварително уточнени уеб сайтове. По-напредналите деца могат да намерят
любимите си сайтове, като използват менюто
Favorites на Интернет браузъра.
• Най-сигурното решение е да се създаде
личен профил за детето в операционната система, където достъпът до интернет е ограничен
само до определени сайтове.
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от 7 до 9-годишни

Малките ученици могат да влизат в Интернет както в училище и при приятелите си, така и
в къщи. Родителите и децата трябва да обсъдят
подходящото използване на интернет и да уточнят правила, които да се спазват. Децата от 7 до
9 години имат вече изградено относително добро разбиране за това, което виждат. Те обаче
не са подготвени да боравят с всички материали, които Интернет предлага, по-специално материали (изображения, текст или звук), които са
заплашителни или по друг начин неподходящи
за тях. Обсъждането на тези въпроси и обясняването на различните неща, които децата може
да срещнат в интернет, ще им помогне да станат отговорни и да бъдат в състояние да работят по сигурен начин в интернет. За да помогнат
на децата си, родителите трябва да споделят
своя собствен опит и оценки за използването на
интернет.
На тази възраст все
още са приоритетни
ограниченията, както и
защитата и надзора при
използването на интернет. За препоръчване е
родителите и децата да
си уточнят правила за
използване на интернет,
които да бъдат преглеждани и променяни с порастване на децата.
•
Използването
на интернет би трябвало
да бъде позволено само
в присъствието на родителите. Това гарантира,
че те ще могат да помогнат веднага на място при
възникването на проблем.
• Ако компютърът е поставен в стаята, където се разполага цялото семейство, използването на интернет става част от ежедневието на
семейството.
• Детето на тази възраст все още не е в
състояние да определи благонадеждността на
даден сайт, така че той/тя би трябвало винаги
да иска разрешение от родителите си, преди да
публикува лична информация.
• Чат-стаите и други публични дискусии в реално време, все още не са подходящи за детето.
Ето защо е-мейл адресът, използван от тази възрастова група, трябва да е общ семеен адрес.
• Създаването на работна среда с ограни-

с приятели или прекарват времето си в мрежата
и намират информация, свързана с работата им
в училище или с техните интереси. С достигане
на по-високи образователни нива се откриват
много възможности за използване на интернет.
Може да се окаже твърде трудно за родителите
да разберат какво прави детето в мрежата. На
тази възраст децата поемат риск и проверяват
От 10 до 12-годишни
своите възможности - техническите ограничеУчениците вероятно вече са научили как да ния и забрани вероятно няма да са ефективен
използват интернет за много различни цели. начин за подобряване на сигурността им в инРодителите може да поощряват децата си, като тернет.
намират и им съобщават сайтове, които са свързани с домашните, хобитата или интересите им.
13-15 годишните
често не искат да споделят какво правят,
Родителите, заедно с децата, може да използват
Интернет за планиране на неща, които се отнасят особено ако родителите преди това не са проядо цялото семейство. Това им дава възможност вявали интерес и не са разбрали как детето изда обсъждат кои сайтове са надеждни и къде ползва интернет. Важно за семейството е да се
ангажира в открити дискусии и родителите да
може да се намери достоверна информация.
Децата продължават да се нуждаят от роди- са заинтересовани какво прави детето и с кого
телски надзор и контрол, както и от правила за общува в интернет.
• Възможно е младежите все да се нуждаподходящо използване, но е възможно вече да
са намерили начин да заобиколят правилата, в ят от съвет, например за публикуване на снимслучай че те са твърде ограничаващи или не от- ки и текст за себе си в мрежата.
• Етичните въпроси и личната отговорговарят на нуждите им.
• Като отчетат всички потребности и мнения, ност, като потребител на интернет, са важни
родителите и децата трябва да се споразумеят за теми за разговор. Например: нелегалното тетова, какво в интернет е позволено и какво не. глене на файлове, правилата за поведение в
Обсъдете отговорността при изпращане на съоб- мрежата и запазените права. Децата трябва
щения, тегленето на файлове и запазените права, да бъдат отговорни за това, което публикуват
в мрежата, включително тяхната лична инфоркакто и инсталирането на програми.
• Уточнете се каква лична информация е мация или информация, която може да не е
подходящо да бъде предоставяна и в кои слу- правомерна.
• Родителите трябва да се интересуват от
чаи. Говорете за риска, свързан с разкриването
контактите
на детето в интернет така, както се
на информация.
• Ако детето вече се интересува от чат или интересуват от контактите му с всеки друг негов
мигновени съобщения, родителите би трябвало приятел. Удачно е да проявяват интерес и да се
да обсъдят с него сигурността му, както и рис- ангажират, ако детето желае да срещне нови
ковете. Необходимо е да надзирават неговия/ хора в мрежата.
• Родителите трябва да се опитат да не ренейния опит в дискусиите в реално време.
Много деца са любознателни, но понякога агират остро, дори когато открият, че е станало
и прекалено любопитни. Затова родителите би нещо "ужасно", докато детето е било в интертрябвало да наблегнат на необходимостта от нет. Необходимо е все още да го напътстват към
подходящо съдържание в мрежата. Има добри
сигурно и внимателно използване.
• Информационната сигурност трябва да Интернет услуги по темите сексуалност и здраве, които са предназначени за младежка аудисе поддържа на съвременно ниво.
тория. Младежите трябва да знаят, че могат да
От 13 до 15 годишни
говорят с родителите си за всички неща в мреНа тази възраст интернетът се превръща в жата, които ги карат да се чувстват некомфортчаст от социалния живот на децата. Те се срещат но.
чени права, помага на детето да се научи да използва компютъра самостоятелно.
• Препоръчително е използването но филтриращи програми за предотвратяване на достъпа до неподходящи сайтове, но е важно и активното участие на родителите, когато децата
им са в Интернет.

Здравка Петрова – педагогически съветник
Източник: safe.teacher.b
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Състезание
Речници на българския език
Този път темата ,,Речници” беше поднесена
на учениците от 3 б клас по начин, познат вече на
по-големите ученици. Интересно в случая беше,
доколко ще се справят по-малките от тях, ако се
излезе извън традиционната рамка - учителят
говори, учениците – слушат. Справиха се твърде
добре съобразно възрастта и усвоените до момента умения: да работят в екип, да разграничат
първостепенната от второстепенната информация и да я използват според указанията на учителя. Веднъж започнали ритъмът така ни увлече,
че с тъга трябваше да спрем ,,тъкмо разбрахме

какво друго можем да правим с речника, освен
да търсим думи в него.” В следващите няколко
дни децата сами идваха в библиотеката и си организираха подобни състезания.
Следващият урок по библиотечно-библиографски знания беше с ПИГ 5 клас, а темата, по
която дискутирахме – ,,Справочници”. Тя също
може да се разгърне в няколко формата и дори
в няколко часа. Особено мотивираща задача за
възрастта V– VІІ клас е сами да разпределят дейностите, така че всеки да представи своя дял от
работата по атрактивен за останалите начин.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Световният ден на водата

Снимка:
Thinkstock

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Той води началото си от Конференцията за
околната среда и развитието на ОНН, проведена на 22 март 1992 г. в Рио де Жанейро. На този ден
световните лидери и правителства потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависят
от това как защитаваме качеството на водата. Всяка година честването на Международният ден на
водата е свързано с определен аспект на прясната вода. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация. Все още 1,1 милиард
души по света нямат достъп до подобрено водоснабдяване и повече от 2,6 милиарда нямат достъп
до канализация.
През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why
waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите
за оползотворяването им.
foodpanda, представя няколко важни факта, които трябва да знае всеки:
• Почти 800 милиона души нямат ежедневен достъп до питейна вода.
• Само до обяд в САЩ се изразходва толкова вода, колкото тези 800 милиона използват за месец.
• Над 3 милиона души умират всяка година заради липсата на чиста вода.
• Един здрав човек може да изпие около 48 чаши вода на ден.
• Пиенето на твърде много вода може да доведе до водна интоксикация.
• Водата разтваря повече вещества, отколкото всяка друга течност.
• Около 75% от повърхността на Земята е покрита с вода.
• Земята е затворена система, в която общото количество вода не се е променяло от милиони
години.
• Общият размер на водата на земята е 326 милиона кубически метра.
• От всичката вода на Земята хората могат да използват само три десети.
• Когато човек се почувства жаден, това означава, че неговото тяло е изгубило 1/100 от
общия запас.
Елена Пенишева – библиотекар
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Ш А Х М АТ

Нова задача 45:
На ход бели,
мат в един ход.
Отговор на задача 45:

1.Oc5

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ

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 радост, здраве и успехи!
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com

Организатори



Партньор



СНЦ

„Писалка
и
перо“



Община Пловдив
Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив
Регионално управление на образованието—
Пловдив

Конку�с за най-

добра драмати-

зация на приказка или част от
книга
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Няма ограничения за
теми и произведения
Участие могат да
вземат само
постановки, не
участвали в Конкурса
за драматизация през
2016 г.


РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът ще се
проведе в три
възрастови категории:
 I – IV клас;
 V – VIII клас;
 IX – XII клас.




Право на участие в
конкурса имат
ученически състави
от I до XII клас на
общинските,
държавните и
частни училища на
територията на гр.
Пловдив





Време за участие
на всеки състав –
20 минути
Ще се проведе и
конкурс за найхубави декори и
най-подходящи
костюми

ЗАЯВКА

за участие в конкурса
за най-добра драматизация на приказка или част от книга
Състав при (училище, читалище, общ брой участници)

…………………………………………….............................................................…………………………………………..
…………………………………………….............................................................…………………………………………..
Възрастова категория:
		
		

1 – 4 клас		
5 – 8 клас

		
9 – 12 клас
Заглавие на драматизацията …........…………..........………………………………………………………………….
Ръководител на състава
………………………………………............……………………………………….
Email: ……………………….....................................……. за връзка
Забележка: Срок за заявка – 27.03.2017 г.
Изпратете поименен списък на участниците в състава до 07.04.2017 г.
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