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РУБРИКИ: Блестящо участие
Нашият ученик от 2 а клас 

Атанас Красимиров Панев 
се завърна от V-я Между-
народен младежки конкурс 
за популярна песен "Петна-
десет лалета"  в гр. Хисаря, 
който е включен в Култур-
ния календар на Министер-
ство на културата.

Иванка Динева – класен ръководител на 2 а клас

Възпитаникът ни се представи блестящо и журито в ли-
цето на Мими Иванова, Маргарита Хранова, Развигор По-
пов и други наши изтъкнати композитори и музиканти му 
присъди  Диплом  1-ва награда  и  Златен медал в I-ва въз-
растова група в направлението "Петнадесет лалета" Хисаря  
2017 г.



2

На 31 март се проведе със-
тезанието "Грамотни ли сме?", 
организирано от общинския 
отдел" Образование и цен-
тър за подкрепа за личностно 
развитие – Общински детски 
комплекс – Пловдив". Над 900 
ученици от 46 учебни заведе-
ния от двете възрастови групи –  
7 клас и  12 клас – се яви-
ха на състезанието в нашия 
град.  С гордост можем да обя-
вим, че седмокласниците от  
ОУ "Алеко Константинов" се 
представиха достойно. Четири-
ма ученици от седмите класове 

Състезание "Грамотни ли сме?"

Нели Велева – учител по български език и литература на седми клас  

получиха награди за завоювано първо и второ място. Максималният брой точки 74 получиха Ог-
нян Викиев от 7 б клас и Ярослав Докузов от 7 г клас. На второ място се класираха Цвета Владими-
рова от 7 б клас и Антония Хасковлиева от 7 б клас.  Те получиха за  награда "Практическа грамати-
ка", подписана лично от автора на състезанието Ваня Черняева! Да поздравим победителите и да 
пожелаем на всички седмокласници същото достойно представяне на предстоящото национално 
външно оценяване по български език.

Второ място за малката Стела
в "Математика без граници"

Стела Ангелова зае престижното 2-ро място в 
зимния кръг на Четвърти международен турнир 
,,Математика без граници". Поздравления за 
сребърния медал в това нелеко състезание. 

Пожелаваме още много математически по-
стижения и успехи!

Елена Петкова – класен ръководител на 1в клас



3

Мона-Никол Апостолова от 4 в клас се кла-
сира на първо място с максимален брой точки 
– 30 в III кръг на състезанието "Математика без 
граници", в който участваха 1735 четвъртоклас-
ници. Тя зае второ място в I кръг и първо място 
във II кръг на същото състезание през учебната 
2016-2017 година. 

Мона-Никол получи златен медал и на ма-
тематическото състезание SASMO, кръг от кое-
то се проведе в Стара Загора през 2017 година. 
В него се явиха 3236 ученици от четвърти клас. 
Наградата дава право на Мона-Никол да участ-
ва в математически състезания в Сингапур, Ма-
лайзия и Виетнам. 

Успехи без граници

Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 4 в клас

Кой не иска да има такава стая!

Елена Петкова – класен ръководител на 1 в клас

В традиция се превърна провеждането на арт занимания за учениците от 1 в клас. От различни 
естествени материали децата с желание украсиха класната стая и я направиха още по-привлекателно 
място за учене. Специални благодарности за инициативата поднасяме на г-жа Ивелина Каралилова!
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Виктория Стойнова – класен ръководител

 

Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

На 28 април моят 5 а клас, заедно с 6 а, 
посетихме 24-та  aвиационна база - Крумово. 
Целта на нашата екскурзия беше да се запоз-
наем с професията на пилотите, а също и  да 
видим самолетите. 

Тръгнахме от училище с г-жа Петрова и 
г-жа Минева. След около 15 мин. бяхме  в 
базата и видяхме самолетите на открито. В 
един от тях бяхме поканени да се качим, за 
да го разгледаме отвътре. Всички очаквахме 
с нетърпение да видим какво представлява 
военния самолет. Беше много интересно. 
Видяхме мястото на пилота и на останалия 
екипаж. 

Пътуване до авиобаза - Крумово

Три пъти в живота
Учениците от 3 а клас много харесаха от-

къса от книгата "Малкият принц", поместена 
в читанките им. Затова децата решиха заед-
но да прочетат цялата книга. Те направиха 
това точно преди пролетната ваканция. А по 
време на почивката изработиха свои про-
екти, свързани с книгата. В тях учениците 
записаха мисли от произведението, които 
най-много са ги впечатлили, важни факти от 
живота и биографията на Антоан дьо Сент 
Екзюпери. Децата от 3 а клас разбраха, че 
книгата "Малкият принц" трябва да се про-
чете поне три пъти в живота, за да може чо-
век напълно да я осмисли и възприеме. Е, 
първият път вече е осъществен! Учениците 
разбраха, че най-същественото е невидимо 
за очите, човек вижда добре единствено със 
сърцето. Поздравления, деца!

                                        

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т
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Разбира се, в началото на 
всяка обиколка на самоле-
тите имахме кратка инфор-
мация, като например колко 
души събира всеки самолет, 
колко бързо може да лети и 
други. Имаше най-различни 
машини, сред които  и един 
подводен самолет – един-
ствен по рода си. 

Беше ни обяснено за как-
во служи всеки от тях. След 
като минахме около само-
летите, тръгнахме към му-
зея. Вътре имаше табла със 
снимки и информация, раз-
положени на цялата стена. 
Екскурзоводката, която ни 
развеждаше, разказа интересни неща. Видяхме  първия самолет и витрини, в които имаше ме-
дали, костюми, униформи и други предмети. Госпожата обясняваше  задълбочено и разбира-
емо. В другата зала видяхме капсулата, с която Георги Иванов се е върнал от космоса. 

Беше голяма и обгоряла. Видяхме и катапулт. Подарихме колажи на пилотите, които на-
правихме в училище. Беше много горещо, но след като се разхладихме и хапнахме, поехме по 
обратния път малко уморени и притихнали, но доволни от видяното.  

Имахме една незабравима екскурзия!
                                                                          Мина Боева, 5 а клас



7

Съчинения на ученици от 3 а клас – участници в клуб 
"ВЪЛШЕБСТВО ОТ ДУМИ"
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Уверените деца
Какво е най-важно за вас във възпитание-

то на децата ви? Всички искаме едно уверено 
дете, което вярва, че светът е добро място и то 
е пълноправна част от него. В интерес на ис-
тината, напоследък забелязвам, че все повече 
майки правят следното- в старанието си да въз-
питат самоуверено дете, те се оказват с един 
разглезен и дори надменен малчуган.

Но нека започнем от тук- какво е самочувст-
вието всъщност? Самочувствието означава чув-
ство за себестойност – то е оценката на човек 
за него самия и се развива от детството през 
целия живот. Особено важно е да започнем да 
го „възпитаваме” в детето, докато е още мъ-
ничко. Основното, което сме длъжни да създа-
дем в децата си, е усещането им за способност 
и за това, че са обичани и подкрепяни.

Защо, обаче понякога се получава така, че 
вместо деца със самочувствие, възпитаваме над-

менни деца? Отговорът е много лесен – просто 
защото прекаляваме. Прекаляваме в това да им 
посочваме положителните им качества и уме-
ния и забравяме, че като всеки друг, те също 
имат и отрицателни такива, при това могат да 
го разберат от съвсем малки. За целта, обаче не 
бива да им забраняваме да опитват от всичко 
и същевременно да им показваме истината от 
техните опити. Един малък пример - ако детето 
ви рисува наистина добре, но в компанията на 
негово приятелче се установи, че другарчето е 
по-добрият художник, вие как бихте реагирали? 
Прекалено голяма част от майките биха казали, 
че и двете рисунки са много хубави или че тази 
на тяхното дете е по-хубава само, за да не го на-
ранят. Има и една по-малка част от родителите, 
която би признала, че чуждата рисунка е по-ху-
бава. Дали това е правилно? Разбира се, че да, 
когато е обяснено по разумен начин. Дали де-
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цата ще ни разберат? Може би не на момента, 
но следващия път, когато кажете на детето си, че 
то се справя по-добре с реденето на пъзели от 
другото детенце, е почти сигурно, че ще бъдете 
разбрани и за оценката си за рисунката.

Как да се държим, за да създадем добро са-
мочувствие в децата си? 

На първо място – обичайте ги и им го казвай-
те и показвайте. Прегръщайте ги и им казвайте, 
че са се справили много добре, когато вижда-
те, че наистина полагат усилия. Хвалете ги, но с 
мярка. И помнете нещо много важно – за да има 
похвала, трябва да има и старание. Така напри-
мер- ако детето ви „надраска” на един лист за 
по-малко от минута къща и слънце с химикал и 
попита дали е хубаво, просто му кажете, че може 

Здравка Петрова – педагогически съветник

да го направи мно-
го по-хубаво- като 
рисува по-бавно, 
използва цветни 
моливи и т.н. Защо-
то, ако сега кажете, 
че тази „творба” е 
наистина прекрас-
на, детето ще оста-
не с впечатление-
то, че прекрасните 
неща се създават 
наистина лесно. И 
тогава, когато друг 
му каже, че съща-
та тази рисунка не 
е особено хубава, 
то ще се обърка и 
дори ядоса. Направете така, че отсега да гради 
реална представа за себе си и уменията си.

Дръжте детето близо до земята. Нека то 
знае, че светът е пълен с талантливи и необик-
новени деца и това е напълно нормално. Ко-
гато усетите, че то започва да преувеличава в 
демонстрирането на самочувствие, без да ру-
шите достойнството му, реагирайте по-скоро 
сдържано, отколкото да се присъединявате. 
Нека то никога не се съмнява във вашата лю-
бов и подкрепа, но и да знае, че има и други не 
по-малко талантливи, знаещи и можещи деца. 

Помагайте им да се справят с емоциите 
си. Учете ги да казват какво искат спокойно и 
с думи, а не да се ядосват и крещят, когато не 

могат да направят нещо. Помогнете им в даде-
ното начинание и обяснете, че ако наистина не 
успяват да се справят добре, това е, защото са 
още твърде малки или просто нямат този та-
лант. Абсурдно е да кажете на дете, което не 
умее да пее, че пее страхотно. Не изкривявай-
те представите им. Наблягайте на онова, кое-
то наистина умеят – ако едно дете не може да 
се справи само със сглобяването на някаква 
количка например, помогнете му и след това 
му дайте да прави нещо, което наистина умее. 
Нека винаги има баланс. 

Бъдете пример за тях в пълния смисъл на 
думата – ако обяснявате на детето си, че не 
трябва да се ядосва, когато не може да направи 
нещо, в никакъв случай не си позволявайте да 
се ядосвате пред него, ако вие самите не успее-
те да смените крушката на нощната лампа. 

Винаги казвайте, че сте забелязали положе-
ното усилие. Ако кажете „видях, че се постара, 
но въпреки това не се получи много добре”, ще 

сте оценили стара-
нието, а това е мно-
го важно за децата. 
Не сочете с пръст 
резултата, а гледай-
те начина, по който 
детето стига до този 
резултат. Научете го 
винаги да опитва, 
да се старае, да не 
бърза. Ще видите, 
че не е никак труд-
но. 

Не на последно място – създайте здраво-
словна семейна среда. Ако децата са свидетел 
на чести неразбирателства и разправии между 
родителите, те развиват чувство, че нямат кон-
трол над средата си и стават депресирани или 
неконтролируеми. Затова тук в скобки можем 
да вмъкнем следното – твърдението, че деца на 
разведени родители са деца с ниско самочувст-
вие, е абсолютно невярно. Много по-вероятно 
е детето да има ниско самочувствие, ако израс-
не в нездравословна семейна среда, отколкото 
ако израсне с двама разделени родители, които 
обаче знаят как да възпитават един самоуверен 
човек. 

Източник: http://www.hera.bg                                                       
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По случай Международния ден на книгата и авторското право в нашето училище се проведе 
Парад на приказните герои, в който участваха учениците от начален етап.  Облечени  в  костюми, 
децата представиха любимите си  приказни герои като назоваваха  и авторите на произведенията. 
С вълнение и радост бе изпълнен денят за участниците, а   за достойното си  представяне те бяха 
наградени с грамота от Училищното ръководство.  

Парад на приказните герои
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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Гергана Стоицова – начален учител, Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Having a pet is a big responsibility. While some pets – like dogs – require more effort than other pets 
– like fish – all pets need some level of attention and love. Pet Owners Day is a special day to celebrate 
yourself, for all of the hard work you put into keeping your pet healthy and happy. It is also a good time to 
give your pet some extra attention, and maybe even a gift!

Tips for Pet Owners
If you want to keep your furry fellow friend healthy and happy, follow some of these tips:
• Schedule regular check-ups with the vet
• Ensure your pet gets enough exercise, whether that be taking your dog for a walk or getting your 

hamster a wheel!
• If your pet is allowed outdoors, make sure it has proper identification in case it gets lost. This way 

someone will know how to return it to you
• Buy the proper food for your pet’s type. Keep in mind any special breeds or dietary needs.
• Give your pet lots of love and attention!
Want a Pet?
Almost everyone dreams of having a pet. Whether you want a soft kitten or a bouncy puppy, I’m sure 

you’ve thought about (or tried to convince) your family to add a new member to the family. Here are some 
of the things you need to consider before taking the big step:

• Do you have enough time to dedicate to the pet? If you have other siblings or family members who 
can help out, you might be able to share the responsibilities.

• Do you have enough money to care for the pet properly? Pets take a lot of money. In addition to 
the initial purchase, you need to pay for food, grooming, toys, treats and occasional vet visits. Some pets 
will require extra vaccinations and shots.

• Do you have any allergies? Many people buy a pet only to discover they are allergic once the pet 
gets home. Head to your doctor’s office and get tested or spend some time with a similar animal before 
you get one of your own.

• Are you willing to adopt? Thousands of animals are brought to pounds across the country each 
year. If you are willing to adopt one of these pets, you could be saving their life.

One of the most popular pets is a bunny Make sure your pets are happy and healthy!
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Продължение от бр. 173

 „Библия на Гутенберг“ – $5.3 милиона

Елена Пенишева – библиотекар

Най-скъпите книги 
в историята

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

През 1987 г. на аукцион в Ню Йорк 
неизвестен ценител плаща рекордни-
те $4.9 милиона за първото издание 
на Библията отпечатано от Йоханес 
Гутенберг през далечната 1455 г .

Тя е била в в тираж 180 броя. Лю-
бопитно е, че печатарят – основопо-
ложник на съвременното печатане, 
почти е фалирал, докато създава Биб-
лията. Отпечатването ѝ е продължило 
три години. 42-страничната Библия 
на Гутенберг е особено ценна заради 
нейните естетически и технически ка-
чества. Предполага се, че печатарят е 
използвал отделна преса, направена 
от него специално за това дело. На другата отпечатвал католически индулгенции, поръчани от църк-
вата, за да се прехранва. Докато се е занимавал със създаването на първата напечатана на машина 
Библия, обеднелият аристократ Гутенберг е бил обвинен в злоупотреба с парите. За да създаде 
печатницата, той е взел заем от 150 гулдена. А докато се занимавал с Библията, дълговете му нарас-
нали на 2000 гулдена. Междувременно кредиторът му го осъдил, а съдът му присъдил печатницата, 
заедно с отпечатаните вече екземпляри.

Днес Библията е най-печатаната и най-разпространената книга в света. Ежегодно от нея се 
продават по 25 милиона копия. Според данни от 2008 г. съществуват цялостни преводи на 461 
езика и частични преводи на 2478 езика.

Първите свитъци от нея са били на старогръцки и са съз-
дадени през IV век.

Свещената книга е разделена на глави през 13-ти век от 
Стефан Лангтон, а на стихове през 16-ти век от френския пе-
чатар Роберт Естиен.

Българската дума Библия е заимствана от средновеков-
ната латинска дума bibliа, която пък е съкращение от biblia 
sacra – „свята книга“. Първата част от християнската Библия е 
Стария Завет, който съдържа 24-те книги на еврейската Биб-
лия, известна като Танах. Втората е Новият Завет с 27 книги 
– четирите Евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоан, посла-
нията на апостолите, посланията на Павел и Откровение.
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Ш А Х М АТ

Нова задача:

Бели на ход печелят 
с мат в един ход. 

Отговор на задачата:

1.Th5

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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

aleko-online@oualeko.com

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.



Училища Фарос
в сътрудничество с  ОУ „Алеко Константинов“ 

предлагат 
допълнително чуждоезиково обучение 

по Английски и Немски език 
в сградата на училището

    Защо във вашето училище?
• Спестяваме време и допълнителни грижи на родителите.
• Удобство на децата, без да ги натоварваме с излишни разходки.
• Предлагаме Ви изгодни такси, преференциални за училището, за високо качество 
     на обучение, с преподаватели специалисти в работата с ученици от 1 – 7 клас.
• Малки групи, съобразени с знанията и възрастта на децата.
• Обучение по два учебни часа на седмица, в рамките на една учебна година.
• Сертификат, обвързан с Европейската езикова рамка.
• Най-новите учебни системи на водещи издателства.
• Подготвителен изпитен център на университета Кеймбридж.
• Отстъпки при ранна регистрация, отстъпки при заплащане на пълна такса.



Смятате  ли, че да знаете езици е нещо хубаво? Успявате ли да намерите  време за тях във все 
по-забързаното си ежедневие?

ЕТО И ОТГОВОРА  –  езиково обучение с 
във Вашето училище!

Ние идваме при вас от новата учебна година! 

С много забавни игри и цветни учебници  ще направим ученето на език лесно и приятно. 

КАКВО СМЕ  ВИ  ПРИГОТВИЛИ?
Занимания по английски и немски език за малките ученици от училище „Алеко Константинов“. 

Учебници, изпълнени с много цвят, разнообразни текстове, игри, интерактивни и мултимедиини уп-
ражнения, които помагат на децата да усвоят по-лесно материала и да обикнат езика. Единствено 
при нас се използва онлайн система Belt Study System (BELT), която е ценно допълнение към всеки 
курс по английски език.

Учебниците и учебните помагала, които използваме за английски език са на международно-
то издателство MM Publications. За немски език използваме учебници на световните издателства 
Hueber и Klett.

ЗАЩО ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ?
Вашите деца ще бъдат с нас два пъти седмично по два учебни часа, а на Вас ще спестим време 

и допълнителни грижи.
За децата – удобство, без да ги натоварваме с излишни разходки. Те ще се чувстват комфорт-

но в малките ни групи и своите съученици.
И тъй като сме близo до вас във Вашето училище можем да Ви предложим и по-атрактивни такси.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ПО-РАНО И ПОЛУЧЕТЕ ОТСТЪПКА! 
Предлагаме Ви високо качество на обучение с преподаватели специалисти в работата с ученици 

от първи до седми клас. 
5% отстъпка за ранно записване (до 30.06.) и 5% отстъпка при плащане на пълната такса. 
Всяко дете, преминало курса на обучение, е щастливо да получи сертификат, обвързан с Евро-

пейската езикова рамка, съгласно изискванията на съвета на Европа и правилника на МОН. 
Вече над 20 години Фарос е подготвителен център на университета Кеймбридж, една от най-

престижните образователни институции в света. Изпитната подготовка обхваща всички възрасти 
от 8 до 18 години, като нашите ученици постигат изключително висока успеваемост на изпитите на 
Кеймбридж, над 95%.

Училища Фарос, съвместно с Language Trends (оторизиран изпитен център на университета 
Кеймбридж), Ви дават възможност да се явите на изпит, след успешното преминаване на който се 
получава сертификат за владеене на английски език, признат от над 20 000 организации по света.

Вярваме, че нямаме нужда от реклама, но за тези, които искат да знаят повече за нас:
Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която вече 25 години се развива 

изключително успешно на българския пазар.
Доказателства за безкомпромисното качество на образование, което предоставяме във всички 

свои центрове са сертификатът за качество ISO 900-2008 и нашата лицензия като Център за профе-
сионално обучение и квалификация към Министерски Съвет. Именно високото качество на обуче-
ние е гаранция за успешното усвояване на знанията. То допринася за престижа, с който се ползва 
компанията сред хилядите си клиенти.

Училища Фарос са част от E.G.Strategakis Group – образователна институция с дейност в 10 евро-
пейски държави.

ОЧАКВАМЕ ВИ! Ще се учим и забавляваме заедно!


