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Седмичен план
за периода 08.11 до 13.11.2010 г. 

Понеделник Дежурни класове за седмицата са:
08.11.2010 г. 4 б клас  – начален курс – кл. р-л Н. Търева
 6 б клас  – следен курс  – кл. р-л Н. Атанасова     
Вторник 12.30 ч.        Педагогически съвет 
09.11.2010 г. Актуализация на Правилника за дейността на 
 училището
 Приемане на програма за Гражданско образование
  Отг.  Директор    
Сряда 12.30 ч. Работна среща на учители начален курс –
10.11.2010 г. текущи задачи
  Отг.  ПД УВД – нач. курс

Четвъртък              12.45 ч. Среща на Ученическия парламент
11.11.2010 г.  Отг. З. Петрова

Петък Инструктаж от класните ръководители на                          
12.11.2010 г. дежурните ученици за следващата седмица:
 4  клас – начален курс – кл. р-л Г. Стоицова
 6 в клас – среден курс – кл. р-л Р. Зафирова

Училищно планиране

ЗДраВе

През периода от 02 до 05.11.2010г. 
лекарският кабинет е посетен от 
57 деца – 15 с леки наранявания, 
18 с ОВИ, 12 с главоболие и 12 
кръвотечения от носа.

Този брой се издава с любезното съдействие на Авангард консулт

Храната в училище: 
Фирма „СИЛВЪР93“ ЕООД с до-
говор от 14.02.2007г. за отдава-
не под наем на училищен бюфет 
се грижи за храната на децата в 
училище. Предлага разнообра-
зие от стоки, напитки, плодове и 
сандвичи. От тази година се оси-
гурява и кетъринг -обяд. Менюто 
се изготвя от детски диетолог. Съ-
образено е с училищното столово 
хранене.



Предлагаме на вашето внимание:

10 безспорно полезни храни за паметта на децата

Жълтъкът съдържа холин – еле-
мент, който подобрява паметта.

Ако децата срещат трудности в учението, про-
блемът може съвсем да не е в техните интелектуални 
способности, а в недостатъчното или неправилното 
хранене. Мозъкът на растящия човек изисква много 
храна – най-вече такава, която му осигурява доста-
тъчно енергия и балансирано количество вещества.

По-долу ви предлагаме списък от 10 продукта, 
които според много изследвания влияят благопри-
ятно на работата на главния мозък, особено за рас-
тящия организъм:

1. Сьомга. Тази риба съдържа омега-3 мастни 
киселини, които подобряват когнитивните функции 
на мозъка.

2. Яйца. Жълтъкът съдържа холин – елемент, 
който подобрява паметта.

3. Фъстъчено масло. Фъстъците са богати на 
витамин Е – антиоксидант, който защитава мембра-
ните на нервните клетки.

4. Пълнозърнести храни. Те съдържат глюко-
за, целулоза (която регулира постъпването на глю-
козата в кръвта), както и витамини от група В, оси-

гуряващи нормалното функциониране на нервната 
система.

5. Овес. Овесените ядки са най-добрата закуска 
за детето, защото съдържат балансирани количе-
ства от витамини Е, В, калий и цинк. Те помагат да се 
изяви интелектуалния потенциал.

6. Малини, къпини, боровинки и т.н. Този тип 
плодове съдържат антиоксиданти. Ягодите и боро-
винките подобряват паметта, а малините и къпините 
са богати на омега-3 мастни киселини.

7.  Бобови растения. Фасулът, лещата и грахът 
съдържат протеини и т.нар. сложни въглехидрати, 
които повишават нивото на захарта в кръвта. Освен 
това те са богати на целулоза, витамини и минерали.

8. Зеленчуци. Домати, броколи, патладжан, тик-
ва, пипер, царевица – всички те съдържат голямо 
количество антиоксиданти, които помагат да увре-
дените клетки да се възстановят.

9. Мляко. Млякото и млечните продукти са бога-
ти на протеини и витамини от група В – важен компо-
нент за растежа и развитието на мозъчната тъкан.

10. Постно говеждо месо. То е добър източник 
на желязо и цинк, които помагат за подобряването 
на когнитивните...

Уважаеми родители и медицински лица, поради 
проявения интерес към нашия вестник Алеко онлайн 
очакваме вашите идеи и предложения за участие в 
рубриката здраве.

На 19 октомври 2010 г. в лекционната зала на 
Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив се про-
веде семинар, организиран от отдел „Методичен”, на 
тема „Изграждане на информационна компетентност 
у децата и учащите. Съчетаване на теорията с добри 
практики в пловдивските библиотеки”. Участваха 71 
библиотекари от училищни и читалищни библио-
теки от град Пловдив и Пловдивска област, както и 
библиотекари от НБИВ. 

Един от лекторите на форума беше библиоте-
карят в нашето училище – Таня Пилева с доклад на 
тема: ”Система от уроци за формиране на инфор-
мационна компетентност у учениците в основното 
училище” и след това –  „Демонстрация на уроци по 
информационна компетентност за учениците от I-VII 
клас” . Презентираха се три различни урока, които 
предизвикаха жив интерес сред присъстващите 
библиотекари.

БиБлиотечно – информационен цент ър

Таня Пилева получи официално благодарстве-
но писмо от Отдел „Методичен” на Народна библи-
отека „Иван Вазов” за отличното си представяне на 
форума.



В библиотеката се проведоха и първите уроци 
за информационна култура – във вторите класове, на 
тема: „Що е речник? Запознаване и работа с право-
писен и тълковен речник. Енциклопедичен речник 

и неговото използване, а в ІVа клас, в часа по извън-
класно четене – представяне живота и творчеството 
за деца на Елин Пелин – мултимедиен урок.

08 ноември
Ден на Западните покрайнини. Отбелязва се 

от 1922г. Честването му е прекъснато през 50-те го-
дини. Възстановено е от ноември 1990 г. по иници-
атива на Съюза на българите от Западните покрай-
нини, Общонародното сдружение “Мати Болгария” 
и Българската демократическа партия в памет на 
годишнината от анексирането на българските земи 
по западната граница. По силата на Ньойския мирен 
договор през ноември 1920 г. сръбски войски оку-
пират части от Царибродско, Босилеградско, Кулско 
и Трънско. От България са откъснати 129 селища, 
като 25 от тях са разсечени по граница, с населе-
ние 65 000 души и територия от 1555 кв.км площ, 
откъснати са ù 116 училища и 45 български църкви, 
обозначени с новото историко-географско понятие 
“Западни покрайнини”. До началото на 50-те години 
8 ноември се чества всяка година като ден на един-
ството на живеещите от двете страни на западната 
ни граница българи.

Празник на Националната полиция. Отбелязва 
се от 1924 г. в деня на църковния  празник  Арханге-
ловден.

Празник на град Генерал Тошево. Отбелязва се 
на Архангеловден с Решение на Общинския съвет от 
21 октомври 1991 г. До 1991 г. се е чествал на 7 но-
ември.

Празник на град Стралджа. Отбелязва се на Ар-
хангеловден с Решение 184 на Общинския съвет от 
12 февруари 2001 г. 

09 ноември
Международен ден за борба срещу расизма, 

ксенофобията и антисемитизма. Годишнина от “Крис-
талната нощ” в Германия (1938) – един от най-големи-

те погроми срещу евреите. Отбелязва  се от 1988 г. и 
е посветен на борбата срещу антималцинствените и 
расистките обществени нагласи.

Световен ден на Книгата на рекордите на Гинес. 
Чества се от 2005 г.

10 ноември
Международен ден на младежта. Отбелязва  се 

от 1949 г. по решение на Световната федерация на 
демократичната младеж.

Ден на свободата на словото в България. Обя-
вен на 10 ноември 2003 г. по време на церемонията 
за връчване на ежегодни награди за журналистика 
“Черноризец Храбър” от Съюза на издателите в Бъл-
гария.

11 ноември
Международна седмица на науката и мира. 

Провежда се ежегодно в седмицата, която включва 
11 ноември, по решение на Специалния политиче-
ски комитет на 43-та сесия на Общото събрание на 
ООН през 1988 г.

13 ноември
Международен ден на слепите. Отбелязва се 

от 1946 г. Годишнина от рождението през 1745 г. на 
френския педагог Валантен Аюи, положил основите 
на световното обучение на слепите; основал през 
1784 г. в Париж първият в света интернат за слепи.

14 ноември
Световен ден за борба против диабета.. Отбе-

лязва се от 1991 г. по повод годишнина от рождени-
ето на Фредерик Бантинг, канадски физиолог, откри-
вател на инсулина.

Празници
Международни празници



Паметни дати

08 ноември  110 г. от рождението на Маргарет 
Мичъл (1900 –1949), американска писателка, авторка 
на бестселъра „Отнесени от вихъра”. 

09 ноември 130 г. от рождението на Йордан 
Йовков (1880–1937), български писател и драматург. 

10 ноември една емблематична дата в най-
новата история на  България. Дата, която и до днес 
предизвиква противоречиви оценки, но въпреки 
това е знак за преход от тоталитаризъм към 
съвременно европейско общество.

12 ноември 170 г. от рождението на Огюст 
Роден (1840–1894), френски скулптор. 

13 ноември 160 г. от рождението на Робърт 
Луис Стивънсън (1850–1894), британски романист, 
поет и автор на пътеписи. 

календар 
на православните църковни празници

8 ноември  Събор на св. Архангел Михаил и 
другите небесни безплътни сили (Архангеловден). 
Св. мъченик Ангел Лерински 

Михаил е главният архангел, главният пазител на 
Рая и главен страж на Божия закон. В Откровението 
на Йоан Богослов е описана битката на Архангел 
Михаил и неговите ангели със седемглав и десеторог 
Дракон, в резултат на която Драконът, наричан още 
Дявол или Сатана, е прогонен от Царството небесно 
на земята.

Освен това според вярванията Архангел 
Михаил пази тялото на Моисей и превежда душите 
на мъртвите до ада или рая. Самото име Михаил 
буквално преведено означава „Кой е като Господ?“ 
(miyka’el бил бойния вик на небесните армии на 
иврит).

Св. архангел Михаил е един от четиримата 
архангели в Стария Завет (заедно с Гавраил, Рафаил 
и Уриил) и един от седемте архангели в Библията. B 
народните вярвания е известен като „душевадец“: 
той се спуска при умиращия, с нож изтръгва душата 
му и я отвежда в отвъдния свят, където заедно със 
св. Петър я отправя в райската градина или в пъкъла 
(според това дали е праведна или грешна). Архангел 
Михаил e още водач на ангелите и светец-покровител 
на войниците.

ДежУрстВо 

През изтеклата седмица – 02 - 05.11. - дежурни 
класове бяха:

4а – за начален курс
6а – за среден курс
Дежурните ученици с ентусиазъм  и отговор-

ност изпълняват своите задължения. Констатира се, 
че присъствието на дежурните ученици създава рес-
пект  и дисциплина у останалите. Показател за това е 
чистият двор след голямо междучасие и липсата на 
нарушения.

охрана

С п р а в к а

Относно: Констатирани и предотвратени нару-
шения от охраната на територията на учебното заве-
дение за периода 28.10. – 04.11. 2010 г.

На 29.10.2010 г. в 11.45 ч. Трима ученика извън 
двора на училището, до оградата, си разменят обид-
ни реплики с възрастен човек от квартала. Охраната 
се намесва, като вкарва учениците в двора, с което 
предотвратява евентуален инцидент.

Училищен жиВот

иНФОРМАЦиЯ
За учебен блог по български език и литература
http://aleko2009.blog.bg
 
Блогът е създаден на 4 февруари 2009 година и 

носи името на патрона на училището Алеко Констан-
тинов. За година и половина той е посетен от 59500 
души, като броят им постоянно и ежедневно нара-
ства. Преподавателката по български език и литера-
тура в училището Нели Велева го създава с идеята за 
по-ефективно обучение на учениците от настоящия 
випуск 2010/2011 година.

Блогът се превръща в утвърден начин за он-
лайн обучение, без който настоящите седмокласни-
ци вече не могат да си представят подготовката по 
български език и литература. Чрез него се поднася 
на учениците голям спектър от информация, която 
няма как да се усвои в рамките само на учебните ча-

сове. Онлайн обучението допълва работата в часа, 
поставя и домашни задачи, напомня за предстоящи 
тестове и контролни работи. С времето блог http://
aleko2009.blog.bg  се превръща в учебно помагало, 
което може да се ползва от всички ученици в учи-
лището. Голямата посещаемост говори за факта, че 
това интерактивно помагало се използва от  учени-
ци в цялата страна.

ЕкСкуРЗиЯ НА ШЕСТиТЕ  кЛАСОВЕ

На 23 и 24 октомври ние, учениците, от шести 
клас бяхме на екскурзия

с нашите учители. Посетихме природни забеле-
жителности и исторически обекти,  разходихме се по 
едни от най-красивите градчета на България. Посе-
тихме Рилския манастир и бяхме впечатлени от кра-
сотата и архитектурата му, от съжителството между 
високите кули с бойници и малката църква в баро-



ков стил. В Мелник се радвахме на хубавото време, 
на живописните къщи с червени покриви, на чудни-
те пясъчни пирамиди, които създават красив ореол 
около града.Изкачихме се и влязохме в Кордопуло-
вата къща - една от най-старите и най-големи къщи в 
градчето, видяхме как се е правело вино в миналото. 
Местността Рупите, църквата, построена там, и изво-

рите с вода 75 градуса ни накараха да почувстваме 
светостта на мястото и силата на пророчицата Ван-
га. Разходихме се из слънчевите градчета Сандански 
и Благоевград. Всички красиви места и интересни 
моменти бяха запечатани в снимки. Връщането ни 
беше изпълнено със смях и песни в автобуса. С не-
търпение очакваме следващата екскурзия.

ЕкСкуРЗиЯ НА СЕДМиТЕ кЛАСОВЕ
проведена на 30 и 31 октомври по маршрут: 

Пловдив - Жеравна – Котел – Свищов – Пловдив
Ръководители - Нели Велева, Мария Николова, 

Стела Куртева и Даниела Генчева

Целта на екс-
курзията е свърза-
на с изучаваните в 
часовете по лите-
ратура творби на 
Алеко Константи-
нов и Йордан Йов-
ков в седми клас. 
Основният мотив 
на избрания марш-
рут е да могат уче-
ниците да се пото-
пят в атмосферата, 
в която са живели 
тези български 
класици, да  получат знания по един по-автентичен 
и нетрадиционен  начин чрез присъствие в къщите 
на писателите. Във връзка с изучаването на възрож-
денска литература в седми клас са изключително 
полезни посещенията на Музея на стоте възрожден-
ци в Котел и на възрожденските селища Жеравна и 

Котел. На учениците бяха възложени предварител-
ни задачи - да подготвят въпроси към уредниците на 
музеите, с които да се подпомогне учебния процес. 
Специално за къщата музей на Алеко Константинов 
учениците се бяха подготвили с експозе за истори-
ята на нашето училище, с есета на тема „Защо искам 
патрон на моето училище да е Алеко”, които бяха 
прочетени при посещението в музея. На уредниците 
в къщата на Алеко Константинов бяха връчени и по-
даръци от нашето училище-диск, издаден по случай 
100-годишния ни юбилей и том втори от Биографи-
ята на Алеко Константинов от Г. Панчев. Учениците, 
участвали в екскурзията, имат за задача да опишат 
своите впечатления чрез есета на тема  „Един ден 
в Жеравна” и „Моето докосване до Алеко”. Дългият 
преход не създаде затруднения на ученици и ръко-
водители, тъй като стриктно се спазваха уговорени-
те часове за посещения и свободно време.

Хотелът, в който пренощува групата, се оказа 
едно твърде уютно местенце за отдих – хотел Мана-
стирът, намиращ се на 2 км от Свищов до манастира 
„Успение Богородично” от 16 век. Вечерта ученици-
те посетиха и дискотека в град Свищов. По време на 
пътуването бяха изнесени лекции за историческите 
забележителности, край които минавахме. Двуднев-
ното пътуване беше една успешна комбинация от ту-
ризъм, учебен процес, забавления и  отмора. 



ЕкСкуРЗиЯ ЧЕТВъРТи кЛАС

Учениците от 4 - ти класове със своите класни 
ръководители: г-жа Делчева, г-жа Търева и г-жа Сто-
ицова проведоха екскурзия  по маршрут: 

Шипка – Етъра – Габрово - Трявна.
Целта на екскурзията бе: 
• Да се запознаят учениците със славното и ге-

роично минало на нашия народ - посещение на Ру-
ската църква и храм-паметника на връх Шипка.

• Да се запознаят  със занаятите през Възражда-
нето – посещение на Етнографски комплекс „Етъра”

• Посещение на Музея на образованието и Му-
зея на Хумора и Сатирата в гр. Габрово



ХЕЛуиН:  г-жа Анчева и ІІІв клас

Здравейте,
Ние сме Маги и Стефан от 3 в. А това са снимки 

от един страхотен час по английски език, в който 
празнувахме „Хелоуин“. Не само научихме интересни 
неща за този празник, но както се казва „потопихме 
се“ в атмосферата на неговото празнуване.

Бяхме си направили маски и шапки (имахме го 
за домана). Всички така се бяхме постарали, че на 
госпожа Анчева никак не и беше лесно да определи 
най-хубавите. Накрая всички отидохме на изложба. 
Че как иначе?!

Впрочем вижте сами: пиратският капитан е 
Боби, а това са двете Вероники и Маргрет. Същин-
ски вещици

Б-р-р-р!

Станислава Каменова 5 а клас
Теодора Иванова        5 а клас
Елена Захариева 5 а клас
Богослава Ташева 5 а клас
Александър Балев 5 б клас
Жанет Влаева 5 б клас
Джоро Иванов 5 б клас
Анушка Нерсесян 5 в клас
Христина Стоилова 5 в клас
Десислава Иванова 5 г клас
Никола Кирекчиев 5 г клас
Биляна Консулова 6 а клас
Елефтерия Добрева 6 а клас
Цветомира Баненска 6 а клас
Теодора Югова 6 а клас
Олга Попова 6 б клас

Ангелина Кунева 6 б клас
Христо Петричев 6 в клас
Христина Маламова 6 в клас
Симона Попова 6 г клас
Десислава Калайджиева 6 г клас
Георги Караколев 7 а клас
Цветелина Стоилова 7 а клас
Лилия Андреева 7 б клас
Пънар Ерен 7 б клас
Златина Върбанова 7 в клас
Ралица Пенева 7 в клас

Управителен съвет:
 председател – Лилия Андреева
 зам. председател -  Златина Върбанова
 координатор 5 кл. -  Теодора Иванова
 координатор 6 кл. -  Цветомира Баненска
 координатор 7 кл. -  Пънар Ерен

уЧиЛищЕН ПАРЛАМЕНТ

Членове на ученическия парламент
за учебната 2010 / 2011 г. 



Мили съученици, учители и родители!

На 5 декември е международния ден на добровол-
чеството. 

Ние, учениците от Ученическия парламент, Ви 
приканваме да се включите като доброволци в 
планираната и организирана от нас акция „Дар за 
моето училище”.

  Всеки ученик, клас, учител, родител или приятел 
на училището ще има шанса да подари нещо от себе 
си на своето училище „Алеко Константинов”. Не е 
нужно неговият дар да има материални измерения, 
той може да е идея или емоция, може да е рисунка или 
стих, но да е посветено или свързано с училището,  
с училищния живот и с децата.

Всеки клас може да се представи по свой уникален 
начин:
· с изложба от свои рисунки;
· с благотворително представление;

· с репортаж или статия за училищния вестник;
· със свое радиопредаване;
· с материали за училищния музей;
· с  проект;
· с нещо материално, което да направи класната  
 стая или коридорите по-красиви и уютни;
· със фотоизложба от свои училищни или извън-
класни дейности и т.н.

Предложихме ви достатъчно идеи, но сме сигурни, 
че Вие имате още повече.

     Срокът за представяне на вашите „дарове” за 
ОУ „Алеко Константинов” е 30.11.2010 г.

Споделете своите идеи и инициативи с членове-
те на Ученическия парламент, със своите класни 
ръководители или с педагогическия съветник г-жа 
Петрова.

Най-интересните и атрактивни произведения 
ще бъдат наградени на 5 декември и ще бъдат пред-
ставени на страниците на   Aleko - online
    
За контакти: zdravka_petrova@oualeko.com

преДстаВяме Ви . . . . 

константин Гундев – въз-
питаник на ОУ „Алеко Констан-
тинов” - един млад учен, спор-
тист и мечтател Константин 
Гундев в момента е ученик от 
11 клас в Образцовата матема-
тическа гимназия „Акад. Кирил 
Попов” в Пловдив. Той спечели 
златен медал от провелата се в 

Украйна Международна олимпиада по астрономия. 
Константин споделя, че постигането на задълбоче-
на подготовка по физика, трябва „безкрайно много 
труд и безкрайно много желание”. Всяка свободна 

минута, почти всеки миг той отделя на науката и че-
тенето. 

Константин обича спорта: практикува карате, 
играе волейбол. Другото му хоби е четенето. Ха-
ресва поезия и фентъзи. За съжаление не му остава 
много време за това. Смята да се развива в областта 
на биологията и физиката.

Мечтае да  учи в Масачузетския технически 
университет и един да работи в ООН. Опазването на 
мира е нещото, което най-силно го вълнува. „Искам 
да няма войни и ще се опитам да помогна чрез зна-
нията си” – една кауза, за която си струва човек да се 
посвети на науката.

РОжДЕНи ДНи
 

Уважаеми ученици, родители и приятели на нашето училище, в тази рубрика ви даваме възможност да 
поздравите за рождения му ден  някой, на когото държите и искате да доставите радост.

ЗА РУБРИКАТА „ВИЗИТКА”

Уважаеми читатели-ученици, родители, приятели,
В нашия вестник вече се оформи рубриката „Визитка”, в която представяме учителите в училище.    

Но нашата идея е от следващите броеве на изданието да представим не само преподавател от училище-
то, а и ученици, и родители, и приятели на ОУ „Алеко Константинов”. Затова очакваме вашите предложе-
ния и идеи за  новите „лица” в рубриката „Визитка”.

Очакваме вашите предложения на редакционния ни адрес: 

Aleko-online@oualeko.com

референДУм


