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РУБРИКИ:

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

1 ноември – 
Ден на народните 

будители

„Един народ, който има съзнание, култура, писменост, 
наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“ 

Васил Друмев
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни са-

мочувствие, отстоявано с  години и десетилетия. Принос за това имат стотици и хиляди знайни и 
незнайни  книжовници, наставници и просветители, борци  за национално освобождение, вдъхва-
ли вяра в собствените сили на народа  за трудностите,  пред които пътят на историята ги изправял 
неведнъж. Инициативата за въвеждането на подобен празник  за първи път  тръгва от група учители 
от  Пловдив в края на учебната 1908-1909 г. Тъй като нито един от българските възрожденци не бил 
канонизиран за светец, учителите решили да честват Деня на будителите на 19 октомври, когато се 
прекланяме пред паметта на небесния закрилник на българите – св. Йоан Рилски. 
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А какво е първи ноември днес?
Първи ноември е онзи ден, в който спокойно 

можем да седнем и да обърнем поглед назад, в 
десетилетията, във вековете и да помислим за 
миналото, за да видим не само празника, но и 
символа. Символът на вярата, символът на спо-
мена за миналото, което ще проправи пътя на 
бъдещето, символ на онова, което стои точно 
пред нас, но върху което ние така и не се замис-
ляме. И най-вече да ни накара да си спомним, 
да се поучим, да се преклоним и да подража-
ваме, да продължаваме и никога да не забра-
вяме. Поклон пред паметта на всички светци, 
възрожденци, революционери, творци, борци 
и герои.

Да не забравяме и дълбок поклон пред всич-
ки учители, на които думата будител най приляга. 
„Будител” има санскритски корен – буда, който 
означава зрящ, буден. Това ни дава основание да 
приемем, че „народното звание“ будител имат 
честта да носят всички учители, „зрящи” духовни 
водачи, изковаващи от слово най-мощното оръ-
жие и да допълним  руския учен акад. Дмитрий 
Лихачов, който казва: „Плътта на българската 
държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил 
и Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх. И 
чуждите завоеватели не можеха да поробят тази 
държава на духа, защото в защита на българския 
народ в плътен строй застанаха писмеността, ези-
кът, литературата.“… и българските учители.

Честит празник!

Светла Караянева, учител по история и цивилизация

Нова победа 
на Ива Панчева

Четвъртокласничката Ива Панчева, 
състезателка на СК „Тракия“ 

с треньор Нина Саръсакалова 
спечели златен медал 

на въже в категория – Б лайт
на международния турнир 

"SALINAS KUP"
гр. Тузла в Босна и Херцеговина, 

провел се на 28–30.09.2018 г.

Състезателките на Клуб „Тракия“ затвърдиха 
силната позиция на българската художест-

вена гимнастика на международната сцена.

БРАВО, ИВА! 
ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ!

Гергана Стоицова – класен ръководител 4 в клас
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Втора поредна година Община Пловдив, РУО 
и НБ „Иван Вазов” провеждат кампания „10-те 
най-четени книги от учениците в гр. Пловдив”. 
Условието тази година е те да бъдат от българ-
ски автори. Това малко затруднява децата, защо-
то голяма част от прочетеното през лятото е чуж-
да детска литература, включена в списъците за 
летен прочит. В същото време пък дава възмож-
ност да се поговори за литературата от наши ав-
тори и да се припомни и препоръча такава, ако 
детето има нужда от това. Предполага се, че това 
е и главната цел на мероприятието. Достойн-
ствата на българските произведения за деца са 
изключително високи, те изграждат основни 
ценности в техния характер, често им дават това, 
което съвременното общество не може да им 
даде. Затова подобни начинания имат особена 
роля в динамичното време, в което живеем и се 
развиваме.

Учениците от ОУ „Алеко Константинов” се 
включват и този път в кампанията, с огромното 

желание да демонстрират своите любимци от 
детските четива, да се потопят още веднъж в 
необятния свят на приказките, да съпреживеят 
смешните или тъжни истории от детските рома-
ни. Прекрасните дечица от 3б клас, с класен ръ-
ководител Мария Райковска, бяха първите, кои-
то пуснаха своите бюлетини в урната. След тях 
същото направиха и участниците от клуб „При-
ятели на книгата” към училищната библиотека.

Кампания 
,,10-те най-четени български книги 

от учениците в  гр. Пловдив”

Елена Пенишева – библиотекар
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На 28.09.2018 година от 11.30 часа учениците 
от четвърти, пети, шести и седми клас на ОУ „Але-
ко Константинов” взеха  участие в Европейския 
ден на спорта под мотото „Активни и здрави“.

Мероприятието се провежда ежегодно, като 
тази година нашите ученици се включиха в след-
ните видове спорт:

Щафета по класове/5, 6, 7 клас/; Топка над 

въже/5 клас/; Народна топка /4 клас/; Ханд-
бал /6, 7 клас/; Баскетбол /5, 6 клас/; Волейбол  
/7 клас/.

Идеята на този ден е масовото участие на 
ученици, учители, родители. 

Съдии на празника бяха г-жа Минева и  
г-жа Калофоридова, които бяха и организатори 
на Европейския ден на спорта в училище.    

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА
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Рая Герджикова, Калина Ташкова, 7 г клас;  снимки: Васил Митрушев, 7 б клас 
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 „Да бъдеш Баща“ извиква много и противо-
речиви размисли.  Дали с напредъка на науката 
и съпътстващите последици функцията на баща-
та се превръща в отживелица? 

Какъв е образът на бащата в българската ли-
тература и историческата традиция? Дали раз-
казът за Индже войвода ни говори за това, как-
во е да бъдеш войн, но не и за възможността 
да бъдеш баща. А нима трагедията на Шекспир 
„Хамлет“ не ни препраща към драмата на един 
баща, който се е оказал напълно несъстоятелен. 

„Има бащи, които са обичани, бащи, които са 
мразени, бащи, на които да се възхищаваме или 
които да презираме, солидни като скала бащи и 
бащи, кротки като агънца, бащи без вяра и бащи 
без закон...Неизброими са имената на бащите и 
всеки си намира в тази съкровищница бащата, 
който му подхожда, за да го обича, да го поддър-
жа, да се оплаква от него, да се страхува от него, 
да го идеализира“.

В книгата си „Бащите днес“, Даниел Роа каз-
ва: „Съществуват толкова бащи, колкото са нуж-
ни на субекта” и подчертава, че „съществува за-
гадъчна близост  между фигурата и функцията 
на бащата и границите на закона“. Когато функ-
цията на бащата е занижена или липсва, това 
означава, че с нищо не може да се отговори на 
апела на субекта, намиращ се в рискова ситуа-
ция. Субектът – дете  не може да изгради опора, 
поради факта, че  функцията на бащата може да 
предложи сигурност и граница срещу капризите 
на някой друг. 

Така от образеца, който да предложиш като 
родител, до образцовото дете, има път за извър-
вяване, за да бъдеш родителят на своето дете и 
да го чуваш - него самото, освободено от тежест-
та на собствените предразсъдъци, и това  е  дъ-
лъг път – път, в който си струва да се инвестира 
със сърце,  време и желание. Съществуват много 

въпроси за това какво е да си баща, но  няма ед-
нозначен отговор, защото всеки баща сам изо-
бретява това какво е да си баща в собственото 
си семейство.

Бихме искали да поканим вас и да се вклю-
чите в тазгодишното издание на Седмицата на 
бащата, като част от националната кампания „Да 
бъдеш баща“, която подкрепя равнопоставено-
то участие на мъжете в живота на децата. Тя ще 
се проведе за шести пореден път през втората 
седмица на ноември (5–11 ноември, 2018 г.) в 
цялата страна. Каним Ви да се включите в Сед-
мицата на бащата, като организирате подходя-
щи дейности, в които има реално включване на 
бащи или други значими мъже, които участват в 
грижата за тях - дядовци, чичовци, вуйчовци, по-
големи братя и т.н. Всяка проява на творчество в 
насърчаването на включването на бащите в кон-
текста на Вашата работа с деца и семейства, ще 
бъде добре дошла.

Ползите от активното включване на бащата 
в детската градина и в училищната общност са 
безспорни. Ето някои факти, стъпващи на меж-
дународния опит и изследвания:

• Децата с включени бащи имат по-добра 
самооценка, по-ниски нива на тревожност и сле-

„ДА БЪДЕШ БАЩА“ - 
Национална кампания

У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
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 Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

дователно са по-отворени за активно участие в 
образователния процес.

• Децата с включени бащи имат по-добри 
умения за справяне в рискови ситуации и по-
рядко стават жертви на насилие.

• Когато и за двамата родители ученето е 
важно, то става важно и за детето. От една стра-
на то следва личния пример, а от друга – насоче-
ните усилия за подкрепа водят до образовател-
ни успехи.

• Бащата има ключова роля при взимането 
на решение за продължаване на образованието 
и завършване на следващ образователен етап.

• Участието на бащата в училищния живот 
дава по-голяма увереност и сигурност на детето, 
както и го стимулира към постижения.

• Емоционалната близост между баща и 

дете подкрепя по-лесното адаптиране на детето 
в различни социални среди, подобрява мотива-
цията за учене и активност и  спомага за изграж-
дането на доверие в семейната среда.

• Включването на бащата в отношенията с 
детската градина/училището подкрепя усилията 
и на майката за по-активно участие във взаимо-
действието с образователните институции.

• Включването на бащите във взаимо-
действието на семейството и образователните 
институции допринася за привличане на допъл-
нителни ресурси към образованието на децата –  
финанси, труд, контакти, идеи, инициативи.

Повече информация за съществуващите ини-
цитиви и проведените събития можете да откри-
ете на сайта www.mencare.bg 

Ученици от трети клас изготвиха проект за битовите празници у нас. Те са възникнали в мина-
лото и са свързани с вярванията, със здравето, с плодородието. Празнуват се заедно, обединяват  
и радват хората. В часовете по Човекът и обществото запознаха съучениците си с различни битови 
празници: Йордановден, Ивановден, Тодоровден,  

Стефановден, Еньовден  и други празници. Разказаха  подробно за обичаите, които се спазват, и 
посланието, което носи всеки празник

Битовите празници у нас

         М. Райковска – начален учител
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Учениците от 4 а клас в час по изобразително изкуство работиха по темата ,,Натюрморт-аплика-
ция”. Всички деца носеха природни материали: клонки, листа, също стари вестници и списания. В 
работата си показаха завидни умения и въображение и се справиха блестящо!

Есенно �ревъплъщениe
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                                                      Боряна Колева – начален учител
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Ученици от ОУ "Алеко Константинов" работят 
по проекти в къщите на ОИ "Старинен Пловдив". 
Група любители на историята от 6 б  клас посети 
къща Клианти и се запозна с интересната исто-
рия на красивата къща. Вълнуващо преживяване 
беше лекцията на Надя Терзиева в хималата –  
тайното помещение на къщата. Следващата сед-

мица групата ще гостува на къща Хиндлиян.
Ученици от 5 а клас гостуваха в къщата на д-р 

Стоян Чомаков. Там те се запознаха с неговото 
родословие и разгледаха стари семейни албуми. 
Прекрасните картини на Златю Бояджиев ги пле-
ниха и те отново ще се върнат там, за да разгле-
дат експозицията.

Училище  и музей

Светла Караянева, учител по история и цивилизации
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Няма как – всеки, поел на преход в планина-
та, в някакъв миг се е спирал просто, за да пос-
луша гората, да чуе природата. Гората и града си 
приличат – и двете са изпълнени с живот. Онова, 
което ги отличава обаче е, че въпреки това в го-
рата човек с лекота намира покой.

Онзи, който обича да прекарва времето си 
сред природата, е изпитал върху себе си влия-
нието, което тя има върху човека. Както всяко 
друго взаимодействие, така и това между човека 
и планината не може да не остави своя отпеча-
тък, да не доведе до промяна и в двете страни.

Промяната е нещо хубаво – няма как да вър-
вим напред, да се развиваме, без да се проме-
няме. И планината може да е единствено 
помощник в това пътешествие на самоусъ-
вършенстване.

Да се потопиш в природата, да станеш 
част от нейния ритъм, да се отдадеш на мо-
мента и да се слееш със заобикалящата те 
среда – в гората човек забравя всичко по-
знато.

Тук той е себе си, не следва правила, не 
играе игри. Тук той е напълно свободен.

Разходката в Планината може напълно 
да пречисти съзнанието, да те накара да 
забравиш всяко свое терзание. Тук не фигу-
рира нищо от до болка познатия свят, в кой-
то живеем по принцип. Нищо не напомня за 
живота допреди Планината. И никой от про-
блемите в другия свят не се явява значим в 
този. 

Истината е, че в забързаното ни ежедне-
вие няма как да успяваме да се справяме с 
всички трудности, които идват на пътя ни. 
Изтощението и непрестанните казуси оказ-
ват своето влияние. А креативността, въоб-
ражението, изобретателността не виреят в 
подобна среда. Съзнанието има нужда от 
почивка, за да заработят отново механизми-
те му.

Но да не пренебрегваме и самата физи-
ческа активност – след нея, макар и изморе-

ни, изпитваме чувство на удовлетворение. А и 
раздвижването винаги е полезно. Мотивацията 
за разходка в планината може да е най-проста – 
например да изгорите малко калории.

Факт обаче е, че в крайна сметка няма да по-
лучите само това. След всяко завръщане от пла-
нината, човек е различен – по-бодър, по-енер-
гичен, зареден, по-хармоничен, решителен… 
по-щастлив.

Когато и да поемеш към планината – нико-
га няма да сбъркаш. Тя е винаги готова да прие-
ме още някого, да му покаже пътеките си, да му 
предложи хиляди варианти да се изгуби, за да 
се открие!

Как природата променя  
начина ни на мислене

Мария   Райковска – начален учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

How to memorize  
new vocabulary faster

На 06.10.2018 година Людмила Калофори-
дова – координатор на проекта и ръководител 
на секция „баскетбол“, и Нина Димитрова – ръ-
ководител на Музикално студио „Междучасие“, 
присъстваха в аулата на Аграрния университет 
гр. Пловдив на закриването на проект „Твоят 
час” – развитие на способностите на учениците 
и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, уме-
ния и компетентности. Проектът е финансиран 
от Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

Заключителната представителна изява на 
учениците от област Пловдив, участвали в про-
екта, започна с пъстра изложба във фоайето на 
ВУЗ-а. Училища подредиха уникални мини екс-
позиции с произведения от сръчно изработени-
те автентични български народни носии, бижу-
та, проекти на календари, плетива на една и на 

две куки, кукерски маски и проекти на сценични 
костюми и много други. Проф. Христина Янчева, 
ректор на Аграрен университет – Пловдив, при-
ветства ученици, родители, учители, директори, 
експерти от Регионално управление на образо-
ванието – Пловдив, представители на екипа за 
организация и управление на проекта „Твоят 
час“ от МОН и гости в аулата на вуза.

Начало на тържеството даде г-жа Иванка Кир-
кова, началник на РУО – Пловдив и регионален ко-
ординатор на проекта. Концертът беше пъстър –  
звучаха народни песни и танци, забавни песни, 
представени бяха куклена постановка и театра-
лен спектакъл, публиката се запозна и с предста-
вители от групите с обучителни затруднения. 

И така в този съботен ден всички присъства-
щи се потопиха в магията на един свят, създаден 
в училищата от област Пловдив от талантливи и 
упорити ученици и учители.

Нека и занапред да си пожелаем такива въл-
нуващи събития.

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Закриване на проект „Твоят час” в  област 
Пловдив, организирано от РУО

Людмила Калофоридова – координатор на проекта
Нина Димитрова – ръководител на клуб ,,Музикално студио ,,Междучасие”

No matter how good your grammar is, if you don’t know any words that you can use it with, you 
won’t get very far with your language skills: Vocabulary opens up doors to new worlds and makes learn-
ing fun and satisfying.

1. Keep an organised vocabulary notebook.

2. Look at the words again after 24 hours, after 
one week and after one month.

3. Read, read, read. The more times you ‘see’ a 
word the more easily you will remember it.

4. Use the new words. You need to use a new 
word about ten times before you remember it!

5. Do word puzzles and games like crosswords, 
anagrams and wordsearches.
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    Стела Куртева – учител по английски език

6. Make word cards and take them with you. Read them on the bus or when you are waiting for your 
friends.

7. Learn words with a friend. It can be more fun and easier to learn with someone else.

8. Learn how to use a dictionary. What information is next to a word in the dictionary? Do you know 
the different types of dictionary?

9. Put the words in context. A good idea to learn more words faster is to put them in sentences. That 
way, you know how the word is used in real life.

10. Learn from real-life situations. Movies, TV 
shows, books, podcasts or songs are not only a great 
source for the most common words, they can also 
help you memorize the vocabulary because they 
always come associated with a scene, a person, or 
an event. So, try to read books or watch movies in 
the original language (with subtitles) and figure out 
what the words mean.                                              
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Вървях в гората
и весело скачах в тревата.
Поляна от шарени цветя,
блестеше от утринна роса
От храста голям
изскочи заек дългоух.
Затичах се след него,
но бързо дирята изгубих
от ярко слънце заслепен.

Никола Николов 4 б клас

Утро 
в г ор ат а



БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Що е каталог? 
Каталогът в нашата библиотека” - 
Първи урок за библиотечно-библиографски знания в ПИГ – 3 клас                        

Елена Пенишева - библиотекар

Елена Пенишева - библиотекар

Забавен есенен експеримент:  
защо листата сменят цветовете си??

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Ние всички се радваме на цветове-
те на есенните листа. Промените на-
стъпващи през този сезон не спират да 
ни удивляват. 

Питали ли сте се някога, защо есен-
ните листа променят цветовете си? 
Защо кленовият лист става ярко чер-
вен? Как се появяват жълтото и оран-
жевото в короните на дърветата? Мо-
жем лесно да ви обясним всичко това, 
но искате ли да го направим по-инте-
ресно и да разберете сами чрез този 
есенен експеримент. 

Той е много лесен и най-вероятно 
дори вече имате всичко необходимо: 

15
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2. Сипете спирт, докато листата не се покрият. 
3. Разбъркайте листата със спирта много до-

бре, докато започне да се оцветява леко в зеле-
но. Наистина трябва да бъркате много добре – 
това е ключът. 

4. Покрийте отвора на буркана плътно с най-

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

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com

И така, какво става? 
В този научен експеримент използвахме спирт и енергия (топла вода), за да разделим цветове-

те. Най-тъмнозеленото, което се вижда се нарича хлорофил, ако листата ви обаче не са били зеле-
ни, той ще бъде червен, оранжев или жълт. Но пак си е хлорофил. Както знаем хлорофилът оцветява 
листата в зелено и е толкова доминиращ, че „крие“ другите им възможни цветове. Но през есента 
хлорофилът в листата се разгражда и така другите цветове най-накрая успяват да се покажат – чер-
вени, жълти и оранжеви.

       Богдана Мумджиева – начален учител

лона, ако трябва го залепете с тиксо 
или захванете с ластик. 

5. Сложете буркана с листата в ку-
пата или тенджерата и сипете топла 
вода, така че дъното му да е потопе-
но във водата. 

6. Оставете така буркана за око-
ло 30 минути. За това време спиртът 
трябва да стане много тъмно зелен 
или червен, жълт... в зависимост от 
цвета на листата ви. Ако все още не е 

станало така, оставете го за още 30 минути. 
6. Изрежете лента от филтъра за кафе и я по-

ставете в буркана ето така: 
7. Оставете филтъра за около час така, за да 

може спиртът да отиде в него и да си свърши ра-
ботата, за да видите ефекта. 

3 есенни листа от едно 
и също дърво 

спирт 
буркан 
плик 
филтър за кафе машина 
малка купа или тенджера 
Следвайте внимателно 

стъпките: 
1. Накъсайте листата и 

ги сложете в буркана. 


