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Богдана Стамболова

Честит 24 май –  
Ден на светите братя Кирил  
и Методий, на българската  
азбука, просвета и култура  

и на славянската книжовност!
Размисли за делото  

на братята Кирил и Методий
Когато настъпи 24 май най-често всички насочват усилията си 

да ни припомнят за живота и делото на солунските братя, като 
цитират широко известни факти от живота и делото им. Това е 
прекрасно, но на мен ми се иска  да споделя някои мои размис-
ли, които допълват и възвисяват труда им.

Някога замисляли ли сте се точно защо Кирил създава гла-
голицата? Защо най-големият и най-малкият брат започват да 
осъществяват мисии из близки и далечни земи и да защитават 
и разпространяват християнската вяра? Разбира се всичко това е 
с подкрепата на Византийския император, Константинополския 
патриарх и магистрите от Магнаурската школа. Но това е само 
едната страна на нещата. От другата стоят двама наистина убеде-
ни и праведни християни, които са еталон за праведен живот. Те 
със завидна усърдност и себераздаване осъществяват възложе-
ните им задачи и това е не само израз на преданост към импера-
тор и патриарх, а  и дълбока убеденост в правотата на делото и 
силата и уникалността на християнската вяра.

Моравската мисия на Кирил и Методий е логичния завършек и 
апогей на техните усилия да изнамерят азбука, на която да преве-
дат и да разпространят божието слово сред славяните. Всеизвес-
тен факт е, че славяните са широко отворени към християнството 
и огромно множество от тях го приемат и изповядват. Уникално-
то в случая е, че Константинопол и епископите във Византия ясно  
осъзнават, че разпространението на вярата става най-лесно тога-
ва, когато се случва на обикновен и разбираем език, тогава, когато 
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  Мирко Попов – учител по история и цивилизации

знанието е достъпно до всички по всякакво време 
и на всяко място. Така и го разпространяват два-
мата братя – на общодостъпен славянски език, с 
голямо смирение и търпение. 

Азбуката на Кирил и Методий и преведеното 
свето писание предоставят възможност на ми-
лиони хора да избират и сами да осмислят и да 
приемат или отхвърлят божието слово и истина. 
И чудото се случва… славяните масово се христи-
янизират, но и нещо много повече! Те се ограмо-
тяват и приемат кирило-методиевата писменост 

за свое средство за комуникация и себеутвържда-
ване. Ето така към ден днешен (след езиковата 
реформа на Константин Преславски и появата на 
кирилицата) славянската азбука се използва от: 
България, Башкирия, Беларус, Босна и Херцего-
вина, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкарската република, Казахстан, Киргизстан, 
Македония, Марийската република, Монголия, 
Мордовската република, Русия, Сърбия, Татарс-
тан, Тува, Черна гора, Таджикистан, Удмуртската 
република, Украйна, Чечня, Чувашката република.                                

Празници, отличия, награди…
Осем от отличията “Учител на годината“ 

дойдоха в Пловдив
Осем приза „Учител на годината“ дойдоха в 

Пловдив. Синдикатът на българските учители от-
личи 14 педагози в 24-ия национален конкурс. 
Заради пандемията номинираните и наградени-
те проследиха събитието виртуално, като имаха 
възможност да се включат и да благодарят чрез 
онлайн платформа.

Три от традиционните награди тази година са 
за ОУ „Гео Милев“. Признание получава младият 
начален учител Боян Бодуров за нестандартните 
си методи да увлича децата, за които българският 
не е майчин език, като им поставя образователни 
задачи и заедно снимат кратки видеа в платфор-
мите „Тик Ток“ и „Инстаграм“.

Анелия Кирова, която стои начело на учили-
щето, е сред удостоените с приза Директор на 

годината, както и заместничката ѝ Стоянка Йор-
данова.

Наградата „Учител на годината“ бе присъдена 
още на старши учителя от ОУ „Кочо Честеменски“ 
Мариана Иванова и началния учител от ОУ „Але-
ко Константинов“ Мариaна Найденова. С приза е 
удостоена и д-р Цветана Димитрова – главен учи-
тел от Математическата гимназия.

Носител на отличие „Учител на годината“ ста-
на и Магдалена Лилова – предучилищен педагог 
от ДГ “Валентина”. Сред наградените е и дирек-
торът на ДГ „Детски рай“ в с. Куртово Конаре, об-
щина Стамболийски.

Всички отличени ще получат и национална 
награда “Неофит Рилски”.

Със съкращения oт  http://u4avplovdiv.com/
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Киркова награди директори и преподаватели:
„Всеки български учител заслужава отличие”

Наградите се присъждат за доказан висок 
професионализъм и всеотдайност в педагогиче-
ската дейност и за постигнати значими резултати 
в процеса на обучението, възпитанието и социа-
лизацията на децата и учениците в институциите 
в системата на предучилищното и училищното 
образование. Номинациите са в две категории – 
„педагогически специалист“ и „директор“.

„За пореден път имаме възможност да бъ-
дем заедно и да отдадем заслуженото на най-за-
служилите. През 2020 година всички педагогиче-
ски специалисти от всички училищни центрове 
в града и областта получиха тази награда. Тя се 
превръща в своеобразна емблема благодарение 
на вашия труд“, призна в словото си Иванка Кир-
кова.

 „Осъзнаваме, че всеки български учител 
има своя принос да получи тази награда, осо-
бено след всички моменти на изпитания заради 
пандемията. Всички трябва да сме щастливи и 
благодарни, че сме заедно в днешния ден. Тра-
диционно използвайки новите технологии през 
годините с презентации представяхме награде-
ните, но сега ще дадем възможност на всеки да 
каже това, което му идва от сърцето“, обърна 
се  Киркова към събралите се преподаватели и 
директори на детски градини и училища. Тя под-
черта, че наградите на РУО нямат за цел да дуб-
лират други отличия – национални, областни и 
общински. Целта е да бъде обхванат по-широк 
кръг от педагогически специалисти, заслужили 
признание и публична похвала.

Награда за педагогически специалист в нача-
лен етап на основната образователна степен на 
обучение бе присъдена на Гергана Стоицова –  
старши учител в  начален етап в ОУ „Алеко Кон-
стантинов“. Тя активно включва съвременни 
методи и форми на обучение в пряката си ра-
бота. Гергана Стоицова благодари на директо-
ра Красимир Ангелов и подкрепата на колегите 
си, както и на Иванка Киркова, които са оценили  
труда ѝ.

На церемонията присъстваха Петранка Кало-
ферова – регионален координатор на Синдиката 
на българските учители в Пловдив, Цило Нейчев –  
председател на синдикат „Образование“ към КТ 
„Подкрепа“ и Татяна Дачева регионален коорди-
натор на Независимия учителски синдикат.

Със съкращения от https://www.plovdiv-press.bg
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На 20 май се проведе Спортен празник, включен в годишния план на училището. В надпревара-
та учениците взеха участие в следните спортове и дисциплини:

1-3 клас – щафетни и подвижни  игри
4 клас – състезания по народна топка и топка над въже
6-7 клас – щафета и дърпане на въже

Всички участници се включиха с голямо желание и така празника се превърна в грандиозно 
спортно събитие.

Спортен празник  
в ОУ „Алеко Константинов”
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  Людмила Калофоридова – учител по ФВС
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През месец април се проведе пролетният кръг на математическия турнир ,,Математика без гра-
ници". Ученици от първи клас отново се представиха достойно и спечелиха медали. Поздравления 
за Борислав Гешев, Бистра Тодорова – сребро, София Димитрова, Мая Стивасарева – бронз. Поже-
лаваме им да множат математическите си успехи!

Първокласниците с първи  
математически успех

Мая Стивасарева, 1 клас Борислав Гешев, Бистра Тодорова, София Ди-
митрова, 1 клас

М. Митева, А. Стоянова, Е. Петкова, З. Христова – класни ръководители на 1 клас

Никол Стайкова е състезателка на  СКХГ „Тра-
кия“ Пловдив, възрастова група до 10 г. Hа про-
ведения в гр. Перник турнир „КРАКРА КЪП“, при 
силна конкуренция се класира първа в много-
боя, като зае първо място на въже и второ на съ-
четанието без уред. 

На състезанието в гр. Стара Загора „ФЕЯ ПОД 
ЛИПИТЕ“, в същата възрастова група, спечели 
две първи места – с въже и без уред.

Симона Николова е състезател по плуване на 
спортен клуб „ВСИ“ Пловдив. На проведения в 
гр. Сандански плувен турнир „Спартак“, при сил-
на конкуренция, Симона спечели бронзов медал 
за своя спортен клуб.

БРАВО, момичета! Гордеем се с Вас!

Спортни победи за Никол Стайкова 
и Симона Николова от 2 в клас

Никол Стайкова, първо място на въже
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Никол Стайкова, състезателка на  СКХГ „Тракия“,  
Пловдив

Симона Николова, състезател по плуване 
на спортен клуб „ВСИ“ Пловдив

Гергана Стоицова – класен ръководител 2 в клас

Представителна изява на клуб 
„Природна въртележка“

На 27 април се проведе заключителната 
представителна изява на клуб „Природна върте-
лежка“ с учениците от 2 В клас. Участниците по-
казаха отлични знания за природата, сезоните, 
растенията и животните. Проектите, резултат от 
групова работа, бяха отлично презентирани от 
отделните екипи. Изключително горди и щаст-

ливи са учениците от акцията за залесяване на 
площадка във филиала, заедно с родителите си.

Изказвам своята благодарност за активното 
участие, интересните идеи при изготвяне на про-
ектите и отговорното отношение на учениците 
през учебната година. Благодаря за подкрепата и 
участието на родителите в дейностите на клуба. 
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   Стефка Николаева – класен ръководител на 4в клас

Гергана Стоицова – ръководител на клуб „Природна въртележка“

Две състезания и два медала  
в един ден спечели Мира!

През месец май Мира 
Граматикова  участва в две 
състезания – Международ-
но състезание по латино 
танци, провело се в Зала 
Колодрума – град Пловдив, 
и лекоатлетическо състеза-
ние Go Kids в София.  В пър-
вото групово  спечелиха 
сребърен медал, а във вто-
рото тя взе бронзов в дис-
циплината скок от място.

Поздравяваме те за ус-
пехите, Мира, и очакваме 
следващите!

            
Мира Граматикова, 4 в клас
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Заедно в Пловдив
Вероятно всички вие знаете, че хиляди бъл-

гари живеят и работят в чужбина. Децата учат 
там, но жадуват да общуват със своите връстни-
ци в родината, може би тъгуват за родните мес-
та, за близки и приятели в България. 

За да се свържем с българските деца извън 
пределите на родината ни, училището ни успеш-
но си партнира с Асоциацията на българските 
училища в чужбина и вече трета година реализи-
раме различни инициативи с тях. В тази връзка, 
предприехме и съвместен проект с българското 
неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в 
град Атина, Гърция по програма „Роден език 
и култура зад граница“.  Той цели да подкрепи 
обучението по български език, история, култура 
на България на българските деца и да им даде 
възможност за общуване, създаване на приятел-
ства, споделяне на  идеи и мечти.

Ще разходим нашите гости из прекрасния 
ни град, ще им разкажем за неговата история и 
култура. Ще им представим нашето училище и 
ще създадем в него едно уютно творческо прос-
транство, където ще споделим преживявания, 
мисли и емоции чрез силата на изкуството, сло-
вото и вдъхновението.

По повод тази предстояща среща и други та-
кива, които планираме за в бъдеще, започваме 
дарителска кампания „Книга за приятелство“.  
Каним всички  ученици и приятели на ОУ „Алеко 
Константинов“ да дарят детска книга от българ-
ски автор. Ще подарим книгите на българските 
деца, които живеят и учат далеч от родината, за 
да помнят и обогатяват своя роден език, да се 
гордеят със своята история и култура и макар от 
разстояние да създадат нови вълнуващи прия-
телства.                                      

Мария Генова – учител по български език и литература
Здравка Петрова – педагогически съветник

4 а клас – Проекти  
"Изявени Българи"
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Елиана Щерева - класен ръководител на 4 а клас
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Елена Пенишева – библиотекар

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

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

Честитим 
рождените дни  

на всички, родени през тази седмица,  
с пожелание за здраве и успехи! 

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО


