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Отг. Таня Пилева
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Коментари
Отг. Лилия Топчийска
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Отг. Таня Пилева
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Отг. Мария Аджарова

Представяме ви...
Отг. Таня Пилева

Любими места в нашия 
град 

Охрана
Отг. Костадинка Донкова

Дежурство
Отг. Дежурен учител

Референдум
Отг. Гергана Стоицова

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР

По повод бележити дати в библиотеката бяха подредени 
няколко витрини:

Световен ден без тютюнопушене;

Международен ден за защита на децата; 

145 години от рождението на д-р Кръстьо Кръстев; 

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независи-
мостта на България и 135 години от гибелта на Христо Ботев.

Във връзка с приключването на учебната го-
дина за учениците от начален курс библиотеката 
изготви и връчи грамоти на децата, показали ви-
сока читателска активност и прочели най - много 
книги през тази учебна година.

 Таня Пилева – библиотекар

Периодът на пубертета е възраст на т. нар. 
“тройна криза”.  

Авторитетите вече не се налагат, а се из-
бират. Освен това от една страна е налице все 
още пълна материална зависимост от родители-
те, а от друга – невъзможността на възрастните 
да приемат, че децата им са вече пораснали, 
че имат право да ги оценяват, критикуват и да 
изказват мнение за техните качества и поведе-

ние. Тийнейджърите все по–малко и по–рядко 
изразяват онази първична обич и подчинение 
спрямо своите родители, характерни за пред–
ходните години и имат по–силна потребност от 
общуване с връстниците си.

В този етап от развитието промените в тяло-
то и биологичното сексуално съзряване изпре-
варват психосексуалното и психосоциалното и 
създават вътрешни конфликти и объркване. 

УЧИЛИщЕ зА РОдИТЕЛИ 
ТИйНЕйджЪРИТЕ
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Здравка Петрова – педагогически съветник

Зорка Христова – класен ръководител 3а клас

И на трето място е търсенето на своята Аз–
идентичност. Този аспект на кризата е особено 
важен в условията на днешната реалност. Из-
кушенията пред младите хора са много, това ги 
обърква и когато липсват стабилни, здрави от-
ношения в семейството, когато родителите не 
са изградили в децата си правилно отношение  
към истинските стойности в живота – това би 
могло да доведе до увличане по негативни тен-
денции и подражаване на негативни образци.

Загрижените за децата си възрастни биха 
избрали отношение на разбиране, подкрепа и 
внимателен подход към промените, които пре-
живява детето в тази възраст, отколкото негли-
жиране или снизходително подценяване на вът–
решния свят на младия човек. 

В пубертета децата често реагират опози-
ционно, проявяват грубост и агресия, оказват 
съпротива на “родителския и учителския авто-
ритет”. Това се дължи преди всичко на начина, 
по който те се чувстват – самотни и нещастни. 
Обикновено им липсва онова внимание, любов 

и топлота от страна на възрастните, които да 
им създадат усещане за сигурност и стабил-
ност. Липсва им деликатно отношение към ти-
пичните за възрастта им терзания. Липсват им 
адекватни ориентири за оценка на самите тях, 
на другите и на света. 

Възрастните трудно приемат желанието на 
децата си за автономност и самостоятелност. 
Често не зачитат мненията им и прилагат ав-
торитарен стил на възпитание. Това подтиска 
личността на младия човек, обърква го, обез-
верява го и често рефлектира в гняв, агресия, 
вандализъм, пиянство и др.

Ако семейната атмосфера е топла и хармо-
нична, ако взаимоотношенията са на основата 
на взаимно уважение, разбиране на нуждите и 
интересите на другите и подкрепа, тогава с го-
ляма доза увереност ще можем да очакваме, че 
тийнейджърът ще успее да премине периода на 
пубертета без сериозни сътресения, а конфлик–
тите на възрастта ще се преодолеят от самия 
процес на личностово израстване.

На 31 май  в зала 3 на НДК за трети пореден 
път Димитър Бербатов връчи лично „Награди 
за успелите деца на България”. Бяха излъчени 
9–има призьори в областите „Наука”, „Култура” 
и „Спорт” – по трима в три различни възрасто-
ви групи. Те получиха годишни стипендии от 
фондацията „Димитър Бербатов” и статуетка, 
представляваща детска ръка, 
хванала ябълката на успеха.

Евгени Кайряков от ІІІа клас е един от 
тримата победители в област „Наука” – ма-
тематика и английски език.

Той спечели първо място в регионал-
ното класиране за Пловдив при третоклас–
ниците на Австралийското математическо 

състезание. На 19–ия национален ма-
тематически турнир „Черноризец Хра-
бър” е първи в областния кръг, а в 
националния кръг в София е награден 
за отлично представяне. В най – масо-
вото математическо състезание в све-
та  „Европейско кенгуру” е първи във 
финалния кръг, втори при третоклас–
ниците в регионален турнир по ма-
тематика „Димо Малешков”. Печели 
първо място – ниво А1b Веginnеr – от 
националната олимпиада по англий-
ски език на „Училища Европа”.

Гордеем се с ученици като Евгени  и 
му пожелаваме нови бъдещи успехи.

УЧИЛИщЕН жИВОТ

УЧЕБНА РАБОТА
Евгени Кайряков - ,,Награди за успелите деца на България”
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ОТГОВОРИ:
39 зад.
Общо в трите месеца има 12 съботи. Тези месеци имат по–малко от 13.7=91дни. Поне-

же всеки три последователни месеца, без февруари, имат най–малко 2.30+31=91 дни, то 
един от разглежданите месеци е февруари.

40 зад.  
Ако в А) е вярна първата част, то Пламен е втори, а Васка не е трета. Тогава Пламен 

не може да е първи, т.е. в твърдението Б) е вярно, че Слави е втори, което е невъзможно, 
защото вече знаем, че Пламен е втори. Следователно от А) е вярна втората част, а именно 
Васка е трета, от Б) следва, че Пламен е първи, от В) – Юлиян е втори, и остава Слави да 
е четвърти.
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ИзВЪНкЛАсНА дЕйНОсТ 

ИЗЛОжБа В УчИЛИщЕ „аЛЕКО КОНСтаНтИНОВ” - гР. ПЛОВДИВ 

Училището възкресява делото на дарителят Димитър П. Кудоглу

Учениците Емил Кълвачев, Петър Балтов, Илия 
Даскалов, Антония Иванова,  Надежда Кавръко-
ва, Виктория Николова, Христина Стоилова, Ка-
лина Мирчева, Николета Кутулова с желание из-
готвиха проекти и ни запознаха с творчеството и 
живота на пионерите в българската музика. Ние 
бяхме впечатлени от обичта към музикалното из-

куство, упоритостта и родолюбието на Никола 
Атанасов, Емануил Манолов, Добри Христов, Па-
найот Пипков, Маестро Георги Атанасов. 

Тези композитори безспорно заслужават 
нашето уважение и преклонение. 

 Нека ние винаги помним тяхното дело и се 
гордеем с българската история и култура.                                                                   

ИНТЕРЕсНИ ЧАсОВЕ пО МУзИкА
Една от основните теми в часовете по музика в пети клас е свързана с композиторите, поста-

вили началото на професионалната музика в България.

 Джоро Иванов 5б клас

На 1 юни 2011 г. във фоайето на ОУ „Але-
ко Константинов” тържествено беше открита 
изложба на един от най – големите български 
дарители Димитър П. Кудоглу. На церемония-
та присъстваха представители на Сдружението 
с нестопанска цел „Национална асоциация за 
благотворителност и духовно усъвършенстване 
на обществото Димитър П. Кудоглу”, гр. Плов-

див, учители и ученици от нашето училище. Г–н 
Ангелов, директор на училището, разказа за 
невероятно богатата благодетелна дейност на 
Димитър П. Кудоглу, за непресъхващия му па-
триотизъм и доброта.

Г– н Шивачев, директор на Исторически му-
зей в Пловдив, говори за многобройните даре-
ния на Димитър Кудоглу. 
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 Таня Пилева – библиотекар

 Мариана Чалъкова и Гергана Стоицова – 
начални учители

Присъствието на представители на Управи-
телния съвет, с председател Димитър Русев, 
на Сдружението с нестопанска цел „Национал-
на асоциация за благотворителност и духовно 
усъвършенстване на обществото Димитър П. 
Кудоглу”, гр. Пловдив, не беше случайно – с 
тази изложба се поставя началото на нацио-
нална кампания за изграждане паметник на 
големия български дарител, организирана от 
Сдружението.

Над проекта за паметник работи автор-
ски екип: Николай Савов, Радион Петров и 
Пламен Лефтеров. Монументът ще бъде си-
туиран в градската градина “Цар Симеон”. 
Скулпторът Николай Савов има готов проект 
за паметника. Поради благотворителната 
кауза, избраният скулптор Николай Савов,  
намалява с 1/3 своя хонорар. Височината 
на новия проект е 2,80 м, а материалите са 
бронз, гранит и стъкло. „Паметникът трябва 
да е христоматиен, фигурата на благодетеля 
да е класическа, както са тези на братята 
Евлоги и Христо Георгиеви пред Софийския 
университет” – споделя скулпторът.

Средствата за изпълнение на проекта 
се набират чрез закупуване на спомощест-
вувателски картички или по дарителска 
сметка.

ПРаЗНИК В УчИЛИщЕ

На 31 май се проведе тържество за начален 
курс  по повод приключването на учебната го-
дина. Г–н Ангелов поздрави малките ученици за 
постигнатите от тях високи резултати през из-
теклата година и им пожела весела ваканция. 

Водещи бяха ученици от четвъртите класо-
ве. Изнесена бе програма от ученици от 3 клас, 
а музикален поздрав поднесе во-
кална група „Пеещи звънчета” от 
2в клас. 

Господин Ангелов връчи гра-
моти на пълните отличници от 4 
клас и на децата, заели призо-
ви места в различни състезания.  
Таня Пилева, библиотекар в учи-
лище, връчи грамоти на читате-
лите, прочели най – много книги 
през тази учебна година.
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ОБщИНСКО СъСтЕЗаНИЕ ПО фУтБОЛ

 Никола Илиев – капитан на отбора, клуб „Репортери” 

От 17 до 20 май 2011 г. на стадион „Плов-
див” се проведе Общинско състезание по фут-
бол. В него взеха участие деца от 3–тите и 
4–тите класове на осем пловдивски училища.

Учениците от  ОУ „Алеко Константинов” с 
огромно желание и ентусиазъм се включиха 
в състезанието, защото това е любимата игра 
на всички момчета и ние с радост  
показваме своите възможности. 
Госпожа Галина Минева и госпо-
жа Людмила Парапанова за кратко 
време сформираха отбор, в който 
бяха включени най–добрите играчи: 
Йоан Георгиев, Данко Йорданов, 
Стефан Пепелянков, Стефан Тел-
кеджиев, Недялко Дочев – всички 
от 4а; Никола Илиев, Никола Сто-
янов, Иван Рашков, Деян Шотев, 
Стоян Томов, Джесика Гаргова – 
от 4б; Ники Владов, Джани Ратта, 
Симеон Сталев – от 4в.

Всички участници в състезани-
ето показаха спортсменска игра и 
желание за победа. Организатори-

те бяха много доволни и наградиха всички от-
бори с купа и грамота.

чудесно е, когато вдигнеш купата!
Бяхме горди, че сме защитили името 
на училище „алеко Константинов”.

За училището и приятелството

Училището е шумно и пълно с малки и големи ученици. Да, училището е център на много 
спорове, но и на приятелства. Родителите и учителите казват, че училището е важно, защото 
там добиваме знания, защото разширяваме нашия кръгозор, защото откриваме нови и различ-
ни светове. Но ние, учениците, казваме, че училището е важно не само  за това. Тук, в училище, 
ние разбрахме  какво означава да имаш приятел, за да споделяш своите радости и тревоги.

Обикновено приятели стават деца, които са израснали заедно, които са били в един клас, 
които са имали общи интереси и стремежи. Какво бяхме всички ние през първия учебен ден? 
Група непознати деца. Гледахме се плахо, изучавахме се взаимно. Сега сме си близки, много 
от нас са приятели, защото приятелството се създава в годините и се проверява във времето. 
Приятелството е не просто двама души често да са заедно, да се забавляват или да си подсказ-
ват в час. Приятелството е подкрепа и доверие. Понякога е необходимо да направиш малък 
жест, за да спечелиш някого за приятел, в други случаи полагаш много усилия, но не успяваш 
да задържиш човека до себе си. Само човек, който е способен  да бъде приятел,  може да се 
надява да има такъв. 

Ние сме щастливи, че в училище се зараждат и запазват най–истинските и дълготрайни при-
ятелства. И според нас, учениците, ние ходим на училище не само да получаваме знания, но и 
да се видим с приятелите си, без които не можем.

Борис Улянов 6в клас, клуб „Репортери”
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8 юни 
Световен ден на океана. Определен по 

време на срещата на високо равнище по проб–
лемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жаней-
ро, Бразилия. 

12 юни 
Световен ден на действията за премах-

ване на детския труд. Отбелязва се от 2002 г. 
по инициатива на Международната организация 
на труда.

14 юни 
Световен ден на безвъзмездното кръ-

водаряване. Световен ден на донора. Чест-

ва се от 2004 г. по инициатива на Световната 
здравна организация (СЗО), Международната 
организация на Червения кръст и Червения по-
лумесец, Международното дружество за кръ-
вопреливане и Международната федерация на 
организациите на кръводарителите с цел оси-
гуряване на медицински нужди от безопасна 
кръв от доброволни кръводарители без парич-
но обезщетение. Годишнина от рождението на 
Карл Ландщайнер (1868 – 1943), откривател на  
кръвните групи.

200 години от рождението на Хариет 
Бичър Стоу – американска писателка (1811 – 
1896). 

пРАзНИЦИ

МЕжДУНаРОДНИ ПРаЗНИЦИ

ПаМЕтНИ ДатИ

        Таня Пилева – библиотекар

пРЕдсТАВЯМЕ ВИ...

06 юни 
125 години от рождението на Никола Ра-

китин – български  поет (1886 –1934). 

10 юни
140 години от излизането на в. “Дума на 

българските емигранти” в Браила – първият 
вестник на Христо Ботев (1871). 

Резерватът Сребърна е разположен край 
село Сребърна, на 18 километра западно от 
Силистра и на 2 километра южно от река Ду-
нав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите 
околности. Резерватът се намира на главното 
миграционно трасе на прелетните птици меж-
ду Европа и Африка, наречено “Viа Роntiса”. 
Местността е обявена за резерват през 1948 г. 
и има охраняема площ от около 600 хектара, 
както и буферна зона от около 540 хектара. 
Дълбочината на езерото варира от 1 до 3 мет–
ра. Има изграден музей, в който е подредена 

експозиция от препарирани 
обитатели на резервата. От 
музея може да се наблюдават 
птиците в резервата. Поставе-
на е видеокамера в сърцето 
на блатото, където гнездят пе-
ликаните и чрез видеовръзка 
картината и звуците се преда-
ват на екран в музея. Около 

НЕпОВТОРИМИ кЪТЧЕТА ОТ БЪЛгАРскАТА пРИРОдА

РЕЗЕРВатът СРЕБъРНа
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резервата е направена екопътека, като на из-
вестно разстояние по нея са построени беседки 
за отмора и наблюдателни площадки, откъдето 
може да се наблюдават птиците.

Има няколко легенди за произхода на име-
то, едната е за хан Сребрист, който загива по 
тези места в неравен бой с печенегите. Втората 
легенда разказва за заровена лодка пълна със 
сребро по бреговете на блатото. Третата леген-
да, която е най –правдоподобна гласи, че името 
идва от вълшебната картина, наблюдавана ве-
черно време при пълнолуние. Когато луната е 
високо нейното отражение създава илюзията за 
разтопено сребро. Първият българин проявил 
интерес към това място е Алекси Петров, който 
е посетил резервата през 1911 г. Той бил зап-
ленен от красотата на птичия свят и запланувал 
поредица от експедиции. През 1913 г. обаче те-
риторията на резервата, заедно с цяла Южна 
Добруджа, попада в пределите на Румъния. С 
преминаването на територията отново в Българ-

ската държава Алекси Петров отново посещава 
резервата през 1940 г., за да проучи птичите 
колонии, гнездящи там. В миналото местността 
е посетена от Феликс Каниц, а през 1880 г. я 
посещава и друг австриец – Едуард Ходек. Той 
описва своите впечатления в статията “Домът 
на прелетниците”. Най–черната страница от ис-
торията на тази красива местност записва Лео 
фон Калберматен. Той и неговите хора изби-
ват хиляди малки и големи чапли. Тогавашната 
мода е изисквала на дамските шапки да има 
пера от тези птици. Друг изследовател, посетил 
Сребърна е Ото-
мар Райзер. Той 
е автор на книга-
та “Материали на 
Българския ор-
нис”, като втория 
том на книгата е 
посветена на бъл-
гарската фауна.

Таня Пилева – библиотекар

В езерото и около него има 
тръстика и други водолюбиви 
растения. В резервата се сре-
щат 67 вида висши растения 
като част от тях са застрашени 
от изчезване извън територия-
та на Сребърна.

Животинският свят в ре-
зервата е много разнообразен. 
Срещат се 39 вида бозайници, 
21 вида влечуги и земновод-
ни и над 10 вида риби. Техни 
представители са видове щука, 
каракуда, червеноперка, вид-
ра, езерен рак, обикновена 
костенурка и воден плъх.

Резерватът е известен най–вече с птиците, 
които могат да се наблюдават на неговата те-
ритория. 179 вида птици гнездят в резерват 
Сребърна: къдроглав пеликан, корморан, чап–
ли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, 
тръстиков блатар, синьогушка, мустакат сини-
гер и др.

През 1975 г. Сребърна е включена в Рам-
сарската конвенция за опазване на влажните 
зони с международно значение. През 1977 г. 
е обявен за биосферен резерват от списъка на 
ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на па-
метниците на световното културно наследство и 
природните забележителности на ЮНЕСКО.

Този статус е 
резултат от бога-
тото биологично 
разнообразие в 
Сребърна, като 
няколко глобал-
но застрашени 
представители на 
животинския свят 
живеят тук.
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ЛЮБИМИ МЕсТА В НАШИЯ гРАд

КЛЕПСИДРата ВъВ фИЛИПОПОЛ

Пловдив е четвъртият най–древен град в 
света и е най–старото заселено селище в Евро-
па. Когато в Пловдив е имало улици, Атина и 
Йерусалим ги е нямало. 

Според информация, която взриви светов-
ните медии, Пловдив е бил заселен 4000 годи-
ни пр. Хр. от древните траки. Това се е случило 
много преди да стане важен град в Римската 
империя. По тази логика всички, които са ро-
дени в Пловдив, без значение къде се намират 
в момента, с право могат да кажат, че са най–
древните европейци.

Едва ли има пловдивчанин, който да не може 
да изреди някои от най–популярните антични 
имена на Пловдив. Хронологично изредени, те 
са следните: Кендрисас, Евмолпиас, Филипопо-
лис, Пулпудева, Одрюза, Тримонциум, Улпия, 
Флавия, Пълдин и Юлия. 

Към тях, обаче трябва да добавим още две 
– Дулополис и Понерополис. Информацията за 
последните две имена е доста любопитна и ин-
тересна.

Прилагателното понерос е употребено от 
Платон и Софокъл като безчестен, низък, по-
дъл, а от Ксенофонт като зъл, враждебен. В 
този смисъл името понерополис означава град 
на злодеятелите, на мошениците. 

Другото категорично име на Пловдив осо-
бено през ранната епоха на римското влади-
чество е Дулополис. Името Филипополис се е 
приемало за регионално и като несвързано с 
римската културна традиция. Поради тази при-

чина най–голямо разнообразие откриваме в 
римските названия на града. 

Историята на Пловдив не е нещо, което 
може да бъде обхванато с едно, две или пет 
изречения. Достатъчно е, че Аристотел е фи-
лософствал на Античния театър! Достатъчно е 
и това, че римският писател Лукиан го нарича 
“Най–големият и прекрасен от всички градове. 
Красотата му сияе отдалеч“. Пловдив е един от 
малкото градове в света, където само в рамките 
на някакви 500 метра могат да се наблюдават 
цели осем архитектурни стила. В случая става 
въпрос за отсечката от Общината към площад 
„Джумаята“.

Това е, най–старият град в Европа сме. В 
света пред нас са само ливанският град Биб-
лос, дал името си на Библията, Дамаск в Сирия 
и иранският град Суза, които са били обитава-
ни с около 300 години по–рано от Пловдив.

зНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...

ПЛОВДИВ Е чЕтВъРтИят Най-ДРЕВЕН гРаД В СВЕта

по материали от:
httр://frееfоrum.роlitоlоzi.соm/indех.рhр?tорiс=667.10;wар2

httр://www.rаzkritiа.соm

Таня Пилева – библиотекар

Има едно малко познато инженерно пости-
жение на Античността, което потънало с време-
то в забвение, с единствените си бегли архео-
логически останки в Пловдив и в нашата страна, 
напомня за високите технически умения на 
древните Филипополци, но и дава възможност 
за реконструктивна проекция в 3D на Елена Ке-
сякова и Димитър Райчев. Тук става въпрос за 
водния часовник на Филипопол – клепсидрата – 
едно изобретение, вградено в малка обществе-

на сграда в централната част на античния град 
до входа на стадиона, в подножието на Сахат 
тепе (явно свързвано с часовници още от Ан-
тичността), задвижвано от вода. 

Градският слънчев часовник на Филипопол 
е стоял на южната стена (както подобава) на 
малка, но изключително красива сграда и е 
ориентирал жителите със сянката на стрелката 
си. През ХІХ в. историкът Апостолидис разчита 
открит надпис, от който става ясно, че часовни-
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по материали от:
httр://www.rаzkritiа.соm/

httр://fоrum.bоinаslаvа.nеt/shоwthrеаd.рhр

Таня Пилева – библиотекар

кът е изграден с лични средства от неизвестен 
гражданин върху въпросната сграда по време-
то на император Каракала. Веднага възниква 
въпроса – за какво е била самата сграда тога-
ва? Скоро всички данни започват да сочат не-
двусмислено, че вътре е било положено много 
по–старото, сложно и гениално инженерно изо–
бретение – водния часовник клепсидра. Пред-
положенията сочат, че той е бил основният 
градски часовник, но годината на създаването 
му засега остава неизяснена. Историята твър-
ди, че Юлий Цезар, при един от походите си е 
бил удивен от факта, че клепсидрата е позната 
в града. 

По всяка вероятност часовникът е бил от 
типа на тези, изработвани от александрийския 
механик Ктесибий, тъй като основната му дви-
гателна система е била колело, въртящо се 
под силата на постоянно течаща вода, която 
придвижвала в действие предварителните ме-
ханизми, благодарение на които малко крилато 
момченце статуя се придвижвало и с показалец 
сочело точния час.
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РЕФЕРЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим рождените дни на 
всички, родени през тази седми-
ца, с пожелание за успешно при-
ключване на учебната година!


