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Отново е 15-ти септември - първият учебен ден за всички
български ученици. Лятото бързо си отиде, а заедно с него - игрите на воля. В родното ни училище „Алеко Константинов” дворът
още от сутринта започна да се пълни с малки и големи деца, дошли да се видят със своите приятели и преподаватели. В ръцете
си те държат цветя за любимите си учители. Утрото е свежо и
прекрасно, въпреки че денят обещава да бъде твърде горещ.
Музика изпълва двора. Постепенно всички се събираме.
Децата са шумни и нетърпеливи, а родителите и учителите
- щастливи и усмихнати.

За поредна година училище
„Алеко Константинов” приема своите първокласници. Те са
най-развълнувани. Оглеждат се
с любопитство, но и с внимание
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следят своите учителки. А тази година учителите на първи клас са: госпожа Търева, госпожа
Делчева и госпожа Стоицова. За поредна година
те с любов приемат своите първокласници и ги
подреждат в редички.
Ние, учениците от седми клас, също много се
вълнуваме. Знаем, че това е последната ни година в любимото училище. Знаем, че ни чака трудна
и отговорна година. Затова искаме да изживеем
пълноценно всеки ден в училище, да участваме активно във всеки урок, да сме заедно с приятелите
във всяко междучасие, във всички игри.
Тържеството започва. Под звуците на химна
посрещаме училищното знаме. Тази година особено ме впечатли редът и сериозността на моите съученици по време на тържествения час. А
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в програмата, която следваше, най-много се изявиха малките ученици, които пяха и рецитираха
с любов.
В своето приветствие господин Ангелов, директор на училището, поздрави ученици, учители и родители и им пожела щастлива и успешна
нова учебна година.
Ние, учениците от клуб „Репортерите”, уверяваме всички вас, читателите на вестника, че
и през тази учебна година отново ще бъдем заедно, за да ви информираме за всичко, което се
случва в училище.
На добър час, скъпи съученици,
уважаеми учители!
Ангелина 7 б, клуб „Репортерите”

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
Месечен план - октомври
1. Работна среща на преподаватели 5 – 7 клас
                           Срок: 05.10.2011 г.               

Отг.: ПД УВД

2. Работна среща на МО на класните ръководители за изготвяне на план за работа по про–
блемите на гражданското образование.
                           Срок: 05.10.2011 г.                 Отг.: З. Петрова
3. Изготвяне и представяне на формите – образци на НСИ
                           Срок: 12.10.2011 г.                 Отг.: ПД УВД, ПД АСД
4. Работна среща на МО на класните ръководители за актуализация на план – програма за
превенция на сериозни проблеми / СПИН, наркотици, детска престъпност и др./
                           Срок: 12.10.2011 г.         
Отг.: З. Петрова
5. Създаване на рубрика “Езикова страница” в училищния вестник.
                            Срок: 14.10.2011 г.                   Отг.: А. Велева, М. Николова
6.  Учебна екскурзия – Рилски манастир – Мелник – 6 клас
                            Срок: 15-16.10.2011 г.               Отг.: класни ръководители 6 клас
7. Провеждане на работни срещи по МО за анализ на резултатите от проведените  входни
нива, установяване на пропуските и набелязване на мерки за отстраняване
                            Срок: 20.10.2011 г.                   Отг.: председатели на МО
8. Обучение по Лайънс Куест
                            Срок: 22,23 и 24.10.2011 г.        Отг.: Д. Букович
9. Учебна екскурзия – Батак – 2 клас
                              Срок: 23.10.2011 г.                  Отг.: кл. ръководители 2 клас
10. Работна среща за осъществяване на приемственост в обучението и оценяването на учени–
ците между начален и прогимназиален етап на обучението
                                Срок: 27.10.2011г.                Отг.: Търева, Делчева, Стоицова,
Симова, Велева, Куртева
11. Спортен празник, посветен на Деня на народните будители
                              Срок: 28.10.2011 г.                 Отг.: Г.Минева, Л. Парапанова
12. Екскурзия до Стара Загора – 7 клас
                            Срок: 29.10.2011 г.                   Отг.: класни ръководители – 7 клас
13. Екскурзия – гр. Брацигово – 4 клас
                              Срок: 30.10.2011 г.                  Отг.: класни ръководители – 4 клас
14. Сформиране на клубове: “Екология”, “Фотография”, “Български традиции и обичаи”, БЧК,
“Млад огнеборец” и продължаване дейността на клуб “Репортери”
                              Срок: октомври 2011 г.          Отг.: Л. Топчийска, Кр. Ангелов,
							
С. Милева, Л. Парапанова,
В. Гуджева, Р. Зафирова
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15. Възобновяване на дейността на училищното радио “Алеко” и сформиране на
два екипа млади радио-журналисти, съответни за начален и среден курс
                         Срок: октомври 2011 г.         
Отг.: М. Влахова, С. Кацарова
16.  Провеждане на обучение на учителите на тема “Активната класна стая”
                         Срок: 31.10.2011 г.                 		
Отг.: Директор
16. Подготовка за тържественото отбелязване на 1-ви ноември – Ден на народните будители
                         Срок: 27.10.2011 г.                
Отг.: Н. Велева

Седмичен план
03.10. – 07.10.2011 г.
понеделник
Дежурни класове за седмицата са:          
03.10.2011 г.             4 в клас – класен ръководител Елена Петкова
                              7 г клас – класен ръководител Галина Минева
                      

12.30 ч.   Работна среща на училищното ръководство
             и представители на синдикални организации
			
Отг.: Директор

вторник                   12.30 ч.  Задължителна оперативка
04.10.2011 г.                                                          
                          

Отг.: Директор

Представяне на тестове за входни нива и критерии
за оценяване 2 – 4 клас
Отг.: учители

сряда                 
12.30 ч. Заседание на МО класни ръководители
05.10.2011 г.                                                             Отг.: З. Петрова
                             13.00 ч. Работна среща на преподаватели – среден курс
Отг.: ПД УВД
                        
Изготвяне и представяне за утвърждаване от директора
                            на деветмесечен финансов отчет
Отг.: М. Балтова
               

Обучение на училищния библиотекар за изграждане
и поддържане на електронен каталог в училищната библиотека
Отг.: Ина Банджакова

четвъртък            
18.30 ч.  Родителска среща – 2 г клас
06.10.2011 г.                                                             Отг.: Косинкова, ПД УВД
петък                     12.30 ч. Заседание на училищното ръководство
07.10.2011 г.                                                            Отг.: Директор
                          

12.30 ч. Работна среща на екипа, подготвящ училищния вестник                          
Отг.: Ю. Ковачева, З. Петрова

                             Подготовка за 1 ноември – Ден на народните будители                                                                  
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Училище за родители

Изпитанието да си първокласник
Мили родители на първокласници, вярвам,
че с много вълнение посрещнахте Вие и вашите
деца първия учебен ден. Предполагам, че наред
с положителните емоции е имало и напрежение
в очакване на новото. Периодът между шестата
и седмата година  поставя началото на коренна
промяна в живота на детето, която често е доста
мъчителна. След играчките и безгрижните дни в
детската градина сега идва времето на нов етап
във физическото и интелектуалното му развитие,
съчетан с изискванията за спазване на дисципли–
на, усъвършенстване на вече придобити умения
и привикване към нови начини на поведение.
Неслучайно учените твърдят, че всяко трето дете
има проблеми с адаптацията към училищната
среда. Първите симптоми за този психологиче–
ски дискомфорт са свързани с отказа на детето
да посещава училище, както и със синдрома на
разсеяността, съчетан с хиперактивност. Малки–
ят ученик често забравя, разсейва се и не успя–
ва да завърши започнатото. В училище такива
деца не могат да седят спокойно, говорят, без
да чуват въпросите на учителя. Понякога детето
може да се оплаква от главоболие или болки в
стомаха.
Основното предизвикателство, което стои
пред първокласниците, е това, че в училище за
първи път те ще трябва да докажат   своята са–
мостоятелност и отговорност пред възрастните.
Още от първия учебен ден детето се сблъсква с
множество ограничения, които са му непонятни
до този момент. Например защо не може се ходи
свободно из стаята по време на час и че трябва
да вдигне ръка, ако иска да каже нещо.
Друг проблем е, че трябва да се научи да
отстоява позицията си в самата общност. Лидер–
ските групи вече се оформят още в първи клас,
докато преди години това ставаше едва към 3-4
клас, обясняват психолозите. Част от първоклас–
ниците за пръв път попадат в конкурентна среда.
Това е особено стресиращо за онези от тях, на
които до този момент не се е налагало да от–
стояват себе си, не са ходили на детска градина
или са единствено дете в семейството.
Възможността да се справя с училищните
задачи също е важен фактор в приспособява–
нето на първолака. Значително влияние върху
това оказва и самооценката на детето, т.е. собственото му усещане за компетентност. Затова

е необходимо родителите да го окуражават, да
помагат при подготвянето на уроците докато де–
тето усвои нужните навици и непрекъснато да му
припомнят, че се справя чудесно и те се гордеят
с него.
Ако всички тези промени не се осъществят
хармонично, детето може да стане буйно, вер–
бално или физически агресивно. Възможна е
обаче и обратната реакция - детето остава плахо
и неуверено и не взема участие в час, не съумява
да си намери приятели и постепенно се изолира
от живота в класа.
Специалистите предупреждават, че проявите
на училищна дезадаптация не трябва да се пре–
небрегват. Ако те не се преодолеят за 6 месеца,
потърсете консултация със специалист – детски
психолог.
Има различни трикове, благодарение на ко–
ито родителите могат да помогнат на своя пър–
вокласник по-лесно да приеме промяната:
-  Разказвайте на детето спомените си за
щастливите мигове от училище, свои интерес–
ни преживявания. Разглеждайте заедно с него
снимки от вашия училищен живот. То ще осъз–
нае, че да си ученик е важно и забавно.
- Помогнете на детето да усвои информация–
та, която ще му позволи да не се загуби. Трябва
да сте сигурни, че малкият първокласник знае
трите си имена, адреса и домашния или мобил–
ния ви телефон.
-  Поощрявайте неговата любознателност.
Разказвайте му за различните животни или пък
за страни, които сте посетили. Купете му енци–
клопедия с картинки, за да запалите интереса
му. Така ще създадете любов към знанието.
- За училище го будете спокойно, усмихвайте
се. Вместо да го предупреждавате да внимава,
пожелайте му успех, окуражете го. Кажете му, че
го очаква ден, пълен с открития и приключения.
-  Когато се върне от училище, не го атаку–
вайте с въпроси, а му дайте възможност то да
реши какво и кога ще ви разкаже. Освен това
не изисквайте от детето веднага след училище
да започне да подготвя домашните. Почивка и
дори малко сън ще му помогнат да възстанови
умствените си сили. Най-подходящото време за
подготовка на уроците е от 15 до 17 часа.
Пожелавам Ви много интересни, успешни и
забавни учебни дни в първи клас!                      
Здравка Петрова – педагогически съветник
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
Уважаеми родители, скъпи ученици, приятели,
В първия за тази учебна година брой на училищния вестник ще ви представим важна
и актуална информация за дейността на училището и организацията на училищния живот,
която можете да ползвате по всяко време.
Дейността на ОУ “Алеко Константи–
нов” е насочена към осигуряване на опти–
мални условия за реализиране на учебновъзпитателния процес. Наша основна цел е
да осигурим за учениците си възможности
за качествено образование, за разгръща–

не на личностния потенциал на всяко дете,
формиране на интерес към развитие и усъ–
вършенстване, подготовка за живота чрез
обучение в социални умения, познаване и
зачитане на националните традиции и общо–
човешки ценности.

Приоритети в дейността на училището са:
• Създаване на условия за реализиране
• Оптимизиране на квалификационната
на ДОИ за учебно съдържание;
дейност на учителите;
• Използване на интерактивни методи в
• Активизиране на педагогическата ко–
учебно-възпитателната работа;
легия за по-тясно взаимодействие със семей–
• Подобряване на материалната база в ството и училищното настоятелство;
училище;
• Развитие на спортната дейност.
С Плана за дейността на училището и правилниците, на които се основава  организацията на
училищния живот /Правилник за вътрешен трудов ред, Правилник за дейността на училището,
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд/, можете да се запознаете
в детайли на електронната страница на училището –    www.oualeko.com

За организацията на класовете по паралелки се грижат класните ръководители.
За тази учебна година те са:
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Класовете ще учат в следните класни стаи:

Разпределение на класните стаи:
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В училище съществуват постоянни и временни комисии,
които работят по различни направления.
Постоянните комисии
за тази учебна година са:
І. Комисия за съхраняване паметта на училището с председател Даниела Генчева
ІІ. Комисия за подготовка на годишен план на училището с председател Даниела
Букович
ІІІ. Комисия за актуализация на правилниците
1. Правилник за вътрешен трудов ред - председател Мария Николова
2. Правилник за дейността на училището -  председател  Даниела Букович
3.   Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд – пред–
седател  Костадинка Донкова
4. Правилник за работа на Педагогическия съвет – председател  Васка Гуджева
ІV. Комисия за подготовка на училищни тържества – председател  Нели Велева
V. Комисия за изработване на седмично разписание – председател Лилия Топчийска
VІ. Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците – пред–
седател Лилия Топчийска
VІІ. Комисия по професионално ориентиране – председател  Здравка Петрова
VІІІ. Комисия за обогатяване на МТБ – председател  Костадинка Донкова
ІХ. Комисия за номинации за наградите “Алеко” – председател  Милена Бочукова
Х. Комисия за действия при екстремални условия – председател   Костадинка
Донкова
ХІ. Комисия по безопасност на движението – председател  Юлия Косинкова
ХІІ. Комисия за отдох, спортни дейности и извънучилищни мероприятия на уче–
ниците – председател  Галина Минева
ХІІІ. Комисия за поддържане на интернетстраницата на училището – председател
Гергана Стоицова
ХІV. Комисия за квалификационната дейност – председател Красимир Ангелов
ХV. Комисия за участие и разработване на проекти – председател Даниела Бу–
кович
ХVІ. Комитет по условия на труд – председател  Костадинка Донкова
ХVІІ. Комисия за контрол но постъпилите и изразходени дарения – председател
Костадинка Донкова
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С цел подобряване на научната
и методична квалификация на учителите в училище
съществуват и работят следните
методични обединения (MO):
МО
МО
МО
МО
МО

на класните ръководители – председател Здравка Петрова
на началните учители – председател Виктория Стойнова
“Природо-математически цикъл” – председател Виолета Симова
“Художествено-естетически цикъл” – председател Нина Димитрова
“Чужди езици” – председател Стела Куртева

Плановете за дейността на методичните обединения   и постоянните комисии за учебната
2011/2012 г. можете да намерите в сайта на училището  - категория “Планове”.
Стремеж на педагогическата колегия е да направи училището интересно и привлекателно
за всяко дете, за да идва с радост и удоволствие и да се чувства щастливо. Желаем да осигу–
рим възможности на децата да изразяват себе си, своите умения, способности и дарби.
Водени от тази идея, учителите са готови да работят безвъзмездно
с желаещите ученици в следните
КЛУБОВЕ:
5 клас – клуб “Млад огнеборец” – ръководител Васка Гуджева
5 клас – клуб “Екология” – ръководител Лилия Топчийска
6 клас – клуб “БЧК” – ръководител Людмила Парапанова
6 клас - клуб “Български празници, традиции и обичаи” – ръководител Силвия Милева
5 и 6 клас – клуб “Приятели на чуждите езици” – ръководител Мария Николова
7 клас – клуб “Репортери” – ръководител Роза Зафирова
клуб “Фотография” – ръководител Красимир Ангелов
5 – 7 клас – клуб “Приятели на книгата” – Ина Банджакова
Уважаеми родители, насърчете своите деца да участват в извънкласните дейности, които учи–
лището предлага. Те дават чудесна възможност за развитие на творческите заложби, за създа–
ване на нови приятелства и пълноценно използване на свободното време.  Планираме клубовете
да бъдат сформирани и да започнат дейността си до 30.10.2011 г.
От тази учебна година възстановява дейността си и училищното радио “Алеко”. Ще бъдат
сформирани два клуба “Млад радио-журналист” – за начален и среден курс. Ръководители ще
бъдат Миглена Влахова и Стефка Кацарова.
Ще продължим традицията в областта на музикалното изкуство. И през тази учебна година
ще се радвате на изпълненията на вокална група “Усмивки”, ръководена от Тодорка Тахчиева, и
вокална формация “Междучасие”, ръководена от Нина Димитрова.

Екипът на училищния вестник
пожелава на всички –
ученици, родители, колеги и приятели -

успешна, творческа учебна година!
10

РЕФЕРЕНДУМ
Уважаеми родители на първокласници,
Нашето училище Ви предлага възможност
да включите децата си в обучение по социал–
ни умения, което се организира от Превантив–
но информационен център /ПИЦ – Пловдив/
към Областен съвет по наркотични вещества /
ОСНВ - Пловдив/ по методиката “Превенция и
антиагресия”.
Програмата стартира през миналата учеб–
на година в три пловдивски училища и поради
големия интерес от страна на децата през тази
учебна година разширява дейността си в още
три училища. ОУ “Алеко Константинов” е едно
от тях.
Методиката има за цел да подпомогне из–
граждането и развитието на социалните умения
на децата – общуването, решаването на конфликти, разпознаването, разбирането и споде–
лянето на чувства. Малките ученици ще се нау–
чат да дават израз на трудните преживявания по

безопасен начин, който да не води до агресия и
рисково поведение. Темата за химическите ве–
щества се въвежда по деликатен начин, отново
в тясна връзка с чувствата и поведението, като
се акцентира върху това, че има вещества, кои–
то променят настроението и поведението, като
това се илюстрира с различни примери, игри и
казуси.
В програмата са заложени и много домашни
задания, които имат за цел да включат и роди–
телите в това, което изработват децата. Идеята
е да се насърчава  „топлата връзка” във взаимо–
отношенията родител – дете, която е неизменна
част във веригата „Семейство - училище – при–
ятели”, която съдейства за   изграждането на  
ценностната система на детето.
Занятията ще се провеждат веднъж седмич–
но в рамките на един учебен час и ще бъдат
включени в учебната програма. Децата ще учат,
играейки, ще творят и ще се забавляват.

Рождени дни
на ученици

Честитим рождените дни
на всички,
родени през тази седмица,
с пожелание за много здраве
и късмет!
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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Уважаеми родители,
Предлагаме на вашето внимание една възможност за обогатяване начините на контакт
между нас, училищното ръководство и учителския колектив, от една страна, и вас – уче–
ници и родители, от друга.
От пет години поддържаме група с над 200 телефона за учители, служители и прия–
тели на училището, при преференциални условия, към Виваком. Тази година Виваком
предлага следните условия за разширяване на тази мрежа, с включване на ученици:
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