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Българийо, прекрасна
Що те теб, Българийо, все упрекват
и с хули те обсипват,
всичко си ни дала – 
равнини, низини, морета необятни.
Но за срам и тъга децата ти, майко,
за красотата ти слепци остават,
за благата ти безчувствени нехаят
и бързат, бягат, за чужбина заминават.
Българи че са, дори не признават,
от собствената си родина се отричат,
други пък само празни обещания раздават.
Положението ще се оправи,
не спират да повтарят,
но как като нищо се не прави.
И така, оставена в забвение да тънеш,
орисана за нечии несгоди
виновница да бъдеш.
Но, родино прекрасна, аз доде съм жива,
теб безкрайно ще обичам
и красотата ти ще възхвалявам.
Планините ти високи, с гори гъсти и
нивята ти,  с класове необятни,
на децата си ще показвам
обич и преклонение в сърцата им 
ще посаждам.
Дори и далеч  да отидат
теб, Българийо прекрасна,
с гордост в съзнанието си ще носят
и свои, и чужди ще заклеймят,
ако името ти нейде опетнят. 

Йоана Джамбазова,7 б кл.



2

„3 март” – проекти – ЦДО 1.а клас

ЦДО 5-7 клас
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Шахматът е любимо занимание за голяма 
част от учениците. За някои се превръща дори в 
страст. Максим Мусеров от 1.б клас е едно от за-
палените по този спорт за мозъка деца. На 20-ти 
февруари той премери сили с други състезате-
ли във възрастова група 7-8 г. в турнира „Леген-
дарни пловдивски треньори” и спечели бронзов 
медал. 

Желаем му още много успехи в любимия 
спорт!

  

Мария Пеева – начален учител

Успех в турнир по шахмат

А. Терзиева – класен ръководител на 1.б клас
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Нека бъдем приятели завинаги
У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

На 14 февруари учениците от 1.в клас решиха 
да отпразнуват Свети Валентин. За тази цел все-
ки един от тях написа и украси картичка за свой 
съученик, когото харесва, с пожелания да бъ-

дат приятели завинаги. След като бяха събрани 
в кутия, картичките успешно стигнаха до своите 
адресати и първокласниците с радост прочетоха 
отправените към тях пожелания. 

Стефка Николаева – класен  ръководител на 1.в клас
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Ден на розовата фланелка –  
4.в клас
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Йорданка Иванова – класен ръководител
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Открит урок по четене в 4.б клас
Обща отговорност на всички нас - учителите, 

е да направим актуален "прочит" на държавните 
образователни изисквания за учебно съдържа-
ние, на учебните програми и на учебниците на 
малките ученици, за да бъде обучението "систе-
ма, отворена към света" (К. Димчев) и към детето. 

Изискванията на съвременния свят поставят 
нови предизвикателства пред образованието. 
Негова мисия е да подготви учениците за актив-
но, отговорно и пълноценно участие във всички 
сфери на динамично променящия се живот. Тра-
диционната система от методи и техники е сис-
тема от отворен тип, която се допълва и обогатя-
ва, за да отговори на изискванията на актуалната 
практика на обучението. 

Идеята за приемственост в работата между 

начален и прогимназиален учител е възможност 
за бърза адаптация на учениците в началото от 
прогимназиалния им етап на обучение. В учили-
ще се проведе урок, разработен  от г-жа М. Най-
денова – начален учител и г-жа В.Янкова – учи-
тел БЕЛ V-VII клас, с цел представяне на методи в 
обучението за по-лесна адаптация  на учениците 
и приемственост между четвърти и пети клас. 

Защото винаги се намира едно дете, което 
ще запита, и то точно по следния начин: „А как 
се измислят приказките?“. Всяко такова дете 
заслужава честно да му се отговори:

„Лесно! Хайде заедно! Ще можеш и ти! Съз-
даването на собствен текст, какъвто и да е 
той, е забавно!”
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Величка Янкова – учител БЕЛ
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„Празници в изкуството” –  
Изобразително изкуство – творби  

на учениците от 4.в клас

Йоана Колева – 4.в клас

Ева Стамболова – 
4.в клас

Валентина 
Бахчеванова – 

4.в клас
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Елис Налбантова – начален учител

Христо Геренов – 4.в клас

Самуил Петров – 4.в клас

Георги Георгиев – 4.в клас

Ани Маринова – 4.в класГеорги Ангелов – 4.в клас
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„УМЪТ Е ГРАДИНА, В КОЯТО ВОЛЯТА Е ГОСПОДАР“
РЕНЕ ДЕКАРТ

„Декартова система” – Проекти  
по математика – 6.б клас

Учениците от шестите класове на ОУ „Але-
ко Константинов“ представят направените от 
тях забележителни проекти на тема „Декартова 
координатна система“. Задачата е поставена по 
предмета математика. Проектите включват ин-
тересна информация за Рене Декарт, за възник-

ването на координатната система, както и любо-
питни факти за нейното приложение в живота. В 
координатна система учениците са построили не 
само зададените чрез координати фигури, но и 
своя авторска фигура, която са описали чрез ко-
ординати.
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Евгения Илиева – учител по математика и информационни технологии
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     ***
Пейо Тотев Крачолов, известен повече като 

Пейо Яворов, живее само 36 години, но оставя 
блестяща поезия, високохудожествена проза и 
забележителна драматургия. Всяко поколение 
преоткрива неговото творчество за себе си и гле-
да на него по различен начин. Относно жизне-
ният път на Яворов има много спорни моменти, 
неясна е дори и годината на неговото раждане, 
споменават се 1876, 1877 и 1878 година. Сигур-
но обаче е, че това става в гр. Чирпан. Яворов 
сам твърди, че прадядо му е с арабски произход. 
Пейо е слабо, срамежливо и мълчаливо дете, 
което често боледува. Баща му смята, че много 
учение не му е потребно и го спира от училище 
след пети (IX) клас. Това е тежък удар за младия 
Пейо, но баща му е непреклонен и го изпраща 
да учи професия, за да има сериозна работа за 
прехрана. През 1893 г. е назначен в телеграфо-
пощенската станция в Чирпан и бързо усвоява 
морзовата азбука и другите тънкости на профе-
сията. Като телеграфист обикаля голяма част от 
България. 

Пейо Крачолов продължава да се самооб-
разова. Интересува се от освободителното дви-
жение в Македония, увлича се и по социалис-
тическата литература. Последното обяснява и 
интересът му към социалната тема. Става сви-
детел на стихийната градушка в Сливенско и Ям-
болско, която унищожава хиляди декари ниви, 
лозя и градини. По-късно това събитие ще бъде 
пресътворено в прочутото стихотворение „Гра-
душка“. Като телеграфист Пейо става свидетел 
на арменските бежанци, избягали от кланетата 
в Османската империя. Покъртен от трагедия-
та им, той написва стихотворението „Арменци“. 
През 1895 г. публикува първото си стихотворе-
ние, което е на революционна тематика, но ис-
тинският пробив е през 1898 г. От Сливен изпра-
ща стихотворения на д-р Кръстев, публикувал 
ги в сп. „МИСЪЛЪ“. В редакцията на списанието 

обаче прекръстват автора, тъй като им се стру-
ва неподходящо такива хубави стихове да носят 
името „Крачолов”. Без да го питат редакторите 
подписват стиховете с литературния псевдоним 
„Яворов”. Авторът обаче не само не се сърди, а 
дотолкова харесва псевдонима си, че го приема 
веднага и дори издейства от главна дирекция на 
пощите да бъде преименуван в списъка със слу-
жителите й. Работата на телеграфиста е действи-
телно тежка. Редуват се 24-часови дежурства, от 
които обаче Яворов се връща с поне едно стихо-
творение. Но чиновническата кариера му тежи. 
Заплатите на служителите са малки, а и се бавят. 
Яворов е самотен. Живее в оскъдица и често бо-
ледува, въпреки че това е златното време в твор-
чески план. 

Литературният възход на Яворов обаче е пред- 
определен. През 1900 г. списание „МИСЪЛЪ“ 
публикува стихотворението „Градушка“, което 
носи мигновен успех на автора си, след което той 
завинаги остава в учебниците, читанките и хрис-
томатиите. По лично ходатайство на д-р Кръстев 
през същата година младият поет е преместен-
като телеграфист в София. На следващата годи-
на се запознава с Гоце Делчев, който е почитател 
на стиховете му. Двамата имат силно влечение и 
към социализма и бързо стават неразделни. 

Яворов напуска тежката си и ниско платена 
професия, за да се отдаде изцяло на борбите в 
Македония. Две години Яворов е четник в Маке-
дония заедно с Гоце Делчев, но това е за сметка 
на литературата. Успява да напише за този пе-
риод единствено „Хайдушки песни“, посрещна-
ти възторжено от литературната критика. След 
смъртта на Гоце Делчев Яворов се връща в София 
и написва първата биография на македонския 
апостол.

Следва изпепеляващата, но платонична лю-
бов с 16-годишната Мина, която обаче се сблъск-
ва с откровеното неодобрение на своите близки. 
Семейството й търси богат съпруг, какъвто Яво-

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Яворовите дни  традиционно оживиха Чирпан
През месец януари в Чирпан се проведоха 54-

те Яворови януарски дни. В двора на къща музей 
„Пейо Яворов“, пред бюст-паметника на поета, 
ученикът Спас Ангелов изпълни стихотворение-
то ,,Две души”. Яворовият огън беше запален от 
Силва Хачерян, която отправи и поздрав от името 
на министъра на културата Атанас Атанасов. Чир-
пански ученици поведоха факелното шествие и 
пренесоха огъня до паметника на поета в центъ-
ра на града, където беше произнесено слово за 
Яворов. Пред паметника чирпанлии и гости под-
несоха венци и цветя в знак на признателност 
към поета.
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Невена Крачолова, 6.г клас

ров очевидно не е. Когато Мина почива съвсем 
млада в Париж, Яворов изпада в тежка депресия, 
но излиза от нея, като само за месец и половина 
написва драмата „В полите на Витоша“. Пиесата 
е поставена, но предизвиква ожесточени споро-
ве сред критиците. 

Именно в Париж на гроба на Мина го намира 
Лора Каравелова, която му изповядва чувства-
та си към него. Двамата заживяват в София без 
брак, за ужас на консервативното общество. Едва 
когато започва мобилизацията за Балканската 
война пред неизвестността на бъдещето, Яворов 
и Лора се венчават. Поетът участва като войвода 
на партизанска чета в тила на врага в Балканска-
та война. За него това е дълг пред родината, пред 
Гоце Делчев, пред собствените му стихове. С края 
на Балканските войни Яворов се завръща в Со-
фия, но бракът му с Лора не е безоблачен. Те са 
твърде различни по темперамент и разбирания. 
Тя е от известно семейство и е богата, за разлика 
от него. Лора развива постоянна и неоправдана 
ревност. Вижда дори в работата му и поезията 
съперник. На 30.11.1913 г. настъпва трагичната 
развръзка. София е потресена от вестта за смър-
тта на Лора и неуспешния опит са самоубийство 
на поета. Изстрелът само пронизва слепоочието 
му и го ослепява. Близките на семейство Кара-

велови, както и силната демократическа партия, 
яростно настояват, че Лора е убита от поета. Дори 
следствието е тласнато към тази посока. Делото 
е за предумишлено убийство. Защитниците на 
Яворов също не стоят със скръстени ръце и по-
лемиката се точи с десетилетия. Яворов винаги 
твърди, че Лора се самоубива от болезнена рев-
ност. Следствието приключва със заключение, че 
няма основание за убийство. 

Цялата история се отразява твърде тежко на 
поета. Мъчи го непосилна болка в главата от оп-
ита за самоубийство. Уволнен, почти без зрение, 
той не може и да твори. С клеймото на убиец Яво-
ров кръстосва софийските улици сляп и беден, 
изоставен от почти всички. Краят на поета носи 
всички елементи на античната трагедия. Съкру-
шен от случилото се на 29.10.1914 г. той взима го-
ляма доза отрова и се застрелва. Последното же-
лание на поета към близките му е да го погребат 
с четническите му дрехи, а като последна молба 
към поколенията звучат стиховете му:

„ ... И ето в оня час на синята мъгла,
когато млъква шум и тишината стене,
при своите прозорци седнали без мощ,
спомнете си, деца, спомнете си за мене
и прошепнете – лека нощ!“

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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! 

Адели Бояджиева – 4.в клас


