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УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Дежурство

Отг.: Щерева, Минева

Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Училищен живот
Родолюбие

Езикова страница

Отг.: Велева, Николова

Отг. Г ергана Стоицова

четвъртък       
13.10.2011 г.

Седмичен план
10.10. – 14.10.2011 г.
понеделник     Дежурни класове за седмицата са:          
10.10.2011 г.    4 а клас – класен ръководител Зорка Христова
6 а клас – класен ръководител Величка Иванова
   12.30 ч. - Работна среща на училищното
                                 ръководство и представители
                                 на синдикални организации                                                        
					
Отг.: Директор
    Изготвяне и представяне на формите-образци
                на НСИ
					
Отг.: ПД УВД, ПД АСД
вторник         12.30 ч. Задължителна оперативка:
11.10.2011 г.               Общо събрание                                   
					
Отг.: Директор
    Представяне на ПД АСД на доклади
                     за състоянието на класните стаи                                                                              

Детско творчество

Референдум

Бр. 28, година 2, 10 октомври 2011 г.

					

Отг.: класни ръководители

сряда            12.30 ч. Заседание на МО класни ръководители
12.10.2011 г.    актуализация на план-програма за работа                                               
                     по сериозни проблеми – наркотици, детска
                     престъпност и др.  
					
Отг.: З. Петрова

12.30 ч. Среща на Училищния парламент
		
Отг.: З. Петрова

петък				
12.30 ч. Заседание на училищното ръководство
14.10.2011 г. 					
Отг.: Директор
				
12.30 ч. Работна среща на екипа, подготвящ училищния вестник
							
Отг.: Ю. Ковачева, З. Петрова
13.00 ч. Заседание на комисията за диференцирано заплащане
Подготовка за 1 ноември – Ден на народните будители

1

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
От 5 – 7 октомври в библиотеката при ОУ „Алеко
Константинов”  беше въведен нов професионален биб–
лиотечен софтуер на фирма „Софтлиб”. Ина Банджа–
кова – библиотекар премина през тридневен курс на
обучение за работа с програмния продукт.
Първият   етап започва с изграждането на елек–
тронен каталог за книги и некнижни носители на ин–
формация. Той обединява всички традиционни катало–
зи – азбучен, систематичен, предметен. Търсенето се
осъществява   по всеки елемент на библиографското
описание и по всяка дума – автор, заглавие, подзаглав–
ни данни, година на издаване, местоиздаване, издател–
ство, ключови думи, класификационен индекс, тематич–
ни и други търсения. Има специални полета в помощ на
учебния процес (предмет, клас, преподавател). Справ–
ките се извършват в база данни с над 300 000 книги.
Използването на новия електронен каталог ще бъде
лесно, бързо, удобно и компактно.
Друг модул, с който ще се работи е Аналитично
описание на статии, части от книги и рецензии. Моду–
лът е особено полезен в училищните библиотеки. Въз–
можността за поддръжка на списък от често изпълня–
вани запитвания позволява на библиотекарят бързо да
предостави търсената библиографска справка, а също
така и да отпечатва сканирания пълен текст на необ–
ходимите материали. Еднократното сканиране на чес–
то търсените документи - статии, критични материали,
предговори и др. ги запазва от повреждане. Освен това
сходните фондове на училищните библиотеки са пред–
поставка за коопериране на две или повече училища
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за обмен на описания и сканирани документи Готова–
та база данни съдържа над 33 000 статии най-вече в
областта на литературознанието (статии от Родна реч,
Рики Кандидат – гимзанист, Рикчо, Литературен форум,
Бълг. език и литература, Гимназист, Литературен вест–
ник и други), но също така в помощ на учебния процес
по география, история и други. Базата данни ще се
допълва на място в библиотеката.
Всеки преподавател може да подготви свои изис–
квания за книги и статии, които да бъдат предоствяни
като списъци на учениците.
Базите данни могат да се ползват в рамките на
обучителния процес и даване на знания за работа с
каталози и библиотечна култура.
И от двете бази могат да се извеждат печатни из–
ходи.
На втория етап ще бъде осигурен достъп до елек–
тронния каталог в Интернет.
Съвременният софтуер съдържа следните предим–
ства:
• Връзка на описанията с пълен текст, образ, звук,
електронен или e-mail адрес;
• Различни формати за показване и отпечатване;
• Мощен език за търсене, позволяващ формулира–
не на прости, сложни и експертни запитвания;
• Работа с бар-код технология;
• Отвореност на системата за настройка според
конкретните изисквания на клиента;
• Поддържане на национални и международни
стандарти;

По повод международни празници в библиотеката бяха подредени витрини във връзка с 04 ок–
томври Световен ден за защита на животните и 04 – 10 октомври Световна седмица на космоса.
Ина Банджакова – библиотекар

Училище за родители

Вниманието,
от което децата се нуждаят
Децата имат нужда от внимание и одо–
брение. Това е нормално. Но понякога може
да се превърне в проблем, ако търсенето на
внимание е перманентно и контролиращо.
Някои деца правят трагедии от най-малките
неудачи, за да предизвикат вашата симпа–
тия. Пресиленото търсене на внимание води
до ситуация, в която вашият живот става
зависим от детето ви.
Много деца се държат зле, за да привле–
кат внимание и това е най-честата причина
за непослушание при малките. Не бива да
се пренебрегва нуждата на децата от вни–
мание и одобрение, но е важно да се кори–
гират тези прояви на търсене на внимание,
които са прекалени или неприемливи.
Има три вида внимание: позитивно, нега–
тивно и липсващо.
Когато отдавате внимание и одобре–
ние на децата си за доброто им поведение,
те получават позитивно внимание. Негови
форми могат да бъдат похвала или насър–
чение, прегръдка или целувка. Фокусирайте
се върху доброто поведение на детето си и
отчитайте не само постиженията, но и уси–
лията, които то полага.
Когато обръщате внимание на децата си
заради проявите на непослушание, вие им
отдавате негативно внимание. Обикновено
сте разстроени и разочаровани, разпитвате,
поучавате, заплашвате. Негативното внима–
ние не е наказание, то само потвърждава
усещането на детето, че успешно контроли–
ра ситуацията и увеличава непослушанието.

Много родители приемат доброто пове–
дение за даденост, за норма. Те забелязват
децата си само когато се държат зле или пра–
вят бели.Самото внимание в тези ситуации
има подкрепяща роля и стимулира повтаря–
не на същото поведение. Когато игнорирате
проявите на непослушание, вие не обръщате
внимание. Понеже вниманието е възнаграж–
дение за детето, липсата на внимание може
да бъде ефективно наказание и да отслаби
дадена лоша проява. Детските избухвания
и сцени имат нужда от публика. Престанете
да бъдете публика и потребността от изява
ще изчезне. Успоредно с това пренасочвай–
те, предложете алтернативи. Учете децата на
подходящи начини за привличане на внима–
нието – например: “Моите уши не чуват хлен–
чене. Моля те, попитай ме кротко.”
Когато игнорираме изискванията за не–
гативно внимание, ние не игнорираме самия
проблем. Има прояви, които не можем и не
бива да неглижираме, дори трябва да нака–
жем. Подходяща последица в такива ситуа–
ции е излизането в “тайм – аут” или “извън
играта”. Съществено при последиците / на–
казанията / е да не се прилагат с гняв. Ако
се поддадете на гнева си, вие награждавате
детето с негативно внимание и така поддър–
жате непослушанието.
Бъдете търпеливи, умерени и постоянни,
прилагайки правилата, които сте въвели по
отношение на своите деца и не забравяйте
да забелязвате и поощрявате доброто по–
ведение.

Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на Сал Сивиър “Децата гледат от нас”

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
Уважаеми родители, скъпи съученици,
Във връзка с честването на 90 години от
създаването на Българския младежки Червен
кръст / БМЧК / на 15.09.2011 г. стартира на–
ционална младежка благотворителна кампания
“Бъди 1 от 90 000”. Всички ученици от бъл–
гарските училища бяха призовани да дарят 1
лев в полза на програмата “Топъл обяд”, коя–
то осигурява топъл обяд по време на зимните
месеци на деца в тежко социално положение.
Възможността за безплатен обяд е фактор за
превенция на отпадането от училище и се отра–
зява позитивно върху развитието на децата.

Нашето училище подкрепя сърдечно тази
високохуманна инициатива на БМЧК и предлага
на Вас – ученици и родители, също да я подкре–
пите. Касичката на БМЧК е вече в училище, за
да дарим своя принос като жест на съпричаст–
ност и милосърдие.
Представяме ви апела на доброволците от
БМЧК
учениците
от училищния клуб БЧК

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”. През изминалата седмица няма
регистрирани инциденти.
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Вълшебството е в теб
Когато си паднал - 
да мислиш за полет,
когато си слаб – с
великан да се бориш!

В добрите очи
и във мислите чисти
вълшебните пръчици
крият се, мисля.

Когато си беден –
любов да даряваш,
когато си тъжен –
с усмивка да сгряваш!

Когато си тъжен –
с  усмивка огрявай!
Не ще да си беден,
любов щом даряваш!

С ръце да засееш
вълшебното цвете.
С хвърчило –
да опитомиш ветровете!
Във чаша вода
жажда да давиш,
със книга в ръка
за глада да забравиш.
Щом можеш това,
то какво е магия?
В доброто сърце
тя навярно се крие.

Когато си слаб –
слабостта си преборвай!
Дори да си паднал,
политай повторно!
И мисля, че трябва
добре да го знаеш,
без пръчици даже,
вълшебства ти правиш!
Станислава Каменова – 6а клас

Морето
Има нещо спокойно  и  мистично в морето. Има нещо в неговата синина, което ме  
кара  често да се замислям  за вечното и непреходното в живота. Понякога ми се  иска
просто да надникна зад булото на светлината и  да видя мрака, да се понеса на гребена
на могъщите и страшни вълни. Истината е, че няма как да видим всичко. Морето крие
своите тайни зад спокойните си вълни, но  ми се иска някога  да ми покаже и мрачните
си дълбини. А дотогава трябва да помня, че всеки има своите тайни. Понякога те неволно
излизат наяве, друг път трябва да станеш приятел на морето и то да те допусне да своята
магия. И дано скоро станем приятели!
									

Джоро Иванов – 6б клас

С дъх на лято
Лятната ми ваканция прилича на кутийка. Когато я отвориш, вътре има различни аро–
матни спомени. Някои ухаят на лавандула, както когато бях на лагер. На терасата имаше
купчинка с изсъхнала лавандула. Когато нощем отваряхме прозорците, преди да заспим,
в стаята проникваше приятният аромат на уханната билка. Ние си ушихме торбички и ги
напълнихме с нея. Така всеки успя да пренесе спомена - ухание в дома си. И сега,  когато
отворя шкафа с дрехи, усещам аромата на малката торбичка с лавандула.
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Ако се разровя по–надолу в кутийката, мога да открия и спомен с аромат на пресни
орехи.
Веднъж се разхождхме из Еленския балкан и татко откри орехово дърво. Той откъсна
няколко ореха, за да види докъде са узрели. Взе камък и удари плода. От ореха се раз–
несе аромата на йод, но не миришеше неприятно като лекарствата, а някак по-упоително,
с мирис на зеленина.
В кутийката се усеща и аромат на маслина. Това е моят спомен от Гърция. Морето там
бе тихо и спокойно, а плажът – чист и прекрасен. Водата бе прозрачна като кристал, дори
най-малката мида можеше да се види от повърхността. На път към хотела с мама мина–
вахме покрай много маслинови дървета, които ухаеха приятно. Там всичко бе слънчево
и спокойно, а къщите – приветливи, в своите топли цветове – жълто, кремаво, бежово...
Навсякъде имаше цветя, а на терасите – фенери. Незабравима среднощна красота! От
мястото, където бяхме, се виждаше Олимп. Рано сутрин, планината бе синьо–сива и само
върхът й имаше  розов оттенък, огрян от слънцето. Може би затова гърците са смятали,
че там живеят боговете!
Това лято бе незабравимо,  но то вече  отмина, затворено в кутийката със спомени.
									

Станислава Каменова – 6а клас

С дъх на лято
Ранна есен е. Новата учебна година отново предоставя невероятни възможности за
работа и осъществяване на интересни идеи. Всичко това обаче е с дъх на отминалото
лято. Незабравимите спомени от приятните изживявания ми дават сили да продължа на–
пред и да постигам нови върхове.
Това лято имах щастието да прекарам седем дни в Пирин и Рила. Живописното място
се нарича Предела – там, където тишината и спокойствието са господари, а птиците и бо–
ровете – смирени и подчинени. Много са върховете, които като вековни стражи пазят реда
в това кътче на България. Аз не на шега, точно както в сънищата си, стигнах до един от
тези стражи – връх Вихрен. Денят беше мрачен и мъглив, но това не попречи на нашата
група да се добере до тази планинска прелест. За мен беше цяло геройство от 2914 метра
височина да наблюдавам красивата природа, да доближавам  небесния простор и да се
чувствам по – малка от джудже. Все още усещам уханието на еделвайсите и смърчовете,
а птичите песни сякаш ме вдъхновяват и успокояват.
Безкрайната морска шир и нежният шепот на вълните винаги са ме опиянявали и са
засилвали усещането за неповторимост на лятото. Десет дни се наслаждавах на ситния
морски пясък, а късчетата счупени миди леко боцкаха ходилата ми. Чайките и лодките
непрекъснато се конкурираха в надпревара за морски приз. От време на време кичести
зелени водорасли допълваха и без това живописния морски пейзаж. Много често пясъч–
ните замъци не устояваха на палавите вълни, но никой не се гневеше.
Но... броените летни дни бързо се изнизаха. Единствено спомените и незабравимите
горещи трепети ще останат завинаги, за да  топлят сърцата ни до следващата година.
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Петя Кръчмарова – 6a клас

РОДОЛЮБИЕ
неповторими кътчета от българската природа

Триградското ждрело с. Триград, Смолянска област

Триградското ждрело (Боаза) е обект с ес–
тетическа, научна и етнографска стойност. Той
обхваща най-тясната част от проломната до–
лина на р. Триградска с дължина около 7 км,
врязана в мраморите на Триградския карстов
подрайон. Ждрелото се намира на надморска
височина от 950 до 1500 м и е обявено за при–
родна забележителност през 1963 г. То започва
непосредствено северно от с. Триград,   Смо–
лянска област и завършва на 7 км северно от
него (41.61407, 24.37957).
Триградското ждрело е най–тясната   част
от проломната долина на Триградската река с
дължина около 7 км, в която речното легло е
широко от 20 до около 300 м, а отвесните мра–
морни стени се извисяват над него на височина
над 300 м. Началото му се намира на около 1,5
км северно от с. Триград – там, където водите на
реката потъват в понорната пещера Дяволското
гърло на дълбочина 109 м. След около 500 м
подземен път, реката отново извира от голям
карстов извор. По протежение на първите 2 км
ждрелото е най–импозантно. При широчина от
150 до 200 м почти отвесните голи стени се
издигат амфитеатрално до 350 м. Те са осеяни
с цепнатини, арки, ниши и пещерни отвори. По
тесни тераси и пукнатини са израснали смърчо–
ве и ели. В следващите няколко километра до
Османов вир, ждрелото става съвсем тясно и
глухо и по течението на буйната река непрекъс–
нато се редуват бързеи и водопади. От Осма–
нов вир до края на защитената територия при

Защитената площ се намира в
обхвата на Асенишката тектонска
единица, която е елемент от постме–
таморфната навлачна система на Цен–
тралнородопската област. Ждрелото е
издълбано главно сред мраморите на
Добростанската свита, които са дреб–
но – до среднозърнести, дебелопла–
стови до масивни, различно оцветени
с тънки пачки от слюдени шисти и ам–
фиболити. Предполагаемата възраст
на тези скали е протерозойска или па–
леозойска (около 500-600 млн. г.). Съ–
щата възраст се предполага и за ска–
лите на Луковишката свита, изградена
от гнайси, гнайсошисти, шисти, калко–
шисти, мрамори и амфиболити, които също
се разкриват в района. Сред Добростанските
мрамори се намира Триградският карстов ра–
йон. Той е изграден главно от мрамори, чи–
ято дебелина се изменя от 600 до 1500 м. В
два от неговите четири подрайона (Триград–
ски и Ягодински карстов подрайон) са разви–
ти най-дългите, най-дълбоките, най-тесните и
най-красиви ждрела у нас – Триградското и
Буйновското.
Буков мост ждрелото постепенно се разширява
и стръмните му склонове са осеяни с разноо–
бразни карстови форми.
Образу–
ването
на
Триградско–
то ждрело и
подземните и
повърхност–
ни карстови
форми в за–
щитената част
от Триград–
ския карстов
подрайон е
резултат от
продължи–
телна верти–
кална и лате–
рална ерозия
и карстифи–
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кация. Върху развитието на
ерозионните и карстовите
процеси, тяхната скорост и
интензитет, решаваща роля
имат от една страна фо–
лиацията и напукаността
на мраморите и от друга,
климатичният фактор или
по–скоро   палеоклиматът.
Преди хилядолетия карстът
в подрайона е бил открит, с
динамични процеси, а сега е
покрит или зелен, със заба–
вени ерозионни процеси.
Триградското
ждрело
е един от най-известните и
най–посещавани каньони в
България. Това се дължи
както на неповторимата му
красота и величие, така и на
уникалната понорна пеще–
ра Дяволското гърло, която
поглъща водите на Триград–
ската река. Прокараният през 60–те години на
миналия век асфалтов път за с. Триград, който
се вие от двете страни на реката и минава през
дълъг около 85 м тунел, позволява на много–
бройните природолюбители да се възхищават
на прелестите на разнообразните карстови
форми. От площадката при входа за Дяволско–
то гърло, по тясна пътека може да се достигне

Харамийската пещера, чий–
то отвор е на около 50 м
височина по десния стръмен
склон в началото на ждре–
лото. В нея е експонирана
музейна сбирка от каменни
оръдия на труда и други ма–
териали на праисторически
хора от палеолита, мезолита
и неолита.
Музеят на родопския
карст в гр. Чепеларе предла–
га отлични възможности за
запознаване с резултатите
от археологическите проуч–
вания на Харамийската и на
другите пещери в Триград–
ския карстов подрайон и от
изследванията на повърх–
ностните и подземните кар–
стови форми. Там се предос–
тавя и пълна библиографска
справка за публикациите,
посветени на Триградското ждрело. Туристиче–
ският информационен център в с. Широка лъка
също по всяко време на годината предоставя ин–
формация и организира турове и екскурзии до
ждрелото и електрифицираната и благоустроена
пропастна пещера Дяволското гърло. Чрез този
център могат да се резервират места в частни
хотели в с. Триград.

Защитената територия на Триградското ждрело, заедно с
разположеното само на няколко километра западно от него
Буйновско ждрело, заемат почти половината от Триградския
карстов район, който има площ от около 210 км2. Двете вели–
чествени ждрела, заедно с малкото ждрело на Хайдушки дол,
многобройните пещери, сред които най–известни са Ягодин–
ската и Дяволското гърло, уникалното видово разнообразие
на влечуги, земноводни, риби, птици и насекоми и ендемичните
растения в района, са отлични предпоставки за обособяването
на района в геопарк.

Иван Ганев –
учител по география
по материали от
www.infomar.org
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празници
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
04 октомври
Световен ден за защита на животните. Чества се на католическия празник  
на св. Франциск, покровител на живот–
ните. Отбелязва се от 1931 г. по реше–
ние на Международния конгрес на при–
вържeниците на движението за защита
на природата.

повод годишнината от изстрелването
на първия изкуствен спътник на земята
“Спутник І” на 04.10.1957 г. и влизане–
то в сила на приетия през 10.10.1967 г.
Международен договор за приниципите
на използване и изследване на космиче–
ското пространство.

05 октомври
Международен ден на учителя. От–
белязва се от 1994 г.  по инициатива на
Ден на информационното обще- ЮНЕСКО. В България този ден е обявен
ство. Професионален празник на      спе– за “Ден на учителя” с Решение № 697 от
циалистите по компютърна техника, ин– 29 септември 2006 на МС.
формационни технологии и автоматика.
(Рождената дата на Джон Атанасов).
09 октомври
Обявен с Решение № 633 на  Министер–
Световен ден на пощите. Отбеляз–
ски съвет от 27 септември 2007 г.  
ва   се по инициатива на ООН по повод
годишнина от създаването през 1874 г.
04 – 10 октомври
Световна седмица на космоса. От– на Световния пощенски съюз.
белязва се по инициатива на ООН по
Световен ден на спортното
ходене.

ПАМЕТНИ ДАТИ
01 октомври
05 октомври
470 г. от рождението на Ел Греко –
85 г. от смъртта на Беньо Цонев –
испански художник от гръцки произход български езиковед и палеограф, един
(1541 – 1614).
от основоположниците на българското
езикознание (1863 – 1926).
04 октомври
135 г. от рождението на Димитър
06 октомври
130 г. от рождението на Димитър
Полянов – български поет и преводач
(1876 – 1953).
Подвързачов – български поет и прево–
дач, редактор на редица списания (1881
– 1937).
04 октомври
85 г. от рождението на Георги Георгиев–Гец – български драматичен и
киноактьор (1926 – 1996).
Ина Банджакова – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
Popular English Riddles
Q: What are two things people never eat before breakfast?
A: Lunch and supper.
Q: Why did the man throw a bucket of water out the window?
A: He wanted to see the waterfall.

Q: Why did the man throw the butter out the window?
A: He wanted to see the butterfly.

Q: What has two hands and a face, but no arms and legs?
A: A clock.
Q: Why did the man throw his watch out of the window?
A: He wanted to see time fly.
Q: How do you spell mousetrap?
A: C-A-T.
Q: Twenty-nine birds are singing in the tree. The fox catches one.
How many birds remain in the tree?
A: None.

Q: What do you call a person who speaks 3 languages?
A: Tri-Lingual.
Q: What do you call a person who speaks two languages?
A: Bi-Lingual.
Q: What do you call a person who speaks one language?
A: An American!

Q: What do you call a witch at the beach?
A: A sandwich.

Q: What's got a head and a tail, but no body?
A: A coin.
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