e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”
www.oualeko.com

Бр. 29, година 2, 17 октомври 2011 г.

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

Седмичен план
17.10. – 22.10.2011 г.
понеделник     Дежурни класове за седмицата са:          
17.10.2011 г.    4 б клас – класен ръководител М.  Райковска
                     6 б клас – класен ръководител Ю. Ковачева
   12.30 ч. - Работна среща на училищното
                                 ръководство и представители
                                 на синдикални организации                                                        
					
Отг.: Директор
		
вторник         9.00 ч.  Кампания “Превенция на трафика
18.10.2011 г.              на хора” съвместно с БЧК  -  7 клас                                  
					
   12.30 ч. Задължителна оперативка			
					
Отг.: Директор
сряда
   12.30 ч. Заседание на МО класни ръководители
19.10.2011 г. 			
Отг.: З. Петрова

Родолюбие
Детско творчество
Езикова страница

Отг.: Велева, Николова

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

четвъртък
12.30 ч. Работна среща на екипа, подготвящ
20.10.2011 г.     училищния вестник
					
Отг.: Ю. Ковачева
		

12.30 ч. Работна среща на учители 2-4 клас
   за отчитане на резултати от входни нива
					
Отг.: ПД УВД
петък
12.30 ч. Заседание на училищното ръководство
21.10.2011 г. 			
Отг.: Директор

събота			
Учебна екскурзия Смолян - планетариум - 5 клас
22.10.2011 г. 					
Отг: Топчийска, Ковачева
				



Работа на базови учители със студенти по руски език
Отг.: учители РЕ



Подготовка за откриване на компютърния кабинет
			
Отг.: комисия за училищни тържества



Подготовка за 1 ноември – Ден на народните будители
Отг.: комисия за училищни тържества



Учредителни сбирки на клубове по интереси – по график  
			
Отг.: ръководители на клубове
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Нови книги в библиотеката

По повод паметни дати в библиотеката беше подредена витрина във връзка с 15 октомври - 
155 г. от рождението на Оскар Уайлд (1856 – 1900).
Ина Банджакова – библиотекар

ДЕЖУРСТВО
През седмицата 3 – 7 октомври най-чистите класни стаи за начален курс бяха на:
2 а, 2 б, 2 г, 3 а, 3 б, 3 в, 4 а и 4 б клас с максималните 30 точки.
От среден курс най-добра бе хигиената на класната стая на 7 г клас – 29 точки.
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Училище за родители

ревността у децата
Ревността у детето или както ние, психоло–
зите, я наричаме „съперничеството между деца
от един брак” е често срещан проблем в съвре–
менните семейства.
Всеки път, когато малко братче или сестри–
че се появи в семейството, детето ви реагира
по определен начин. То се чувства ощетено,
огорчено, объркано. Струва му се, че майка му
го е изоставила, когато е влязла в болницата,
за да роди новото дете. А веднъж прибрала се
с новороденото, тя има твърде малко време да
се занимава с по-голямото. Цялата се отдава
на натрапника. Като капак роднините и прияте–
лите, които идват вкъщи, до един се прехлас–
ват пред бебето, твърдят, че е много сладко
и пренебрегват „големия” брат или “голямата”
сестра. Да се учудваме ли тогава, че всяко дете
изпитва враждебност към братчето или сестри–
чето си? Невъзможно е да му попречите да я
изпитва, но можете да я приглушите.

Необходимо е преди всичко навреме да съ–
общите на детето за раждането, за да не бъде
то пълна изненада за него. Ще му помогнете  
да се освободи от чувствата си към новороде–
ното и ако му подарите гумена кукла с пелени и
люлка. В зависимост от възрастта и пола си то
ще поиска да се грижи за нея или да я бие, или  
ще изрази по друг начин отношението си към
бебето чрез заместилата реалността кукла.
Преди да отидете в болницата, скрийте ня–
кои малки подаръци из къщата. След това се
обадете по телефона от болницата и му каже–
те, че за него има изненада. Така то няма да
се чувства толкова изоставено. Ще усеща, че
наистина мислите за него, макар да сте далеч.
Като се приберете, опитайте и вие, и съпругът
ви да не се суетите прекалено около новоро–
деното и да не пренебрегвате по-голямото. На–
мерете време да му окажете внимание и да му
засвидетелствате обичта си.

Обикновено детето в предучилищна възраст
реагира на раждането на ново бебе по два начи–
на. Най-напред то иска отново да се превърне в
малко бебе. Това е защитен рефлекс, който ние
всички използваме от време на време в моменти
на изпитания. Повечето родители  се опитват да му
покажат предимствата на по-голямото дете. Само
че детето не забелязва тези мними предимства.
Вижда само, че всичко, което се е постарало да
научи - да се храни само или да не се напикава,
е било, за да дойде сега това бебе и цялото се–
мейство внимателно да гледа как мама му дава
биберона или го преповива. По-голямото дете си
казва: „Хм! Може би ако се държа като бебе, ще
накарам мама да ми задели малко от обичта и
вниманието си!” И започва отново да се напикава,
да настоява за биберон, или да иска да го гушкат
и люлеят.  Как да постъпите? Дайте на детето въз–
можност да се върне назад, ако му се иска.
По-голямото ви дете ще изпитва гняв и
враждебност към новороденото. За съжаление
повечето родители се опитват с разговори да
го отклонят от тези му чувства.   А вместо да
правят това, те би следвало да го оставят да
изрази гнева и ревността си. Това е един от
случаите, в които е добре да се приложи отра–
зяването на чувствата: „Ядосан си на Яна, смя–
таш, че мама я обича повече от теб.” Може да

се окаже полезно да преувеличите малко и да
споделите с по-голямото дете в какво упреква–
те бебето (в края на краищата не рискувате да
го обидите, тъй като то още не разбира). Така
по-голямото ще разбере, че не рискува нищо,
ако си признае какво не харесва у бебето.
Понякога всяко дете иска останалите деца
в семейството да изчезнат, та само то да раз–
полага с мама и татко. Какво можете да напра–
вите, за да приглушите чувството на ревност у
децата ви? Опитайте се всеки ден да прекарва–
те известно време сами с всяко дете. Дайте му
да разбере, че това е неговият миг и че никое
друго дете не може да му го отнеме.   Друго
средство за смекчаване на съперничеството и
на пристъпите на ревност по време на пътуване
и почивка е да вземете с вас някое приятелче
на децата ви. Ще бъдете изненадани до каква
степен присъствието му намалява напрежение–
то и разправиите между братя и сестри. Освен
това - не правете сравнение между децата си.
Всяко дете е индивидуална личност, има раз–
лични способности в сравнение с братчето или
сестричето си. Уважавайте ги. Непрекъснато  
казвайте и показвайте на децата си колко мно–
го ги обичате и се гордеете с тях. Това ще им
създаде усещане за сигурност и емоционален
комфорт.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Клубове

по интереси

Мили ученици,
Както вече ви информирахме в миналия брой на вестника в училище ще бъдат сформирани
клубове по интереси за учениците от 5 – 7 клас. Ще продължат работа вече съществуващите клуб
”Репортери” и клуб ”Приятели на книгата”. Вероятно вече сте направили своя избор, но ако още
се колебаете дали да участвате в работата на новите клубове, ние искаме да ви помогнем:

Клуб “Млад

огнеборец“

Ако искате да познавате работата на пожарникарите, ако искате да бъдете смели като тях и
да знаете как да действате и оказвате помощ при пожари, бедствия и аварии, обърнете се към
госпожа Васка Гуджева, която ще ви запише в клуб „Млад огнеборец”. Като млади огнеборци
вие ще получите практическа подготовка за пожарна безопасност и провеждате тренировъчна и
състезателна дейност.

Клуб “Екология“
В началото на ХІ век хората са изправени пред сериозни проблеми, свързани с тяхното фи–
зическо оцеляване. Живеем в постоянен стрес, дишаме замърсен въздух, водата и храната ни са
с лошо качество. Изправени сме пред огромни екологични проблеми, свързани с опазването на
околната среда. Ако искате заедно да проучим факторите за замърсяване на въздуха и водата
в  града и района, в който живеем;  да се опитаме да подобрим училищната среда;  да създадем
екокът в двора на училището; да проучим резерватите в България и други интересни неща, запи–
шете се в клуб”Екология” при госпожа Лилия Топчийска.

Клуб “БЧК“

Червеният кръст е международно хуманитарно движение, създадено да защи–
тава човешкия живот и здраве. Неговата дейност е насочена към осигуряване на
медицинска помощ след бедствия и епидемии. През миналата учебна година екип от
наши ученици бе обучен и участва в областно състезание по оказване на първа по–
мощ, където завоюва второ място. Ако искате да се научите как да помагате на сво–
ите приятели и на непознати, изпаднали в беда, можете да се включите в занятията на клуб”БЧК”,
който ще бъде ръководен от госпожа Людмила Парапанова.

Клуб “Приятели

на книгата“

През тази учебна година клуб „Приятели на книгата” очаква своите нови членове. Децата,
които ще се включат в него, ще могат да подготвят и провеждат инициативи, свързани с бележи–
ти дати, личности и събития от българската история и култура. Ако обичате книгите и искате да
творите, запишете се при училищния библиотекар Ина Банджакова.

Клуб “Български

традиции и обичаи“

Ако искате да се потопите в магията на българския фолклор, да проучите интересни бъл–
гарски обичаи и традиции и да участвате във възстановки, чрез които ще представите на своите
съученици колорита на българския бит и култура, обърнете се към госпожа Силвия Милева – ръ–
ководител на клуба.
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Клуб “Фотография“

Ако искате да се научите да работите с фотоапарат и да отразявате в снимки събитията от
училищния живот, да представяте на своите съученици и родители незабравимите мигове, които
ще уловите или прекрасни кътчета от нашия град и българската природа, които са ви вдъхно–
вили, ще имате шанса да се включите в клуб “Фотография” с ръководител господин Красимир
Ангелов. Ще можете активно да участвате в списването на училищния вестник заедно с клуб
“Репортери”.

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”. През изминалата седмица няма
регистрирани инциденти.

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Сбогом, есен
Навън беше студено, ясно и мразовито. Слънцето грееше, но не топлеше. Вятърът духаше
силно и помиташе последните останали листа от пъстрия есенен килим. Клоните на дърветата
се люлееха тъжно. Прелетните птички бяха отлетели в топлите страни. Едно малко врабче беше
кацнало на комина и искаше да се стопли.
Малкият Митко стоеше в стаята и учеше уроците си. От време на време поглеждаше през
прозореца. В градината му беше пусто. Нямаше цветя, храстите бяха голи, клоните на ябълко–
вите дръвчета бяха изсъхнали. Нямаше ги червените ябълки, които Митко много обичаше. Само
борът стоеше вечно зелен.
Тъжни бяха последните дни на есента. Митко мечтаеше да завали сняг.
Когато вечерта момчето си легна, заваля тих дъжд, който до сутринта се превърна в сняг.
На другия ден Митко много се зарадва на бялата снежна покривка. Есента си беше отишла.
									

Теодора Ходжева – 3 в клас

Сбогом, есен

Топлината на мама

Сбогом, есен!
Как обичам ти да позлатяваш в жълто
и пламенно червено!
Мъчно ми е, че си тръгваш.
Погледни листата –
пъстри и красиви - полетяват към земята!
Колко е хубаво!
Виж, килимче образуват!
По него боса ще танцувам
и хубаво ще се налудувам.

Щом очи отворя аз,
мама шепне с топъл глас:
    - Какво сънува, мило мое дете?
И след сладка целувка
детето я дари с милувка.
С омаен глас мама казва:
- Измий зъбките, мило дете!
Бързо като войник
се обличам за миг.
Грабвам раница на гръб
и тръгвам, изпълнена с  любов,
към Алековия зов!

Мила Папаризова – 3 в клас

Мария-Флоранс Китова – 3 в клас
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Орехчето
Орехчето сам самичко тръгнало в гората
да си дири то храната.
Дочуло глас писклив - 
бил щурецът подскоклив.
- Хей щурецо, мил певецо,
кой въвлече те във таз беда?
- Защо питаш тъй силно?
Събуди цялата гора!
Бягаше Вълчо през полето
и удари ми крачето.
Аз паднах на земята
и ударих си главата.

Птичето извика доктор Кос.
Той пристигна веднага
и каза на Щурчо да си пази главата
и като ходи да се подпира
с дебелата тояга.
Щурецът оздравя,
естествено с на птиченцето помощта.
Всички питаха се
кой помогнал е на Щурчо, кой
и щом разбраха,
орехчето се превърна във герой.
					
Бояна Рашкова – 4 а клас

Лястовичка
Имало една птичка. Нейното семейство било надменно, а също и приятелите й. Всички
винаги се присмивали на лястовичката, която била добра и различана от другите. Тя се натъ–
жавала всеки път, когато я обиждали. Един слънчев и приятен ден лястовичките тръгнали на
юг, но за пътуването се нуждаели от храна. Търсили навсякъде и добрата и мила лястовичка
накрая намерила много капини. Те били напълно достатъчни за пътуването.
От тогава всички обичали тази лястовичка.
Запомнете деца, понякога различният може всъщност да бъде най-умният и добрият.
						
									
Теодора Вълканова – 4 б клас

РОДОЛЮБИЕ
празници
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
10 октомври
12 октомври
Световен ден против смъртното наказание.
Международен ден за борба с ревматизма.
Чества се по инициатива на Световната коа– За първи път се чества през 1996 г.
лиция против смъртното наказание, учредена
през 2002 г., която включва повече от 38 пра–
Ден на Българската Академия на Науките.
возащитни организации, профсъюзи, местни и На тази дата през 1869 г. е основано Българ–
регионални орани на властта.
ското книжовно дружество в Браила, по-късно
– БАН. Отбелязва се  се от 1984 г.
Денят на Европа срещу смъртното наказание. Запърви път се чества през 2007 година
Ден на българската община. Отбелязва се
във връзка с освобождаването на българските от 1998 г. по решение на Националното сдру–
медици от либийски затвор.
жение на общините.
Световен ден на психичното здраве. От–
14 октомври
белязва се от 1992 г. по инициатива на Светов–
Международен ден на стандартизацията.
ната федерация за психично здраве  с  подкре– На този ден  през 1946 г. е взето решение за
пата на Световната здравна организация.
създаването на Международната организация
по стандартизация.
Ден на архивиста. На този ден през 1951
г. е издаден Указ за създаването на Държавен
Европейски ден на родителите и учиархивен фонд на България.
лището.
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15 октомври
Международен ден за борба с глада. От–
Международен ден на незрящите (Ден на белязва се по инициатива на световната здрав–
белия бастун). Обявен през 1993 г. от Европей– на организация.
ския съюз на слепите.
Празник на българските военновъздуш16 октомври
ни сили. На този ден през 1912 г. по  време на
Световен ден на прехраната. Отбелязва   Балканската война е осъществен първият в све–
се от 1981 г. по решение на Организацията на та полет на самолет в реални бойни условия.
ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на Отбелязва се като празник с Разпореждане 400
на Министерския съвет от 1 юли 1963 г.
създаването й през 1945 г.

ПАМЕТНИ ДАТИ
15 октомври
10 октомври
155 г. от рождението на Оскар Уайлд –
50 г. от рождението на Фритьоф Нансен –
норвежки полярен изследовател и общественик   английски писател, белетрист и драматург от
(1861 – 1930).
ирландски произход (1856 – 1900).  
12 октомври
135 г. от рождението на Георг Шнайдер
130 г. от рождението на П. Г. Удхаус – ан–
– именит немски библиотекар и библиограф   глийски хуморист (1881 – 1975).
(1876 – 1960).

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
На 14 октом–
ври, Православна–
та църква почита
Света Преподобна
Параскева -  Петка
(Търновска). Тя е
почитана и обича–
на не само в Бъл–
гария, но и във
всички православ–
ни страни. На нея
са посветени много
храмове и църкви.
Света
Петка
живяла през Х - 
ХI  век. Родена е в
град Епиват (Тракия) на Мраморно море. Из–
раснала в семейство на заможни българи. Брат
й приел отрано монашеството и дори стигнал
до архиерейски сан. От малка обичала да по–
мага на бедните, подарявала им дрехите си и
заради това родителите й често й се карали, а
тя все им отвръщала с думите :”Иначе не мога
да живея!”
След смъртта на родителите си тя раздала
имуществото им на бедните и се отдала на мо–
нашество и аскетизъм. Отначало живяла в Ца–
риград. След това прекарала 5 години в пост

и молитви в Ираклийското предградие, при
усамотения храм Покров Богородичен. После
отишла да живее в светите земи на Палестина.
Осъществила и мечтата си - да посети и да се
поклони на Гроба Господен, както и да посети
местата, в които е живял Божият син. Останала
и живяла в Йорданската пустиня почти до края
на живота си. Последните 2 години от живота
си прекарала сама в родния си Епиват. Казват,
че нейните мощи са чудодейни -  изцелили са
безброй тежко болни от неизлечими болести,
помагнали са на слепи да прогледнат, на други
да проходят...
От съборния храм „Свети Апостоли” по за–
повед на цар Иван Асен през 1238 година мо–
щите на Света Петка са пренесени в Търново в
храма „Преподобна Петка”, който бил специ–
ално построен в нейна чест. През 1393 година
турците превземат Търново и затова мощите й
биват пренесени във Видин. Три години след
това, когато и Видин пада под турско владение,
светите й мощи са пренесени в Сърбия. Там те
остават до 1521 година, когато Сюлейман Ве–
ликолепни превзема Белград и изпраща мощи–
те й в Цариград. След повече от столетие през
1641 година биват преместени от Йон Василий
Воевод в град Яш, Румъния, където се намират
и до ден днешен.
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Освен благочестивия й живот и чудотворни–
те й мощи за всеправославната почит към Света
Параскева голямо значение има и нейното име,
което на гръцки означава Петък. Това е денят
на кръстната смърт на Спасителя. Монахинята
Света Параскева често се изобразява на икони
и стенописи редом със Света Неделя в царски
одежди - символ на Възкресението в неделния
ден. Света Петка се смята за покровителка на
децата и овчарите.
С празнуването на деня на Света Петка - 
Петковден, започват зимните календарни праз–
ници. На този ден освен че се отбелязвал края
на стопанската година, но и започвала подго–
товката за дългата зима. В чест на светицата
се извършвали най-различни традиционни об–
реди. Правели се наречени курбани, служби за
здраве, сборове, освещавали се къщи, жените
раздавали питки за здраве. На курбаните се ко–

лели само мъжки животни, а при освещаването
на къщите стопаните оставяли на прага сито, за
да могат в него гостите да пускат пари и коко–
ши пера - за лек, спорен и заможен живот.
От този ден се разрешавали годежите и
сватбите, забранено било извършването им
в петък, защото това бил денят на кръстната
смърт на Христос. На този ден също са се пра–
вели и първите зимни (момински) хора, на кои–
то са се хващали всички несгодени моми.
Старите хора са вярвали, че 12-те дни след
Петковден до Димитровден са лоши (нечисти)
дни и не бива да се подхваща нищо ново, да не
се шие, тъче, сее - за да не донесе нещастие в
къщата.
Именници са Петко, Петка, Петкан, Петра,
Петрана, Петрина, Петрия, Петричка, Петкана,
Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев,
Парашкева, Паруш, Кева.
Ина Банджакова – библиотекар

Уважаеми читатели,
този месец ще бъде посветен на предстоящият празник 1 ноември – Ден на народните
будители. Във всеки брой ще ви представяме интересна информация за личности и събития,
просветни дейци и революционери, превърнали се в духовни лидери за българския народ.

ПРИТЧА ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Денят на народните будители е български на–
ционален празник, който се чества всяка година
на 1 ноември. На този ден се почита паметта на
българските просветни дейци и революционери.
Известни български народни будители са
Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Григорий
Цамблак, Константин Костенечки, Владислав
Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рил–
ски, Неофит Бозвели, братята Димитър и
Константин Миладинови, Георги Стойков, Ра–
ковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов,
Добри Чинтулов, Йоасаф Бдински, поп Пейо и
още много други.
Денят на народните будители за първи път
се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември
1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за
общонационален празник в памет на заслужили–
те българи. През 1945 г. е забранен. Честването
му се възстановява със Закона за допълнение
на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно
събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обя–
вен официално за Ден на народните будители
и неучебен ден за всички учебни заведения в
страната.

По време на турската власт българите жи–
вели в непрекъснат страх. Годините минавали,
но краят на това мъчение не се виждал. Кога–
то надеждата се стопила в очите на българите,
се появили незнайно откъде няколко странника.
Говорело се, че били монаси, които живеели ви–
соко в планините. Според други те били даскали
в съседните села. А някои овчари говорели, че
ги виждали да се превръщат в разни животни - 
вълци, орли....
Повечето от тях почнали да събират хората,
които явно се противопоставяли срещу осман–
ския гнет и безчинствата, които вършели поро–
бителите. Другите станали даскали в български–
те училища. Те разказвали на мало и голямо за
техните деди, които били свободни хора. Запоз–
нали ги с историята на великата българска дър–
жава, чиито граници били трите морета - Черно
море, Бяло море и Адриатическо море. Разказа–
ли им за великите мъже, които карали царете да
се прекланят пред тях, научили милиони хора да
пишат и четат. Децата слушали историите им в
захлас, а мъжете хващали мигом своите ножове.
Това са хората, които се превърнали в духовни
лидери или будители за българския народ.
Даниела Генчева – учител по история
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неповторими кътчета от българската природа

ПЕЩЕРА ПРОХОДНА
част от геопарк “Искър-Панега” с участието
на БАСЕТ - Българската асоциация за селски
и екологичен туризъм.
Проходна преставлява най-дългият пеще–
рен тунел в България , с дължина 262 ме–
тра и височина на входовете над 45 метра.
Пещерата е естествено осветена, тъй като в
средната й зала вследствие от ерозията та–
ванът е прояден от просмукващите се води,
образувайки феномена “Окната” или “Очите
на Бога” — две почти еднакви по големина
дупки с формата на очи. Проходна всъщност
е комбинация от скален мост, пещера и скал–
ни прозорци. Заради атрактивността й тук са
снимани няколко български и чуждестранни
филма, между които и „Време разделно“.
Ако се интересувате от живата приро–
да, обичате нейните феномени и имате един
уикенд на разположение, насочете своето
внимание към Карлуковския карстов район
между градовете Роман и Луковит. Там е и
една от най-известните пещери у нас – Про–
ходна, станала популярна и от множество
филмови сцени, заснети в нея.
Пещера Проходна е обявена за природна
забележителност през 1962 г. Намира се на
8 км от град Луковит, на пътя Луковит – село
Карлуково, където от 2006 година е офор–
мен и Карлуковският карстов геокомплекс,
Проходна е една от малкото пещери, в
които се практикуват пещерни бънджи ско–
кове. Тук ежегодно се провеждат и трени–
ровъчните лагери на Аварийно-спасителен
отряд (АСО) в България -  единствената ор–
ганизация за пещерно спасяване в страната.
Затова в непосредствена близост е построен
Национаният пещерен дом.
В района на пещерата Проходна има също
така отлични естествени условия за спортно
катерене, спелеология, дори и риболов.

Зорка Христова – начален учител по материали от: http: pochivka.com
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ЕЗИКОВА
СТРАНИЦА
ǭǯǰǲǶǪǨ
ǹǺǸǨǵǰǾǨ
(ȘțȉȘȐȒȈ)
My name is________________

Class_____________
Autumn Acrostic
Directions: Write a Fall poem using the letters in the word “autumn” as
the first letter in each line. Send your poem to
angelina_veleva@oualeko.com
A…………………………………………………………………
U…………………………………………………………………………
T……………………………………………………………………
U………………………………………………………………….
M………………………………………………………………
N……………………………………………………………..……
Guess the words
1. In autumn the _____ (s l v a e e) of the trees change colour and
then they fall.
2. Some trees remain _______ (e e r n g ) all year long.
3. In autumn we can ________ ( p u c i p k ) sweet chestnuts,
hazelnuts, walnuts, mushrooms….. (2 words)
4. It is also the season when we _______ ( i k c p ) apples, pears,
grapes.
5. We can do a lot of things with leaves and nature _________ ( r c e
p d u o ).
6. We can use it for ____________ ( i n k c g o o ) and for artistic
creation.
7. Be careful with nature produce, certain substances can be
__________
( u a n g r d e s o ).
8. In autumn, the ______________ ( a t e w h r e ) is unsettled and it
begins to be cold.
9. In this period of the year we can see very beautiful ( s s u t s n e ).
10.
The autumn is a _______ ( a o e s s n) full of colours.

You will see the correct answers next week.
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РЕФЕРЕНДУМ
Предстояща инициатива
Провеждане на открит урок на тема „Превенция на трафик на хора”
в ОУ „Алеко Константинов”, 18 октомври
Скъпи съученици,
18 октомври е обявен за  Европейски ден за борба с трафика на хора. Това е глобален проблем,
който вълнува обществото и най-вече нас, младите хора, защото застрашава нашето бъдеще.    Всяка
година около  половин милион жени, предимно от бедните страни, стават жертви на трафик в посока
Западна Европа. България е сред първите в  списъка по брой момичета и жени, изведени от страната с
цел сексуална експлоатация. Затова е необходимо да сме информирани за тази опасност.
По повод днешния ден Местната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с Областния съвет
на Български Червен кръст – Пловдив и ОУ „Алеко Константинов” ще проведат кампания за превенция
на трафика на хора. Основна цел на кампанията е повишаването на осведомеността на учениците към
проблема „трафик на хора”, методите на въвличане и начините за предпазване.
Инициативата ще премине под мотото „Трафик на хора – време за действие” и ще се реализира под
формата на открит урок за ученици от 7-ми клас в ОУ „Алеко Константинов”. Информацията, която ще
получите, ще бъде полезна за вас и вашите приятели. Разкажете им за това, което сте научили, за да
можем да предпазим заедно повече млади хора от евентуално въвличане в трафик.
Повече информация за кампанията можете на намерите на електронния адрес на училището и на
страниците на училищния вестник Aleko online.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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