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Скъпи ученици,
уважаеми колеги,
родители
и приятели
на училището,
Радостен съм и искам да споделя с вас гордостта си от това,
че мога да ви поздравя и тук, в нашия вестник, с празника на На–
родните будители – 1-ви ноември! Един наистина чудесен праз–
ник, който е като камбана, чийто звук пробужда спящите и отек–
ва в сърцата ни. Да си будител и учител на са синоними, макар в
историята ни тези две понятия най-често да се припокриват.
За да бъдеш будител, за да те приемат и другите като такъв
и за да изпълняваш наистина тази мисия, трябва самият ти да
си буден, да гледаш и да виждаш, да слушаш и да чуваш, да си
проактивен, а не реактивен, да не оставяш съдбата си, твоята,
на близките ти и на зависещите от теб хора, да се решава от
инерцията на по-лесното и по-безопасното.
Да си будител означава да имаш принципи, да вярваш в тях
и да ги защитаваш. Означава да си готов да платиш цената да
бъдеш себе си. Такива се опитваме да бъдем всички ние.

На това се стремим да научим децата си. Това
се надяваме да постигнат идващите след нас.
Затова отплатата не е нито похвали, нито
пари и дарове, най-малко пък безбрежно спо–
койствие или лек живот. Всеки сам за себе
си взима решението и то става или не негова
съдба.
Отстрани нашите стъпки и достижения по–
някога изглеждат нищожно малки, нерядко са
и неразбрани. Много вяра и ентусиазъм са нуж–
ни, за да се справим и с това.
Днес ние празнуваме още един празник
– рождения ден на нашия вестник. „АЛЕКО –
online” става на една година. Една година, 12
месеца, 30 броя, около 500 страници, над 3000
читатели, неизчислимо количество оптимизъм,
ентусиазъм, загриженост и любов.

Тук споделяме нашата искрена благодарност
и поклон пред всички дарители, редактори, ре–
портери, читатели и приятели, които ни повяр–
ваха и ни подкрепиха, и с които заедно сътво–
рихме уникалния рожденик - АЛЕКО – online.
През изминалата година се случиха много
събития. Верни на традицията, нашите ученици
заеха призови места в олимпиади, национал–
ни и регионални състезания и конкурси, и за
двадесети пореден път имахме стопроцентов
прием на седмокласниците в елитни пловдив–
ски училища.
Заедно се радваме на:
-	 Нова, втора наистина хубава компютър–
на зала и учителска стая;
-	 Консултативен кабинет и демонстраци–
онна зала;
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-	 Приключването на втория етап от рекон–
струкцията на нашата гордост – библиотечноинформационния център „Алеко“;
-	 Осветяването на училищния двор;
-	 Окончателното оборудване на санитар–
ните помещения;
-	 Цялостната подмяна на стогодишната ел.
инсталация;
-	 Нова система за радиоуредба: дублиран
кабелен интернет и телевизия;
-	 Цялостно покритие на училището с без–
жичен интернет.
И още... и още.... и още.....
Но не мислете, независимо от това колко
усилия и средства сме вложили в създаване–
то на гореизброените придобивки, че те са
скрили истинската ни цел и мисия на училище
„Алеко Константинов“, която от тази година
звучи така:

Сътворихме традиции,
градим настоящето
и успяваме в бъдещето
Училището, нашият храм, не са чиновете,
компютрите, техниката, тебешира и пр. и пр. все
необходими неща. Училището, нашият храм, са
децата, учителите, родителите, нашите препле–
тени съдби и стремящите се съм съвършенство
души. Нашият дух, тласкащ ни непрекъснато
към нови открития, победи и върхове в самите
нас и като цяло в света, в който живеем.
Пожелавам на всички вас здраве през ид–
ващите хубави дни и месеци, вяра, усърдие,
състрадание, разбиране и търпение!
Вярвайте:
Хубавото предстои!
Красимир Ангелов, директор на училището

Нa 28 октомври, от 9:00 часа, в нашето училище ще се проведе Ден на
отворените врати за приятелите на ОУ „Алеко Константинов”. Заедно ще
отбележим Деня на народните будители – 1 ноември и първия рожден ден
на училищния вестник. Ще усетите обновената атмосфера и нашите уси–
лия да бъдем едновремено автентични, актуални и неповторими.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Трафик

събитие на седмицата
на хора

-

18 октомври е Европейският ден за борба с трафика на хора. Обявен през 2007 г.
по инициатива на тогавашния заместник-пред–
седател на Европейската комисия, г-н Франко
Фратини. За пета поредна година всички ев–
ропейски страни отбелязват този ден, който
е важна част от дългосрочния ангажимент на
Европейската комисия за превенция и борба с
трафика на хора.
За целите на тазгодишната информационна
кампания бяха изработени аудио и видео клип,
информационни книжки, картички и мултиме–
дия, които се разпространяват.
По повод Европейския ден за борба с тра–
фика на хора, Местната комисия за борба с
трафика на хора, съвместно с Областния съ–
вет на Български Червен кръст – Пловдив и ОУ
„Алеко Константинов” проведоха кампания за
превенция на трафика на хора. Основна цел

2

време за действие
на кампанията бе повишаването на осведоме–
ността на учениците към проблема „трафик на
хора”, методите на въвличане и начините за
предпазване.
Инициативата премина под мотото „Трафик
на хора – време за действие” и се реализира
под формата на открит урок за ученици от 7-ми
клас в ОУ „Алеко Константинов”.
Трафикът на хора е престъпление, което по–
тъпква основните човешки права и се определя
като съвременна форма на робство. Информи–
раността за рисковете може да предпази мно–
го хора!
Влюбват момичета до полуда и ги извеждат
зад граница. Млади, красиви, добре облечени,
с руси коси и сини очи. Такива „идеални” мом–
чета обикалят училища, кафенета, молове и
правят всичко възможно в тях да се влюби мла–
до, красиво, но най-вече наивно момиче. Цел–

та на схемата „Loverboy”, както експертите по
трафик на хора наричат тези мъже, е да омаят
момичето, за да могат по-лесно да го изкарат
зад граница - с цел проституция или робство.
Ако е необходимо, връзката продължава с ме–
сеци, докато момичето хлътне до уши. Накрая
младежът й предлага екскурзия в чужбина. Ес–
тествено момичето склонява. Прекарват зад
граница обаче една единствена любовна вечер.
На сутринта девойката се събужда до непознат
-упоена, пленена и твърде вероятно никога по–
вече да не се завърне в родината си.
За често прилаганата схема по цял свят раз–
казаха на учениците от ОУ „Алеко Константи–
нов” доброволците на Българския Младежки
Червен кръст - Пловдив Алекс и Мария. Двете
момичета са в 12-и клас в Езикова гимназия
„Пловдив”. По думите им точно в тази възраст
младежите и особено момичетата трябва да са

най-внимателни да не станат жертви на трафи–
кантски мрежи. Те посъветваха своите съуче–
ници, ако се търси работа в чужбина, задъл–
жително да е само чрез лицензирани агенции.
Заминалите зад граница пък трябва да оставят
на близките си точен адрес и телефон за кон–
такти. Добре е всеки сам да прецени доколко
всички, с които общува по социални мрежи
и форуми, са им приятели, подчертаха чер–
венокръстците. Доброволците на БМЧК ще
проведат такива кратки обучителни модули
до края на първия учебен срок в училищата в
Пловдив, за да запознаят младежите със схе–
мите за трафик на хора.
В края на своята презентация, добровол–
ците раздадоха на учениците книжки и стике–
ри с телефонните номера на българските по–
солства и националната комисия за борба с
трафика на хора.
Български младежки Червен кръст - Пловдив

Повече информация за кампанията и проблема с трафика на хора можете да научите
на следните Интернет адреси:
www.redcross-plovdiv.org
www.antitraffic.government.bg
http://antitraffic.government.bg/m/6/st_id/51/lang/bg/
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ȘȖȉșȚȊȖ,
ȘȖȉșȚȊȖ, ȘȈȏȗȘȖșȚȘȈȕȧȊȈȡȈ șȍ ș
ȖșȖȉȍȕȖ ȋȖȓȍȔȐ ȘȈȏȔȍȘȐ ȗȖ ȊșȐȟȒȐ
ȟȈșȚȐ ȕȈ ȏȍȔȕȖȚȖ ȒȢȓȉȖ,
ȒȢȓȉȖ,
ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈȕȈ ȖȚ ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕȐ
ȋȘțȗȐȘȖȊȒȐ
За да споделим с вас, своите съученици иȒȘȐȔȐȕȈȓȕȐ
родители,
това,Ȑ което силно ни впечатșȊȢȘȏȈȕȈ ș ȗȘȍȌȊȐȎȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȝȖȘȈ
ли и развълнува в този урок, искаме да ви ȗȘȍȏ
представим
една обобщена
и наистина
ȋȘȈȕȐȞȈ ȐȓȐ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȐȚȍ
ȕȈ
ȍȌȕȈ ȌȢȘȎȈȊȈ“Трафик
ș Ȟȍȓ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ.
.
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ
тревожна, но много важна информация за проблема
на хора”.
Надяваме се
Ǫ ȟțȎȉȐȕȈ ȎȍȕȐȚȍ șȈ ȔȕȖȋȖ ȗȖȗȖпо този начин повече хора да научат за негоțȧȏȊȐȔȐ
и да Ȑсе
замислят
за опасностите, които
ȕȍȏȈȡȐȚȍȕȐ
Ȑ ȏȈȚȖȊȈ
ȕȈȑȟȍșȚȖ
șȚȈȊȈȚ
ȎȍȘȚȊȐ
ȕȈ
ȕȈȑ
съществуват на улицата и в мрежата.
ȚȘȈȜȐȒ Ȑ ȘȖȉșȒȈ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ –
Бъдете разумни, не се доверявайте на непознати
и не споделяйте лични данни!
ȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈ Ȑ șȍȒșțȈȓȕȈ

Учениците от училищния клуб “БЧК”
ǲǨǲǪǶ ǷǸǭǬǹǺǨǪǳȇǪǨ “ǺǸǨǼǰǲȂǺ
ǵǨ ǽǶǸǨ”

ǶȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȏȈ ȚȘȈȜȐȒ ȕȈ ȝȖȘȈ
șȗȖȘȍȌ ȏȈȒȖȕȈ!
ȏȈȒȖȕȈ!

ǺȖȊȈ ȍ șȢȊȘȍȔȍȕȕȈ ȜȖȘȔȈ ȕȈ
ȘȖȉșȚȊȖ,
ȘȖȉșȚȊȖ, ȘȈȏȗȘȖșȚȘȈȕȧȊȈȡȈ șȍ ș
ȖșȖȉȍȕȖ ȋȖȓȍȔȐ ȘȈȏȔȍȘȐ ȗȖ ȊșȐȟȒȐ
ȟȈșȚȐ ȕȈ ȏȍȔȕȖȚȖ ȒȢȓȉȖ,
ȒȢȓȉȖ,
ȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈȕȈ ȖȚ ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕȐ
ȒȘȐȔȐȕȈȓȕȐ ȋȘțȗȐȘȖȊȒȐ Ȑ
șȊȢȘȏȈȕȈ ș ȗȘȍȌȊȐȎȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȝȖȘȈ
ȗȘȍȏ ȋȘȈȕȐȞȈ ȐȓȐ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȐȚȍ ȕȈ
ȍȌȕȈ ȌȢȘȎȈȊȈ ș Ȟȍȓ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ.
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ.
Ǫ ȟțȎȉȐȕȈ ȎȍȕȐȚȍ șȈ ȔȕȖȋȖ ȗȖȗȖțȧȏȊȐȔȐ Ȑ ȕȍȏȈȡȐȚȍȕȐ Ȑ ȏȈȚȖȊȈ
ȕȈȑȕȈ
ȕȈȑ-ȟȍșȚȖ șȚȈȊȈȚ ȎȍȘȚȊȐ
ȕȈ ȎȍȕȐ ș
• ǺȘȈȜȐȒ
ȚȘȈȜȐȒ Ȑ ȘȖȉșȒȈ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ
–
Ȟȍȓ ȕȈșȐȓșȚȊȍȕȈ
ȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈ Ȑ șȍȒșțȈȓȕȈ

ǺȘȈȜȐȒȢȚ
ȕȈ ȝȖȘȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ
ȕȈȉȐȘȈȕȍȚȖ,
ȕȈȉȐȘȈȕȍȚȖ
ǲȈȒȊȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ
ȚȘȈȜȐȒȈ
ȕȈ ,
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȈȕȍȚȖ,
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȈȕȍȚȖ, ȗȘȍȊȍȎȌȈȕȍȚȖ,
ȗȘȍȊȍȎȌȈȕȍȚȖ, țȒȘȐȊȈȕȍȚȖ ȐȓȐ
ȗȘȐȍȔȈȕȍȚȖ ȕȈ ȝȖȘȈ
ȟȘȍȏ?ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȏȈȗȓȈȝȈ,
ȏȈȗȓȈȝȈ, șȐȓȈ
ȝȖȘȈ?
ȝȖȘȈ
ȐȓȐ ȌȘțȋȐ ȜȖȘȔȐ ȕȈ ȗȘȐȕțȌȈ,
ȗȘȐȕțȌȈ, ȗȖȝȐȡȍȕȐȍ Ȑ ȐȏȔȈȔȈ ȐȓȐ
ȟȘȍȏ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȈ ș ȊȓȈșȚ ȐȓȐ ȟȘȍȏ ȌȈȊȈȕȍ Ȑ ȗȖȓțȟȈȊȈȕȍ
ȕȈ șțȔȐ ȐȓȐ ȌȘțȋȐɩɴɬ
ȖȉȓȈȋȐ
ɩɪɟɡȏȈ ȗȖșȚȐȋȈȕȍ ȕȈ ȒȖȕȚȘȖȓ ȊȢȘȝț
ȌȘțȋ ȟȖȊȍȒ ș Ȟȍȓ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ
– Ȉ ȐȔȍȕȕȖ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȧ
ɝɪɚɧɢɰɚ
ɧɚɛɢɪɚɧɟ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ
ȐȓȐ
ȌȘțȋȐ ȜȖȘȔȐ ȕȈ șȍȒșțȈȓȕȈ
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ,
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ,
ȗȘȐȕțȌȐȚȍȓȍȕ ȚȘțȌ ȐȓȐ țșȓțȋȐ,
țșȓțȋȐ, ȘȖȉșȚȊȖ,
ȘȖȉșȚȊȖ, ȗȘȈȒȚȐȒȐ
ȉȓȐȏȒȐ ȌȖ ȘȖȉșȚȊȖȚȖ
ȐȓȐ ȖȚȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȖȘȋȈȕȐ.
ȖȘȋȈȕȐ.
ɬɪɚɮɢɤɢɪɚɧɟ

ǹȗȖȘȍȌ
Ȑ șȈȕȒȞȐȖȕȐȘȈȕȍ ȕȈ
ɢɡɦɚɦɚǨȕȍȒș 2 ȏȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȧȊȈȕȍ
ɩɟɱɚɥɛɚ
ȚȘȈȜȐȒȈ ȕȈ ȝȖȘȈ Ȑɩɪɢɧɭɞɚ
șȗȍȞȐȈȓȕȖ ȕȈ ȎȍȕȐ Ȑ ȌȍȞȈ,
ȌȍȞȈ,
șȢȗȘȖȊȖȎȌȈȡ ǲȖȕȊȍȕȞȐȧ
ɧɚɫɢɥɢɟȕȈ ǶǶǵ șȘȍȡț
ȚȘȈȕșȕȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈ ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕȈ ȗȘȍșȚȢȗȕȖșȚ,
ȗȘȍșȚȢȗȕȖșȚ, ȗȘȐȍȚȈ Ȋ
ǷȈȓȍȘȔȖ ȕȈ 15 ȕȖȍȔȊȘȐ 2000 ȋ.

ǪǰǬǶǪǭ ǺǸǨǼǰǲ ǵǨ ǽǶǸǨ

ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȧ
• ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȉȍȉȍȚȈ
• ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȝȖȘȈ ș Ȟȍȓ
ǲǶǱ ǭ ǯǨǹǺǸǨȀǭǵ
ǲȈȒȊȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ
ȚȘțȌȖȊȈ
ǶȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȏȈ
ȚȘȈȜȐȒ ȚȘȈȜȐȒȈ
ȕȈ ȝȖȘȈ ȕȈ
ǮȍȕȐ Ȑ ȌȍȊȖȑȒȐ ȕȈ ȊȢȏȘȈșȚ ȔȍȎȌț
ȝȖȘȈ
?!
șȗȖȘȍȌȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ
ȏȈȒȖȕȈ!
ȏȈȒȖȕȈ
12• ȇȊȓȍȕȐȍȚȖ “ǩȖȑ –
12-35 ȋȖȌȐȕȐ,
ȋȖȌȐȕȐ, ȒȖȐȚȖ ȎȍȓȈȧȚ ȌȈ ȗȢȚțȊȈȚ
ǺȘȈȜȐȒȢȚ ȕȈ ȝȖȘȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ ȕȈȉȐȘȈȕȍȚȖ,
ȕȈȉȐȘȈȕȍȚȖ,
ȐȏȊȢȕ șȚȘȈȕȈȚȈ ȐȓȐ ȌȈ ȘȈȉȖȚȧȚ Ȋ
ȓȖȊȢȘ”
”
–
ȚȘȈȜȐȒ
ȕȈ
ȓȖȊȢȘ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȈȕȍȚȖ,
,
țȒȘȐȊȈȕȍȚȖ
ȐȓȐ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȈȕȍȚȖ, ȗȘȍȊȍȎȌȈȕȍȚȖ,
ȗȘȍȊȍȎȌȈȕȍȚȖ
ɩɴɬ ɩɪɟɡ
ȟțȎȉȐȕȈ,
ȟțȎȉȐȕȈ, șȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȕȖ ȏȈșȚȘȈȠȍȕȐ
ȗȘȐȍȔȈȕȍȚȖ ȕȈ ȝȖȘȈȝȖȘȈ
ȟȘȍȏ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ
ȕȈ ȏȈȗȓȈȝȈ,
ȏȈȗȓȈȝȈ, șȐȓȈ
ȟȘȍȏ
ȊȓȦȉȊȈȕȍ
ɝɪɚɧɢɰɚ
ȐȓȐ
ȌȘțȋȐ
ȜȖȘȔȐ
ȕȈ
ȗȘȐȕțȌȈ,
, ȗȖȝȐȡȍȕȐȍ Ȑ ȐȏȔȈȔȈ ȐȓȐ
ȗȘȐȕțȌȈ
ȌȈ șȚȈȕȈȚ ȎȍȘȚȊȈ ȕȈ ȚȘȈȜȐȒ!
ɧɚɛɢɪɚɧɟ
ȚȘȈȜȐȒ!
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ
ȟȘȍȏ ȏȓȖțȗȖȚȘȍȉȈ•ș ȊȓȈșȚ
ȐȓȐȕȈ
ȟȘȍȏ
ȌȈȊȈȕȍ
Ȑ ȗȖȓțȟȈȊȈȕȍ
ǺȘȈȜȐȒ
ȝȖȘȈ
ș Ȟȍȓ
ȕȈ șțȔȐ ȐȓȐ ȌȘțȋȐ ȖȉȓȈȋȐ ȏȈ ȗȖșȚȐȋȈȕȍ ȕȈ ȒȖȕȚȘȖȓ ȊȢȘȝț
ȖȚȕȍȔȈȕȍ –ȕȈȈ ȟȖȊȍȠȒȐ
ȌȘțȋ ȟȖȊȍȒ ș Ȟȍȓ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ
ȐȔȍȕȕȖ ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȧ
ɬɪɚɮɢɤɢɪɚɧɟ
ȐȓȐ ȌȘțȋȐ ȜȖȘȔȐ
ȕȈȖȘȋȈȕȐ
șȍȒșțȈȓȕȈ ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ,
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ,
ȗȘȐȕțȌȐȚȍȓȍȕ ȚȘțȌ ȐȓȐ țșȓțȋȐ,
țșȓțȋȐ, ȘȖȉșȚȊȖ,
ȘȖȉșȚȊȖ, ȗȘȈȒȚȐȒȐ
ȉȓȐȏȒȐ ȌȖ ȘȖȉșȚȊȖȚȖ
ȐȓȐ ȖȚȕȍȔȈȕȍ
ȕȈ ȖȘȋȈȕȐ.
.
ȖȘȋȈȕȐ
ȕȈ ȝȖȘȈ
ș Ȟȍȓ
• ǺȘȈȜȐȒ
ɢɡɦɚɦɚ
ɩɟɱɚɥɛɚ
ǪǰǬǶǪǭ ǺǸǨǼǰǲ ǵǨ ǽǶǸǨ
ɩɪɢɧɭɞɚ
ȖȚȕȍȔȈȕȍ ȕȈ Ȑ șȈȕȒȞȐȖȕȐȘȈȕȍ ȕȈ
• ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȎȍȕȐ ș
ǹȗȖȘȍȌ ǨȕȍȒș 2 ȏȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȧȊȈȕȍ
Ȟȍȓ ȕȈșȐȓșȚȊȍȕȈ
ɧɚɫɢɥɢɟȕȈ ȎȍȕȐ Ȑ ȌȍȞȈ,
ȚȘȈȜȐȒȈ ȕȈ ȝȖȘȈ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȕȖ
ȌȍȞȈ,
ȧȑȞȍȒȓȍȚȒȐ
ȗȘȖșȚȐȚțȞȐȧ
șȢȗȘȖȊȖȎȌȈȡ ǲȖȕȊȍȕȞȐȧ ȕȈ ǶǶǵ șȘȍȡț
ȚȘȈȕșȕȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈ ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕȈ ȗȘȍșȚȢȗȕȖșȚ,
ȗȘȍșȚȢȗȕȖșȚ, ȗȘȐȍȚȈ Ȋ
ǷȈȓȍȘȔȖ ȕȈ 15 ȕȖȍȔȊȘȐ 2000 ȋ.

• ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȉȍȉȍȚȈ
• ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȝȖȘȈ ș Ȟȍȓ
•

ǺȘȈȜȐȒȢȚ ȕȈ ȝȖȘȈ Ȋ șȊȍȚȈ

•

ǲǶǱ ǭ ǯǨǹǺǸǨȀǭǵ
ǮȍȕȐ Ȑ ȌȍȊȖȑȒȐ ȕȈ ȊȢȏȘȈșȚ ȔȍȎȌț
1235
ȋȖȌȐȕȐ,
12
ȋȖȌȐȕȐ, ȒȖȐȚȖ ȎȍȓȈȧȚ ȌȈ ȗȢȚțȊȈȚ
ȐȏȊȢȕ șȚȘȈȕȈȚȈ ȐȓȐ ȌȈ ȘȈȉȖȚȧȚ Ȋ
ɫɬɪɚɧɢ ȏȈșȚȘȈȠȍȕȐ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɯɨɞ
ȟțȎȉȐȕȈ,
ȟțȎȉȐȕȈ, șȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȕȖ
ȌȈ șȚȈȕȈȚ ȎȍȘȚȊȈ
ȕȈ ȚȘȈȜȐȒ!
!
ȚȘȈȜȐȒ
ɫɬɪɚɧɢ
ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɬ

ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɤɪɚɣɧɚ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹ

•

ȚȘțȌȖȊȈ
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȧ
ȇȊȓȍȕȐȍȚȖ “ǩȖȑ –
ȓȖȊȢȘ”
ȓȖȊȢȘ” – ȚȘȈȜȐȒ ȕȈ
ȝȖȘȈ ȟȘȍȏ ȊȓȦȉȊȈȕȍ
ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȝȖȘȈ ș Ȟȍȓ
ȖȚȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȟȖȊȍȠȒȐ
ȖȘȋȈȕȐ
ǺȘȈȜȐȒ ȕȈ ȝȖȘȈ ș Ȟȍȓ
ȖȚȕȍȔȈȕȍ ȕȈ
ȧȑȞȍȒȓȍȚȒȐ

ǵȈșȖȒȐ ȏȈ ȗȘȍȊȍȕȞȐȧ ȕȈ ȘȐșȒȖȊȖȚȖ
ǺȘȈȜȐȒȢȚ
ȕȈȚȘȈȜȐȒ
ȝȖȘȈ Ȋ ȟȘȍȏ
șȊȍȚȈțȔȍȕȐȧ ȏȈ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ
ȗȘȐ
ȎȐȊȖȚ
• ǪȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ș ȊȘȢșȚȕȐȞȐ ȖȚ ȌȘțȋȐ
ȕȍ ȘȐșȒȖȊȐ ȋȘțȗȐ;
ȋȘțȗȐ;

• ǨșȍȘȚȐȊȕȖșȚ Ȑ șȈȔȖțȊȈȎȍȕȐȍ;
șȈȔȖțȊȈȎȍȕȐȍ;
• ǻșȐȓȊȈȕȍ ȕȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚȚȈ ȏȈ ȊȏȐȔȈȕȍ
ȕȈ ȕȍȘȐșȒȖȊȐ
ȘȍȠȍȕȐȧ;
; ɩɪɨɢɡɯɨɞ
ȘȍȠȍȕȐȧ
ɫɬɪɚɧɢ
ɧɚ
• ǻșȐȓȊȈȕȍ ȕȈ țȔȍȕȐȧȚȈ ȏȈ ȗȘȖțȟȊȈȕȍ Ȑ
ɫɬɪɚɧɢȖȚɧɚ
ɬɪɚɧɡɢɬ
ȖȞȍȕȒȈ ȕȈ ȘȐșȒȖȊȍȚȍ
ȚȘȈȜȐȒ;
;
ȚȘȈȜȐȒ
ǻșȐȓȊȈȕȍ
țȔȍȕȐȧȚȈɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹ
ȏȈ ȒȘȐȚȐȟȕȖ
•ɫɬɪɚɧɢ
ɧɚȕȈɤɪɚɣɧɚ
ȔȐșȓȍȕȍ;
ȔȐșȓȍȕȍ;

• ǹȗȖșȖȉȕȖșȚ ȏȈ ȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȈȌȍȒȊȈȚȕȈ
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•

șȢȗȘȖȚȐȊȈ ȗȘȐ ȕȈȚȐșȒ ȖȚ ȌȘțȋȐ ȝȖȘȈ ȏȈ
ȊȏȐȔȈȕȍ ȕȈ “ȕȍȘȈȏțȔȕȐ”
ȕȍȘȈȏțȔȕȐ” ȘȍȠȍȕȐȧ
ǻȔȍȕȐȧ ȏȈ ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈȕȍ ȕȈ
ȔȈȕȐȗțȓȈȚȐȊȕȖȚȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ

УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ
Уважаеми ученици, учители, родители и
приятели на ОУ “Алеко Константинов”, и през
тази учебна година Училищният парламент ще
продължи да представя идеите на учениците и
да работи за тяхното реализиране, за успешно–
то справяне с проблемите, за защита на права–
та на децата и тяхното развитие като способни
и талантливи млади хора.
Училищният парламент е неформална орга–
низация, в която членуват по двама представи–
тели от паралелка от 5 до 7 клас, избрани от
своите съученици. Дейността му е насочена в
следните направления:
 В защита правата и личността на ученика;
 За равноправно участие на ученици, учи–
тели и родители в решаването на проблеми;
 За спазване на етичните правила на по–
ведение и по-добро общуване между учениците
и техните учители.

Обект на дейността на Училищния парла–
мент са:
 Опазване на училищното имущество и
обогатяването му;
 Контрол върху поведението на учени–
ците;
 Организиране на живота на учениците в
училище;
 Правата и задълженията на учениците;
Ние, представителите на Училищния
парламент, ще се опитаме да бъдем пример
за своите съученици като изразяваме от–
крито своето мнение, проявяваме уважение
и толерантност към другите и си сътруд–
ничим активно за изпълнение на планира–
ните задачи. Ще организираме интересни
и полезни дейности и кампании за своето
училище.
Учениците от Училищния парламент

За мен парламентът е една от най-важните организации в нашето училище. Той помага на
всеки член на нашето малко общество да има глас и да бъде чут, за да се чувстваме удовлет–
ворени всички - учителите, ръководството, родителите и ние учениците.
По този начин можем да покажем максимума от способностите си. Представителите на все–
ки един клас събират желанията, проблемите и идеите на учениците, после степенуваме при–
оритетите си, а накрая ги гласуваме и приемаме. Когато сме единодушни относно важността
на своите предложения, ги представяме пред Директора г-н Ангелов. Успеем ли да го убедим
в ценността на своята идея, то тя става реалност. В крайна сметка макар, че сме съвсем малка
част от “системата”, ние спомагаме значително за нейната работа.
Председател на Училищния парламент: Джоро Иванов – 6б клас

УЧЕБНА РАБОТА

Congratulations!
Поздравления за:
Мартин Карадимов – 6а клас

Филип-Леон Капон – 6а клас

и Христиана Балевска – 7в клас
получили
сертификат
за владеене на
английски език
PTE Quick March.
Поздравяваме
ги с отличните
резултати и им
пожелаваме
успех при покри–
ване на следва–
щите нива!
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Напомняме ви, че изпитите за PTE сертификати се провеждат в ОУ „Алеко Константинов”,
оторизирано от PEARSON LANGUAGE TESTS като изпитен център на международно призна–
тите езикови сертификати PEARSON TEST OF ENGLISH General and Young Learners.
На 15 октомври 2011г. в Пловдив бе про–
веден Празник на математиката под патронажа
на Съюз на математиците в България, Региона–
лен инспекторат по образованието, Образцова
математическа гимназия “Академик Кирил По–
пов” и ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”.
На турнира по математика “Димо Мале–
шков”, Евгени Кайряков от ІV а клас се кла–
сира на почетното първо място и отново ни
донесе повод за радост.

Гордеем се с теб, Евгени!
извънкласна дейност

Сбогом плувно лято – 2011
На 08.10.2011 г. в СОУ „ Димитър Матевски” се
проведе традиционният спортен празник „Сбогом
плувно лято” 2011 г. Участваха ученици от почти
всички пловдивски училища. Очаквахме с трепет и
вълнение самото състезание, защото през лятото
доста плувахме и се подготвяхме за оспорваната
битка. Представители от нашето училище бяхме:
Стефан Пепелянков и Недялко Дочев от от V „а”;
Камен, Джем и Христо от V „в”; Тодор и Никола
от VІ „а” . Единственият представител на момиче–
тата беше Кристина от V „в”клас.
ЗЛАТЕН - Тодор от 6а

Най-оспорвана беше борбата между момче–
тата от V-VІІ клас. Двама от плувците финиши–
раха първи: Тодор от VІІ клас и Стефан Пепе–
лянков от V клас / и двамата сме от училище
„Алеко Константинов”/
Съдиите решиха да се преплува разстоя–
нието втори път, за да се определят призови–
те места. След този силен и оспорван финал
медалите си поделихме ние, учениците от ОУ
„Алеко Константинов”:

СРЕБЪРЕН - Стефан от 6а

БРОНЗОВ - Никола от 6а

За пореден път
доказахме, че сме
най-добрите плувци
от всички училища в
Пловдив. За нас беше
чест да се състеза–
ваме и да победим,
защитавайки името
на училище „Алеко
Константинов”.

Стефан Пепелянков – V „а”клас, клуб „Репортерите”
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Сбогом, есен

Ирина Бъчварова
от 7а клас

Есента си отиде, но ос–
тави много спомени. Събра
всички ни в класната стая.
Бяхме тъй весели и жизнера–
достни! Няма ги птичките да
пеят весело.Гората пожълтя и
окапа, а листата образуваха
килимче. Стопаните прибират
последната реколта. Есента
си отива, идва зимата. Време
е да кажем:
-	Сбогом, есен!
		
					
				
Александра Шикренова
от 3в клас

Сбогом, есен
Сбогом, есен!
Ще ми липсват листата,
обагрени в красиви и ярки
цветове, листопадът, шаре–
ният килим по земята.
Благодаря ти за сладките и
вкусни плодове, които ни дари!
За последните топли и слънче–
ви дни.
Сбогом, златна есен, сбо–
гом!
Зимата идва.
					
Надежда Безпризванная
от 3в клас

Кристиян Наков
от 7а клас

Сбогом, есен
Тази есен беше много хубава, но за жалост свърши бързо!
Още помня как танцувах из дъжда от листа, как играех футбол с приятели и тичах в гората,
пълен с енергия. Вълнуващо беше, когато бях със семейството и приятелите си.
Но тъй като есента си тръгва, затова с възхищение, нетърпение и доброта ще кажа:
-	Сбогом, есен!
				

Константин Кънчев от 3в клас
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Рибка

Птиче и момиче

Обич

Днес в реката синя,
бистра и пенлива
умна рибка златна
малка закачлива.
Гледам я в захлас
радвам се и аз.
		

Цветенце бяло поникнало
и в градинка надникнало.
Дошли приятели добри
и играли весели игри.

Моя мила майчице добра,
ти си моята свидна звезда.
Аз горещо ти благодаря
и на теб ще се врека.
Много, много те обичам
и слънце те наричам!

Габриела Грозданова
от 4б клас

Момиченце нежно, кокиченце,
край езерце синьо стои
и мечтае за весели игри.
Птиченце пеело на клонка,
а отдолу гледала го Донка.
Със силен глас песен е запяла
и птиченцето е надпяла.

Моята учителка добра,
госпожа Райковска се казва тя.
Четири години ни учи
на ум и разум ни обучи.
А в моето детско сърце
е запечатано нейното сияйно лице!

Александра Генева
от 4б клас

Александра Генева
от 4 б клас

Мечта
Мечта една над тебе свети,
озарява те в нощта.
Защо родил си се,човече,
безпътен тук на таз земя?!
Ще
без
Ще
без

срещнеш във живота хора най-различни цел се скитат по света.
срещнеш други-оптимисти,
цел,но с някаква мечта.

Мечта една над тебе свети,
озарява те в нощта.
Недей я гледа ти така,
а превърни я в свое утревъв своя бъдеща зора!
Ангелина Кунева от 7б клас

Любен
Добрев
от 7б клас

Малена
Галева
от 7а клас
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Мария Германова

НАЙ-ДОБРИЯТ ДЕН – ДНЕШНИЯТ
/Есе/
Днес е денят, в който аз обичам,
днес е денят, в който аз мечтая, днес
е денят, в който аз се радвам, днес е
денят , в който аз живея.Това е днеш–
ният ден-единствен и неповторим! Той
започва с изгрева на слънцето и за–
вършва с неговия залез както всички
останали дни, но това, което ще ми се
случи днес, няма да се повтори по съ–
щия начин, в същото време, на същото
място, със същите хора.
Всеки от нас мечтае. Мечтите окрилят човека. Те му дават надежда за по- добър живот. Меч–
таем за различни неща: да открием нови светове, да опознаем нови народи, да посетим различни
страни, да направим нещо значимо в живота си, да спечелим сърцата на тези около нас. Често
хората, унесени в големите си мечти, не виждат очарованието на малките неща, които всъщност
правят света съвършен. Какво е животът без пъстрите цветове на цъфналите дръвчета, без пе–
сните на щурчетата, без светлината на слънцето, без усмивките на децата или топлата прегръдка
на мама?
Човек живее с близки, които обича. Часовете, прекарани с тях, са изпълнени с незабравими
моменти. Говориш за всичко с тях, смееш се, обсъждаш. И така всичко върви прекрасно, докато
един ден не научиш, че един от тях е напуснал този свят. Изведнъж в теб нахлуват непознати чув–
ства. Мислиш си колко жесток и нечестен е животът! Не чувстваш нищо, освен неописуема мъка.
Не виждаш нищо друго освен разруха и хаос. Вятърът вече не гали, а брули жестоко. Птичките не
чуруликат сладко, а грачат тъжно. Слънцето не грее топло, а уплашено се крие зад надвисналите
сиви облаци. Всичко, всичко е грозно и мрачно!
Коленичил, полагаш цвете на рохката пръст, където спи във вечния си сън твоят близък. И
изведнъж сякаш нещо неочаквано те разтърсва. Сещаш се колко сте се смели заедно, как сте се
шегували. И постепенно осъзнаваш, че не трябва да плачеш, защото всеки ден с този човек е бил
пълноценен. Усещаш топлата ръка на близък върху рамото си и се сещаш, че не си сам.
Осъзнаваш, че денят е чудесен, че
слънцето радостно грее, птичките весе–
ло припяват, а ти си щастлив, че край
теб е твоето семейство. Утре отново
ще се видиш със съучениците си.
В клас ще узнаеш толкова неща.
И не утре, а точно днес ще изживееш
един прекрасен ден с приятелите си и
със семейството.
Ето защо не бива да съжаляваш за
миналото и да копнееш за бъдещето.
Точно защото имаш днес.
А какво по-добро от това?
Ирен Миленова Мешинева
от 7в клас
Михаела Миланова от 7а клас
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ǭǯǰǲǶǪǨ ǹǺǸǨǵǰǾǨ (ȘțȉȘȐȒȈ)

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
Are mistakes good or bad?
Everyone learning a new language makes a lot of mistakes.
We all know that mistakes are bad. But they are part of the learning
process. Making mistakes and having them corrected is a good way to
learn a language. You can not only learn from your own mistakes. You can
also learn from other people's mistakes!
This is a collection of funny mistakes made by learners of English.
Find the mistakes.
1. I want to buy a big horse with three bedrooms and two bathrooms.
2. On weekends, I enjoy playing in the piano.
3. In the morning, I get up at seven o'clock; clean my tooth;
have breakfast; and go to work.
4. She has a long black hair. He has short fair hairs.
5. They are like travelling by bus.
6. My husband is a wonderful cooker.
7. He makes breakfast from the hotel guests.
8. On his wedding he was wearing a very expensive suitcase.
(You will see the correct answers next week.)

ANSWER KEY
( ǶȚȋȖȊȖȘȐ ȕȈ ȏȈȌȈȟȈȚȈ ȖȚ ȔȐȕȈȓȈȚȈ șȍȌȔȐȞȈ )
1. leaves 2. green 3. pick up 4. pick 5. produce
7. dangerous 8. weather 9. sunsets 10. season

ШАХМАТ
ДВУХОДОВИ ЗАДАЧИ:
Характерното за двуходовите задачи е, че черният цар е
ограничен от противниковите фигури, а понякога няма дори
1 възможен ход. Затова най-често белите трябва да играят
така, че черните да изпаднат в позиция “цугцванг” - позиция, в
която каквото и да се играе води до влошаване на позицията
и до загуба. Всеки раздел шахматни задачи се характезира с
множество теми, по които разделяме задачите. Задължител–
но е да има само едно решение.
Задача-1
(Бели на ход, дават мат в два хода)
Тема “Свободни полета” - в началното положение са да–
дени предварително свободни полета на черния цар. Стъпва–
нето на тях води до серия тематични варианти:
Решение:
1.Тb7!! Цугцванг
1...Цc4 2.Oe6 мат (или х) или
1...Цc6 2.Оe4 мат или
1...Цe5 2.Тb5 мат
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6. cooking

Училище за родители

Подпомагане на детето
да създава и поддържа приятелства
Ние, родителите, не сме единствените, които
влияят върху самочувствието на детето. Мнението
му за себе си се основава и на това, което други–
те му казват, и от начина, по който се отнасят с
него. Тези преживявания в процеса на спечелва–
нето на приемане или преживяването на отхвър–
ляне се отразяват на неговата самооценка.
Един от факторите, които подкопават Азконцепцията, е неспособността на детето да се
сприятелява и да поддържа приятелства. Попу–
лярните деца са такива точно защото знаят как
да печелят приятели и да взаимодействат с тях.
Чрез успешното общуване с околните те започ–
ват да се чувстват оценявани и приемани.
За създаването и поддържането на приятел–
ства и особено за получаването на достъп до гру–
повите дейности с другите деца са необходими
внушителен брой социални умения. От една стра–
на, детето трябва да се научи как да демонстрира
на околните одобрение и подкрепа. От друга, да
се представи като индивид с личен стил, при това
без да отчуждава останалите. Приятелствата са
изпълнени с обичаи, ритуали и правила. Добре
е да научим децата си на природата на прия–
телствата, как да имат взаимно удовлетворяващи
взаимоотношения и как да се справят с влияние–
то, оказвано им от околните.
Приятелствата попадат в два лагера: децата ги

наричат аутсайдери и инсайдери. Аутсайдерите
се характеризират с удобство и наличност. При–
ятелството се основава предимно на физическа
близост, сътрудничество и его – осъществяване.
Физическата близост се изразява в наличие на
някой, който живее наблизо или е в една група
с детето. На второ място децата харесват връст–
ници, които си сътрудничат с тях в опитите им да
постигнат лични цели и награди. Его-осъществя–
ването се изразява в това, че децата застават на
страната на онези, които ги харесват, разглеждат
ги в положителна светлина и им помагат.
Инсайдерите се характеризират с приятел–
ства, в които съществуват взаимни чувства в три
или повече от следните области: уважение, дове–
рие, разбиране, радост, приемане, доверяване.
Можете да помогнете на детето си да развие
уменията, от които се нуждае, за да създава и
поддържа приятелства:
* Помогнете на детето да разбере природата
на приятелствата;
* Обяснете му културните различия между хората;
* Помогнете му да осъзнае способностите,
възможностите и произхода на околните;
* Насърчавайте детето да кани приятели вкъщи;
* Организирайте срещи с приятели извън дома;
* Полезно е да обясните на детето, че някои
приятелства се налага да се прекратят.

Разговаряйте ежедневно с децата си за техните преживявания и свързаните с тях чувства. Интересувайте се от техните взаимоотношения с другите деца, от техните изяви, притеснения и стремежи.
Можете да бъдете полезни на малкия човек със своя социален опит и родителска подкрепа.

по книгата на д-р Бети Янгс “Как да развиете самооценката на вашето дете”
Здравка Петрова – педагогически съветник

РОДОЛЮБИЕ

1 ноември - Ден на народните будители
Нека отдадем заслужена почит
на българските народни будители!
“За вас е потребно и полезно да зна–
ете известното за делата на вашите
бащи, както знаят всички други племена
и народи своя род и език, имат история и
всеки грамотен от тях знае, разказва и
се гордее със своя род и език.”
Паисий Хилендарски
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Денят на народните будители е един от
най-светлите български празници. Той се чест–
ва всяка година на 1-ви ноември. Посветен е
на паметта на българските просветни дейци и
радетели за народно самосъзнание.
Много са тежките моменти в българската
история, но твърде силен се оказва български–
ят дух. На него е посветен този светъл празни–
чен ден.
Всяка нация, голяма или малка, преживява
мигове на небивал възход. Изключение не пра–
ви и България. Миналото изобилства от цяла
плеяда духовници, неуморни книжовници, об–
щественици и борци за свобода. Историята е
съхранила имената на всички тях - живели, ра–
ботели и завършили земния си път не за лични
материални блага, а в името на своята родина.

Кои хора наричаме будители?
Човек, който през целия си живот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната истроия и правилната употреба на майчиния език.
Сред най-популярните български народни будители са Свети Иван Рилски Константин Кос–
тенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър
Парчевич, Петър Богдан, Свети Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозве–
ли, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стой–
ков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов,
Добри Чинтулов, Иван Вазов, Григор Пърличев и много други.

Днес ще се запознаем с

Найден Геров.

Писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на едно от
първите класни училища в България.
Автор е на “Речник на блъгарский език”.
В началото на 19 век Копривщица е място,
придобило известна (ако не друго то поне фи–
нансова) независимост от Османската империя.
Поради естеството на природата и тежките ус–
ловия за земеделие по склоновете на Средна
гора, в града и в цялата област се развиват
предимно занаятите и търговията. Известни са
копривщенските търговци и бегликчии, известни
за копривщенските абаджии. Суровата природа
на балкана извайва и независими характери,
извоювали по един или друг начин спокойствие
за градовете си. Един от тези духовно извисени
българи е даскал хаджи Геро Мушек - обез–
смъртен като хаджи Генчо в Каравеловата по–
вест “Българи от старо време”. В неговия дом
на 23 февруари 1823 година се ражда осмото
от тринадесетте му деца - Найден Геров.
Строгият и начетен даскал дал подобаващо
възпитание и обучение на сина си в училището,
намирало се в тяхната къща. Но 11 годишни–
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ят Найден имал нужда от по-сериозно обра–
зование и е изпратен в Пловдив, където учи
в гръцко училище. На 13 години се връща в
Копривщица, където по това време учителства
Неофит Рилски. Той скоро разбира колко да–
ровит и добър ученик има в лицето на Найден
и ходатайства пред живеещия в Одеса коприв–
щенец Христо Стойкович да поеме издръжката
на детето. Стойкович е родолюбив българин
и скоро Геров заминава за Одеса и по късно
постъпва като ученик в прочутия Ришельовски
лицей, където завършва през 1845 година с от–
личие. През време на престоя в Одеса Геров е
погълнат от атмосферата на българската еми–
грация. По това време там са фигури като Ва–
сил Априлов, Добри Чинтулов, Иван Богоров,
Никола Палаузов и други видни книжовници.
Общото между тях е, че са родолюбци отда–
дени на науката - хора смятащи, че просветата
е единствения начин да се пробуди заспалия,

поробен техен народ. Важно е да се споме–
не, че почти всички от тези хора освен с близ–
ките си възгледи имат и още нещо общо - пишат
поезия. В Одеса се раждат и първите сериозни
поетични произведения в нашата литература.
Завършил лицея през 1845 година, Геров
се опитва да замине за Виена за да продължи
с образованието си. Не успял да намери пари
от стипендия, решава да се върне в България.
През пролетта на 1846 година, двадесет и три
годишен поема по пътя към Копривщица, за да
предава своите знания на своя народ. Присти–
гайки в Копривщица, без да губи време, Геров
започва своята просве–
тителска дейност. От–
варя първото класно
училище, прави първа–
та в България учебна
програма, съблюдава
строг ред. Много бър–
зо се прочува по цяла–
та страна, учениците му
са от Плевен, Пловдив,
Чирпан, Калофер, Па–
зарджик... През 1848
е поканен в Пловдив
да ръководи гимназия
– финансирана от бъл–
гарската интелигенция,
с което тя се надява
да изтласка гръцкото
влияние в града под
тепетата. По това вре–
ме и духовенството и
обучението в Пловдив
са гръцки. Само малка
група заможни хора,
предимно копривщенци
се опитват да възвърнат
вярата, че и българският език става за просве–
та. С много перипетии, с много борби Геров
успява да постигне тази цел - цел движила жи–
вота му. След тези успехи Найден Геров с още
по-голям плам, подкрепен най-вече от доктор
Чомаков, продължава борбата срещу гръцкия
натиск върху българската народност и език.
През 1857 година Найден Геров е назна–
чен от руското правителство като пръв вице–
консул в Пловдив. Това дава огромна свобода
на действията му като просветител. Турските
власти може и да не са гледали с добро око
на дейността му, но като руски поданик и ви–
цеконсул Геров се е ползвал с доста приви–

легии. В цяла тракийска област той развива
широка дейност в училища, читалища и кръ–
жоци. Също така подпомага и българската ре–
волюционна организация със съвети. Хубаво
е да се спомене, че Геров е бил противник на
реакционните идеи на Каравелов, Ботев, дори
Левски и остро е осъждал опитите им за под–
клаждане на въстание. Смятал е, че свободата
ще дойде от Русия - страната която малко или
много е заслепила ума му - както и от тиха–
та просветителска дейност сред населението
и дипломацията в Цариград. При разгрома на
Априлското въстание през 1876 е принуден да
се укрие в руската ле–
гация в Истанбул, тъй
като цялата му дейност
не е тайна за турските
власти и те го обвиня–
ват като главен подбу–
дител на въстанието.
През Руско-турска–
та освободителна война
Найден Геров служи при
руското командване, а
впоследствие
участва
в териториалното ус–
тройство на България.
За кратко е и губерна–
тор на Свищов, но след
Берлинския договор се
прибира в Пловдив и
се отдава на научната
си работа и делото на
своя живот - “Речник
на блъгарский язик, с
тлъкувание речити на
блъгарски и русски. Съ–
брал, нарядил и на свят
изважда Найден Геров”.
Цели петдесет години събира той думи, пого–
ворки, песни, за да положи основата на този
епохален труд. Със своите 70 хиляди думи, над
24 хиляди изречения, 5 хиляди части от народ–
ни песни 16 хиляди пословици и над 2000 име–
на – това е писмен паметник на българския език
и творчество без аналог.
На 9 октомври 1900 година, след близо
двегодишно боледуване почива големият
общественик и учен Найден Геров. Камба–
ните в Пловдив бият тъжно, а цялото об–
щество е покрусено. Отишъл си е най-го–
лемият просветител, цяла епоха приключва
с него.
Даниела Г енчева – учител по история
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неповторими кътчета от българската природа

САПАРЕВА БАНЯ
Овчарчен–
ският водопад е
чудесно място,
което Ви пре–
доставя уникал–
ната възможност
да се насладите
на
неповтори–
ми гледки, раз–
криващи водния
пад.

Ако не сте ходили в Сапарева баня, непре–
менно я посетете. Малкото градче е разположе–
но в северното подножие на Рила в Югозападна
България. Намира се на два часа път от София с
автомобил и на 15 км източно от Дупница. Глав–
ната улица се казва „Германея”, което е старо–
то име на селището, има тракийски произход и
според езиковеди означава „гореща вода”.
Истинска гордост не само за Сапарева баня,
но и за България, е единственият гейзер на Бал–
каните и най-топлият такъв в Европа.
Дебелите енциклопедии разказват, че вода–
та на гейзера в Сапарева баня е най-горещата
в света. Гейзерите са сред най-привлекателните
туристически обекти. При някои от тези гейзери,
както тези в Исландия, туристите чакат с часо–
ве, за да видят изскачането на горещата вода.
Гейзерът в Сапарева баня на всеки 20 секунди
изтласква дългата си 18 метрова струя във въз–
духа, а температурата в извора е 104 градуса.
Сапарева баня е едно от малкото места в
България, което съчетава успешно както балне–
оложкия, така и планинския туризъм.
Едно от най-красивите и неподправени места
в близост е село Овчарци. Само на 20 минути
от центъра на селото ще видите най-долния от
седемте Овчарченски водопади на река Горица.
Реката извира от връх Кабул, намиращ се в На–
ционален парк Рила. Името й идва от една ле–
генда. По турско време в селото живеела една
красива девойка на име Горица, която местният
бей харесал. Изплашено за себе си, момичето
побягнало към планината. Вече на предела на
силите си стигнала висока скала и озовала се на
ръба на пропаст, от която скочила, за да запази
честта си. Оттогава реката носи нейното име.

Резерватът ,,Скакавица” е друго вълнува–
що място, където ще се докоснете до най-неж–
ните нотки на природата. Спиращата дъха Ви
местност е разположена по долината на река
Джерман, в която се намират редки растения,
вековни гори, природни феномени – водопади и
др. Въпреки че Скакавица е един от най-малките
резервати в България в него се намира най-ви–
сокият водопад в планина Рила - Скакавица.

Природата на Сапаревобанския регион е не
само божествена, тя е дарена с богато исто–
рическо минало и множество културни забеле–
жителности. На километър и половина западно
от Сапарева баня се намира праисторическото
селище
Кременик.
Жителите на града
и особено тези, ко–
ито са обработвали
терена на селището,
са свидетели на бо–
гати археологически
находки от кремък,
кост и глина.

Зорка Христова – начален учител по материали от: http: pochivka.com
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

През изминалата седмица в библиотеката
се проведе първият урок за обогатяване на
информационната култура във вторите класо–
ве. Темата на урока бе: „Що е речник? За–
познаване и работа с правописен и тълковен
речник.”
Децата научиха, че речниците са незаме–
ним помощник на всеки културен човек. Те са
източник на знания и дават възможност да се
ориентираме във все по-нарастващото и слож–
но езиково богатство.

ФЕРЕНЦ ЛИСТ /1811 – 1886/

През 2011 година се навършват 200 години от рождението
на Ференц Лист - унгарски пианист и композитор от романтич–
ния период. Той е бил един от най-известните изпълнители в
Европа през XIX век. Днес се смята за един от най-великите
пианисти в историята. Създател е на един от жанровете на
програмната музика - симфоничната поема, както и на модер–
ния соло пиано рецитал, виртуозността, на който му печели
одобрението на композитори и изпълнители едновременно.
Негови родители са Адам и Ана Лист. На 11-годишна въз–
раст започва да дава концерти като смайва публиката с импро–
визаторските си способности и бива определян като дете-чудо.
Концертира във Виена, Париж, Ваймар и Рим. От 1847 г. е
капелмайстор във Ваймар. Той е основоположник на новата
виртуозна клавирна школа и е един от основателите (1875 г.) и
пръв президент на Академията за музика в Будапеща. Близък
приятел е с Рихард Вагнер, Фредерик Шопен и други известни
творци.
Автор е на симфонии, 13 симфонични поеми, 20 рапсодии,
2 концерта за пиано, на много клавирни творби – концертни
етюди, валсове и други произведения, както и на множество
есета, посветени на музиката.
В голямата си част творчеството му е програмно, с емоцио–
нално наситена мелодика, вдъхновено от унгарски национални
мелодии и ритми.
Нина Димитрова – учител по музика
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празници
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
24 октомври Ден на Организацията на белязва в деня на св. Димитър Мироточец.
обединените нации. Отбелязва се от 1948 г.
27 октомври Международен ден на свеГодишнина от влизането в сила през 1945 г. на
товното филмово наследство. Българската
устава на ООН.
национална филмотека (БНФ) за първи път се
25 октомври Международен ден на бор- присъединява към отбелязването му на 27 ок–
бата на жените за мир. Отбелязва се от 1980 г. томври 2006 г.
по решение на Международната демократична
28 октомври Международен ден на анифедерация на жените.
мацията. Отбелязва се от 2002 г. по инициати–
26 октомври Професионален празник на ва на Международната асоциация на анимаци–
българските строители. Традиционно се от– онното кино.

ПАМЕТНИ ДАТИ
25 октомври

28 октомври

130 г. от рождението на Пабло Пикасо – ис–
545 г. от рождението на Еразъм Ротердам–
пански художник и скулптор (1881 – 1973).
ски – холандски учен и обществен деец от епо–
хата на Ренесанса (1466 – 1536).

26 октомври

130 г. от рождението на Стилиян Чилинги–
29 октомври
ров – български писател, историк и етнограф,
560 г. от рождението на Христофор Ко–
бивш директор на Народната библиотека (1881 лумб – испански мореплавател, открил Америка
– 1962).
(1451 – 1506).

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
На 26 октомври българската православна църква по–
чита паметта на Свети Димитър. Смята се, че той е бил
проконсул на Солун и е загинал мъченически за Христо–
вата вяра на 26 октомври 306 г.
В народните представи Свети Димитър е по-голям
брат на Свети Георги и с този ден започва зимния период.
Широко разпространено е, че Свети Георги носи лято, а
Свети Димитър носи зима.
В представите на нашите предци Свети Димитър язди
бял кон, а снежинките падат от бялата му брада.
На Димитровден се прибират ралата на сухо, редят
се дървата за зимата, очакват се първите снегове. Дата–
та 26 октомври е официален празник на градовете Сли–
вен, Видин, и Айтос. Димитровден е приет също като ден
на строителя. Празнуват всички архитекти, проектанти,
строителни инженери и всички ангажирани в сферата на
строителството. Професионален празник и на ковачите,
техниците, инженерите и металурзите.
Традиционната трапеза на този ден включва пита с
ябълки, яхния от петел, курбан от овче месо. На този
празник имен ден имат хората с имената Димитър, Дими–
трина, Димо, Димка, Драган, Драгана, Митко, Митра.
Ина Банджакова – библиотекар
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ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ
Уважаеми родители и ученици, как приемате идеята за въвеждане на учениче–
ските униформи?
Изразете своето мнение на редакционния ни адрес: aleko-online@oualeko.com

Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица
с пожелание за здраве,
щастие и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
5а
с класен ръководител Виолета Симова

5б
с класен ръководител Нели Велева
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5в
с класен ръководител Стела Куртева

6а
с класен ръководител Лучия Найденова

6б
с класен ръководител Юлия Ковачева

6в
с класен ръководител Даниела Генчева
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6г
с класен ръководител Силвия Милева

7а
с класен ръководител Людмила Парапанова

7б
с класен ръководител Мария Николова

7в
с класен ръководител Роза Зафирова

7г
с класен ръководител Галина Минева
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