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Ó×ÈËÈÙÅÍ ÆÈÂÎÒ

УСПЕХ
на учениците от ОУ „Алеко Константинов”
на Националния кръг
на 44-тата Национална олимпиада
по химия и опазване на околната среда !!!

От 23 до 25 март 2012 г. в град Варна се проведе Националният кръг на 44-тата Национална олимпиада по химия и
опазване на околната среда. В първата възрастова група –
учебно съдържание 7 клас – учениците от нашето училище
Борис Улянов от 7в клас и Светлан Рендаков от 7б клас се
представиха блестящо. Те се състезаваха с още 30 седмокласници от цялата страна. Резултатът на Борис е 94 точки, а на
Светлан 87,5точки. Максималният брой на точките е 100. Найвисокият постигнат резултат на олимпиадата в тази възрастова
група е 98 точки, а най-ниският – 54,75.
Борис и Светлан показаха отлични знания и умения при решаването на достатъчно трудни задачи и
химически казуси и ни донесоха радост и гордост с
резултатите си.
Тези постижения са и резултат от високо професионалната и всеотдайна работа на учителката по
химия в нашето училище госпожа Лили Топчийска.

Поздравяваме Борис и Светлан!
Пожелаваме им нови успехи и
да останат верни на
химията – науката на чудесата!
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИГРАХМЕ НА ФИНАЛ ПО ФУТБОЛ
И ЗАЕХМЕ ВТОРО МЯСТО

МОМЧЕТА, ВИНАГИ ЩЕ ВИ ПОСРЕЩАМЕ КАТО ПОБЕДИТЕЛИ !
Бояна Рашкова от 4 „а“ клас се състезава от години и е
печелила много награди. Тази година от 23.03 до 25.03 на
републиканско състезание по плуване във Варна тя получи
престижна награда. Тя ни разказа за това подробно:
Какво спечели?
Бояна: Взех медал за първо място на щафета. Нашата
щафета на момичетата взе първо място от общо четиридесет отбора. На общото отборно класиране застанахме на
второ място. Отборът ни се казва „Младост 91“ Пловдив.
Какво включваше състезанието?
Бояна: 4x50 съчетано плуване – гръб, делфин, бруст и
кроул. Аз бях първи пост.
Трудно ли ти беше?
Бояна: Зависи. Трудностите са част от изпитанието.
Кое е най-голямото ти постижение?
Бояна: Печелила съм много първи места, но съм найдобра в плуването по гръб.
Каква е мечтата ти?
Бояна: Да полетя в облаците без помощта на машини
и да се възхищавам на красо-

тата на природата.
От колко време тренираш плуване?
Бояна: От три-четири години. Усещането да се качиш на почетната стълбица и да вдигнеш купата е невероятно!
Родителите ти подкрепят ли те?
Бояна: Винаги. Те не настояват да взимам почетните места, а да се гордея със себе си – тогава съм истински победител!
Вяра Ангелова от 4 „а“ клас
клуб „Училищни медии „Алеко””
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ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” УЧАСТВА В СЪСТЕЗАНИЕТО

Spelling Bee
Нашето училище участва във второто национално
състезание по правопис на английски език - Bulgarian
National English Spelling Bee. Целта на състезанието е да
повиши знанието и запали любовта на учениците към
английския език, като се учи по забавен и нетрадиционен начин.
Явор Белаков от VI в клас се класира на първо място
в училищното Spelling Bee състезание, което се проведе
на 26.03.2012г.(понеделник). В надпреварата участваха
25 деца, които се състезаваха в 20 кръга. Думата
„inconvenience“, в превод на български език неудобство, донесе победата на Явор.
За титлата Spelling Bee шампион на България за 2012
година в трите етапа на състезанието се състезават над
4500 ученика на възраст между 9-14 години от 200
училища от цялата страна. Първият – училищен етап започна от 23 март, и ще продължи до 30 март. За него
участниците учат правописа на над 400 думи на
английски език. Само един победител от училище ще
продължи в надпреварата във втория етап, който ще се
състои на 28 април и включва регионални квалификации в градовете София, Пловдив, Велико Търново,
Варна, Враца, Благоевград, Смолян, Хасково, Бургас и
Разград. Участниците в регионалните състезания ще се
готвят по нов, увеличен и усложнен списък, като само
двама от всеки регион ще се класират за финала на
състезанието. Двадесетте финалиста ще премерят сили
на 12 май в гр. София. Победител ще стане само един.
Състезанието се организира от Център за приобщаващо образование и Корпус на мира в България с подкрепата на Фондация „Америка за България” и под патронажа на Министерство на образованието, младежта и
науката и Американското посолство.
Развитието на състезанието може да следите на
www.spellingbee-bg.com и на страницата във Facebook / Bulgarian National English Spelling Bee.
Spelling Bee е традиционно американско състезание,
в което състезателите спелуват (от англ. spelling) - произнасят буква по буква различни думи на английски
език. Състезанието се провежда за първи път в САЩ
през 1925 г. Интересът към него нараства с всяка изминала година. През 2011 г. над 11 млн. американски ученици са взели участие. Освен в САЩ състезания по правопис се провеждат и в много други страни по света.
В България състезането се проведе за първи път през
2011 г. по идея на доброволци от Корпус на мира. В
първото национално състезание Spelling Bee взеха
участие над 1000 ученика от 60 училища в 50 населени
места в страната. Победител и първи Spelling Bee
шампион стана тринадесетгодишният Александър Емил
Александров от СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд.
Голямата награда му беше връчена от американския
посланик Н.П. Джеймс Уорлик.
Нашето училище участва в надпреварата за първа
година. Диктор беше доброволецът от Корпуса на мира
за България – Рендъл Мейсън.
клуб „Училищни медии „Алеко””
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На 22.03.2012 г. в училище „Алеко Константинов” бе открита изложба от рисунки на тема
„Първа Пролет”. Рисунките са отражение на детската фантазия.
Директорът – г-н Ангелов е горд, че това е
четвъртата по ред изложба за тази година. Той
сподели желанието си те да станат традиция в
училището и насърчи децата да рисуват, пишат и
композират, защото творчеството им ще остане
един ден като спомен за отминалото детство.
„Знам и вярвам във вашия талант, заради
хубавият ви поглед към живота - той е
чист и неподправен” – бяха неговите думи.
Стартира и конкурс за литературно произведение и рисунка на тема „Силата на словото”, в
който се състезават ученици от няколко пловдивски училища. За победителите в него ще
има награди.
Конкурсът ще завърши на 24 май с изложба
и базар на рисунки, като събраните средства ще
бъдат използвани за нови творчески проекти.
Крайният срок за предаване на творбите е
15.05.2012 г. Литературните творби се предоставят на г-жа Н. Велева – учител по български
език и литература, а рисунките – на г-жа М.
Бочукова – учител по изобразително изкуство.
Откриването завърши с изпълнение на народни песни на децата от 3а клас.
Организаторите на изложбата и конкурса - Евгения Тагарева и Маша Катилева от НЧ „Христо
Г. Данов 1904” благодариха за домакинството и поканиха учениците от ОУ „Алеко Константинов” да върнат визитата в читалището.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО Г. ДАНОВ 1904”

История на читалището
Създадено в махала „Мараша”, по примера на
основаното през 1869 г. „Българско читалище –
Пловдив”, то е наречено „Родолюбие”. В него
членуват неколцина настроени за „бунт против
турската тирания” младежи, най-известният от
които е чизмаря Кочо Честименски. След Април-
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ското въстание (1876) „марашкото читалище”
окончателно преустановява своето съществуване. Почти три десетилетия по-късно група печатарски работници, привързани към книгите, се
връщат към тази родолюбива идея и на 26 декември 1904 г. пак в този пловдивски квартал

полагат основите на свое читалище. Инициаторите предлагат негов патрон да стане именитият
книжар и издател, бивш кмет на града Христо Г.
Данов, който се отзовава с паметното пожелание:
„Приемам с удоволствие вашата покана, но
желая то (читалището) да бъде не от слама, а
от дъб” – и му подарява 200 тома от личната си
библиотека. Сред основателите първи най-активни читалищни дейци са Атанас Чилингиров,
Апостол Ставрев, Владимир Ангелов, Ботьо Мирчев, Васил Матеев, Васил Янков, Недко Белчев и
др. За председател на първото читалищно ръководство е избран Тодор Х. Иванов, а библиотекар
на обществени начала става Лазар Петканчин
(баща на известния академик математик Боян
Петканчин).
От 1978 г. читалището се намира в съвременна триетажна сграда на територията на район
Централен, като продължава да търси, въвежда и
обогатява актуални и разнообразни форми на

своята дейност, превръщайки се в привлекателен
културно-информационен център за жителите на
Пловдив и най-вече за кварталите „Хр. Г. Данов”,
„Освобождение” и „Кочо Честименски”.
Читалището е с площ 500 кв.м., добре отоплена и предпочитана за сбирки на читалищата от
Общински читалищен съюз, в който членуват 25
пловдивски читалища. Читалището разполага с
библиотека с 24 146 броя библ. единици и 418
читатели. Библиотеката е оборудвана с 6 компютъра (с безплатен интернет за читателите). За хората с увредено зрение от Съюза на слепите в
България е предоставен единственият в пловдивските библиотеки апарат за увеличаване на
текст.
Народно читалище „Хр. Г. Данов -1904” е носител на орден „Кирил и Методий”- I-ва степен от
1979г. (за 75-годишнината) и номинация „На ползу
роду” на Общ. чит. съюз Пловдив през 2004 г.

Основни дейности, които читалището развива са:
Библиотека
Библиотеката обслужва жителите на Пловдив и най-вече тези от
кварталите „Хр. Г. Данов”, „Освобождение” и „Кочо Честименски”. В
годините се утвърди като културен и информационен център за деца и
възрастни. Притежава богат фонд от художествена, детска и справочна
литература. Има обособен кът за поезия и сбирка от поетични книги на
незрящи автори. Библиотеката е предпочитано място за контакти и
често е домакин на литературни прояви.

Школите за пиaно и литература
Школата по пиано с преподавател Евгения Стоева участва редовно
в традиционните майски конкурси, организирани от радио FM+,
фондация „Млади таланти” и народно читалище „Шалом Алейхем”. Школата спечели първо място на
годишния преглед в ОМГ „Акад. Кирил Попов” 2003 г . Редовно участва в културните прояви на читалището и тези, организирани от Общински читалищен съюз - Пловдив.
Литературната школа „Делфина” е основана през 2002 г. от пловдивската поетеса Евгения Тагарева-Стоева. Участниците в нея се запознават с модерната литература на български и чужди автори. Участниците в школата имат публикации в сп. ”Родна реч”, сп. ”Делфини с
космични души” и “Птици в нощта”. Младите таланти се изявяват пред
публика на културни градски прояви.
Поетичната школа е включена в сайта на фондация ”Огънят на Орфей”, като желаещите изпращат материалите си в електронен вид до
ръководителя за мнение и рецензия.

За националния конкурс в Широка лъка
В провеждания всяка година Национален литературен конкурс в
село Широка лъка, в рамките на Лятната академия, през месец август
участват 300 деца от 80 населени места в страната с над 500 творби.

Изобразително изкуство
Школата по изобразително изкуство с ръководител художничката Мария Катилева предлага възможности за обучение по всички живописни техники, история на изкуството и изкуствознание, моден дизайн,
приложни изкуства – рисуване върху стъкло и др. Участва редовно в редица градски изложби. Школата е
удостоена със специалната награда „На ползу роду” от Общински читалищен съвет – Плов-див.
Читалището има и своя уеб-страница, на която можете да намерите повече подробности:
http://chitalishtehrgdanov1904.informator.bg/bg/index.pl
Васил Мумджиев – IV а клас
клуб „Училищни медии „Алеко””
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“ УЧИЛИЩЕТО Е ХРАМ НА ЗНАНИЕТО,
НА ПРОСВЕТАТА И НА СТРЕМЕЖА
КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО ”
ИНТЕРВЮ С Г-Н КРАСИМИР АНГЕЛОВ - ДИРЕКТОРА НА ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”
Г-н Ангелов, от колко години сте директор на училището?
От 21 години и през цялото това време ми е
изключително приятно, защото вие сте тук. Обичам професията си, харесва ми да се занимавам
с деца - това ме прави щастлив.
Какви отговорности имате като директор?
Отговарям за абсолютно всичко в училище –
цялата материално-техническа база, дисциплината, учебния материал. Отговарям и за това,
което се случва и ще се случи в бъдеще с вас, т.
е. за вашите резултати и за вас самите. И ако някой от вас някъде не се чувства щастлив, това
също е отговорност на директора.

от нещата да подготвим предварително. Спортната площадка е в окаяно състояние и е опасна
за децата. Физкултурният салон има нужда от
осъвременяване и смяна на дограмата. Училищното ръководство се стреми да направи най-доброто за вас децата, затова опитва всеки ден нещо
различно и ново.
Ще имаме ли униформи?
Това е сложен въпрос – изисква се съгласието
на родителите, тъй като училището не може да
поеме разноските по ушиването на униформите.
Мислите ли, че децата в днешно време се
претоварват с учене?
Не мисля, че се претоварват с учене. Усещането за претоварване идва от това, че учениците

ОБИЧАМ ПРОФЕСИЯТА СИ, ХАРЕСВА МИ ДА СЕ
ЗАНИМАВАМ С ДЕЦА - ТОВА МЕ ПРАВИ ЩАСТЛИВ
Според Вас как се отразяват ваканциите
на децата?
Много добре. Естествено някои от тях се отпускат и после им е трудно да влязат отново в
ритъм. Но най-важното не е само да учите – вие
трябва преди всичко да се развивате добре, да
растете здрави, знаещи и най-вече щастливи, а
ваканциите при всички случаи ви правят щастливи.
Смятате ли, че трябва да се наказват учениците, които не спазват училищните правила?
Училищният правилник, според мен е
справедлив. Обаче целта не е да се наказват учениците. Аз лично дълбоко
преживявам всеки път, когато ми се наложи да накажа някого – дали ученик,
или служител. Мисля, че наказанието не
е начин за възпитание, но има случаи,
когато то трябва да въздейства.
Имате ли идеи за още промени в
училище? Искате ли да промените
нещо в училището?
Промени непрекъснато се правят и те
се налагат, заради това, че животът около нас непрекъснато се променя и ние
трябва не да тичаме след него, а много
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се насочват към неща, които не са ги мотивирали
или не са им интересни, защото аз съм сигурен,
че когато четете нещо, което ви е интересно цял
ден, няма да усетите претоварване. Другият
проблем е, че децата в днешно време прекарват
повечето си време вкъщи пред компютъра – няма
баланс между времето, което се подготвят и в
което почиват. Когато бях на вашата възраст аз
играех повече навън и играейки спортувах.

Държите ли на това, децата да спортуват навън, играейки физическо възпитание?
Категорично. Когато преди 21 години се явявах
на конкурс за длъжността директор на това училище, ми зададоха следния въпрос: „Ако трябва
да има само три предмета в училище, кои бихте
избрали?”. Тогава аз посочих физическото възпитание като един от тях, тъй като той е изключително необходим за децата. Сега вие растете и
трябва да укрепвате тялото си, защото то ви е
дадено за цял живот и вие трябва да се грижите
за него. Трябва да го пазите и развивате, защото
ще ви служи до последния ден.
Спортувате ли?
Не спортувам, но се опитвам да се поддържам, занимавайки се с различни неща – ходя
често в планината, три пъти седмично имам
практики по йога. Смятам, че няма да ви бъде
приятно, ако директорът или учителите ви изглеждат зле.
Имате ли хоби?
Когато бях на вашите години се занимавах с
филателия, нумизматика и много други неща.
Сега обичам да пътешествам и да изучавам хората.

Бихте ли ни разказали нещо за историята на училището?
Училището е построено през 1907 година на
мястото на старо мюсюлманско светилище с гробище, обкръжено с розови градини. Преди това е
било християнско светилище, а най-старите сведения са, че тук е имало голям храм на Артемида
и изкуствено езеро с лебеди. А сега е храм на
знанието, на просветата и на стремежа към съвършенство.
В кое училище сте учил?
За съжаление съм нямал щастието да уча в
това училище. Учил съм в езикова гимназия,
след това съм завършил университета. Учил съм
в Москва и на много други места. На страницата
ми www.krasimir.net можете да намерите подробна информация.
Какво е мнението Ви за училищния електронен вестник вестник „Алеко он-лайн”?
Аз съм един от хората, които създадоха този
вестник и много се гордея с него. Той е уникален
- няма друго училище с такъв вестник-седмичник
никъде по света.
Имате ли талисман?
Като малък си създадох един навик, който и

РОБЪТ СЕ БОРИ ЗА СВОБОДА,
А СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК - ЗА СЪВЪРШЕНСТВО
Любител ли сте на изкуството?
Аз боготворя изкуството, тъй като то е израз
на стремежа на човека да открие божественото в
себе си и в другите.
Кое е най-красивото място, което сте
посетил?
Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Виждал съм изключително много красиви места. Всяко от тях е красиво по своему – много е важно как
го изживяваш и как го приемаш. Зависи от това
дали си сам със себе си, с мислите си или с някой
друг. За мен България е невероятно красива –
само в околностите на Пловдив има десетки,
дори стотици места, които си струва да бъдат посетени.
Когато отивам някъде, се опитвам да усетя
духа на място, да опозная хората, които живеят
там. Винаги предварително проучвам от книги
или в интернет историята му - с какво е известно, с какви легенди е свързано, какви забележителности има и когато го посетя много често се
оказва, че го познавам дори по-добре от местните хора. Човешката цивилизация е много богата на митове и легенди, всеки народ е създал
уникална култура. Изучавайки фолклора ние ставаме по-богати.

досега спазвам – не се привързвам към никаква
вещ. Когато нещо много ми хареса и усетя, че не
мога без него, просто го подарявам. Човек не
трябва да се привързва към вещите си, да не
става техен роб.
Имате ли домашен любимец?
Имам куче – един невероятен десетгодишен
кокершпаньол, с който обичам да се разхождам
на Гребната база.
Имате ли деца?
Имам две дъщери, които са вече големи, две
внучки и един внук, но смятам и всички вас –
учениците, за свои деца.
Какво е вашето послание към учениците?
Винаги да се стремите към по-добро. Има една
мисъл, която искам да ви припомня: „Робът се
бори за свобода, а свободният човек – за съвършенство.” И тъй като съвършен е само бог, на вас
не ви остава нищо друго, освен да се стремите
цял живот и пак ще има какво да научите. Обичайте живота, бъдете себе си и не се предавайте
– хубавото винаги предстои.
Кое е винаги на преден план в живота ви?
Хората, семейството и бог.
Екатерина Стоянова, Жанет Бенин – III а клас
клуб „Училищни медии „Алеко””
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Детско
Творчество
Хубавата пролет иде
Иде, иде златна пролет!
Снеговете се топят.
Пъстрите цветя
набождат,
ручеите шумолят.
Щъркелите ще
пристигнат
сред разцъфнали цветя.
Слънцето ще грее ведро,
ще радва малките деца.

Пролет идва
Щом усетя топъл полъх и не виждам вече сняг,
знам, че идва пролет. Настъпва весел смях.
Птичките запяват, пчелите жужат,
гората зеленее, цветята цъфтят.
Всяко клонче чака своята премяна,
меченцето облича кожуче, не пижама.
Пролет щом пристигне, тичаме вън,
започват игри, без край и без сън.
Китна пролет иде, всичко расте,
Вече и мечокът иска да яде.
Катеричката почиства своята хралупа,
а Зайко си търси нещичко да хрупа.
Животни, доскоро унесени в сън,
весело,безгрижно подскачат навън.
Щъркелите тракат по покриви червени,
Лястовички чуруликат по жици наредени.
Пролетта пристига окичена с цветя,
Посрещат я децата с усмивка на уста,
Закача ги и слънцето, и вятърът дори.
Време е за много щури, весели игри!
Ения Енева – 3 б клас
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Милана Червенкова – 3 б клас

Пролетта дойде
Хубавата пролет дойде
И всичко започна да расте.
Косът, доскоро унесен в сън,
весело подскача вън,
а малките щурци, които спели,
приятно свирели и пели:
О, колко хубава е пролетта
и колко хубав е света!
Ения Енева – 3 б клас

НЕВЕСТА ПОВЕЖДА ХОРО
Големият български художник Владимир Димитров – Майстора е със световна слава и за всяка галерия е чест да притежава негови картини. Той остава докрай свързан с родния си кюстендилски
край, който пресъздава в своите платна. В сътвореното от него остават съхранени щедрите цветове, красотата и плодородието на тази южна земя.
Художникът се интересува от ежедневието на народа, като винаги е подвластен на женската красота. Той създава цяла палитра от образи, в които изпъкват трудът, обичаите и празниците на хората.
Изключително популярни са неговите картини „Мома на фон ябълки”, „Жътва”, „Моми”, „Селско момиче сред макове”, „Копачки”. Специално на българската сватба художникът посвещава цикъл от картини. Една от тях е „Невеста повежда хоро”.
Това е едно типично за творческите търсения на
Майстора платно. Погледа привлича многофигурна
композиция, изпълнена с живот и настроение.
Пресъздава се обред от сватбата, а именно невестинското хоро. Празничният ритуал приковава вниманието, защото в него се откроява централната фигура на сватбата – невестата. Тя води хорото, като от
главата й се спуска бяло красиво було. Изключителният талант на художника допринася материята да
изглежда ефирна и мека. Тя е като сияние около стройната фигура на красивата хороводка. Нейното
лице е леко приведено и се долавя вглъбението й в този момент. Празникът вълнува всички, но невестата знае, че сега за нея започва един нов период, и сянката от мислите й е отразена на нейното лице.
Чакат я радости, тревоги, грижи, като пред нея е отговорността да свикне с новия дом, да приеме порядките му.
Невестата е облечена в характерна кюстендилска носия. Ръкавите на сукмана й стигат до лакътя и
открояват здравите й добре оформени ръце. Красива шевица обточва деколтето й и откроява бялата й
шия, благородните черти на нейното лице. Топлите и ярки цветове са наситени с много жизненост и тя е
не само център на композицията, но и едно вълнуващо олицетворение на младостта и красотата. Под
сукмана деликатно се откроява бяла булчинска риза. Широките и надиплени ръкави могат да бъдат
сравнени с гълъбови крила. Те падат на меки чупки и галещо обгръщат ръцете на младоженката. Акцентът върху белия цвят не е случаен. Така не само се освежава колоритът на творбата, но се постига
особено символично звучене. Белият цвят символизира моралната чистота и непорочност на невестата.
През кръста й е вързана пъстроизтъкана престилка. Топлите й тонове са в съзвучие с шевиците и
бялата кърпа на главата й. Всичко в нейното облекло е хармонично свързано и създава усещане за
скромното тържество на красотата.
Много силен е вторият план в картината. Множеството женски глави и образи създават впечатление
за всеобщото оживление. Излъчването на тези жени е също благородно и изпълнено с радост. Постепенно се създава представата, че сватбата е пищна и богата. От двете страни на невестата се
открояват лицата на две девойки. Вляво изпъква образът на нейна приятелка. Алената кърпа на главата
й още повече подчертава радостното излъчване. Очите, усмивката й красноречиво говорят, че тя съпреживява щастието на невестата и истински се радва на празника. Отдясно на невестата в цял ръст е
изобразена другата нейна приятелка. Тоновете на кърпата и ризата й преливат от червено към оранжево
и също будят асоциацията за жаркото слънце на кюстендилския край. В погледа й може да се открие
тъга. Дошъл е краят на волните момински години, сега невестата ще трябва да бъде отмяна на свекървата, да намери своето място в новия дом.
Оригинално е решението на художника да насити картината с лица. Така празникът се възприема като
голяма лична радост и повод за вълнение от страна на околните. Погледната от дистанция, картината
впечатлява с изключително пластично откроената фигура на невестата и с доминиращия бял цвят.
Владимир Димитров – Майстора успява да пресъздаде непресъхващата връзка между българските
обичаи и природата. Картината вълнува с утвърждаването на женската красота и на семейните ценности, които са в основата на бита и душевността на българина. Хорото, поведено от невестата, утвърждава
вечното тържество на живота и силата на женската красота, която може да преобрази света.
Йоан Георгиев - 5а клас
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

To realize the value of ONE YEAR
ask the student who has failed a class.
To realize the value of ONE MONTH
ask a mother who gave birth to a premature baby.
To realize the value of ONE WEEK
ask the editor of a weekly newspaper.
To realize the value of ONE HOUR
ask the lovers who are waiting to meet.
To realize the value of ONE MINUTE
ask a person who missed the train.
To realize the value of ONE SECOND
ask a person who just avoided an accident.
To realize yhe value of ONE MILLISECOND
ask the person who won a silver medal in the Olympics.
Treasure every moment that you have!
Yesterday is history. Tomorrow is mystery.
Today is a GIFT.
Поля Мандулова
учител по английски език
That`s why it`s called the PRESENT.
ØÀÕ ÌÀÒ

ЧЕРНИ
НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 47:
1.Da7 Dc8 2.Da8 Da8 3.Td8
Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб
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ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

ПЕРСИЙСКА КОТКА
Персийската котка е най-популярната порода в
последните няколко десетилетия. Тя има тих, покорен нрав. Персийската котка е идеална за отглеждане като домашен любимец, излъчваща приятно,
мирно впечатление, идеална компаньонка. Нейният
глас рядко се чува. Тя е спокойна и настойчиво търси вашето внимание, стои около вас и постоянно
гледа във вашите очи и очаква внимание. Често ляга на вашите колене, когато почивате на фотьойла
или дивана, замърква и очаква погалване и любовта
ви. В хладните нощи може да ви стопли като спи при
вас. Създава спокойна атмосфера, тя, както и други породи котки, е игрива и забавна, но това, което я
отличава от другите е, че обича да играе с деца и никога няма да ги одраска, дори и най-палавите и
буйни деца. Когато нещо не харесва на персийската котка, тя не проявява агресия, а по-скоро се отдръпва на избрано от нея спокойно място.
До скоро персийската котка се определяше като
"класически", "полуекстремален" и "екстремален"
тип. Днес тези определения за нея не са актуални.
Новото "лице" на персийката се сравнява с детското - добро, нежно, гледащо те с широко отворени
наивни очи.
Лекият, общителен характер на Персийската
порода, дори и в напреднала възраст, и позволява
приятно съжителство с всички хора и другите домашни животни в дома. Персийските котки остават
игриви и ни носят радост дълги години. Забавната,
веселата, мирната и нежна персийка - това е идеалният домашен любимец.

ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

С тази снимка ви представям моето коте:
Sir Johnnie Walker Persy de Gal

Екатерина Стоянова - 3а клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

Ó×ÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ТРУДНИТЕ ДЕЦА
Дипломатите са изобретателни и забавни. Те
Дипломатите
ще се опитат да контролират положението,

Тези деца са необикновено умни и безкрайно изобретателни. Ако предложите на Дипломата да избере между два варианта, той ще
предложи веднага трети. Тези деца имат страхотно бъдеще като бизнесмени. Успяват да увлекат другите и да ги очароват. Хората ги харесват. Обаче да си родител на такова дете е
трудно и понякога изморително. Дипломатите
разполагат с много повече енергия, която да
вложат в битката, отколкото родителите им
предполагат. Това означава, че темите за преговори трябва да се избират внимателно.

като се опълчат срещу съветите и изискванията
ви. Печелят околните с шегите си и са наистина
добри актьори. Проблемът е, че не знаят кога
да спрат. За тези деца истината е много гъвкаво
понятие и може да се извърти така, че да пасне
на обстоятелствата.
Колкото и забавни да са те, склонността да
погаждат номера им създава лоша репутация
пред учителите и ги забърква в неприятности.
Това, което е необходимо да научат, е: да изпълняват обещанията си и да бъдат такива, за
каквито се представят.
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Също както родителите на Манипулаторите,
поведението на родителите на Дипломатите се
превръща в огледално отражение на поведението на детето. Те рискуват да се втурнат в
надпревара по остроумие, която може да прерастне в словесна битка. Някои Дипломати наистина променят поведението си, когато роди-

телите им настояват, но го правят някак неискрено. Затова е добре да се обръща по-голямо
внимание на действията на тези деца, отколкото на думите или отношението. Някои Дипломати изведнъж се оказват болни, за да се
опитат да отклонят проблема. Сред тях има
истински майстори симуланти.

Стратегии за възпитанието на Дипломатите
Тези деца могат да бъдат много мили и ако
загърбим пакостите, ще усетим, че повечето от
тях имат наистина добро сърце. Голяма част от
тях са болезнено независими и това кара родителите да копнеят за физическа близост –
прегръдка, милувка. Внимавайте обаче тази
нежност да не се окаже част от дипломатически
маньовър.
Най-често срещаният проблем при родителите на Дипломатите е, че преминават от една
крайност в друга: в един момент го гушкат, в
следващия им идва да го напердашат. Това непоследователно отношение показва, че детето
командва вкъщи. Не е лесно да си родител на
дете Дипломат. От една страна, не бива да
смазваме неговата индивидуалност, но от друга
страна, то се опитва да заобиколи всяко правило, което наложите, заради някаква измислена специална потребност. Затова се опитайте
да не обръщате внимание на неговата „специалност” и да подчертаете, че правилата важат за всички. Добре е за тези деца ситуацията
да е ясна и еднозначна, а последиците от „преминаването на границата” предварително изяснени. За родителите е важно да не прибързват
и да не прекаляват с изискванията. За предпочитане е да изберат едно или две важни правила, нарушаването на които да води до неприятни последици. Децата трябва да са наясно какво ги очаква при неспазване на правилата, и че преговори не се допускат.

Не влизайте в битки и не се отпускайте. Ако
възникне конфликт, оттеглете се и се успокойте. Не забравяйте, че целта ви не е просто
да подчините детето на волята си, а да го
научите да зачита потребностите на другите
хора. Когато сте разгневени, думите са найголемият ви враг. Дипломатите имат изключителен талант да извъртат думите и да обръщат
всичко на шега, да провокират събеседника или
просто да отклоняват вниманието в друга посока. Повечето Дипломати обожават да имат публика за вицовете и номерата си. Избягвайте да
спорите с тях пред приятелите или роднините
им. Винаги ги отделяйте от публиката им, преди да говорите с тях.
Този тип деца копнеят за награди. Похвалата
не им е достатъчна. Използвайте награди като:
свободно време, лакомства, шарени стикери и
др., за да поощрите усилията им.
Дипломатите са хитри и остоумни, сладкодумни и забавни. Очароват другите с веселия
си, игрив нрав и са много добри актьори. Истината за тях е разтегливо понятие. Изключително независими, разполагат с остроумна
реплика в отговор на всяка провокация и не се
признават за победени. Да си родител на
такова дете е трудна и отговорна задача, но не
и непосилна. С малко повече търпение и постоянство ще научите своя малък Дипломат да зачита правилата и потребностите на другите.
Успех!
Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на Андрю Фулър „Трудните деца”
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ
ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕТНИЦА
Лазаровден се празнува последната събота
преди Великден. Той е подвижен празник. Приема
се за ден на нивите, горите и момичетата. В християнската вяра на този ден Христос стига до Йерусалим и заварва своя приятел Лазар мъртъв.
Тогава Иисус казва три пъти: “Лазаре, стани!”.
Лазар възкръсва от мъртвите и живее още 30 години в пост и въздържание.
Според народната вяра на Лазаровден се лазарува. Участват само момичета. Те обикалят по
домовете с песни в празнични носии и венци на
главите. Домакините ги даряват с бели яйца,
брашно, мас. Лазарките играят ритуално несключено хоро – буенек. Срещу Лазаровден се почитат
мъртвите.

Неделята след Лазаровден е Цветница. На
този ден Иисус влиза в Йерусалим и е посрещнат
от израилтяните с цветя и венци. Затова в българската традиция е запазен ритуалът да се ходи
на църква и да се отнасят в дома осветени върбови клонки и цветя. Изпълнява се обичаят кумичене. Рано сутринта лазарките отиват на реката с
китка цвете или малко хлебче с форма на кукла.
Пускат ги по течението на реката и гадаят коя
мома ще се омъжи скоро. Чиято китка е първа, тя
е „кумицата” – „най-главната” мома. Носят я на
ръце и я почитат през годината.
Българската народна песен възпява различни
цветя – божур, ружа, трендафил, босилек. Божурът, игликата и невенът предпазват от лоши очи и
уроки. Здравецът се почита заради вечнозеления
си цвят. Има и магьоснически цветя – тинтява,
перуника, росен, омайниче и др. Те пазят спомени
от някогашни вярвания за одушевеността на цветята. В християнството цветята се приемат за знак
на преходност, надежда за възкресение, за вечна
пролет. В Западна Европа лилията е символ на
Богородица, а игликата и момината сълза – на
Мария и Христос. Червената роза е знак за духовната красота на Св. Димитър и с цвета си говори
за кръвта и страданията на светеца.

Цветница е подвижен християнски, религиозен
и народен празник, който се празнува както в
православната, така и в католическата и протестантската църква една седмица преди Великден, в
неделята след Лазаровден. Нарича се още Връбница, Цветна неделя, или (в западните църкви)
Палмова неделя. Пада се в шестата неделя на Великия пост. На този ден християнската църква
празнува влизането на Иисус Христoс в Йерусалим в дните преди еврейската Пасха. Според новозаветните евангелия, Христос пристига в града,
яздейки магаре, а вярващите го посрещат, като
разстилат пред него дрехите си и маслинови
клонки. След като възкресил престоялия четири
дни в гроба Лазар, брат на сестрите Марта и Мария, Иису Христос тръгнал за Йерусалим. Когато
наближил града с придружаващите го ученици и
стигнали до Витфагия, той пратил двама от тях да
отидат в селото и да му доведат вързаната в началото на селото ослица и малкото и, а ако някой
ги попита защо правят това, да кажат, че е потребно на Господ. Народът, виждайки в Иисус
Христос Спасителя, възторжено размахвал палмови клонки и хвърлял цветя пред нозете му. Всички
пеели: „Осанна! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев” този ден в църквата се
отслужва молитва и се благославят върбови
клонки. Те се раздават на вярващите и всеки ги
отнася до дома си за здраве. Окичват с върбови
клонки портите и се сплита венче от осветената в
църквата върба. Върбовите клонки символизират
палмовите клонки, с които е бил посрещнат в Йерусалим Иисус Христос. Moже да си направите
венче, с което да се накичите (пожелание). В този
ден, който е през периода на постите, се разрешава риба. Имен ден празнуват всички, които носят имена, произлизащи от названия на растения:
Маргарита, Розалина, Цветана, Теменуга, Жасмина, Здравец, Росен, Виолета и др.
Вероника Кривошиева IV в клас
клуб „Училищни медии „Алеко””

Стоян Христозов - 6в клас
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НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ìàíàñòèð "ñâ. àòàíàñèé âåëèêè"
ñåëî çëàòíà ëèâàäà

Манастирът е разположен над самото село
Златна ливада, на десния бряг на Стара река,
сред красива природа. Най-старият манастир в
Европа - Свети Атанасий е една от културно-историческите забележителности на България.

В двора на манастира
се намира аязмо с дълбочина от около 6 м. Местните легенди разказват, че
вяка година на 2 май, когато се чества храмовия
празник на манастира найправедните виждат във
водата лика на светеца.
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Смята се, че това е най-старият манастир в
Европа, тъй като според исторически сведения
свети Атанасий, архиепископ Александрийски,
лично е основал манастира през 344 г. Той посещава днешните български земи във връзка с
Вселенския събор в Сердика през 343 – 344 г.
Според житието му отсяда в близост до Берое
(днешна Стара Загора) и основава манастир.
Мястото за построяването на манастира не е избрано случайно – някога в близост до светата
обител е минавал важният път Константинопол Сердика, освен това над манастира е имало важна крепост, останките от която могат да се видят и
до днес.
В близост е имало и тракийски нимфей – светилище, посветено на нимфите, който свети Атанасий превръща в християнско водно светилище.

Постницата на Свети Атанасий
Към уникалността на този най-стар европейски манастир трябва да се спомене и постницата в скалите, която се намира край манастира. Това е чудотворна дупка, която е била
обитавана от светеца и неговите последователи. От векове поклонниците и вярващите минават за здраве и благоденствие през чудотворната дупка.

През многовековната си история „Свети Атанасий” е построяван и разрушаван няколко пъти.
През 80-те години на ХХ в. е построена нова голяма сграда на манастира. Спо-ред легендите тук се
е крил Васил Левски и други участници в националноосвободителното движение срещу османската
власт през XIX в.

Реймското евангелие е църковнославянска
(БЪЛГАРСКА) пергаментна ръкопис
В манастира се съхранява египетската
икона на св. Атанасий, която е подарена
през 2003 г. по време на посещението на
Александрийския патриарх Петрос VІІ.
Друга голяма ценност е копие на
Реймското евангелие.

Манастирът „Свети Атанасий” е действащ
девически манастир, има три храмови празника – 18 февруари, 2 май и 14 октомври.
Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ
Първокласниците
вече са читатели на библиотеката!
След „Празника на буквите”, с който първокласниците отпразнуваха това, че вече са грамотни, дойде ред и официално да бъдат приети за читатели на училищната библиотека. За тях това бе
момент, който очакваха с голямо нетърпение.
Тържеството премина под формата на представление, изнесено от клуб „Приятели на книгата”, с много песни, стихове и гатанки. Весели приказни герои изненадаха малчуганите и даже книга
излязла от библиотечните лавици, превърнала се в
човек, беше дошла да ги поздрави. Тя отправи
своята гореща молба да я пазят от повреждане и
да не драскат по страниците й, да се отнасят към
нея с внимание, обич и благодарност.
След като децата обещаха да изпълнят молбата на книгата, водещите дадоха думата на училищния библиотекар госпожа Банджакова. Тя запозна новите читатели с основните правила за
ползване на библиотеката, след което всеки получи първата си книжка, вписана в читателския му
картон.
Всъщност тържеството „Вече сме читатели” е
първият урок в библиотеката за първокласниците.
До голяма степен от него зависи те да развият
любов към четенето на книги за цял живот и да
възприемат книгата като безценното богатство.
Членовете на клуб „Приятели на книгата” Илиана, Митко, Веселина, Кристина, Кристиана,
Дара и Габриела, се забавляваха не по-малко от
първокласниците. Те се подготвиха с много старание и ентусиазъм и заслужено получиха аплодисментите на своята публика.
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Симона Тонова - 1в клас

Полина Петкова - 1в клас

Благодарим на всички,
които се включиха в конкурса за
илюстрация към любима книга и
приказка, посветен на
Деня на детската книга - 2 април.
клуб „Приятели на книгата”
Преслава Георгиева - 1а клас

Ивайло Манев - 1б клас

Нели Петрова - 1в клас

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...?
Знаете ли, че най-скъпото хартиено издание е „Кодекс на Лестър”
от Леонардо да Винчи – 30,8 милиона долара. Най-известният научен журнал на да Винчи. Изпълнен
е с мисли и теории на великия изобретател, изписани на ръка. От фосилите, през движението на водата
до защо свети Луната. Купен е през
1717 г. от Томас Коук, който покъсно става Ърл на Лестър. През
1980 г. става притежание на колекционера Армънд Хамър. През
1994 г. Бил Гейтс плаща на търг за
72-страничната тетрадка 30 800 000
долара.

Ина Банджакова - библиотекар

17

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
2 април е рожденият ден на Ханс Кристиян
Андерсен. С неговите красиви и добри приказки израстват поколения деца по целия свят.
Ето защо през 1967 г. по решение на Международния съвет за книгите и децата (IBBY), 2 април е обявен за международен ден на детската
книга. Определянето на специален празник на
книгата за деца има за цел да вдъхне любов
към четенето у децата и да обърне вниманието на обществото върху детската книга и литературата за
деца като цяло. По традиция от 1967 г. насам всяка година различна страна по света е домакин на отбелязването на този празник. Страната домакин обикновено предлага темата на отбелязването и кани
известен писател да напише обръщение към децата от целия свят, а известен детски илюстратор да
направи плаката на честванията. Тази година страна домакин на празника е Испания.
През 1956 г. Международният съвет за детската книга учредява специална награда "Ханс Кристиян
Андерсен" - най-голямото межународно отличие за детска литература, наричана още "Малката Нобелова награда". На всеки две години страните от цял свят имат
възможност да предложат за награждаване изявен детски автор и
илюстратор. Номинирани писатели от България са били Георги
Константинов и Асен Босев, както и Любен Зидаров в секцията за
детски илюстратор.
Сред носителите на наградата "Ханс Кристиян Андерсен" са
Астрид Линдгрен, Ерих Кестнер, Туве Янсон и Джани Родари.
През две години по предложение на Международния съвет се
изготвя Почетен списък с по три книги от всяка държава. В него се
вписват произведения с изявени художествени постижения - за художествен текст, за илюстрация и за най-добър превод на съответния език. Първата българска книга, включена в Почетния списък
е "Приказен свят" на Ангел Каралийчев през 1974 г. В Почетния
списък са включени и нашите писатели Валери Петров за "Пет
приказки" през 1988 г., Йордан Радичков за книгата "Малки жабешки истории" през 1996 г. и Веса Паспалеева за "Пролет в родината"
през 1980 година.
по материали от интернет
Соня Илиева - 4в клас, клуб „Училищни медии „Алеко”
7 април Международен ден на здравето и професионален празник за работещите в здравеопазването.
Чества се от 1950 г. - годишнина от влизане в сила (1948) на устава на Световната здравна
организация (СЗО). Обявен с Решение №184 от 5 април 2006 г. на Министерския съвет за професионален празник на работещите в здравеопазването.
По този повод учениците от клуб „Училищни медии „Алеко”” проведоха интервю с училищната
медицинска сестра – госпожа Мария Аджарова.
Какво е най-важното за една медицинска
сестра?
Да обича да помага на хората.
Харесва ли ви работното място?
Много ми харесва, защото работя с деца.
Какво правите, когато едно дете идва с оплакване?
Задавам му конкретни въпроси, за да уточня
симптоматиката.
Какво според вас трябва да яде едно дете?
Всяко дете трябва да яде определено количество млечни продукти, месни ястия, много плодове и зеленчуци.
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Хубаво ли е децата да ядат чипс?
В никакъв случай - той е от рода на залъгалките, които само дразнят стомаха.
Дайте съвет за здравословно хранене?
Разделното хранене е здравословно хранене.
Според вас здравеопазването в България
добро ли е?
Има какво още да се подобри.
Какво ще пожелаете на децата?
Да растат здрави, усмихнати и щастливи.
Васил Мумджиев - IV a клас
клуб “ Училищни медии “Алеко”

ПАМЕТНИ ДАТИ
5 април – 155 г. от рождението на Александър І Батенберг
(1857 – 1893) – княз на България от 1879 до 1886 г.

княз Александър І Батенберг

280 години от рождението на великия
виенски класик Франц Йозеф Хайдн
1 април 1732 г. - 31 май 1809 г.

Франц Йозеф Хайдн (Franz Joseph Haydn) е австрийски
композитор, наричан Бащата на класическата симфония и Бащата на струнния квартет.

Хайдн е роден през 1732 г. в австрийското село
Рорау в семейството на майстор на карети. Той
расте в атмосферата на народната музика на
Австрия. Мелодиката на широко разпространените южнонемски, унгарски, славянски песни и танци е интонационната основа на неговата музика.
Въпреки че нито един от родителите му не се
занимава с музика, баща му е ентусиазиран народен певец и семейството на Хайдн се е събирало често с приятели и съседи, за да пеят заедно. Родителите на Хайдн забелязали отрано
музикалния талант на сина си и, знаейки, че в
малкото селце няма особено големи перспективи, го изпращат при своя роднина Йохан Матиас
Франц, учител по хорово майсторство в Хайнбург, на около 16 километра. Той отива там 6 годишен и повече никога не се връща да живее при
родителите си.
Там Хайдн започва своето обучение и скоро
свирел на клавесин и цигулка, пее и в църковния
хор. Две години по-късно е забелязан от Георг
фон Рутер – диригент на катедралата „Свети Стефан“ във Виена. Хайдн минава прослушване и
през следващите девет години работи във Виена
като хорист. През 1749 година Хайдн вече възмъжал и не можел да изпълнява сопранови партии в
хора, откъдето е освободен.

Тогава Хайдн започва да работи като музикант
на свободна практика и сменя много длъжности –
работи като учител по музика, уличен музикант и
преписвач на ноти, композира. Скоро талантът на
Хайдн му донася обществено признание - много
от творбите му са публикувани и продавани в музикалните магазини. Увеличаващата му се известност довежда до аристократично покровителство, което е решаващо за кариерата му.
През 1761 г. композиторът е назначен за
капелмайстор в имението на унгарския княз Естерхази, където работи 30 години като придворен
музикант, задължен да пише музика по желание
на господаря си. Особено тежко за композитора
било поетото задължение да не напуска имението
без разрешението на княза. В същото време, възможността да работи с оркестър, да чуе и провери
всяко свое произведение, носело огромно удовлетворение за Хайдн.
Творчеството на Йозеф Хайдн включва 104
симфонии (една от най-известните е 101-ва симфония), над 70 струнни квартета, инструментални
концерти, 52 сонати за пиано, 24 опери, ораториите "Сътворението" и "Годишните времена",
обработки на народни песни.
Нина Димитрова – учител по музика

ÎÕÐÀÍÀ
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД. През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
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ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ
Дежурни класове за седмицата са:
4в клас – класен ръководител Е. Петкова
7г клас – класен ръководител Г. Минева

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
Във връзка с традицията „Музикално междучасие”
нашето предложение за месец април е:

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Музикални
шедьоври

Вашите
предпочитания

Известни
изпълнители

Музикално
пътешествие из
света

Вашите
предпочитания

Жорж Бизе

Музика
подбрана
от ученици

Жан Мишел
Жар

Франция

Музика
подбрана от
ученици

Жорж Бизе

Музика
подбрана
от ученици

Жан Мишел
Жар

Франция

Музика
подбрана от
ученици

Римски –
Корсаков

Музика
подбрана от
ученици

Бон Джоуви

Полша

Музика
подбрана от
ученици

×åñòèòèì ðîæäåíèòå äíè
íà âñè÷êè, ðîäåíè
ïðåç òàçè ñåäìèöà
ñ ïîæåëàíèå çà
çäðàâå è êúñìåò.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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