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å-âåñòíèê íà ÎÓ “Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ”                              Áð. 51, ãîäèíà 3, 7 ìàé 2012 ã.

ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

11 МАЙ

ПАТРОНЕН

ПРАЗНИК

НА

Ó×ÈËÈÙÅÍ ÆÈÂÎÒ

организира засадата и убийството. Око-
ло 22 часа тримата пътници – Васил То-
мов, Михаил Такев и Алеко Констан-
тинов вече пътуват за Пазарджик. Не-
далече от селото, по файтона, който се 
движи със запалени фенери, се стреля. 
Един от куршумите попада в сърцето на 
Алеко и той умира, другите пътници не 
са засегнати. В съдебния процес, който 
осъжда убийците на смърт, ще стане яс-
но, че целта на атентата е бил не Алеко 
Константинов, а Такев, който тогава е 
известен политик /депутат в Народното 
събрание/ и адвокат. А поводът за това 
злодеяние са спорове между Пещера и 

     На тази дата през 1897 година е убит големият български 
писател Алеко Константинов - Щастливеца, на чието име е 
наречено и нашето училище.
     Последният ден от живота на Алеко Константинов преми-
нава в Пещера. Приятелят му Михаил Такев го кани на 11 май 
– денят на Св. Св. Кирил и Методий да посети Пещера за от-
криването на новото Класно училище. На тържеството ра-
достните пещерци акламират Алеко и даже го носят на ръце. 
Той отсяда в дома на кмета Иван Кьосеиванов, но разглежда 
всички забележителности на Пещера – църквите, училищата, 
Кавака. На стълбището на новото Класно училище, където цял 
ден продължават празненствата, е направена и неговата пос-
ледна фотография. Към 19 часа важните гости тръгват за Па-
зарджик и пещерското гражданство ги изпраща чак до края на 
града. Тук Алеко отново държи реч и обещава да напише 
пътепис “До Пещера и назад” – обещание изпратено с ра-
достни възгласи и ръкопляскане. В с. Радилово, по предло-
жение на Алеко, файтонът спира за да се почерпят със селя-
ните в местната кръчма. Точно тогава кметът Петър Минков 
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Радилово за земи и гори. Естествено 
Михаил Такев е защитавал интересите 
на Пещерската община, освен това той 
и Алеко са известни дейци на Де-
мократическата партия, която е силна 
опозиция на управляващата тогава На-
родна партия, от чиито редици пък е 
кмета на Радилово – Петър Минков. 
Така атентатът придобива политически 
характер и гибелта на Алеко ще остане 
като едно от големите политически 
убийства в България.

     Нос Алеко на Антарктическия остров 
Ливингстън, връх Алеко в планината 
Рила, както и местността и туристичес-
кия център Алеко на Витоша са нарече-
ни на името на големия писател.

Алеко
Иваницов

Константинов
е роден на 01.01.1863 г.

в Свищов.

     Учи в родния си град
и в Априловската гим-
назия (Габрово). За-
вършва средно обра-
зование в гр. Нико-
лаев, Русия (1881) и
право в Новоросийския
университет в Одеса (1885).
Работи в София като съдия, про-
курор, юрисконсулт, адвокат на свободна практика. 
Двукратно уволняван по политически причини. Под-
готвя се за научна и преподавателска кариера в Со-
фийския университет. Посещава международните из-
ложения в Париж (1889), Прага (1891), Чикаго (1893). 
Училищен настоятел, член на Върховния македонски 
комитет, на настоятелството на дружество "Славян-
ска беседа", на Българското народообразователно 
дружество, на Комисията за насърчаване на местната 
индустрия, на Дружеството за насърчаване на из-
куствата, на Музикалното общество, на Театралния 
комитет.
     Инициатор и радетел на организирания туризъм у 
нас. Член на Демократическата партия на Петко Ка-
равелов, в чиито печатни издания сътрудничи. За-
почва писателската си дейност с поезия. Първият му 
запомнящ се текст е пътеписът "До Чикаго и назад" 
(1894), в който описва пътуването си до Америка и 
проследява цивилизационните разлики, като дава 
темпераментна картина на нравите. Талантът му на 
хуморист и психолог проличава и в анекдотичната 
книга "Бай Ганьо", в която създава образ на герой, 
оспорван и до днес, но превърнал се в нарицателно 
име за различни проявления на човешкия и нацио-
налния характер.
     Алеко Константинов е автор на пътеписи за 
красивата българска природа, на разкази, както и на 
множество фейлетони. "Пази, боже, сляпо да про-
гледа", "Разни хора, разни идеали", "Страст", "Чести-
та Нова година!" са емблематични за Алековия граж-
дански патос и за тънкото му чувство за хумор, иро-
ния и самоирония, които го правят четен и до днес. 
Превежда от руски и френски език.

Соня Илиева - 6 в клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

по материали от Интернет

Гробът на Алеко Константинов
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ÈÇÂÚÍÊËÀÑÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

       В училището се проведе кампания по Безопасност на дви-
жението. Включиха се ученици от 1 до 4 клас с рисунки, диа-
лози и съчинения. Бе излъчено радиопредаване на тема „Как 
да стигна безопасно до училище“ от клуб „Училищни медии „
Алеко” с ръководител г-жа Миглена Влахова. На родителската 
среща всеки класен ръководител запозна родителите по тема-
та.
       Благодарим на всички, които се включиха активно!

Спазвайте правилата за движение по улиците!

Безопасността зависи от всеки!

Юлия Косинкова – начален учител

       Надпреварата беше в дисциплините “Бойно 
разгръщане на състезателна пътека” и “400 м ща-
фетно бягане с препятствия”. Показахме отлични 
умения за боравене с пожарникарска техника. Ос-
вен всичко, което научихме за състезанието, раз-
брахме, че най-важното е да бъдем единни, да бъ-
дем задружни, да си помагаме, да бъдем един екип.
       Имаме амбицията догодина отново да участваме 
в клуб „Млад огнеборец”, да бъдем още по-бързи и 
още по-сплотени.

Елеонора Комитова – V а клас

       През тази учебна година ние, шестнадесет ученици от 
Vа и Vб клас, поставихме началото на клуб „Млад огнебо-
рец” в нашето училище.
     На сбирките, които провеждахме всеки месец под ръ-
ководството на г-жа Гуджева, научихме много неща в об-
ластта на пожарната защита, придобихме полезни прак-
тически умения да се грижим за своята безопасност и за 
безопасността на другите. Обучаваха ни старши инспек-
тор Мирослав Колев и главен пожарникар Стефан Чола ков.
       На районните състезания на младежките противопожарни отряди  „Млад огнеборец” на 26 април
2012 г. се представихме достойно и получихме Грамота за участие и успешно представяне. Състезанието 
се проведе на лекоатлетически стадион „Пловдив”. Участваха осем отбора. От нашето училище се със-
тезаваха Ангела Ночева, Елеонора Комитова, Александър Чапарев, Весела Рангелова, Виктория Бозуко-
ва, Ивайла Текелиева, Кристиана Кансъзова, Недялко Дочев, Радина Сапарева, Симона Рангелова, Сте-
фан Пепелянков и Марио Илиев.
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Äåòñêî òâîð÷åñòâî

Малка бяла камбанка.
Напролет се показва,
а децата щом я дръпнат,
тя започва да разказва
колко е красива пролетта.

Що е то?

Ана-Мария Плочева
3 в клас

ЩО Е ТО?

Парашутче снежнобяло,
рано рано се подало
във време запролетяло.

Що е то?

Мартин Христов
 3 в клас

Денем спи, а нощем 
изгрява.
Всички ни тя осветява.
Що е то?

Надежда Безпризванная
3 в клас

Кръвопиец си е той.
Може да се включи в бой.
Пъпка той ще ти направи,
че дори ще се забравиш.
Що е то?

Мила Папаризова
3 в клас

На колесница от цветя
и ярки свежи листа
красавица пристига.
Това е ...

Костадин Григоров
3 в клас

Гатанка ще ви задам.
Всеки да отгатва сам:
Тя е с нежни, топли ръце,
с бяло, хубаво лице.
Тя е мила и добра,
най-добрата на света.
Тя ни учи на А Б В,
цифрички да знаем,
по нотички да пеем.
Коя е тя?

Миглена Кодинова
3 в клас

Жаби хапва за закуска.
Изминава дълъг път.
Като дойде, носи радост
По лицата на децата.
Кой е той?

Александра Шикренова
3 в клас

Бяла камбанка,
зелено бастунче,
За човек е малко,
за мравка е голямо.
От снега се подава,
равнината оживява.
Що е то?

Константин Кънчев
3 в клас

Снежнобяла чашка - щом се покаже, 
шарена става земята.
Що е то?

Елис Ибрям
3 в клас

Момиче с рокля на цветя,
на раменете с птици,
събужда цялата земя
и нежните тревици.

Мартин Лазов
3 в клас

Огнено кълбо се търкулна и 
изяде снега.
Що е то?

Стойчо Ангелов
3 в клас

Снежнобяла мома
в зелена премяна
носи вестта,
че пристига пролетта.
Що е то?

Васил Найденов
3 в клас
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

1.Where did the Romans come from?
a) Italy
b) Spain
c) Germany

2. What is the most famous place where films are made 
called?
a) San Francisco
b) Montreal
c) Hollywood

3. Where do most diamonds come from?
a) South America
b) South Africa
c) Japan

4. What is the most famous building in Australia called?
a) the Brisbane Museum
b) the Wellington Town Hall
c) the Sydney Opera House

5. In the summer the sun shines all day and all night. 
Where?
a) Norway
b) India
c) Spain

6. Which language do more people speak than any other?
a) English
b) Chinese
c) French

7. Which of these was not a famous composer?
a) Bach
b) Mozart
c) Picasso
d) Beethoven

Поля Мандулова -  учител по английски език

Hi smart boys and girls,

Here is another portion of questions for you.

       And you like it, don`t you?

                           What do you think?
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ØÀÕ  ÌÀÒ

БЕЛИТЕ
НА ХОД

ПЕЧЕЛЯТ

Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от бр. 49:
 1. Dd3  2.Цd3  Oc6 

ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

ВЪЛНИСТ ПАПАГАЛ
      Вълнистият папагал е малък папагал. Той обитава по-
сухата част на Австралия и е преживял последните пет 
милиона години в пустинната част на този континент. Про-
дължителността на живота му е 15 години (в домашни ус-
ловия при правилно хранене и подходящи грижи).
      Вълнистите папагали, в своята естествена среда, са 
дълги 18 см и тежат 30-40 гр. Имат светлозелено тяло, 
гърбът им и покривните пера са на черни ивици и жълти 
вълнички.

      Мъжките вълнисти папагали са сред пет-
те папагала, които най-добре имитират чо-
вешката реч.
      Вълнист папагал на име Пук държи 
световен рекорд по най-много думи – цели 
1728. Според неговата стопанка – Камила 
Джордан, той е показал умения за римува- 
не, хумор, дори наченки на общуване.

Алекс Попов, IV в клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

по материали от Интернет
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Ó×ÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ТРУДНИТЕ ДЕЦА
Състезателите

Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на Андрю Фулър „Трудните деца”

    Тези деца имат невероятен дух и биха могли за 
завладеят целия свят или поне вашия дом. Те 
най-вероятно ще преуспеят в бъдеща кариера в 
търговията, политиката или правото. Всяко 
съпрекосновение с тях има потенциал да се пре-
върне в битка.
    Състезателите обичат да се хвалят и не пона-
сят загубите. Второто място за тях е равносилно 
на пълен провал. Упорити са до крайност. Жаж-
дата за победа на всяка цена ги прави безра-
съдни.
    Тези деца може да завладеят света, но може и 
да се окажат самотници – и макар и никога да не 
биха си го признали, често изпитват страх и имат 
доста ниско самочувствие. Когато победата е 
единствения стремеж, загубата е плашеща. Със-

тезателите се стремят да бъдат център на вни-
мание и са зависими от вниманието като от опи-
ат. Помислете защо се нуждаят от толкова вни-
мание и се опитайте да намалите потребността 
им от него.
    Рискът при възпитанито на състезатели е в то-
ва, че родителите неволно влизат в битка за 
власт. Не само че няма шанс да я спечелите, но и 
така ще затвърдите мнението на детето, че в тоя 
свят трябва да си или пръв или никой. Родите-
лите трябва да подходят много хитро.
    Тези деца са несломими, упорити и са готови да 
направят всичко, за да не отстъпят. Ще се пра- 
вят, че не им пука. Ще спорят и ще настояват. Ще 
продължат да се държат по същия начин даже 
когато е против собстените им интереси, понеже 
са напълно обсебени от желанието да излязат 
начело.

Стратегии при възпитанието на състезателите
    Първото, което трябва да осъзнаете, е, че при 
тях последствията нямат никакво значение. Ако 
например кажете на своята дъщеря-състезател-
ка, че й забранявате да излиза, тя ще ви погледне 
в очите с най-упоритото си изражение и ще каже: 
„Не ми пука, накажи ме за колкото си време ис-
каш, в моята стая ми харесва”. Кажете, че й спи-
рате джобните, и тя ще отвърне, че и без това не 
й трябват. Кажете, че й забранявате да гледа те-
левизия за една седмица, и тя ще ви каже, че и 
без това не дават нищо интересно.
    В никакъв случай не влизайте в сблъсък със 
състезателите пред приятелите им. Острото про-
тивопоставяне при тези деца никога не дава доб-
ри резултати. По-скоро използвайте слабите им 
страни. Те често реагират добре на предизвика-
телства. По-добре е да използвате неутрална 
фраза, вместо: „Хайде на бас, че не можеш...”, 
тъй като не трябва да оставяте впечатление, че 
се съмнявате в тях. Ако например искате да на-
карате детето да почисти стаята си, представете 
таза дейност като голямо предизвикателство, с 
което не всяко дете на неговото място би се 
справило. Кажете например: „Кой би повярвал, че 
вече си достатъчно голям, за да успееш да 
подредиш така добре стаята си” или „Повечето 
родители не биха поверили на толкова малко 
дете такава отговорна задача.” По-нататък тези 
предизвикателства могат да се превърнат в със-
тезания на детето със самото него. Вместо да 

сравнявате успехите им с тези на другите, за 
предпочитане е да сравнявате днешните им пос 
тижения с предишните.
    Родителите на състезателните натури често се 
притесняват не само как да направляват децата 
си, но и как да им помогнат да се справят със за-
губата. Случва се след неуспех детето да отказва 
нови занимания, в които не би се справило блес-
тящо. Затова трябва да насърчаваме малкия чо-
век да участва в различни дейности. Ако чуете 
реплики от типа: „Не ме бива по английски” или     
„Много съм слаб по математика”, кажете нещо 
като: ”В тази къща обидите са забранени – вклю-
чително към самия себе си. И без това никой ня-
ма да ти повярва.”
    Стремежът към победа е в природата на тези 
деца. Но игрите не са. Търсете възможности да ги 
ангажирате в дейности, в които няма победител и 
победен: театър, спорт, фризби, пускане на хвър-
чило, физически упражнения. Освен това им по-
кажете как да побеждават благородно без да се 
хвалят и да злорадстват над загубилите.
    Състезателите като цяло нямат проблем с пое-
мането на отговорност. Затова им помогнете да 
се развият като им отделите няколко подходящи 
за възрастта им области на отговорност.



8

ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

       В българския народен календар Гергьовден е 
един от най-големите празници през годината. 
Познат е с имената  Гергевден, Гюрговден, Герги, 
Джурджовдън, както и Хъдърлез, Адрелес, сред 
мюсюлманите. С него започва лятната половина на 
стопанската година, завършваща на Димитровден. 
Значението на Гергьовден като празник на земе-
делците е във връзка с тълкуването на името му, 
което на гръцки значи земеделец. Скотовъдният му 
смисъл е по-късно напластяване.
       Има твърдения, че почитта към Св. Георги идва 
от траките. Според други пък култът е славянски. 
Има и хипотези, че следите му се губят в далечното 
минало на прабългарите от Азия. Църквата също 
много тачи този празник. Свети Великомъченик 
Георги Победоносец е почитан и от християни, и от 
мюсюлмани. Син на богати родители-християни, 
той става страстен привърженик на Христовата 
вяра. Като неин защитник е обезглавен в 288 г. по 

ГЕРГЬОВДЕН

времето на император Диоклетиан. Св. Георги се превръща в покровител на войната и войска-
та. Народни поверия описват Св. Георги като змееборец и драконоубиец.
       В нощта срещу празника българите ходят по поляни да събират роса, с която се замесвот 
гергьовските хлябове. Тази роса има лечебна и магична сила.
       На Гергьовден се меси кравай, който по своята символичност не стои по-долу от бъдниве-
черната боговица. Най-разлчни са погачите: кръсташки, овчарки, колаци и кравайчета или 
специален хляб за Св. Георги, който се прави от невястата на дома. Навсякъде е разпространен 
обичаят на Гергьовден да се коли агне, защото 
къща, която не пролее жертвена кръв на този  
ден, се смята за извън христовата вяра, извън от 
селото.
   Повсеместно е разпространен обичаят на 
Гергьовден да се правят люлки. Те се връзват на 
високо разлистено дърво и момците люлеят 
момите, като това е съпроводено с песни и 
диалози, имащи любовен характер. Окачат се и 
кантари, на които хората се теглят, вярвайки, че 
това е един от начините да бъдат здрави и жиз-
нени през годината.

„Люлка се люля, девойко, люлка се люля,
Та кой се люля, девойко, та кой се люля?
Пена се люля, девойко, Пена се люля.
Йован я люля, девойко, Йован я люля.”

Народна песен

Стоян Христозов - 6 в клас
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

СЪЧИНЕНИЯ ОТ КОНКУРСА,
ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО

      Вратите се отвориха сами. Хиляди неонови 
проблясъци преминаха през погледа ми. За 
първи път влизах в тази библиотека. Тогава го 
видях. Беше малко по-висок от мен. Говореше 
бързо като истински робот. Всички знаеха кой е 
той. Букменът беше мозъкът на библиотеката. 
Той знаеше всичко. Отговаряше на всяко писмо. 
Изпращаше книги, учебници, тестове, а дори и 
музика по скайп.
      Влязох смело напред. Исках много да стана 
архитект. Оставаше ми само един изпит. Бързо 
намерих залата, а после книгите по математика, 
чертежите, рисунките. Бяха истински. Ухаеха на 
хартия. Букменът не ми беше пращал такива. Той 
беше компютър, а пред мен стояха те – 
истинските книжни книги.
      Запрелиствах страниците. Беше различно от 
това да се взираш в компютъра. Минаха часове. 
Чух аларма. Запътих се към изхода. Букменът ми 
пожела успех на изпита. Аз му се усмихнах.       
Прибрах се вкъщи знаещ.
      Знаех, че ще стана архитект.
      На изпита получих отличен.
      Спомних си малката библиотека на училище „
Алеко Константинов” – пълна с книги. От тогава 
до сега библиотеката е част от мен и аз съм част 
от нея. Тя ми дава сила.

Антон Раев - 2 а клас

      Аз си представям библиотеката 
на бъдещето като една светла зала. 
Тя е дълга колкото Гребната база на 
Пловдив и е широка като река Ма-
рица. Тя е като голям осеметажен 
блок. Секциите с книги са високи по 
три етажа. Книгите са електронни, а 
илюстрациите се движат като живи 
на видеозапис. Книгите са много, 
много интересни и вълнуващи: дет-
ски, фантастични, драматични, на-
учни, на най-разнообразни теми. От 
тях ние научаваме много ценни не-
ща, общуваме с нашите любими ге-
рои. 
      Библиотеката на бъдещето е   
най-приятното място.

Радостина Стоева - 2 г клас

КАК СИ ПРЕДСТАВЯМ
БИБЛИОТЕКАТА НА БЪДЕЩЕТО ?

БИБЛИОТЕКАТА Е ЧАСТ ОТ МЕН
И АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ НЕЯ

Антон Раев - 2 а клас

Божидар Кръстев - 2 а клас
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     Библиотеката на бъдещето си пред-
ставям като огромна зала с най-новите 
и мощни компютри на света. Пред нея 
има голям паркинг с електромобили.
     В компютърните зали има много ум-
ни хора. Аз отивам, набирам заглавието 
на книгата, която ми трябва. За главата 
ми се лепват две слушалки и записват 
съдържанието й в мозъка ми. Така на-
учавам всичко за броени секунди. 
     Така виждам аз библиотеката на бъ-
дещето.

Филип Божков - 2 г клас

БИБЛИОТЕКАТА НА БЪДЕЩЕТО

Д Е С Е Т Т Е
НАЙ-ЧЕТЕНИ КНИГИ

В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2011 / 2012 г.

1. Джоан К. Роулинг –
  „Книгите за Хари Потър“
2. Валери Петров – „Пет приказки“
3. Астрид Линдгрен –
  „Пипи Дългото чорапче“
4. Братя Грим – „Приказки“
5. Джани Родари –
   „Приключенията на Лукчо“
6. Станка Пенчева – „Писмата
    на един дакел“
7. Роалд Дал – „Матилда“
8. Марк Твен – „Приключенията
    на Том Сойер“
9. Астрид Линдгрен –
   „Карлсон, който живее на покрива“
10. Карло Колоди –
   „Приключенията на Пинокио“

Благодаря на всички,
които се вкючиха в

различните инициативи,
 посветени на  Международния ден на 

книгата и авторскито право!

Ина Банджакова - библиотекар

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

7 МАЙ - ДЕН НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

      На 7 май 1895 г., на заседание на Руското физико-химическо 
общество в Санкт Петербург, руският физик и електротехник 
Александър Степанович Попов демонстрира за първи път изо-
бретения от него уред за предаване и приемане на електро-
магнитни вълни на големи разстояния без проводник.

Ярослав - 2 г клас

Йоан - 2 а клас
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      Устройството е имало кохерер и електрически звънец с чук-
че, с което са приемани сигнали, излъчени с морзовата азбука. 
Апаратът на Попов давал възможност за първи път да се прие-
мат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и от-
варя пътя към създаването на други радиоустройства, поз-
воляващи практическо използване на радиовълните. От една 
зала на университетската сграда Попов изпраща в друга думите 
„Хайнрих Херц”, които председателят на дружеството възпроиз-
вежда на черната дъска.
      Така името на Хайнрих Херц въвежда безжичното предаване 
на съобщения на разстояние. Именно това, че не само са из-
лъчвани радиовълни, а чрез тях е предадена информация, е 
основата на претенцията Попов да се сочи за откривател на ра-

диото. През 1899 г. той включва към уреда телефонна слу-
шалка и създава възможност за слухово приемане на сиг-
налите.
      През 1907 г., според договор между българското и руското 
правителство, до село Франга (днес Каменар), северно от 
Варна, започва работа първият български безжичен теле-
граф.
    През лятото на 1911 г. на борда на крайцера "Надежда" 
започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 г. влиза в 
редовна експлоатация първата българска брегова радио-
станция до село Франга, която служи за приемане и преда-

ване на телеграми от странство и България. Впоследствие, радиото навлиза в масова употреба и 
в нашата страна, като става едно от основните средства за далекосъобщения.
      Празникът се чества в Русия и Беларус. В България той се отбелязва от 1945 г. като Ден на 
радиото, а от 1968 г. - като Ден на радиото и телевизията.
  клуб „Училищни медии „Алеко”
   по материали от Интернет

Александър Степанович Попов

8 МАЙ - ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

      Българският червен кръст (БЧК) е неправи-
телствена и неполитическа доброволческа ор-
ганизация, част от Международното червено-
кръстко движение. Мисията на Червения кръст 
е да подкрепя заплашените хора при бедствени 
и кризисни ситуации и войни, да извършва 
образователна дейност сред обществото за 
превенция на заболявания, свързани с начина 
на живот (вкл. сексуалния), както и провеж-
дането на курсове за първа помощ сред под-
растващите, спортистите и водачите на мо-
торни превозни средства.
      Първите структури на БЧК са основани вед-
нага след Освобождението почти едновре-
менно и в Княжеството, и в Източна Румелия. 
Българският Червен кръст неведнъж оказва 
помощ на много страни. По време на Руско-
Японската война (1904 – 1905) в Русия са 
изпратени две медицински бригади. Добро-
волци на БЧК помагат на ранените в Първата 
световна война и Балканските войни. По време 
на първата фаза на Втората световна война пък 
организират санитарни влакове и болница на 
Източния фронт.

да се осигури защита на ранените по време на 
война и на хората, които им оказват помощ. В 
ислямските страни лого на движението е чер-
вен полумесец, а в Израел - червена звезда на 
Давид.
     Сред звената на БЧК е и Планинската спа-
сителна служба (ПСС), която осигурява дено-
нощна помощ в планините на туристи, спор-
тисти и местното население.
      Българският Червен кръст е доброволна ор-
ганизация, която е част от Международното 
червенокръстко движение и се ръководи от не-
говите основни принципи: неутралност, хуман-
ност, безпристрастност, независимост, добро-
волност, единство и универсалност. Чрез своята 
мрежа от доброволци в цялата страна БЧК 
подкрепя уязвимите хора в бедствени и кри-

      Емблемата на 
движението е чер-
вен кръст на бял 
фон - цветен нега-
тив на швейцар-
ското знаме. Тя е 
създадена с цел 
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зисни ситуации. Посред-
ством програми за обуче-
ние и дейности в полза на 
обществото допринася за 
облекчаване и предот-
вратяване на страдание-
то във всичките му фор-
ми,  закриля здравето и 

БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ

НЕУТРАЛНОСТ 
      За да запази доверието на всички, Червени-
ят кръст се въздържа да взема участие във 
враждебни действия и никога не влиза в спо-
рове от политически, расов, религиозен и фи-
лософски характер.

НЕЗАВИСИМОСТ 
      Червеният кръст е независим. Националните 
дружества, помощници на държавната власт в 
нейната хуманитарна дейност и подчиняващи 
се на действащите закони в съответните стра-
ни, трябва при все това да запазят своята неза-
висимост, която им дава възможност да дейст-
ват винаги в съответствие с принципите на Чер-
вения кръст.

ДОБРОВОЛНОСТ 
      Червеният кръст оказва доброволна и без-
користна помощ.

ЕДИНСТВО 
      Във всяка страна може да съществува само 
едно дружество на Червения кръст. То трябва 
да бъде достъпно за всички и да разпростира 
своята хуманна дейност по цялата територия на 
страната. 

УНИВЕРСАЛНОСТ 
    Червеният кръст е световно движение, в 
което всички дружества имат равни права и 
задължението взаимно да се подпомагат.
       
 клуб „Училищни медии „Алеко”

по материали от Интернет

живота и осигурява уважение към човешката 
личност.

ХУМАННОСТ 
      Червеният кръст, роден от желанието да 
оказва помощ без дискриминация на ранените 
по бойните полета, се стреми чрез своите 
международни и национални форми на 
проявление да предотвратява и облекчава при 
всички обстоятелства човешките страдания. 
Неговата цел е да закриля живота и здравето на 
човека, както и да изисква уважение към чо-
вешката личност. Той способства за устано-
вяването на взаимно разбирателство, дружба, 
сътрудничество и траен мир между всички на-
роди. 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 
      Червеният кръст не проявява предпочитание 
по отношение на националност, раса, религия, 
социално положение или политически убежде-
ния. Неговият стремеж е единствено да подпо-
мага хората в зависимост от степента на стра-
данието им и да осигури предимство на онези, 
които се намират в най-голяма беда и се нуж-
даят от най-бърза помощ. 

9 МАЙ - ДЕН НА ЕВРОПА

      От 1985 г. до наши дни 9 май се чества като  Ден на Европа. 
Макар за мнозина 9-ти май да е Денят на Победата над фашиз-
ма (от близкото ни минало) истинският повод 9 май да е по-
специален в нашия календар днес е „Декларацията на
Шуман’’ 
      На 9 май 1950 г., Роберт Шуман (по това време
Министър на външните работи на Франция) пред-
ставя своето предложение за създаването на обе-
динение на държавите в Европа, което да отгова-
ря за поддържането на мирни отношения на Ста-
рия континент. Това предложение остава в исто-
рията като „Декларацията на Шуман” и се счита за 
основополагащо на днешна Обединена Европа.
      Денят на Европа е повод за празници и изяви
в по-големите градове и столици. Това е още
един начин хората от различни нации да се чу-
встват обединени европейци.
по материали от Интернет
   
   Жанет Бенин - 3 а клас
   клуб ”Училищни медии”Алеко”
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      Госпожо Топчийска, защо сте избрали 
да се занимавате с химия?
      Не аз избрах химията, а тя ме избра – мен. 
Любимият ми предмет в училище беше мате-
матиката. Бях пленена от магията на числата 
още в началните класове и имах късмета и 
щастието да ме учат много добре подготвени 
учители по математика. Средното ми образо-
вание беше в едно много специално училище в 
гр. Сопот, което подготвяше кадри за военна 
промишленост на България и моята специал-
ност беше “Химия”. За съжаление в послед-
ният курс на обучение не изучавахме мате-
матика.
      Имах добри учители и по химия. Детската 
ми мечта беше да стана учителка, подготов-
ката ми по химия беше отлична и аз избрах да 
кандидатствам в университета тази специал-
ност, защото реших, че няма значение дали ще 
преподавам химия или математика. Имах 
невероятни преподаватели в химическия фа-
култет на Пловдивския университет и  не съ-
жалявам за избора, който направих. Повече от 
20 години имам удоволствието да уча децата и 
това ме прави щастлива.

10 МАЙ - ДЕН НА ХИМИКА
По повод Деня на химика – 10 май репортери от клуб „Училищни медии „Алеко” проведоха

интервю с госпожа Топчийска – преподавател по химия и
помощник-директор в ОУ „Алеко Константинов”.

не само в България, а и по света.
      Има ли олимпиади по химия?
      Всяка година Министерството на образованието, 
младежта и науката организира олимпиада по химия и 
опазване на околната среда, която протича в три 
кръга – общински, областен и национален. Вече трета 
година нашето училище е домакин на областния кръг 

НЕ АЗ ИЗБРАХ ХИМИЯТА, А ТЯ ИЗБРА МЕН
ТОВА Е СЛОЖНА НАУКА,

НО САМО ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА Я НАУЧАТ

      Кой е най-известният химик?
      Отговорът е много труден, защото много са 
известните химици, чиито имена може би и вие 
– малките деца сте чували. Достатъчно е да 
споменем името на Менделеев – той не само е  
известен, той е гениален. Невероятно еруди-
рана личност, откривател на един от основните 
закони в химията и създател на периодичната 
система на елементите. Много скромен като 
човек, но изключителен химик е французина 
Пруст. В историята на химията са останали 
имената на Лавоазие, Ломоносов, Авогадро, 
Кекуле, Бертоле и много други.
      Кой е най-добрият български химик?
      Българската школа по химия е много сил- 
на. Един от известните български химици е 
проф. Асен Златарев. В Българската академия 
на науките, в Софийския университет и в 
Пловдивския университет работят много добри 
химици, които имат признанието за своя труд 

на тази олимпиада. За седмокласници миналата 
година за първи път се организира национален кръг 
на олимпиадата по химия.
      Как се справят нашите ученици на олимпиа-
дата по химия?
      Те се справят блестящо – през последните 15 го-
дини винаги призовите места на олимпиадата по 
химия са завоювани от наши ученици. Тази година до 
областния кръг бяха допуснати 10 ученици от нашето 
училище от явили се 44 (това са половината 
седмокласници). От тях се явиха девет, шестима 
събраха над 75 точки и бяха предложени за участие в 
националния кръг. Националната комисия, която ор-
ганизира олимпиадата избира само 30 седмокласници 
от цялата страна с най-голям брой точки. Двама наши 
ученици попаднаха в тази квота и се явиха на нацио-
налния кръг, който се проведе на 24 март в гр.Варна. 
Борис от 7в е получил 94 точки, а Светлан от 7б клас 
87,5 точки от 100 възможни. Това безспорно е отличен 
резултат и аз много се гордея с тях.
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      Как се справят учениците в часовете по хи-
мия?
      Химията е сложна наука, но само за тези, които не 
искат да я научат. Мисля, че моите ученици се справят 
много добре и очаквам високи резултати на Нацио-
налното външно оценяване по химия в 7 клас.
      Какви професии може да практикувате, ако 
сте завършили специалност “Химия”?
      Химията е наука, която дава знания, необходими 
за овладяването на много професии. Не напразно мо-
же да чуете израза “Животът е химия”. Производ-
ството на лекарства, пластмаси, багрила, препарати 
за растителна защита, минерални торове, преработ-
ката на нефт и нефтени продукти и много други са 
възможни благодарение на науката химия. Ако искате 
да станете лекари и стомотолози също трябва да 
знаете много добре химия.
        Кой Ви е любимият химичен елемент?
      Нямам любими химични елементи, но тъй като   
най-често говоря с учениците си за натрий и хлор, а 
двата елемента образуват готварската сол, едно ве-
щество, без което живота на човека е немислим, това 
са елементите, за които се сещам най-често. Всеки 
химичен елемент е интересен, образува вещества с 
ценни свойства и ако ги познаваме, животът ни може 
да бъде по-лесен. Само невежите хора смятат, че 
химията е тази, която е виновна за замърсяването на 
планетата ни. За това са отговорни хората. Химията 
може да им помага, ако знаят как да използват 
нейните постижения.
      Как трябва да протича според Вас един съв-
ременен час по химия?
      Химията е природна, но и експериментална наука. 
За съжаление нейното преподаване е скъпо и трябва

специален кабинет, ако искаме обучението да 
е съвременно. Нашето училище не разполага 
с такъв кабинет и това създава определени 
неудобства. Въпреки всичко, резултатите на 
учениците показват, че те се справят успеш-
но.
      По какъв начин можем да направим ча-
совете по химия по-интересни?
      В седми клас химията се изучава 2 часа 
седмично първия срок и един час втория   
срок. Ако разполагаме с кабинет по химия и 
достатъчно реактиви и химикали, ако учени-
ците имат възможност по-често да експери-
ментират, то и часовете ще бъдат по-инте-
ресни.

Екатерина Стоянова, III а клас
клуб “Училищни медии”Алеко”

11 ÌÀÉ - ÄÅÍ ÍÀ ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ - ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÈ ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ
      Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солун-
ските братя, са византийски дипломати, християнски ми-
сионери и създатели на глаголицата. На името на Кирил 
е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизи-
рани са като светци за превода и популяризирането на 
Библията на старославянски език (придобил популяр-
ност в неговата руска редакция като църковно-славянски 
език, черковно-славянски език) и разпространяване на 
християнството сред ранносредновековните славяно-
езични народи. Титулувани са като равноапостоли. Обя-
вени са от папата за покровители на Европа. Право-
славната църква ги почита и като едни от светите 
Седмочисленици заедно с техните ученици и последо-
ватели Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

РАННИ ГОДИНИ
      Братята са родени в Солун, Византия, през 9 век в 
седемчленно семейство на високопоставения военен 
управител Лъв и неговата жена Мария. Методий е по-
големият брат и е роден през 815 година; Константин е 
роден през 827 година и чак към края на живота си в Рим 
приема името Кирил.
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      Бащата умира рано и децата минават под попечи-
телството на своя чичо Теоктист, който е влиятелна 
личност в Империята, главен министър и регент на Ми-
хаил III) и с другия регент Варда разработва програма за 
образуването на университета Магнаурска школа. През 
843 година Кирил е изпратен по негова покана в Конс-
тантинопол и започва да учи в престижната Магнаурска 
школа. За Методий чичото съдейства да му се повери 
държавен пост и той е назначен за управител на адми-
нистративна област недалеч от Солун.
по материали от Интернет
       

Екатерина Стоянова, III а клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

Учениците на Кирил и Методий

11 МАЙ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ

По този повод репортер от клуб „Училищни медии „Алеко” проведe кратко интервю с
училищния библиотекар – госпожа Ина Банджакова.

      Госпожо Банджакова, в какво се състои 
работата на библиотекаря?
      Библиотекарят е този, който се грижи за опаз-
ването на плодовете на човешката цивилизация, 
благодарение на което те ще оцелеят и за идните 
поколения.
      Библиотечният труд е не само раздаване и 
записване на книги, а има и още много дейности, 
свързани с него, дейности, също така интересни, 
обучаващи и предизвикателни като работа с раз-
личните каталози, картотеки, подреждане на биб-
лиотечния фонд, контакт с читателите.
      От колко години сте библиотекар?
      От шест години. Преди да дойда тук работих в 
Общинска библиотека, град Горна Оряховица.

ЗА МЕН Е ЩАСТИЕ И УДОВОЛСТВИЕ
ДА ПОМАГАМ НА МАЛКИТЕ ДЕЦА

И ДА ВИЖДАМ НЕТЪРПЕНИЕТО У ТЯХ,
ДА СЕ ДОКОСНАТ ДО

ЧУДНИЯ СВЯТ НА КНИГИТЕ !
      Защо избрахте да се за-
нимавате с тази работа?
      Имах щастието да започна 
работа в библиотека още 
когато бях студентка. Учех 
Книгоиздаване във Велико-
търновски университет „Св. 
Св. Кирил и Методий”. Тъкмо 
завършвах втората година от 
обучението си, когато живо-
тът ми поднесе тази възмож-
ност и аз се възползвах от 
нея. След като завърших 
първата си специалност, се 
записах да уча Библиотечно-
информационни дейности. 
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Вече бях сигурна, че тази професия ми харесва и 
искам да се посветя на нея. Работата ми е дина-
мична и разнообразна, дава ми възможност да 
контактувам с децата и да им помагам. Освен то-
ва сред книгите всеки ден научавам нещо ново и 
обогатявам своята компетентност, за да мога да 
бъда от полза на своите читатели по най-добрия 
начин.
      Бих искала да използвам възможността, да 
поздравя за празника бившите си колеги от биб-
лиотеката в Горна Оряховица. Те също четат на-
шия вестник. Благодарение на тяхната подкрепа 
натрупах ценен опит в упражняването на профе-
сията. Винаги ще им бъда признателна за това! 
      Родом сте от Горна Оряховица. Какво ви 
доведе в Пловдив?
      Родена съм в град Велико Търново и голяма 
част от детството ми премина там. Семейството 
ми се установи в Горна Оряховица, където 
завърших средното си образование. В Пловдив 
живея, откакто се омъжих през 2009 година.
       Коя Ви е любимата книга?
   Любимата ми детска книга е „Патиланско 
царство“ на Ран Босилек, а от книгите за въз-
растни най-много харесвам „Шоколад“ на Джоан 
Харис. 
      Забелязал съм, че знаете имената на по-
вечето деца. Как успявате да ги запомните?
      Запомням лесно имената на най-редовните 

читатели. Това са тези, които посещават биб-
лиотеката почти всеки ден. За останалите е дос-
татъчно да ми кажат името и класа си, за да на-
меря читателските им карти за секунди, тъй като 
те са подредени в строг азбучен ред.
      Харесва ли ви да работите в училищната 
библиотека?
       За мен е щастие и удоволствие да помагам на 
малките деца и да виждам нетърпението у тях, да 
се докоснат до чудния свят на книгите!

Венелин Колев - 3 а клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

ХОРОСКОП

рита топката на кучето, без да пропуска и един удар – нещо, от което много се дразните. Тър-
пение и само търпение, това трябва да стане най-силната ви черта. Децата близнаци още в  
най-ранна възраст леко усвояват езиците. Изучаването на музикален инструмент пък ще им 
помогне да развият упоритостта си. При децата Близнаци всичко се получава и си идва на мяс-
тото, нужно е само да се постараят малко повече.
      Благодарение на своята подвижност и добра реакция много близнаци стават добри спор-
тисти. Изобщо, родените под този знак, обичат да играят.
      Предоставяйте им повече храна за ума – тези стихийни натури се нуждаят от нея. Така на-
пълно ще се насладите на общуването с вашето дете Близнак. Ако подозирате че вашия дребчо 
фантазира прекалено много, не се притеснявайте, а просто го помолете да си записва исто-
рийките. Това може да е полезно за него.
      Децата близнаци са много съобразителни, затова не ги лъжете. И не ги принуждавайте, за-
щото ще се научат да лъжат. Опитайте се да се държите с тях, като с равни, така няма да 
загубите авторитет в техните очи и ще бъдете истински приятели.

Екатерина Стоянова - 3 а клас, Клуб „Училищни медии ”Алеко”
по материали от Интернет

     Детето Близнаци
      Децата Близнаци са живи, шумни и остроумни. Осигурете 
им повече пространство за движение и много от всичко, кое-
то искат да знаят. Но не очаквайте, че дълго ще бъдат от-
дадени на едно и също нещо. Търпението не е силна черта на 
Близнака. Той бързо изчерпва заниманията си и лесно може да 
го налегне скука.
      Обикновено децата близнаци са многостранни и сръчни, 
затова не се учудвайте ако детето ви прояви способност да 
прави заедно няколко неща на веднъж. Например – да гледа 
телевизия, да слуша музика, да чете книга, да разговаря, да 
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ÎÕÐÀÍÀ

       Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД.
През изминалата сед мица няма регистрирани инциденти.

Дежурни класове за седмицата са:
4в клас – класен ръководител: 3. Христова
6г клас – класен ръководител: С. Милева

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
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òaçè ceäìèöa
c ïoæeëaíèe ça

çäpaâe è êúcìeò.

aleko-online@oualeko.com
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:


