
Седмичен план
за периода 13.12. до 17.12.2010 г.  

понеделник Благотворителен коледен базар – през цялата  
13.12.2010 г.  седмица – Vв клас                                         Отг.: Д. Генчева

   12.30 ч. Занятие по програмата „Лайънс Куест” 
   с ученици  от 5 г клас                               Отг.: Л. Топчийска

   Дежурни класове за седмицата са:
   4 а клас – кл. р-л В. Делчева
   7 в клас – кл. р-л Н. Велева          Отг.: дежурни учители 

вторник 12.30 ч. Репетиции по групи
14.12.2010 г.                                                          Отг.: ръководители по групи

   Попълване на книгата за лекторските часове
   до 23.12.2010 г. включително

                                                                                         Отг.: преподаватели

Сряда 12.30 ч. Среща на Ученическия парламент
15.12.2010 г.                                                                                    Отг.: З. Петрова                                          
Четвъртък                     
16.12.2010 г.                                                                   

Петък Генерална репетиция за Коледния концерт 
17.12.2010 г.                                                                                     Отг.: Л. Топчийска

   Инструктаж от класните ръководители на дежурните
   ученици за следващата седмица:
   4 б клас – кл. р-л Н. Търева
   6 а  клас – кл. р-л Л. Парапанова

Бр. 7, година 1 ‒ 13 декември 2010

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

е-вестник на ОУ •Алеко Константинов•

www.oualeko.com

ВИЗИТКА

Преподавател  по математика и инфор-

мационни технологии в ОУ „Алеко Кон-

стантинов” от  2007 г. 

Завършила висше образование, специал-

ност Математика и информатика в ПУ 

„Паисий Хилендарски” Пловдив.

Член на издателския екип на информацио-

нен е-вестник „Алеко – онлайн”.

Десислава Радионова 

Радионова 

РуБРики:
  училищно планиране
   Отг. Здравка Петрова

  Здраве
   Отг. Мария Аджарова

  Библиотечно-   
 информационен център

   Отг. Таня Пилева

  Празници
   Отг. Таня Пилева

  Дежурство
   Отг. Дежурен учител

  училищен живот
   Отг. Десислава Радионова

  коментари
   Отг. Лилия Топчийска

  Представяме ви ....
   Отг. Таня Пилева

  Референдум
   Отг. Гергана Стоицова

Училищно планиране
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(продължава на 2 стр)

С любезното съдействие на г-жа Людмила Тиберова – управител 
на център „Детско царство“ – Пловдив, ул. „Княз Церетелев“ 11 в  
Резиденция „Старият град“

ЗДраВе

Здравей, мило дете,

Днес ще ти представя данни за 
броя на населението на света:

✧ 1801 г. –  населението на 
света е 1 милиард

✧ 1925 г. –  2 милиарда
✧ 1959 г. – 3 милиарда
✧ 1974 г. – 4 милиарда
✧ 1986 г. – 5 милиарда
✧ 2000 г. – 6 милиарда.
Всеки от нас има собствен дом, 

а всички ние живеем заедно на 



БиБлиотечно-информационен цент ър
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планетата. Какво обаче се получава? Къде отива бок-
лукът, който „произвеждаме” всеки ден?

Знаеш ли, че изсичането на горите е причина за 
около 20% увеличаване на СО2 в атмосферата за годи-
на. Или че можеш да напълниш най-голямото езеро в 
България с боклука, който изхвърляш само за 8 месе-
ца. 115 милиарда листа хартия се използват годишно 
за лични компютри. Това са само част от потресава-
щите факти от заобикалящата ни среда, за които ние 
дори не се замисляме.

· А какво правим за нашата планета?
· Какви коли караме? 
· Къде изхвърляме боклука си?
· Какви крушки светят в домовете ни? 
· Колко дълго си вземаме душ? 
· Колко листа хартия разпечатваме на принтера?
Ако всеки човек на тази планета си зададе тези 

въпроси и промени поне малко начина си на живот, 
бихме могли да запазим водата в езерата и реките, да 
прочистим въздуха, който дишаме, да спасим горите 
и дивите животни и да оставим една по-чиста планета 
на нашите деца.

·   Хартиени или найлонови торбички? Това е много 
стар въпрос и дойде време да го разгледаме.

Излeзлите от употреба компютри и други елек-
трически уреди са един от най-големите екологични 
проблеми. Всяка година човечеството създава между 
20-50 милиона тона отпадъци от електронно оборуд-
ване (е-отпадъци). Само в Китай се изхвърлят около 4 
милиона компютри годишно. В обикновените депа за 
отпадъци в САЩ попадат 70% от всички изхвърлени 
компютри и монитори.

ЕС произвежда 1.3 милиарда тона отпадъци годиш-
но. Това прави по около 3.5 тона на човек от населе-
нието, а 40 милиона тона от отпадъците са опасни за 
околната среда.   

Вероятно си забелязал, че зеленото е навсякъде в 
наши дни – в новините, в политиката, в модата, дори в 
технологиите. Всекидневно ни предлагат идеи как да 
“живеем зелено”. Можем лесно да започнем от малки 
ежедневни неща – да преминем към органични храни, 
да завъртим термостата надолу, да рециклираме, да 
се движим без коли, без да мислим как нашите дейст-
вия се отразяват на глобалната картина, да купуваме 
по-малко – да се ограничим в потреблението. Когато 
пиша това, ми става смешно, защото колкото и да е 
умен човекът, трудно се „преборва” със себе си. Какво 

имам предвид? Съвременното общество е ориенти-
рано към потребление, потребление, потребление...
Имам чуството, че независимо от световната и нашата 
криза, пазаруването отдавна се е превърнало в спорт. 
Всички тези продукти се развалят, чупят, повреждат 
след време или най-малкото опаковката им тежи кол-
кото самия продукт. И ...отива на „световния боклук”.

И поради тези причини глобализацията направи 
света по-маломерен, а  все по-трудно виждаме как 
живота на хората (и растенията, животните и еко-
системите) навсякъде са тясно свързани една с друга. 
Така че производството на играчки в Китай може да се 
отрази на качеството на живот в Европа; пестицидите, 
използвани в Аржентина, могат да повлияят на здра-
вето на хората в САЩ; и емисиите на парникови газо-
ве в Австралия могат да повлияят на намаляването на 
тропическите гори в Бразилия.

Истината е, че всяко дребно нещо, което пра-
вим всеки ден, има влияние върху планетата – в 
положителен или негативен смисъл. 

Хубавото е, че като отделни индивиди имаме сила-
та да контролираме голяма част от избора си, следо-
вателно и въздействието, което създаваме – от това 
къде живеем, до това какво купуваме и ядем, от това 
какво използваме за осветление в домовете си, до това 
къде почиваме, как пазаруваме и гласуваме – всичко 
може да има глобално влияние. Например знаеш ли, 
че 25 на сто от западните фармацевтични продукти са 
получени от фауната в Амозонските тропически гори? 
А по-малко от 1 процент от тези тропически растения 
са изследвани от учени? Тези цифри ни показват, че 
всички ние имаме едно огромно и растящо лично 
участие в “здравето и жизнеността” на места близки 
или далечни. В допълнение към опазването на биоло-
гичното разнообразие, (вдъхновяващо фармацевтич-
ните открития), и горите също  намаляват драстично 
въглеродните емисии във въздуха. От полза на всички 
ни е да запазим нашите диви местности живи.

Възприемането на един екологичен начин на жи-
вот не само спомага запазването на екваториалните 
гори, той може да подобри здравето ни и в крайна 
сметка да подобри общото качество на живот.

Помисли, мило дете, какво може да бъде твое-
то участие в опазването на планетта ни и ми пиши: 
julipeeva@abv.bg.

С поздрав: д-р Юлия Пеева

През тази седмица се проведо-
ха два урока в библиотеката: 

Единият – във ІІа клас. Децата 
сами пожелаха това занятие, за да 
представят читателските си днев-
ници, създадени с много старание 
след предишното им посещение в 
библиотеката. Заедно избрахме 
трите най-красиви и добре воде-
ни дневници, които получиха на-

гради.
Вторият урок беше с ІІІв клас на 

тема: „Как са подредени книгите в 
библиотеката. Що е каталог? Ви-
дове каталози. Каталогът в нашата 
библиотека”. 

Най-напред припомнихме на-
ученото от миналата година за 
елементите на книгата, за избора 
на четиво и какво ни помага, за 

да го направим по-лесно. Децата 
научиха, че книгите са подредени 
по отрасли на знанието, отделно 
за възрастни и деца, а също, че 
книгите за ученици до четвърти 
клас са отделени от тези за по-го-
лемите. Вече знаят, че това се на-
рича систематично подреждане 
на книгите.

(продължава на 3 стр)
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Спряхме се на определението 
за каталог, на основните видове 
каталози и по какъв признак се 
търсят книги в тях, как изглежда 
описанието на книгата и неговите 
особености. Накрая имаха въз-
можност да се запознаят с елек-
тронния каталог на нашата биб-
лиотека, неговите особености и с 
какво може да им бъде полезен.

През седмицата бяха подреде-
ни три изложби от книги по повод 
паметни дати:

136 години от излизането на 

първи брой от вестник „Знаме” на 
Христо Ботев в Букурещ (1874 – 
1875); 

175 години от рождението на 
Николай Павлович, виден въз-
рожденски художник, един от 
най-значителните български пор-
третисти; 

132 години от полагане на-
чалото на Софийската публична 
библиотека – сега Народна биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий” 
в София, Национална бибилиоте-
ка на България.

Библиотеката изказва сър-
дечна благодарност на всички 
учители, служители, учени-
ци, родители и приятели на 
училището, подарили книги 
за обогатяване фонда на учи-
лищната библиотека - общо 
111 тома от началото на тази 
година.

Благодаря ви!

Таня Пилева – библиотекар

праЗници

МежДунаРоДни Дати

14 декември
Ден на ветеринарномедицинските специалисти. 
Отбелязва се от 1993 г. в деня на приемането през 
1897 г. на Закон за санитарноветеринарната поли-
ция, с което се поставя началото на Ветеринарноме-
дицинската служба в България.

18 декември
Международен ден на мигранта. Отбелязва  се 
по инициатива на ООН по повод приемането през 
1990г. на Международната конвенция за защита на 
правата на работниците-мигранти и на членовете на 
техните семейства.

19 декември
 Международен ден на сътрудничеството юг– юг. 
Обявен с резоюция на Общото събрание на ООН от 
23 декември 2003 г. На този ден Общото събрание 
на ООН одобрява Плана от Буенос Айрес за разви-
тие и техническо сътрудничество между развива-
щите се страни.

ПаМетни Дати

14  декември
115 години от рождението на Пол Елюар (1895 – 
1952), френски поет. 
135 години от рождението на Добри Христов (1875 
– 1941), български композитор и музиковед. 
55 години от приемането на България за член на 
Организацията на обединените нации. 
През 1911 г. Норвежкият изследовател Руал Амунд-
сен с четирима спътници пръв достига Южния по-
люс.

15 декември
75 години от смъртта на проф. Васил Златарски, из-
вестен български историк-медиевист

16 декември  
240 години от рождението на Лудвиг Ван Бетовен 
(1770 – 1827), немски класически композитор. 
235 години от рождението на Джейн Остин (1775 – 
1817), английска романистка

ПРаЗниЧен каленДаР

Свети МоДеСт Свети Модест е християнски 
светец. 

Роден е през 537 г. в град Се-
вастия Кападокийска, в Мала 
Азия. Родителите му починали 
когато бил само на 5 месеца. Бил 
е настоятел на обителта на свети 
Теодосий Велики, основата през 4 
век, в Палестина.

През 614 г. персийският цар 
Хозрой Втори предприема опус-
тошително нашествие в Сирия и 
Палестина с цел да изтреби хрис-
тияните. Йерусалимският патри-
арх Захарий заедно с много хора 

са взети в плен. Избити са 90 000 
християни и са разрушени хрис-
тиянски храмове. В това време на 
свети Модест е поверено упра-
влението на Палестинската църк-
ва. Той събира грижливо останки-
те на избитите монаси и с почести 
ги полага в гробница. Възстановя-
ва гроба Господен, както и Голгот-
ския и Витлеемски храм.

Достига дълбока старост, като 
умира на 97 години на 18 декем-
ври 634 г.

Православната християнска 
(продължава на 4 стр)
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църква почита светеца на 18 декември. Свети Модест се тачи 
предимно в Пиринския край, Родопите и Странджа. Според 
народните вярвания Свети Модест, наравно със Свети Ге-
орги, се явява покровител на земеделци и овчари, на едрия 
впрегатен добитък. Преданието разказва, че именно той 
научил хората как да впрягат воловете и да орат нивите. 

Точно в среднощ преди празника се подновява квасът. 
Месят се нечетен брой обредни погачи от чисто пшеничено 
брашно. Отгоре се окрасяват с Просфорник – дървен печат 
с кръст и инициали. На деня се освещават църкви. 

Жените раздват погачи за здраве на домашния добитък. 
Раздава се и варено жито. 

Онази част от хляба, която е украсена с просфорник, се 
слага в кърмата на животните. 

Който има болно животно, оставя пред иконата на св. 
Модест метални изображения на заболялото животно. 

Мъжете не бива да впрягат добитъка, за да е здрав през 
годината.

Таня Пилева – библиотекар

ДежУрстВо 

През седмицата дежурни класове бяха: 
 4в клас с кл. р-л Гергана Стоицова
 7б клас с кл. р-л Стела Куртева

Дежурните ученици изпълняваха отговорно 
своите задължения.

Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:
начален курс 
1а клас с кл. ръководител Виктория   
              Стойнова
1б клас с кл. ръководител Мариана   
              Чалъкова
Среден курс
7а клас с кл. ръководител Мария Николова
5б клас с кл. ръководител Юлия Ковачева

Училищен жиВот

уЧеБна РаБота

При голям интерес премина 
урокът по ЗИП география в 7в клас 
на тема: „Да посрещнем гости от 
Азия”. Един нестандартен и нетра-
диционен урок.

Предварително фор-
мираните екипи от уче-
ници представиха бита 
и културата на Япония, 
Индия и Монголия, а 
останалите учени-
ци от класа под-
готвиха въпро-
си към всеки 
екип.

М а р и я 
Пънева и 
Благовест 
Герев, в 
ролята на 
гости от Япо-
ния, бяха облечени 
в национално об-
лекло – кимона и 
със специално на-
правени прически. 
Те поздравиха на 
японски и подне-
соха на присъст-
ващите подаръци 
– хартиени фигур-
ки – оригами. 

Мария описа типичните япон-
ски ястия и демонстрира чайна 
церемония. Показа как се под-
реждат цветята според японската 

традиция икибана.
Благовест разказа накрат-

ко за Япония, като наблегна на 
най-разпространените спорто-

ве – сумо, джудо. Демонстри-
ра познание по японски 

език с броене на чис-
ла. Активно бе учас-
тието на публиката в 

чайната церемония.
Емилия Къндева 

представи бита и 
културата на насе-
лението на Мон-
голия. Облечена 
в типично облек-
ло, тя разказа за 
трудния живот 
на монголците-
номади, живеещи 
в юрти в степите 
и пустинята Гоби. 

Показа големи поз-
нания на езика, назо-
вавайки предмети на 
монголски.

Златина Върбано-
ва и Елеонора Анге-

лова бяха послани-
ци на Индия 
и поздрави-
ха на хинди. 
Облечени в 
традиционна-
та горна 
дреха на 
жените, те 
о п и с а х а 
начина на 
обличане и 
носене на  
„сари”. 

Златина разказа интересни 
обичаи в индийското семейство.

Елеонора представи постиже-
нията на стопанството на Индия 
чрез табла.

Госпожа Букович, която при-
съства на  срещата, поздрави 
учениците и направи снимки за 
спомен с пожелание за нови ори-
гинални срещи с други страни.

        Недялка Атанасова – препода-
вател по география и икономика

уРок По геогРафия в СеДМи клаС
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19 МатеМатиЧеСки туРниР 
„ЧеРноРиЗец ХРаБъР“

И през тази година продължи традицията за 
много добро представяне на наши ученици на 
математически състезания. 

На 19 математически турнир  “Черноризец 
Храбър” седмокласникът нако начев от 7в 
клас се класира на ІІІ – то място, за което полу-
чи грамота и Сертификат за постигнати високи 
резултати на състезанието.

Отклонения в поведението, 
дори ако бременните майки полз-
ват активно мобилни връзки.

Мобилните телефони оказват 
негативно въздействие върху 
поведението на децата, твърдят 
учени от Калифорнийския уни-
верситет – Лос Анджелис. Те са из-
следвали 28 хиляди деца, от раз-
витието им в утробата на майките, 
та чак до седемгодишна възраст. 

Оказва се, че ако бременните 

майки са говорили интензивно по 
мобилния телефон, техните деца 
имат проблеми с поведението с 
40% по-често, отколкото децата, 
чиито майки не са се увличали по 
мобилните връзки, предава АФП.

Вероятността от възникване на 
отклонения в поведението се уве-
личава до 50%, ако самите деца 
ползват активно мобилни телефо-
ни, установява изследването. 

Преди две години същият екип 

телефоните вРеДят на Децата

от учени проведе подобно из-
следване, резултатите от което 
бяха още по-тревожни.

Но в проучването тогава участ-
ваха два пъти по-малко деца. 
Учените са предпазливи да правят 
окончателни изводи за влиянието 
на мобилните телефони. Но изне-
сените резултати са обезпокои-
телни за здравето на децата.

по  материали от 
http://www.infobulgaria.info

иЗвънклаСни ДейноСти

                                                   Коледно настроенИе

Учениците от 1а клас благодарят на своите родители, които ги зарадваха с чудесна 
коледна украса! Учебната ни стая стана по-уютна, потопихме се в магията на идващите 
празници и с още по-голямо желание ще се учим и творим!
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Детско творчество

УчИлИщен парламент

Изтече обявената от Учени-
ческия парламент акция „Дар за 
моето училище”. Благодарим на 
всички ученици, класове, учители 
и родители, които се включиха и 
дариха труд, време и средства, за 
да бъде нашето училище по-уют-
но, красиво и приятно. Във всеки 
брой на училищния електронен 
вестник до Коледа ще ви пред-
ставяме дейностите и творбите, с 
които участвахте, но сега ги вижте 
всички:

Христина Стоилова Vв клас

гергана топалова ІVа клас

илиана тонева ІVв клас

• Родителите на децата от 1 а 
клас ремонтираха класната си стая.

• Родителите на Мия Томова от 
4 в клас подариха три коркови 
табла;

• Учениците от 3 б клас Ани 
Нейчева, Екатерина Иванова, 
Кристина Минкова и Елена Ман-
джаджиева изготвиха чудесно 
екологично табло-макет за възду-
ха, а Александра Генева от същия 
клас изработи уникална къща от 
есенни листа;

• Никола Панайотов, Вероника 
Кривошиева и Моника Василска 
от 3 в клас изработиха глинени 
съдове за училищния музей, а Бо-
рис Добрев от същия клас – макет 
от текстилни материали;

• Изложба от рисунките на Ма-
рия Палкова, Моника Василска, 
Стефан Дюлярски, Вероника Кри-
вошиева, Маргарет Аверина и 
Александра Николова от 3 в клас 
на тема „Моето училище”;

„ДаР За Моето уЧилище”

(продължава на 7 стр)



• Учениците от 2 а, 2 б и 2 в клас 
изработиха визитки на класовете 
под формата на табла с дървото 
на приятелството и табло на тема 
„Пловдив – древен и вечен” от 2 а 
клас;

• Учениците от 2 в клас пода-
риха на своето училище релефна 
географска карта, карта на исто-
рическите забележителности и 
табло за забележителностите на 
Пловдив;

• Илияна Тонева и Веселина 
Стоименова от 4 в клас изработи-
ха табло за планетите от слънче-
вата система, а Виктория Шиндова 
от същия клас подари прекрасно 
табло за забележителностите на 
нашия град;

• Учениците от 5 в клас се вклю-

Задълженията на учениците като участници в 
учебно-възпитателния процес са регламентирани 
в Правилника за прилагане на закона за народната 
просвета и Правилника за дейността на училището. 
В началото на всяка учебна година класните ръково-
дители запознават учениците в часа на класа и ро-
дителите на родителските срещи с правата и задъл-
женията, произтичащи от нормативните документи. 
Няма да коментираме всички задължения на учени-
ците, но ще се спрем на две от тях, които най-често 
водят до конфликтни ситуации. Практиката показва, 
че често децата забравят своите задължения. В ред-
ки случаи се налага и на родителите да се припомня 
какво могат и какво не могат да правят учениците 
в училище. Най-често възникват конфликти, когато 
учениците носят в училище ненужни пособия, ценни 
предмети, вещи и спортни принадлежности (футбол-
ни топки), които не се изискват за учебните занятия 
и не са свързани с учебния процес. Неспазването на 
това правило, освен че нарушава реда в училище, 
може да доведе и до изгубване на предметите. Пос-
ледното винаги е свързано с неприятни преживява-
ния от страна на децата, а учителите са поставени в 
ролята на разследващи органи. Добре е родителите 
да контролират вещите, които носят децата в учили-
ще и да се намесват, когато детето настоява да вземе 
със себе си любима или скъпа играчка. 

В Правилника за дейността на училището се ре-
гламентира забраната за ползване на мобилни те-
лефони и други технически и електронни  средства 
по време на учебен час без разрешение на учителя. 
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чиха в проект на МОМН за издир-
ване на информация за истори-
ческите личности, чиито имена 
носят улиците в района на нашето 
училище и ги подредиха в тема-
тична изложба от постери;

• Учениците от 5 г клас органи-
зираха с помощта на своите роди-
тели благотворителен базар, кой-
то се състоя на 03.12.2010 г.

• Учениците от 1 в клас сами 
и с помощта на своите родители 
изработиха 50 уникални колед-
ни картички, с които ще зарадват 
всички служители на ОУ „Алеко 
Константинов”;

• Учениците от петите класове 
с изработени от тях дидактични 
материали за работа в часовете 
по история: табла, тестове и други 

нагледни средства.
• С материали за училищния 

музей се включиха: 

Теодора Иванова 5 а клас –
 „ Кулата на Перперикон”;

Надежда Кавръкова 5 г клас – 
„Славянски воин”

Стела Гечева 5 г клас –
 „Българска носия”

Мария Щърбева 5 г клас – 
„Облекло на тракийска девойка”

класовете, участвали най-ак-
тивно в акцията, са:

1 в клас, 3 б клас, 3 в клас,
 4 в клас, 5 в клас и 5 г клас
                                            

 Здравка Петрова – 
педагогически съветник

Коментари

ЗаДължения на уЧениците

Наблюденията ни показват, че почти всяко дете раз-
полага с мобилен телефон, често и доста скъп. Рядко 
се случва в часовете на някое от децата да позвъ-
ни телефона. Прави впечатление, че много от уче-
ниците, особено в началния етап често разговарят 
с родителите си по време на междучасие. По наше 
скромно мнение това не винаги е добро решение по 
две причини. Първата причина се отнася до вредно-
то влияние, което оказват мобилните телефони вър-
ху детския организъм. Втората причина е свързана 
с ролята на родителя и учителя за формирането на 
социални умения у децата. Най-често те звънят на 
родителите си, когато смятат, че не могат да се спра-
вят сами с възникнала в училище ситуация. Тогава 
родителят, който не е свидетел на случката, изпада 
в паника или взима прибързани и понякога грешни 
решения. Добре е родителите, които имат възмож-
ност да осигурят мобилен телефон на детето си, за 
да са спокойни за това, че винаги имат връзка с него. 
В същото време децата знаят, че учителите винаги са 
с тях и могат да им помогнат да излязат от трудната 
за тях ситуация. Реакцията на учителите във всички 
случаи ще бъде по-бърза и по-адекватна, защото той 
е физически по-близо в конкретния случай до дете-
то. Изрично искаме да подчертаем, че училището не 
носи отговорност за опазването на телефоните.

Задълженията на учениците са регламентирани в 
чл.135, ал.1, т.7 от ППЗНП и чл.73,ал.1, т.7 и чл.74, ал.1, 
т.9 от Правилника за дейността на училището. 

Лилия Топчийска – помощник–директор УВД
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теМа С ПРоДължение:            акция    „ДаР За Моето уЧилище”

„Дар за  моето  училище” – ІІа клас

Учениците от 2а клас иэготвиха про-
ект на тема: „Моят роден град Пловдив 
– древен и вечен“ эа часовете по околен 
свят. Запоэнаха се с историята и эабеле-
жителностите на града. Ваня, Екатерина, 
Екатерина, Емил, Жанет и Русен се вклю-
чиха с проектите си в акцията „Дар за мо-
ето училище”. 

 Елиана   Щерева –
 кл. ръководител на ІІа клас

„Дар за моето училище” – Vг клас

На 3 декември, ние, учениците от 5г клас, с класен 
ръководител г-жа Силвия Милева, с изключителен 
ентусиазъм, отговорност и любов, успешно се вклю-
чихме в акцията „Дар за моето училище”. 

1. На организирания  от нас базар  представихме 
ръчно изработени предмети и още в 9.30 щандът 
беше отворен за първите си клиенти. Трудът и стара-
нието ни бяха  възнаградени и до 13.30 часа събрах-
ме 342 лв. Средствата   дарихме на училището, като 
с тях ще подпомогнем  построяването на две нови 
класни стаи над физкултурния салон.

 2. За да се подобри комфортът и в класната ни 
стая, с помощта на родителите дарихме: шкаф – на 
стойност 120 лв.; бяла дъска – на стойност 192 лв. и 
стенен часовник – 15 лв. Така средствата от цялото 
ни участие до сега  възлизат на стойност 669 лева. 
Едно наистина  успешно начало, което, надяваме се, 
ще има своите последователи и сред другите класове.

Преживените емоции, огромният ентусиазъм и 
активното ни участието  в благотворителната акция 
„Дар за моето училище”  ни дават право с годост да 
се наричаме достойни ”АЛЕКОВЦИ”.

Надя Кавръкова и Мими Лазарова от 5 г клас



   Върху самотна скала – там, къ-
дето източните склонове на Родо-
пите плавно се спускат към пло-
дородните земи на тракийската 
низина, се намира Асеновата кре-
пост. Оцеляла през превратности-
те на времето, обвеяна от ветрове 
и легенди, кацналата върху отвес-
ния рид крепостта стои изправе-
на като страж в предверието на 
планината. Някогашната твърди-
ната е имала стратегическа роля 
за отбраната на българските земи 

от чужди нашественици. Днес тя е 
сред най-интересните и посеща-
вани средновековни паметници 
у нас.

Първи писмени сведения за 
нея се намират в устава на Бач-
ковския манастир, който е наре-
чен „укрепеното селище Петрич“. 
Крепостта претърпява няколко 
строителни периода, като най-
значителен е този от ХІІІ в., дело 
на цар Иван Асен ІІ.

Асеновата крепост е притежа-
вала собствена армия и админи-
страция. Превзета е от кръстоно-
сците по времето на Третия кръс-
тоносен поход, а при падането на 
България под османско иго, кре-
постта в голяма степен е разру-
шена. Църквата „Св. Богородица 
Петричка“ е единствената изцяло 
запазена сграда. През 1991 г. след 
завършването на цялостната рес-
таврация на църквата тя започва 
да функционира като правосла-
вен храм.

Посещението на Асенова кре-
пост е чудесна възможност да 
разгледате и околностите на Асе-
новград. Славещ се като важен 
религиозен и културен център на 
България, Асеновград е приютил 
5 манастира, 15 църкви, 58 парак-
лиса, исторически музей, етног-
рафски музей, палеонтологичен 
музей и винарски музей.   

Зорка Христова – 
начален учител

аСенова кРеПоСт
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неПовтоРиМи кътЧета от БългаРСката ПРиРоДа

З Н А Е Т Е Л И Джон ленън – 
30 години от убийството му

Убийството на Джон Ленън в една 
декемврийска нощ в Ню Йорк преди 
30 години го превърнща в легенда 
и символ на една епоха. На него са 
посветени различни филми и биогра-
фии.

Бившият член на „Бийтълс”  е паци-
фист, женен за японската художничка 
Йоко Оно, грижовен баща на сина им 
Шон, когато е убит с четири куршума в гърба на 8 
декември 1980 г. пред Дакота Билдинг, луксозното 
му жилище в Сентръл Парк. Той току що е навършил 
40 години и щеше да стане на 70 на 9 октомври тази 
година.

Убиецът Марк Дейвид Чапман, млад мъж с психи-
чески проблеми, който по това време е на 25 години, 
се призна за виновен, заявявайки, че искал да при-
влече вниманието върху себе си. Осъден на доживо-
тен затвор с неотменима присъда от 20 години, той 
все още се намира в затвора Атика в северната част 

на Ню Йорк. На шест пъти му беше 
отказвано освобождаване под гаран-
ция, последния път през септември 
тази година.

Йоко Оно се противопоставя на 
освобождаването на убиеца поради 
опасения за собствената ù и на сина 
й Шон Ленън (35 г.) сигурност. Всяка 
година феновете се събират на 9 ок-

томври и на 8 декември в сектор на Сентрал Парк, 
наречен „Strawberry Fields”, по името на песента на 
„Бийтълс” „Strawberry Fields Forever”. Централна мо-
зайка носи надписа „Imagine” (1971 г.) по името на 
една от най-известните песни на Ленън след раздя-
лата на „Ливърпулската четворка”.

„Всичките ми студенти знаят „Imagine”, песен, ко-
ято може да чуете в асансьора или в зъболекарския 
кабинет” – отбелязва Робърт Томсън, професор по 
поп култура в университета в Сиракуза. „Апогеят 

(продължава на 10 стр)
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честитим рождените дни 
на всички, 

родени през тази седмица
 с пожелание за много радост!

Рождени дни на ученици
6 – 12 декември

6 декември:  
Надя Ванкова 1в

7 декември:  
Анна Марлакова 4б

8 декември:  
Виктор Стриков 1в 
Виктория Бозукова 4а
Теодора Михайлова 6а

9 декември:  
Йоан Петров 1а 
Биляна Консулова 6а 
Светлан Рендаков 6б 
 Георги Караколев 7а;

10 декември: 
Йордан Янакиев 6б 
Марио Болгуров 7б

11 декември: 
Майа Белакова 2б

на „Бийтълс” и на Джон Ленън като самостоятелен 
изпълнител бяха отминали, когато той почина, но 
убийството му сложи край на мечтата един ден „Бий-
тълс” отново да се съберат и веднага превърна Ле-
нън в легенда” – допълва Томсън, сравнявайки го с 
Джеймс Дийн, Елвис Пресли и Майкъл Джексън.

Освен това „Ленън почина, но не и Йоко Оно. Тя 
се зае да поддържа пламъка” – допълва професорът. 
Миналата година Йоко Оно организира изложба за 
годините на Джон Ленън в Ню Йорк и продължа-
ва да захранва с информация официалния му сайт 
www.johnlennon.com. През десетилетията на Ленън 
са запазени специални почести от родния му град 
Ливърпул до Ню Йорк, където избра да живее от 
70-те години на миналия век. Документалният филм 
„LENNONYC”, дело на Майкъл Епстейн и излъчен в 

САЩ в края на ноември, разказва за годините в Ню 
Йорк на автора на „Working Class Hero”, на когото ФБР 
по времето на президента Ричард Никсън опитва да 
попречи да живее в САЩ. Освен това първата филми-
рана биография на най-известния от „Ливърпулската 
четворка”, „Nowhere Boy” на Сам Тейлър – Ууд изле-
зе по кината в САЩ през октомври, съвпадайки със 
70-годишния юбилей от рождението на музиканта.

Култът към музиканта се проявява и на търговете 
– ръкописът на песента „A Day in the Life”, една от най-
известните песни на „Бийтълс”, написана от Джон Ле-
нън и Пол Макартни, през юни беше продаден за 1,2 
млн. долара, над два пъти повече от първоначалната 
му цена. (БГНЕС)

Тана Пилева – библиотекар

обобщени резултати от анкетата за вестник „Aleko-online”
проведена с родители на ученици от 1 – 7 клас

Обработени са 242 анкети

1. Четете ли редовно електронния вестник?
 Да –151   не – 91
2. Смятате ли неговото съдържание за интересно?
 Да – 188  не – 37
3. Смятате ли, че информацията в него е полезна за вас и децата 
ви?
 Да –185
4. кои рубрики харесвате?
 • Училищен живот 
 • Здраве 
 • Планиране 
 • Празници 
 • Лично творчество 
 • Коментари 
5. Смятате ли, че във вестника има излишна информация?
 • Охрана 
6. имате ли идеи и предложения за теми или въпроси, които ви 
интересуват и бихте искали да получите информация за тях?
 • Повече материали, списвани от деца 
 • Информация за дисциплината на учениците 
 • Резултати от обучението по различни учебни предмети 
 • Рубрика, в която децата да споделят анонимно за   
  проблемите си в училище 
 • Дискусии по различни теми 
 • Класация на нови книги или такива, които четат децата  
  извън задължителната литература 
 • Наградени ученици 
 • Спортни събития и изяви на учениците 
 • Повече идеи за рубрики от самите ученици 
 • Информация за извънкласни форми 
 • Любопитни факти за различни интересни кътчета от света 
 • Рубрика с практически съвети към родителите

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


