
Седмичен план
за периода 20.12. до 24.12.2010 г.  

понеделник Благотворителен коледен базар – 5 а клас
20.12.2010 г.                                                                      Отг.: В. Иванова

12.45 ч. Задължителна оперативка         Отг.: Директор

12.30 ч. Национално състезание „Аз, природата и света”
Отг.: М. Чалъкова

Генерална репетиция за Коледния концерт: 
 12.00 ч. за нач. курс
 12.30 ч. за ср. курс                               Отг.: Топчийска

Инструктаж на учениците за безопасност на движение 
преди и след концерта                Отг.: кл. ръководители

Дежурни класове за седмицата са:
 4 б клас – кл. р-л Н. Търева
 6 а  клас – кл. р-л. Л. Парапанова                     

  Отг.: дежурни учители 

вторник 16.00 ч. Репетиция на сцена
21.12.2010 г.    Отг. Топчийска                                           
 18.00 ч. Благотворителен коледен концерт                                           
сряда 11.00 ч. Коледно тържество на 3 а, 3 б, 3 в и 2 б класове
22.12.2010 г. в „Ескалибур”                                    Отг.: кл. ръководители

 15.00 ч. Коледно парти на 5 а и 5 б класове в МОЛ  
 „Галерия”                                          Отг.: Иванова, Ковачева

 18.00 ч. Коледен весел час на математиката – 1 а клас
                                                                                      Отг.: В. Стойнова 

 13.00 ч. Коледно парти на шестите класове в дискотека        
  „Адмирал”                                       Отг.: кл. ръководители

Бр. 8, година 1 ‒ 20 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

ЛиЛия иванова Топчийска 

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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Този брой се издава с любезното съдействие на г-жа Людмила Тиберова 
– управител на център „Детско царство“ – Пловдив, ул. „Княз Церете-
лев“ 11 в Резиденция „Старият град“

Помощник-директор уВД в Оу „Алеко константинов” от  
21. 09.1992 г.

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност  химик и учител 
по химия – магистър. 

Втора специалност: учител по физика.
От 11.09.1986 до 31.08.1988 г. работи като учител по химия и физика 

в ОУ  „Христо Ботев”, с. Красново.
От 01.09.1988 г. до 20.09.1992 г. – Директор на  ОУ  „Христо Ботев” –  

с. Красново, общ. Хисар.
(продължава на 2 стр)
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КУРСОВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:            
● придобита втора професионално-квалификационна 
степен по „Управление на средното образованието” в 
ДИУУ, Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
● преминала обучение – „Обучение за директори”,  
Департамент за информация и повишаване на квали-
фикацията на учителите, гр. Стара Загора; 
● обучение  „Човекът и природата V клас – модул „Био-
логия”, ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив;
● обучение  „Човекът и природата VІ клас – модул Био-
логия”, ПУ ”Паисий Хилендарски, гр. Пловдив;
● обучение на тема „Подпомагане въвеждането на 
делегирани бюджети”, ОП „Развитие на Човешките Ре-
сурси”;
● Завършени курсове: „Превенция на агресията в учи-
лище”, „Комуникативни умения. Работа в екип”, „Реша-
ване на конфликти”, Интерактивни методи в обуче-
нието по химия”, „Творчески задачи в обучението по 
химия”, „Игри и състезания в обучението по химия”, 
„Тестът – основно средство за повишаване обектив-
ността на оценяването”, „Химичният ескперимент” 
„Интегриране на икономически знания в началното 
училище”, „Методика за преподаване на ”Гражданско 
образование”  и др.;

● участие с разработка в областна конференции по 
химия „Ученикът – достоен сътрудник на учителя по 
химия при създаване на интерес към познанието”, ор-
ганизирани от Съюза на химиците в България; 
● участие в национална конференция по химия, орга-
низирана от Съюза на химиците в България, 2008г,  гр. 
Пловдив.   

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
● Базови и специфични компютърни умения – Win-
dows XP, Word, Excel, Power point

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ: Повече от 10 години уче-
ниците от 7 клас печелят първо място на областния 
кръг на олимпиадата по химия; участват в състезания 
и конференции, организирани от Клуба на учителите 
по химия в гр. Пловдив.

НАГРАДИ: почетна значка на Общински съвет гр. 
Пловдив за принос в развитието на образованието в 
Пловдив.

телефон: 0878 418 519
Е-mail: liliya_topchiiska@oualeko.com

ВИЗИТКА

ДаниеЛа ГеорГиева Букович

Помощник-директор уВД в Оу „Алеко константинов” 
от 10. 09.2010 г.

Завършила висшето си образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 
Специалист английска филология и учител по английски език – магистър
Втора специалност: Бизнес и управление
Преводаческа специализация: Съпоставително езикознание; Обществе-
но-политически превод; Научно-технически превод.
От 01.09.1996 до 03.12.2007 г. − учител по английски език в ОУ „Алеко Кон-
стантинов”.
От 04.12.2007 г. до 15.07.2010 г. директор на ОУ „Алеко Константинов”– 
Пловдив.

КУРСОВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:
● придобита пета професионалноквалификационна 
степен по Управление на образованието в ДИУУ, Со-
фийски университет „Св. Климент Охридски”;
● преминала обучение – „Директорска правоспособ-
ност”, Национален институт за обучение и квалифика-
ция в системата на образованието, гр. Банкя;
● обучение „Управление на училището – втори модул” 
по темата „Развитие на персонала. Трудови правоотно-
шения”, Национален институт за обучение на директо-
ри, гр. Банкя;
● обучение на тема „Подпомагане въвеждането на деле-
гирани бюджети”, ОП „Развитие на Човешките Ресурси”;
● „Иновационен мениджмънт на училището”, ДИУУ 
гр.София;
● „Самоуправление на дейността на училищния ръко-
водител”, ДИУУ гр. София; 
● Завършени курсове: „Превенция на агресията в учи-
лище”, „Комуникативни умения. Работа в екип”, „Реша-
ване на конфликти”, „Интерактивни методи и образова-
ние по правата на човека”, „Интегриране на икономи-
чески знания в началното училище”, „Тестове в начал-
ното училище” и др.;

● участие в международна конференция, организира-
на от Британския Съвет, на тема: Teaching Towards Inter-
cultural Competence, гр. София;  
● участие в международна конференция в гр. Истанб-
ул, на тема: The Art of Learning;
● преминала обучение на учители в Професионален 
Център в Норт Девон, Англия;
● преминала обучение за базови учители, организира-
но от Нов Български Университет и Британски Съвет, 
Департамент  за модерна и приложна лингвистика;
● участие с разработка в практическа конференция на 
тема: „Проблеми на ранното чуждоезиково обучение”, 
организирана от ОУ „Алеко Константинов”, със сред-
ства спечелени по проект на Фондация „Отворено Об-
щество”;
● разработка и участие в редица проекти.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
● Базови и специфични компютърни умения – Windows 
XP, Word, Excel, Power point

телефон: 0878 418 505
Е-mail: daniela_bukovich@oualeko.com



БиБлиотечно-информационен цент ър

ЗДраВе

За грипа!

Mили приятели, ще ви запоз-
ная с грипа като заболяване, за да 
го разпознавате и да се пазите от 
него!

Грипът е заразно заболяване, 
което се причинява от вирус. Той 
атакува респираторния тракт при 
хората/ нос, гърло, бял дроб/.Това 
заболяване е различно от прос-
тудата.Обикновено  започва вне-
запно и може да включва следни-
те симтоми: треска, главоболие, 
суха кашлица, болки в гърлото, 

През изтеклата седмица в библиотеката се прове-
доха три урока:

ІІІб клас на тема: „Как са подредени книгите в биб-
лиотеката. Що е каталог? Видове каталози. Каталогът 
в нашата библиотека”.  Най-напред припомнихме на-
ученото от миналата година за елементите на кни-
гата, 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 въз-
растни и деца, а също, че книгите за ученици до чет-
върти клас са отделени от тези за по-големите. Вече 
знаят, че това се нарича систематично подреждане 
на книгите. 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 електронния каталог на 
нашата библиотека, неговите особености и с какво 
може да им бъде полезен.

запушен нос, болки в мускулите, 
висока температура.

Тези симптоми обикновено се 
наричат,, грипоподобни”.

Вирусът се разпространява по 
въздушно-капков път. Когато бо-
лен от грип кашля, киха или гово-
ри,  вирусът се разпространява 
във въздуха и по този начин дру-
гите го вдишват. Той навлиза през 
носа в гърлото и започва да се 
размножава в лигавицата.

Грипът е заразен! Симтомите 
се проявяват от 1 до 4 дни след 
навлизане на вируса в организма. 

Респираторното заболяване може 
да бъде грип, ако започне внезап-
но с болки в мускулите и треска. 
Това става през зимния период – 
от ноември до април /обичайният 
грипен сезон за Северното полу-
кълбо/.

Ако сте болни, задължително 
идете на лекар! 

Почивайте си!
Пийте много течности! 
Пийте  билков  чай!
Хапвайте повече плодове!

Мария Аджарова – мед. сестра

ІVа и ІVв клас на тема: Що е научно-популярна 
литература? Детски енциклопедии. Урокът е мулти-
медиен за по-голяма нагледност на заложената ин-
формация. Интересът към заниманието беше много 
голям, тъй като децата обичат да четат такава лите-
ратура.  Учениците се запознаха с особеностите на 
научно-популярния текст и начина, по който се из-
ползват детските енциклопедии като справочник. 
Запознаха се с особеностите на отделните пореди-
ци, показалците към всяка от тях и за какво служат.

Бяха подредени две изложби от книги по повод 
паменти дати: 240 години от рождението на Лудвиг 
Ван Бетовен (1770-1827), немски класически компо-
зитор; 235 години от рождението на Джейн Остин 
(1775-1817), английска романистка.

Таня Пилева – 
библиотекар

праЗници

20 декември
Международен ден за човешка солидарност. 
Чества се от 2006 г. по решение на Общото събрание 
на ООН от 22 декември 2005 г.
24 декември
Бъдни вечер. Официален и църковен празник. На-
рича се още Малката Коледа. Тази вечер е начало на 
празненството, възславящо Христовото рождение. 
25 декември
Рождество Христово. Официален и църковен праз-
ник. Християнският свят чества рождението на Сина 
Божий Иисус Христос. 
26 декември
Ден на бащата. Отбелязва се от 1997 г. в деня на 
църковния  празник на св. Йосиф Обручник.

МЕжДунАРОДни ДАти ПАМЕтни ДАти
21 декември
635 години от смъртта на Джовани Бокачо, италиан-
ски писател хуманист.
23 декември
1100 години от смъртта на Наум Охридски, българ-
ски просветител, един от учениците на светите братя 
Кирил и Методий
25 декември
162 години от рождението на Христо Ботев, българ-
ски революционер, публицист и пламенен поет.
85 години от рождението на Карлос Кастанеда (1925 
– 1998), американски писател, антрополог и етнограф. 
26 декември
138 години от залавянето на Васил Левски в Къкрин-
ското ханче край Ловеч.
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ПРАЗничЕн кАлЕнДАР
игнАтий БОгОнОСЕц посочено и прегърнато от Иисус 

Христос, когато апостолите спорят 
за първенство. 

Св. Игнатий завършва живо-
та си с мъченическа смърт в Рим. 
Спори се върху годината, когато се 
е случило това, като най-често се 
приема, че е станало през 107 или 
108 г. Православната църква праз-
нува неговата памет на 20 декем-
ври. 29 януари пък е ден, в който 
Православната църква чества пре-
насянето на неговите мощи от Рим 
в Антиохия и обратно в Рим след 
падането на Антиохия в ръцете на 
арабите през 637 г. Днес те се пазят 
в храма „Свети Климент” в Рим.

В народния календар денят на 
св. Игнатий се нарича игнажден, 
игнат, Полязов ден и др. Това е 
един от най-обичаните зимни праз-
ници. Той е последният праг преди 
Коледа, предвестник на Рождество 
Христово. В народната обредност 
са включени различни гадаения и 
предсказания, магически обреди 
за осигуряване на плодородие, 
здраве и благополучие. Вечерта 
срещу Игнажден не се дава заем, а 
на сутринта не се иска заем, за да 
не излезе „берекетът” от къщата. 
По същата причина не се изнася 
навън и огън, жар или сол. Срещу 

празника е първата кадена вече-
ря, която е изцяло постна – жито, 
ошав, орехи, варена царевица. 
Върху хляба се запалва свещ преди 
каденето с тамян. Обреда извърш-
ва най-възрастният човек в дома и 
кади с благословии и наричания за 
здраве и плодородие.

На сутринта се изчистват са-
ждите от комина и се изхвърлят в 
реката, за да отнесе всичко лошо 
от къщата. 

Най-характерният и важен за 
деня обред е „полазването”, свър-
зан с личността на първия човек, 
влязъл в къщата, наричан „полаз-
ник”. Вярва се, че от човека, прек-
рачил пръв прага на дома, от него-
вия характер, имотно състояние и 
дори външен вид зависи благопо-
лучието на хората в тази къща.

На този празник започва и при-
готвянето на новия квас, съпрово-
ден с редица обреди и обичаи в 
миналото.

Бременните жени не работят 
от Игнажден до Коледа, за да бъде 
леко раждането.

От игнажден до ивановден 
текат така наречените „мръсни” 
дни и затова в този период не се 
правят годежи, венчавки и помени 
за покойници. 

игнатий Богоносец е втори 
поред епископ на Антиохийската 
църква, ако не се брои нейният ос-
новател, апостол Петър, и предста-
вител на поколението на Апостол-
ските мъже. На престола в Антио-
хия той наследява епископ Еводий 
през 67 г. и остава начело на нея 
до смъртта си през 107 г. Известен 
е и като ученик на св. апостол и 
евангелист Йоан Богослов. Проз-
вището му Богоносец е свързано с 
предание, което води началото си 
от св. Симеон Метафраст (Х век), 
според което св. Игнатий е детето, 

тРАПЕЗАтА нА БъДни ВЕчЕР
Бъдни вечер (24 декември на-

ричана още Суха коледа, Малка 
коледа и др.) е денят преди Рож-
дество Христово. Той завършва с 
празнична постна вечеря, свърза-
на в езическата епоха с раждането 
на новото Слънце и новата астро-
номична година, а в християнство-
то – с раждането на Исус Христос. 
Кога точно е роден иисус Христос 
не е известно, но през 6 век Църк-
вата поставя празника на 25 декем-
ври, за да премахне почитането на 
персийското божество Митра, чие-
то рождение се почита на същата 
дата. Този ден се нарича „Бъдни ве-
чер“, защото молитвено се пожела-
ва всичко най-добро за в бъднини.

Бъдни вечер е многопластов 
и многосимволен празник, защо-
то бележи едновременно края 
на една година, с всичко добро и 

лошо, което е споходило дома и 
началото на новата – с надежда и 
вяра, че през нея доброто и бере-
кетът ще бъдат повече.

Оживлението и празничното 
настроение започват от сутринта 

с приготвянето на гозбите и особе-
но на обредния хляб. При неговото 
замесване се спазват редица оби-
чаи и се поставя специална обред-
на украса. Нарича се „боговица”, 
„бъдник” и др.
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Бъдни вечер се чества навсякъ-
де в семеен кръг.Трапезата, като 
се започне от нейното приготвяне 
до поднасянето ù, е онзи елемент, 
който придава на празника тър-
жественост, магичност и колорит. 
Под софрата се слага слама, на-
помняща за Витлеемските ясли, в 
които е родила Дева Мария. Най-
възрастният представител от рода 
прекадява с тамян трапезата и къ-
щата и прочита молитва. Вечерята 
не може да започне, докато не се 
съберат всички членове на семей-
ството. По традиция се приготвят 
постни ястия: варен фасул, пълне-
ни чушки, сарми, жито, тиквеник, 
ошав, чесън, пчелен мед, орехи, 
плодове, обреден хляб и др. – всич-
ко, което земята ражда, за да бъде 
годината с много храна. Техният 

брой трябва да бъде нечетен, най-
често 7, 9 или 11. При разчупване 
на обредния хляб първото парче 
се оставя за Богородица и почи-
налите, после за къщата, а след-
ващите се раздават на всеки член 
от семейството според възрастта, 
както и на домашните животни. Об-
редният хляб се разчупва от най-
възрастния мъж в семейството. 
По време на вечерята не се става. 
След приключване трапезата се 
оставя неприбрана, за да може Бог 
да дойде и да вечеря.

Голямо внимание се отделя на 
бъднивечерския огън. През деня 
огнището се измита със специал-
но отсечена хвойнова метла. След 
това се слага пън или дебело  дъ-
бово или крушово дърво, наре-
чено бъдник, което с топлината и 

светлината си символизира раж-
дането на новото Слънце и на Ии-
сус Христос. Преди да го запалят, 
жените го миросват, като проби-
ват дупка в него и наливат зехтин, 
слагат тамян и восък и  го увиват в 
чисто бяло платно. Така престоя-
ва до вечерта, когато се запалва и 
гори през цялата нощ. 

На Бъдни вечер се извършват 
магически действия (гадаене) за 
плодородие, за здраве и благо-
получие на всеки член от семей-
ството. Среднощ по домовете тръг-
ват коледарите.

В езическата традиция празни-
кът е свързан с плодородието и с 
началото на нарастването на деня, 
надвиването на нощта. Затова се и 
чества, като на трапезата се поста-
вят храни, които при приготвянето 
набъбват. 

РОжДЕСтВО ХРиСтОВО
Рождество Христово, също коледа, Божик или 

Божич е един от най-големите църковни празници в 
християнския свят. На него християните честват рож-
дението на Сина Божий, Иисус Христос. 

Рождество Христово слага начало на ново лето-
броене. Създателят на това летоброене, римският 
монах Дионисий (VI в.) изчислява, че Иисус Христос 
се е родил в 754 г. от основанието на Рим. Рождество 
Христово е граница във времето и празник на праз-
ниците за християните. Първата църковна служба на 
празника се датира от науката в V век.

Езически корени на датата 25 декември 
Датата 25 декември има мисионерско значение. На 

този ден народите в Европа, Северна Африка и Мала 
Азия празнували раждането на своите богове – еги-
петския Озирис (Серапис при гърците и римляните), 
персийския Митра, гръцкия Дионисий и др. В попу-
лярния през ІІ и ІІІ в. в Рим култ на Митра на 25 декем-
ври се е празнувал „Деня на раждането на Непобеди-
мото слънце“, а римският император, който в 270 г. ут-
върждава този празник с указ, се е отъждествявал със 
слънцето. Вплетени са преклонението пред големия 
природен кръговрат, завършването на един приро-
ден цикъл и раждането на света отново, завъртането 
на слънцето и на деня към светлина и пролет с новата 
вяра за раждането на духа, поглеждането към истина-
та и светлината. 

Според Евангелието на Лука, малко преди ражда-
нето на Иисус, майка му Мария, заедно със съпруга си, 
дърводелеца Йосиф, потомък на Давидовия род, оти-
ват от Назарет във Витлеем (провинция Юдея), род-
ното място на Йосиф. Римският император Октавиан 
Август издал заповед за цялостно преброяване на 
населението в империята — в границите ù тогава се 
намирала и Палестина. Всеки трябвало да се запише 

там, откъдето е родът му. Мария и Йосиф не могли да 
намерят място в странноприемницата и били прину-
дени да се подслонят в една пещера извън града, къ-
дето пастирите затваряли овцете. В мига на Рождест-
вото в небето пламнала необикновена светлина, явил 
се ангел, който съобщил на намиращите се наблизо 
пастири, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемски-
те пастири били и първите хора, които се поклонили 
на Бога-Син. Младенеца Иисус почитат и трима из-
точни царе, доведени във Витлеем от изгрялата над 
мястото на събитието звезда. С Рождеството си Хрис-
тос донася частица от светостта на небесния мир. С 
неговото идване на земята се отбелязва началото на 
новата ера.

(продължава на 6 стр)



В България с Бъдни вечер – последния ден от 
великите пости, който започва от полунощ с обичая 
Коледуване. Коледарите са мъже – ергени, годеници 
и по -млади, скоро женени мъже. Подготовката им 
започва от Игнажден. Тогава разучават коледните 
песни, създават се коледарските групи, определя се 
водачът на групата, който е по-възрастен и женен. Об-
лечените празнично коледари са с накичени с китки 
калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“. Времето 
за коледуване е строго определено от традицията — 
от полунощ до изгрев слънце на Коледа. В народните 
представи тогава се появяват караконджули, вампи-
ри, таласъми и др. свръхестествени същества. Вярва 
се, че коледарите със своите песни имат силата да ги 
прогонят.

Коледарите обикалят домовете, пеят коледни пес-
ни с пожелания за здраве, щастие в семейството и бо-
гата реколта, а домакините ги даряват с коледарски 
кравай. Първо се тръгва от къщата на най-личния чо-
век в селището — кмета, попа, също и даскала. Дома-
кинът посреща коледарите с кравай и забодена в него 
пара. Домакинята дава сито с пшеница, което коледа-
рите ръсят из къщата, за да се народи през идващата 
година. Пеят се песни за всеки от семейството — от 
най-възрастния (както по старшинство, така и по ува-
жение) до най-малкия. Песните са за здраве и дълъг 
живот, за имот, берекет, късмет, любов, щастие и до-
бра среща, за радост, игри и веселия. 

На Коледа се коли прасе. Трапезата не се вдига цял 
ден. Пепелта се пази през всичките дни от Игнажден 
до Йордановден, а после се събира и служи за лек 
на различни болести през цялата година. Когато до-
макинът стане от трапезата, ходи приведен, за да са 
така приведени до земята житните класове от зърно 
и отрупани с плод клоните на дърветата. На плодните 
дръвчета се вързва слама, за да раждат.

В християнския свят Коледа е и икономически най-
значимият празник в годината, а се отбелязва като 
светски празник и в много страни с малко 
християнско население. Свързва се с раз-
мяна на подаръци в семейството, както и 
с подаръци от Дядо Коледа и други ми-
тични персонажи.

Обкичването на Коледното дърво 
е една от най-разпространените тра-
диции, свързани с празнуването на 
Рождество Христово и представлява 
украсяване на вечнозелено игло-
листно дърво. Преди Коледа дър-
вото се отсича, внася в дома и ук-
расява с разноцветни светлини, 
орнаменти и лакомства. Украсата 
се променя постепенно и днес я 
виждаме с много гирлянди, играч-
ки и светлини.

   Таня Пилева – библиотекар

ДежУрстВо 

През седмицата 
дежурни класове 
бяха: 

 4 а клас – кл. р-л В. Делчева
 7 в клас – кл. р-л Н. Велева

Дежурните ученици изпълняваха 
отговорно своите задължения.

Най-чиста класна стая за 
изтеклата седмица:

начален курс 

 1б клас 
 с кл. р-л Мариана Чалъкова

 4а клас 
 с кл. р-л Вилиана Делчева

 4в клас 
 с кл. р-л Гергана Стоицова

Среден курс

 5в клас 
 с кл. р-л Даниела Генчева

Училищен жиВот

СРЕЩА С АЗиЯ  – Урок по география в седми клас

учЕБнА РАБОтА

В часовете по З И П география учениците от 7 в продължиха срещи-
те си с народите на Азия. Този път „на гости” им бяха представители на 
Китай и арабските страни.

Елеонора Ангелова представи „гостите” от далечна Азия. Под зву-
ците на китайска музика присъстващите се запознаха с модата в об-
леклото и прическите на древните и днешните китайци. Мария Пъне-
ва показа предмети от бита, употребявани в Китай – лакирани съдове, 
ветрила. Иван Мурджев разказа за прочути изобретения на китайския 
народ-компаса, барута, коприната, хартията и порцелана. На картина 
бяха показани строителните постижения от древността – Великата ки-
тайска стена и Големият канал.
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Георги Василев привлече вни-
манието на съучениците си с ин-
формацията за някои непознати 
за нашите места растения – бам-
бук, ориз, и тяхното използване.

С голям интерес бе посрещна-
та и групата от арабските страни 
и Турция, чиито представители 
поднесоха поздрав на езика на 
страната, която представят. Лин 
Шадфан, показвайки снимки на 
древния град Петра, разказа за 
страната Йордания, а Виолета за 
– живота на хората в Саудитска 
Арабия и церемониите при посе-
щение на свещения град Мека.

Иван Киров проследи истори-
ческото развитие на държавата 
Ирак – от създаването на люлката 
на цивилизацията в Месопотамия 
до днес. Разказа за едно от чудеса-
та на света – Висящите градини във 
Вавилон, а Жечко Кръстев запоз-
на присъстващите с държавите от 
Персийския залив – Кувейт, ОАЕ.

Групата на Турция бе предста-
вена от Берру Мустафа, Мария 
Радева и Петър Грозев. Берру и 

Петър разказаха за забележи-
телностите на най-големия град, 
разположен на два континента 
– Истанбул. Берру описа типич-
ните ястия и облекло на турците, 
а Мария Радева показа картини 
на древните чудеса– храма на 
Артемида в град Ефес и храма на 

Мавзол, посещавани от милиони 
туристи днес.

Срещата завърши с поздравле-
ния и снимки, направени от гос-
пожа Таня Пилева.

 Недялка Атанасова – учител по 
география и икономика

иЗВънклАСни ДЕйнОСти
кОлЕДЕн БАЗАР – ІА клАС

На  13.12.2010 г. сръчните 
майки на учениците от 1А клас 
организираха благотворителна 
акция. Те сами 
изработиха прекрасна 
коледна украса, 

сувенири, 
картички, играчки.
В духа на настъпващите празници, съз-
давайки чудесно коледно настроение, 
родителите от 1А клас доказаха, че чу-

десата се случват, когато има обич, то-
плина и желание да зарадваш другите. 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Виктория Стойнова – kл. р-л на 1a клас

кОлЕДнА укРАСА

Учениците от 1Б клас и класният им 
ръководител – Мариана Чалъкова 
благодарят на родителите от този клас 
и специално на г-жа Ваня Ненова за 
чудесната Коледна украса. 
Благодарение на тях в стаята 
е приятно, уютно и е пренесен 
дух  на празнична атмосфера. 

Мариана Чалъкова – 
кл. р-л на 1б клас

7
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басня

 Лисица обичала да гледа лека атлетика по телевизия-
та, но била прекалено мързелива,за да тренира. Завистли-
во гледала как се ръкопляска на победителите и как гордо 
те носят своите медали. Тогава решава,че с измама може 
да спечели. Отива на състезание. При започването му спъ-
ва всички подред и финишира първа. 

Възгордяна  от успеха, отива на второ състезание,на 
което тя отново използва своята тактика, и пак печели.

На последния кръг на състезанието тя се нарежда  сред 
всички участници, препъва се в малка клечица, която изне-
виделица се появява на пътя ù. Всички ù се подиграват. Тя, 
унижена от целия кикот на публиката, разбира, че който 
зло мисли, зло го постига.

александра рангелова 6а клас

басня

За мързеливеца се знае,
че за работа нехае.
Някой щом за работа му заговори,
ще каже: „Утре ще е! Да не ми дърдориш!”

На мързеливеца съсед добро направил,
мляко топло му доставил,
но ленивецът казал си: „Е, има време...
Първо някой ще подреме...”

А млякото се развалило,
от него само едно мишленце пило.

Работата днешна за утре не оставяй!
Важно правило това е! Ти не го забравяй!

                        Борис Улянов  6в  класКогато ми е скучно, се прена-
сям в света на моите мечти. Този 
свят е различен, интересен, за-
бавен и весел. И истински само в 
моите мечти.

Ще ви разкажа за най-забавна-
та си мечта – за Япония от желе. 
Защо Япония и защо от желе? За 
да можем да се пързаляме по 
стръмните покриви с моите при-
ятели, разбира се. И си предста-
вям, че съм научила перфектно 
японски, но за съжаление този 
език не е лесен и затова го знам 
само в моята мечта – засега.

Ако отида в Япония все пак, 
ще усъвършенствам техниките в 
айкидо (нали знаете, че това из-
куство е създадено там). Въобще 
животът ми в Япония ще е без-
крайно забавен.

Щом отворя очи, съм пак вкъ-
щи и всичко отново е същото, но 
ще продължавам да тренирам 
айкидо и да мечтая.

              ЕниЯ ЕнЕВА

Моята мечта е да си имам ку-
ченце. Искам да имам приятел, с 
когото да си играя.

Ако си имах кученце, то щеше 
да е порода „Шпиц”. Кучетата от 
тази порода са бели и пухкави 
животинки, с остри муцунки. Мо-
ето кученце ще се казва Бела. Ще 
бъде много забавно да излизаме 
заедно на разходка. Ще играем с 
топка и фрисби.

Много искам моята мечта да се 
сбъдне, но мама казва, че засега 
ние с брат ми сме нейните домаш-
ни любимци и че когато порасна, 
ще мога да се грижа за кученце.

                МАйА БЕлАкОВА

Аз съм на осем години, но 
вече имам много мечти – за бъ-
дещето си, за моите близки и за 
всички хора.

Когато бях в детската градина, 
исках да стана депутат и прези-
дент. После исках да стана лекар, 
а сега – адвокат. Искам да стана 
адвокат, за да защитавам хората, 
които са жертви на престъпле-
ние и насилие. Искам да стана 
добър и уважаван човек.

Аз мечтая моите близки да са 
живи, здрави и все така добри 
и усмихнати. Мечтая си да няма 
войни, престъпления, земетре-
сения, да няма гладни и болни 
хора по света.

АлЕкСАнДъР ЗЕМлЯкОВ

Унижената лисица

Мързеливец

Детско творчество

ЗА КАКВО МЕЧТАЯТ

ДЕЦАТА

ОТ IIБ КЛАС
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училиЩЕн ПАРлАМЕнт

тема с продължение: Акция „Дар за моето училище”

Учениците от 3 б, 3 в и 4 в класове бяха сред най-активните доброволци от акция „Дар за моето училище”. 
Всички те се включиха активно със старание и ентусиазъм.

Никола Панайотов, Вероника Кри-
вошиева и Моника Василска от 3 в 
клас изработиха глинени съдове 
за училищния музей, а Борис До-
брев от същия клас – макет от тек-
стилни материали.  Изложбата от 
рисунките на Мария Палкова, Мо-
ника Василска, Стефан Дюлярски, 
Вероника Кривошиева, Маргарет 
Аверина и Александра Николова 
от 3 в клас на тема „Моето училище” 
можете да видите на втория етаж.

Ани Нейчева, Екатерина Ивано-
ва, Теодора Вълканова, Кристина 
Минкова и Елена Манджаджие-
ва  от 3 б клас изготвиха чудесно 
табло-макет за въздуха и проект 
„Основни групи животни”. Алек-
сандра Генева от същия клас из-
работи уникална къща от есенни 
листа.

Илиана Тонева и Веселина Стоименова от 4 в 
клас изработиха табло за планетите от слън-

чевата система, а Викто-
рия Шиндова от същия 
клас подари прекрасно 
табло за забележително-
стите на нашия град; Ро-
дителите на Мия Томова 
от същия клас подариха 
три коркови табла.
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Коментари

Общуването е социален процес, 
отразяващ отношенията между от-
делните личности и обществото. 
Липсата и дефицитът на общуване 
между хората и прекъсването на 
приемствеността между поколе-
нията води до деформация на цен-
ностната система и до галопираща 
агресивност. 

Особено важно е общуването 
между учители-ученици-родители. 
Взаимоотношенията в процеса на 
обучението следва да се основа-
ват на толерантност, взаимно ува-
жение и доверие между учителя и 
учениците от една страна и между 
самите ученици от друга страна. Те 
спомагат за формиране на ценни 
качества и умения. Обучавайки и 
общувайки с учениците, учителят 
ги учи да съблюдават „неписаните”, 
но така нужни закони на човешките 
взаимоотношения. Децата усвояват 
образци и модели на поведение 
чрез общуването с възрастните и, 
благодарение на това, получават 
емоционална подкрепа и придоби-
ват чувство за лична ценност. 

Приема се, като неотменим по-
стулат, че в областта на възпитани-
ето ръководната роля принадлежи 
на училището, от което следва, че 
семейството е в подчинено поло-
жение, което го оправдава и оневи-
нява при възпитателни неуспехи. 
Удобно е отговорността да се търси 
от училището, а за виновни да се 
смятат предимно учителите. Роди-
телите остават встрани и дори при 
смущаващи прояви в поведението 
на децата са склонни да търсят ви-
ната все у учителя. Възпитателните 
резултати, ако не са подкрепени 
от семейството, не могат да бъдат 
трайни.

Семейната среда има своите пре-
димства – силата на емоционалната 
връзка между детето и родителите 
е благоприятна за нравствени вну-
шения. Добрите резултати при въз-
питателната работа могат да се по-
стигнат само със съвместните уси-
лия на учители и родители. Затова 
са особено важни контактите между 
тях. Често родителският интерес е 
насочен главно към оценките по от-
делните учебни предмети на собст-
вените им деца, докато въпросите 
на възпитанието остават настрана.

Трудностите и предизвикател-

ствата, пред които са изправени 
родителите в ежедневието невина-
ги им позволяват да отделят нужно-
то време и внимание на децата си 
и ние, като учители, сме длъжни да 
отчитаме тези факти и  при срещи-
те с тях да обсъждаме откровено 
всички прояви на децата. В кръга 
на възпитанието е и задължението 
за взаимно поддържане на авто-
ритета на учителите и родителите. 
Може някои критични съждения да 
са основателни, но не е желателно, 
дори  е недопустимо, те да се пра-
вят в присъствието на децата, най-
малкото, защото те не притежават 
онази степен на нравствено съзря-
ване, която да им позволи да бъдат 
справедливи съдници. 

За успешната възпитателна ра-
бота е необходимо родителите и 
учителите да бъдат взаимно инфор-
мирани за поведението на децата, 
за да се вземат навременни мерки. 
Главната цел на връзката между тях 
е да се уеднакви подходът във въз-
питанието на децата, като го напра-
ви единен процес. Стремежът е да 
се изгради обща възпитателна стра-
тегия, в която водеща роля трябва 
да има училището. Това е особено 
важно за началната училищна въз-
раст, когато родителите са неопит-
ни в обучението и възпитанието 
на децата си, факт, който самите те 
често не признават.

Изкуството да възпитаваш има 
тази особеност, че почти на всич-
ки то се струва нещо познато, ясно 
и лесно. Връзката учител-родител 
става формална, заключаваща се 
само до срещи, на които учители-
те информират родителите за не-
гативните прояви в поведението и 
учебната работа на техните деца. 
Тогава всъщност учителите търсят 
бърза помощ от семейството, за 
да укрепят отслабналите позиции 
на училището по отношение на де-
тето. В отделни случаи родителите 
пренебрегват това и не се стремят 
да заздравят тези връзки, като ги 
омаловажават.

Има много, предимно млади и 
неопитни родители, които искат 
всичко да се промени много бързо 
и не осъзнават възпитанието като 
процес. Особено важно е критери-
ите и ценностите в училищната сре-
да и семейството да съвпадат, за да 

не настъпи объркване в личността 
на детето, което би довело до неси-
гурност, понижени критерии и лип-
са на интерес към учебния процес. 
Връзката учител-родител е опре-
деляща и при създаване на подхо-
дяща мотивация у детето, която  да 
му позволи да приеме обучението 
като необходимост и потребност. 

Не бива да се пренебрегват и от-
рицателните аспекти на една такава 
двустранна връзка, които възник-
ват предимно поради негативното 
отношение на родителя към учи-
теля и училището като институция. 
Понякога родителите на учениците 
насочват вниманието си по-скоро 
към някои недостатъци на учителя 
и училището и заемат позиция на 
обвинител, инспектиращ дейност-
та му. Тук отново е важна ролята на 
учителя. Ако той води диалог с ро-
дителите, ако ясно изрази позиция-
та си по очертаващия се проблем и 
съумее да убеди родителя в своята 
добронамереност към детето му, 
повечето недоразумения ще бъдат 
преодолени. 

Проблемът за взаимоотноше-
нията между ученици, учители и 
родители е изключително сложен. 
Със сигурност ще ни бъде по-лес-
но, ако всеки от нас успее да спазва 
следните правила в общуването с 
децата:

∙ Да бъдем търпеливи и да ги да-
ряваме с любов;

∙ Да ги изслушваме с разбиране 
и да не пренебрегваме причините 
за поведението на детето;

∙ Да се отнасяме с доверие;
∙ Да сдържаме гнева си;
∙ Да запазваме самообладание;
∙ Да не задаваме въпроси, за кои-

то сме сигурни, че ще ни излъжат и 
всъщност знаем отговора – просто 
да кажем, че сме разочаровани;

∙ Да уважаваме чувствата, фанта-
зиите, мислите и амбициите им.

Ако ние, възрастните, учители 
и родители, искрено подкрепяме 
децата по трудния път, който те 
извървяват по време на детството 
и юношеството, то със сигурност 
един ден, когато самите те станат 
родители, ще ни бъдат благодарни 
за това.

Лилия Топчийска – 
помощник-директор УВД

ОБЩуВАнЕтО МЕжДу учитЕли, учЕници и РОДитЕли
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АкциЯ „жълти СтОтинки”

Сдружение „МСН” – Милосърдие, Съпричастност и Напредък изказва специ-
алните си благодарности на целия учителски колектив на ОУ”Алеко Константи-
нов” гр. Пловдив за указаното съдействие при осъществяването на акцията Жъл-
ти стотинки.  

Сърдечно благодарим на всички деца, които с участието си дадоха поредния 
урок на нас, порасналите, а именно колко силни можем да бъдем, когато сме обе-
динени и водени от добра и благородна цел. 

Благодарим и на родителите за това, че помогнаха на децата си да проявят 
своето милосърдие и съпричаст-
ност.

Със събраните средства през 
тази година ще бъдат закупени 
монитори с кислородна сатура-
ция за недоносени бебета за от-
делението по неонатология към 
болницата в Добрич. Апаратите 
ще бъдат използвани за прециз-
но, неинвазивно проследяване на 
кислорода в кръвта при престоя 
на децата в интензивния сектор 
и така ще бъдат предотвратени 
увреждания на преждевременно 
родените бебета.

Ние, инициаторите на тази 
акция, поемаме ангажимента да 
покажем точно къде отиват съ-
браните средства. За повече и по-
подробна информация посетете 
сайта ни:

http://www.stotinkite.com/     и 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1282378872&v=wall&story_fbid=1376091403969#!/pages/Zlti-Stotinki/179736413468?ref=ts

Вярваме в децата си, вярваме в доброто, вярваме, че всички ще направим необходимото!

нЕПОВтОРиМи кътчЕтА От БългАРСкАтА ПРиРОДА

В Централна Стара планина, в 
подножието на връх Ботев, се от-
крива невероятната панорама на 
Райското пръскало. Този прекра-
сен природен феномен е най-ви-

сокият водопад на Балканския по-
луостров. Райското пръскало се 

намира в рамките на един 
от трите национални пар-
ка, включени в списъка 
със Световното природно 
наследство на ЮНЕСКО 
– Централен Балкан. Рай-
ското пръскало влиза в 
територията на резерват 
Северен Джендем, считан 
за резервата с най-голя-

ма надморска височина в целия 
парк.

Райското пръскало захранва 
своите води от снежните преспи 
на най-високия връх в Стара пла-

преДстаВяме Ви . . . . 

РАйСкО ПРъСкАлО нина – връх Ботев. Неописуемо 
красивият воден пад на Райското 
пръскало се стича от рекордната 
височина от 124.5 метра, а дока-
то стигне до най-долната си част, 
водата на природния феномен се 
разбива на милиони малки капки, 
които придават основния чар на 

(продължава на 12 стр)
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ДРугитЕ ЗА нАС

Радио „Хоризонт”
Единствения в България училищен онлайн сед-

мичник издава отскоро пловдивското училище 
„Алеко Константинов”. Амбицията на ученици и пре-
подаватели е да възстановят и училищното радио 
– друг проект, реализиран в предишните години, с 
който учебното заведение се гордее. И докато еки-
път от радио-водещи и репортери още се подготвя 
за старта на новите предавания, на ход е музиката, 
която звучи по училищната уредба в голямото меж-
дучасие и в едночасовата пауза между двете смени. 
По-интересно е, че децата сами участват в музикал-
ния подбор, като се залага на стиловото и жанрово 
разнообразие. 

 Репортаж на кремена Данева

Става все по-добре. Особено вълнуващо е отбе-
лязването на рождените дни на учениците! Учили-
щето е пример за изключителен психоклимат. Ми-
сля, че много хора могат да се поучат от този при-
мер, защото да се прави качествено образование, е 
необходимо точно това – заразяващ микроклимат.

Поздравления за целия екип на вестника!
татяна Предова

Поздрави за целия творчески екип, успехи, здра-
ве и ентусиазъм!

Весели празници!
Силвия караколева

Поздравления на всички допринесли за на-
правата на училищния вестник! Пожелавам здра-
ве, успехи и много слънчеви детски усмивки!!! 
Весели празници!!!

 Стефка Шипкалиева

Много се радвам, че нещата са станали толкова 
добре... завиждам ви на ентусиазма... 

Анна топалова

Райското пръскало. Стигнала до 
основата на водопада, водата об-
разува малък поток, който се вли-
ва в Бяла река. Нейният водосбор 
влиза от своя страна в резервата 
Джендем. Oфициално за природ-
на забележителност на страна-
та Райското пръскало е обявено 
през 1965 година.

Райското пръскало често се 
споменава и като Калоферското 
пръскало, защото водопадът се 
намира доста близо до възрож-
денския Калофер. Изключителна-

та красота на това място е причина 
за силния туристически интерес 
не само от страна на българите, 
но и от много чужденци. В района 
на Райското пръскало се развива 
активно планински и екотури-
зъм. Водопадът е образуван сред 
планински зъбери, които пък са 
магнетично предизвикателство 
за любителите на скалното кате-
рене, за което също са създадени 
отлични условия.

Зорка Христова – начален учител

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица 
с пожелание за весели празници!

РОЖДЕНИ ДНИ НА УЧЕНИЦИ
13 – 19 декември

15 декември: Христиан Пукалов 6а

16 декември: Илко Ильов 1б 
                         Иван Миланов 5в

17 декември: Паола Костадинова 1б  
                         Магдалена Николова 2б

18 декември:  Лилия Асенова 1а

референДУм

изпращайте своите идеи и предложения 
на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com


