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Отмина горещото лято, а с него - безгрижието на ваканцията.
Отпочинали, пораснали и пълни с енергия, стотици деца озаряват
с усмивките си училищния двор. Развълнувани родители търсят с
поглед класа и учителя на своя малък ученик. Намират ги.
Учителката събира децата и сякаш ги прегръща всички с
поглед, пълен с толкова обич и нежност. Очаква ги една учебна
година, в която заедно ще учат и играят, ще намират приятели,
ще опознават света, ще творят и ще се забавляват.
Успешна учебна година, мили деца!
Мили родители, подкрепяйте децата си в техните усилия.
С любов и търпение заедно ще вървим по пътя на знанието!
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Зеленият 3D екоавтобус –

“Летящата класна стая“
На 30.09. 2013 г. учениците от начален курс
посетиха Зеления 3D екоавтобус, позициониран до училището ни. Проведе се информационно-образователна кампания, насочена към
учениците от 1 до 4 клас.
Децата гледаха специално изработено за
целта филмче за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, интерактивната игра
„Стани екогерой“, участваха в интересни и полезни занимания.
С желание да засадят и отгледат свое
растение нашите ученици се включиха в
кампанията на Екопак – ,,Посади дърво! Направи България по-зелена!“

Гергана Стоицова – кл. ръководител
3 в клас
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Първоаприлска
шега
В Сибир на дърветата няма лед,
а чуден сладолед.
Хайде, с кофичка в ръка
тръгвай за Сибир сега!
На Карибите продават само рибите.
Ако искаш да видиш рибите,
тръгвай бързо за Карибите!
Във Вашингтон има много
риба тон.
Хайде с въдица в ръка
тръгвай за Вашингтон сега!
В Китай - само да искаш минтай.
Решил ли си да хапнеш минтай,
бързо тръгвай за Китай!
Ярослав Докузов 4 г клас

Чудна гледка
От прозореца на стаята си виждам чудна гледка –
дървото в двора е с кора от шоколад,
листата му са ментови бонбони,
а цветовете – захарен памук.
Ако ви се хапва сладичко,
елате в двора тихичко
и наберете си сами
от тези вкусни сладини.
Кристин Николова – 4 г клас
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Фабрика от шоколад
Има в един далечен град
цяла фабрика от шоколад.
Не вярваш ли? Вземи лъжица
и следвай цялата редица.
Един камион със сладолед
не иска да изпуска ред
и той за шоколада бърза,
а охлювчето за него се върза.
Ако не вярваш на мълвата,
вземай торбата и се включвай в играта.
Алек Саров – 4 г клас

Моят папагал Чочи
Папагалчето ми Чочи сутрин рано пее.
Буди ме и ме кара да се смея.
Ставам и отивам при него,
а той като слънце грее.
Сипвам му храница и водица.
Много го обичам!
Симона Томова –
3 в клас
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Училище за родители
Скъпи читатели, когато започнахме да издаваме училищния вестник, в поредица от
статии ви представихме информация, важна и полезна за вас като родители, която
засяга правата и задълженията на учениците, както и коментари на правилници и процедури. Смятаме, че ще е добре да запознаем новопостъпилите ученици и техните родители с тях, затова ще ги публикуваме в няколко поредни броя в рубриката „Училище
за родители”. Надяваме се да сме ви полезни!
Уважаеми родители,
В началото на всяка учебна година се
провежда родителска среща, на която класните ръководители ви запознават с Правилника за дейността на училището, който е
разработен в съответствие с Правилника за
прилагане на закона за народната просвета и е приет на заседание на Педагогическия съвет. Особено внимание се отделя на
онези разпоредби в правилника, в които са
вписани правата на вашите деца в училище
и техните отговорности. Практиката показва,
че често сте изправени пред обстоятелства,
които предизвикват колебание у вас как точно да постъпите и дали няма да нарушите
правилата. В тази рубрика ще направим опит
да ви помогнем, като коментираме отделни
разпоредби от Правилника за дейността на
училището.

Извинени отсъствия
на ученици
Отсъствията на учениците от учебни занятия са два вида – извинени и неизвинени.
Съгласно Правилника за прилагане на закона за народната просвета учениците нямат
право да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини. Уважителни причини са заболяване на детето, участие в спортен клуб
и причини, по преценка на класния ръководител. Когато детето е болно, желателно е
родителят да уведоми класния ръководител.
Основание за извиняването на отсъствията в
този случай е медицинска бележка, издадена
от личния лекар. Тя се представя от ученика
след връщането му в училище на класния ръководител.
Когато ученикът членува в спортен клуб и
участва в състезания или други дейности, свързани със спортната му подготовка, е възможно

да отсъства от учебни занятия. В този случай
родителят подава заявление до Директора на
училището и прилага документ от спортния
клуб. Документите се представят в администрацията на училището и се регистрират от завеждащия административната служба във входящия
дневник на училището, като родителят получава входящ номер.
През учебната година различни обстоятелства могат да наложат отсъствието на детето по
семейни причини. Преценката за отсъствие по
семейни причини е изцяло на родителя. Родителят има две възможности за реализиране на
това право на детето. В първия случай, когато
отсъствието е до три дни, родителят писмено
уведомява класния ръководител за времето, в
което детето му ще отсъства от учебни занятия.
В случай, че се налага отсъствие до седем дни,
родителят подава писмена молба до Директора
на училището. И в двата случая документите се
представят в администрацията на училището и
се регистрират във входящия дневник на училището. Трябва да се обърне внимание на факта,
че документите от родителя (уведомление или
молба) се представят в училище преди датата
на отсъствие на детето. Когато обстоятелствата, налагащи отсъствието на детето от учебни
занятия, са извънредни, е желателно родителят
да уведоми устно класния ръководител. Това
не изключва неговото задължение във възможно най-кратък срок след това да представи необходимите документи за оформяне на отсъствията като извинени.
Основание за оформянето на извинени отсъствия са разпоредбите на чл.135, ал.1, т.2;
чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, както
и чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Правилника за
дейността на училището.

Лилия Топчийска – помощник директор УВД
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

110 г. от рождението
на Джон-Винсънт Атанасов учен, създател на първия
електронен цифров компютър
(1903 - 1995)
си работа. Линийката го завлаДжон Винсент Атанасов е
дява напълно. Джон внимателно
роден в Хамилтон на 4 октомври 1903 г., щат Ню Йорк. Баща
се запознава с инструкциите и е
удивен от факта как с нейна пому – Иван Атанасов е роден в с.
мощ успява да получи верни отБояджик, България. Той е сиговори. Скоро баща му разбира,
рак от Априлското въстание на
че няма непосредствена нужда
българите срещу Османската имот логаритмичната линия и тя е
перия през 1876 г. През 1889 г.
забравена от всички, с изключе13-годишният Иван Атанасов
ние на малкият Джон Атанасов.
емигрира в САЩ заедно с чичо
Той се впечатлява от математиси. Жени се за Айва Лусена (Iva
ческите принципи, които стоят
Lucena), учителка по математика
зад работата на линийката – ло– това е майката на откривателя.
гаритмите и тригонометричните
Джон е първото от 10-те деца
функции.
в семейството. Едва 9-годишен,
Мечтата на младежа е да
Джон поправя дефектни жици в
стане физик. С тази мисъл през
лампите на верандата.
1921 г. Джон постъпва в униДжон Винсент Атанасов бил
добър ученик. Интересувал се от бейзбол, до верситета в Гейнсвил в щата Флорида, но със
деня в който неговия баща му показва логарит- специалност електроинженерство, защото жемичната линия, която купува за инженерната ланата от него специалност не била застъпена в
учебния план на университета. Междувременно той проявява интереси
към електроника и сложните системи на висшата математика.
Впоследствие Атанасов става
асистент-професор по математика и
физика в университета на Айова в
гр. Еймс, където работи до 1945 г.
Високите познания в тези области
му позволяват да започне да експериментира с електронни лампи и
радио-електроника. Неговата дисертация “Диелектричната константа
на хелия” е свързана с голям брой
сложни изчисления. Изморителните
часове пред механичния калкулатор
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“Монро”, (който бил от най-добрите за времето на физика през юли 1930 г., Джон се връща в
си), накарали младият учен да се замисли върху Айова, решен да опита да създаде по-добър и
идеята за по-съвършена изчислителна машина. по-бърз модел на изчислително устройство.
След като получава доктората си по теоретичПрез септември 1939 г. Атанасов напуска
Амес, Айова и щата Айова заради работа
във военно-морската оръдейна лаборатория
във Вашингтон (Клифърд Бери също е извикан да работи върху военни разработки в
Калифорния). Атанасов работил като завеждащ проект за създаване на изчислителна
машина за Военно-морските сили на САЩ.
По същото време той е привлечен да участва
в първия атомен опит в Тихия океан – проект,
който много допадал на Атанасов.
През 1948, при едно от първите му завръщания в Амес, Джон бил изненадан и
разочарован от новината, че Атанасов-БериКомпютър е бил преместен от сградата на
физическия факултет и след това разглобен.
Нито той, нито Клифърд Бери са били уведомени, че компютърът е щял да бъде разрушен... Спасени били само няколко части от
него.
След дълго боледуване Атанасов умира от
удар на 15 юни 1995 в дома си в Мериленд.

Награди и ордени
на Джон Винсент Атанасов:
1945
1947
1947
1947
1970
1974
1974
1974
1981
1985
1985
1985
1986

-

Награда за видна служба в американските военно-морски сили
Почетна награда от Сеизмологическото дружество на Америка
Почетна награда, Адмирал на артилерийското управление
Членство в клуб “Космос”
Орден “Кирил и Методий” I степен
Зала на славата на изобретателите в Айова
Почетно членство в дружеството за компютърна медицина
Доктор по естествени науки в университета на Флорида
Доктор по естествени науки в Моравския колеж
Губернаторски медал за наука.
Награда за компютърна признателност, EDUCOM
Holley Medal, American Society of Mechanical Engineers
Coors American Ingenuity Award
Елена Пенишева - библиотекар
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нови
периодични
издания
в
библиотечноинформационния
център
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱɋɭɬɟɟɜ

ɀɢɥ-ɛɵɥɧɚɫɬɨɥɟɭȼɨɜɵ
Ʉɚɪɚɧɞɚɲ
ɈɞɧɚɠɞɵɤɨɝɞɚȼɨɜɚɫɩɚɥɧɚɫɬɨɥɡɚɛɪɚɥɫɹɆɵɲɨɧɨɤ
ɍɜɢɞɟɥɄɚɪɚɧɞɚɲɫɯɜɚɬɢɥɢɩɨɬɚɳɢɥɤɫɟɛɟɜɧɨɪɤɭ

ɦɟɧɹɧɟɥɶɡɹɟɫɬɶ

— Ɉɬɩɭɫɬɢɦɟɧɹɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ — ɜɡɦɨɥɢɥɫɹ
Ʉɚɪɚɧɞɚɲ — ɇɭɡɚɱɟɦɹɬɟɛɟɧɭɠɟɧ"əɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣɢ

— əɬɟɛɹɛɭɞɭɝɪɵɡɬɶ — ɫɤɚɡɚɥɆɵɲɨɧɨɤ — ȼɨɬɬɚɤ — ɂ
ɆɵɲɨɧɨɤɛɨɥɶɧɨɭɤɭɫɢɥɄɚɪɚɧɞɚɲ
— Ɉɣ — ɫɤɚɡɚɥɄɚɪɚɧɞɚɲ — Ɍɨɝɞɚɞɚɣɦɧɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɪɚɡɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶɚɩɨɬɨɦɞɟɥɚɣɱɬɨɯɨɱɟɲɶ
— Ɍɚɤɢɛɵɬɶ — ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹɆɵɲɨɧɨɤ — ɪɢɫɭɣɇɨɩɨɬɨɦɹɬɟɛɹɜɫɺ
ɪɚɜɧɨɢɡɝɪɵɡɭɧɚɦɟɥɤɢɟɤɭɫɨɱɤɢ
ȼɡɞɨɯɧɭɥɬɹɠɟɥɨɄɚɪɚɧɞɚɲ ɢ
ɧɚɪɢɫɨɜɚɥɤɪɭɠɨɤ
— ɗɬɨɫɵɪ" — ɫɩɪɨɫɢɥɆɵɲɨɧɨɤ
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— A ɷɬɨɞɵɪɨɱɤɢɜɧɺɦ?
— Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɵɪ, — ɫɤɚɡɚɥɄɚɪɚɧɞɚɲɢɧɚɪɢɫɨɜɚɥɟɳɺɨɞɢɧɛɨɥɶɲɨɣ
ɤɪɭɠɨɤ
— ɗɬɨɹɛɥɨɤɨ — ɡɚɤɪɢɱɚɥɆɵɲɨɧɨɤ
— Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɢɹɛɥɨɤɨ — ɫɤɚɡɚɥɄɚɪɚɧɞɚɲ
ɢɧɚɪɢɫɨɜɚɥɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɨɬɬɚɤɢɯɞɥɢɧɧɵɯ
ɤɪɭɠɨɱɤɨɜ

— əɡɧɚɸɷɬɨ

ɫɚɪɞɟɥɶɤɢ — ɡɚɤɪɢɱɚɥɨɛɥɢɡɵɜɚɹɫɶ
Ɇɵɲɨɧɨɤ — ɇɭɤɨɧɱɚɣɫɤɨɪɟɟɭɦɟɧɹ
ɭɠɚɫɧɨɱɟɲɭɬɫɹɡɭɛɵ
— ɉɨɞɨɠɞɢɦɢɧɭɬɨɱɤɭ, — ɫɤɚɡɚɥ
Ʉɚɪɚɧɞɚɲ

ɂɤɨɝɞɚɨɧɧɚɱɚɥɪɢɫɨɜɚɬɶɜɨɬɷɬɢɭɝɨɥɤɢ
Ɇɵɲɨɧɨɤɡɚɤɪɢɱɚɥ
— ɗɬɨɩɨɯɨɠɟɧɚɤɨ«ɇɟɪɢɫɭɣɛɨɥɶɲɟ
ȺɄɚɪɚɧɞɚɲɭɠɟɧɚɪɢɫɨɜɚɥɛɨɥɶɲɢɟɭɫɵ«
— Ⱦɚɷɬɨɧɚɫɬɨɹɳɚɹɤɨɲɤɚ — ɩɢɫɤɧɭɥɢɫɩɭɝɚɧɧɵɣɆɵɲɨɧɨɤ —
ɋɩɚɫɢɬɟ — ɢɛɪɨɫɢɥɫɹɤɫɟɛɟɜɧɨɪɤɭ

ɋɬɨɣɩɨɪɵɆɵɲɨɧɨɤɨɬɬɭɞɚɧɨɫɭɧɟ

ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ

ȺɄɚɪɚɧɞɚɲɭȼɨɜɵɞɨɫɢɯɩɨɪ
ɠɢɜɺɬɬɨɥɶɤɨɨɧɫɬɚɥɜɨɬɤɚɤɨɣɦɚɥɟɧɶɤɢɣ
ɂɬɵɫɜɨɢɦɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦɩɨɩɪɨɛɭɣ
ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶɬɚɤɭɸɤɨɲɤɭɧɚɫɬɪɚɯ
ɦɵɲɚɬɚɦ

Мария Николова - преподавател по руски език
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ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

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

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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РЕГИОН ПЛОВДИВ ПОЗДРАВЯВА
СВОИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ,
ЗАЩИТИЛИ УСПЕШНО СЕРТИФИКАТИ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ ПРЕЗ ЮНИ 2013

Адрес:
гр. Пловдив 4002, ул. ,,Свети Горазд” №6, ет. 2
Телефон: 032/ 64 19 09, 0882 886 318
Факс:
032/64 19 09
Е-mail:
	es_pd@abv.bg
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честита
нова учебна година,
скъпи ученици
и учители!

