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МНОГОСТРАННИ
УЧИЛИЩНИ
ПАРТНЬОРСТВА
ПО ,,КОМЕНСКИ”
В периода 16 - 20 октомври
2013 г. нашето училище ще
бъде домакин на интересни
събития. Очакваме посещение
на групи учители и ученици от
Великобритания, Испания и
Турция - страни партньори на
България по Европейска програма “Учене през целия живот”, подпрограма Коменски.
Гостуването им е във връзка с
проект, по който работи екип
учители и ученици от училище “Алеко Константинов”, гр.
Пловдив.

Проектът е озаглавен “Чуй гласа на природата” и цели да запознае младите хора с проблемите, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси, промените в климата и екосистемата. Общуването и споделянето между учениците ще им даде възможност да
разкажат за съответния бит, национални особености и култура на своите страни. Училищата,
работещи по проекта, ще представят реализираните дейности, посветени на опазването на
природата и рециклирането на отпадъците. Надяваме се да обменим знания, идеи и успешни
практики.
Нашите гости ще имат възможност да посетят забележителностите на нашия град и да се
насладят на красотата на Пловдив, ще бъдат свидетели на културни събития, ще се запознаят
с интересни хора и ще създадат нови приятелства.
Поля Мандулова – координатор на проекта за ОУ „Алеко Константинов”
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Предстоящо обучение
На 18.10.2013 г. от 12.00 ч. в ОУ „Алеко Константинов” ще се проведе обучение на
педагогическия колектив, което е първи етап
от пилотния проект за въвеждане на учителско портфолио. Създаването и въвеждането
на електронния вариант на учителското портфолио е съвместен проект на ОУ „Алеко Константинов” и Европейски център за устойчиво
развитие в образованието. Водещ обучител е
проф. Марияна Стефанова.
Учителското портфолио ще финализира
цикъла на въвеждане на този формат за себепредставяне и е естествено продължение на

ученическото портфолио, което е въведено изцяло за учениците от 1 до 4 клас и частично за
учениците от прогимназиален етап.
В тази връзка следва да се отбележи, че
оригиналното ноухау за ученическото портфолио е създадено от екип педагози от ОУ
„Алеко Константинов” по съвместен проект
с РИО на МОН и е предоставено за безвъзмездно ползване от образователната общност в България. Планира се, резултатите и
анализа към тях също да бъдат безвъзмездно
предоставени на желаещите образователни
институции.

Красимир Ангелов – директор на ОУ „Алеко Константинов”

Училище за родители

Неизвинени отсъствия
на учениците
Съгласно Правилника за прилагане на закона за народната просвета, учениците нямат право да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини. Липсата на уважителни причини
за отсъствие на учениците от учебни занятия
е основание класният ръководител да впише
неизвинени отсъствия. Най-честите причини за
неизвинени отсъствия са закъсненията за часа.
Това се случва често за първия час. Много от
нашите ученици пътуват и би следвало родителите да упражняват по-строг контрол при придвижването на децата до училище. Родителите
трябва да знаят, че закъснението до 15 минути
за първия учебен час се вписва като една трета
неизвинено отсъствие и при три закъснения се
оформя едно цяло неизвинено отсъствие. Закъснения за следващите часове не се допускат
и в тези случаи, отразените от преподавателите
отсъствия, се отчитат като цели неизвинени отсъствия. Наблюденията ни показват, че нашите
ученици не бягат от часовете. Натрупаните неизвинени отсъствия са от закъснения. Особено внимание трябва да се обърне на правото
на учителя да наложи мярката “отстраняване
на ученика до края на учебния час”. Когато с

поведението си ученикът пречи на работата на
учителя или на съучениците си, той се отстранява от учебния час. В този случай ученикът няма
право да напуска територията на училището,
а учителят отбелязва неизвинено отсъствие за
часа.
Съгласно Правилника за дейността на училището за три неизвинени отсъствия класният
ръководител е длъжен да уведоми писмено родителя. Всеки месец в ученическата книжка се
вписват както извинените, така и неизвинените
отсъствия. Това задължение на класните ръководители се контролира от училищното ръководство. По този начин родителите могат да
проследяват отсъствията на своите деца и да
предприемат мерки, за да не се допускат нови
отсъствия.
Основание за оформянето неизвинени отсъствия са разпоредбите на чл.135, ал.1, т.2;
чл.136, ал.1, т.1 – 3; чл.137, ал.1 и ал.2; чл.139,
ал.4 и чл. 140ж от Правилника за приложение
на Закона за народната просвета, както и чл.75,
ал.2, т.1 и чл.76, ал.1, т.2, чл.77, т.4 и чл.78,
ал.3 от Правилника за дейността на училището.

Лилия Топчийска – помощник-директор Учебна дейност
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Бронираното ухо
Енчо беше много послушно момче и като всяко такова дете
чуваше само това, което му е изгодно. С послушанието му, обаче,
имаше проблем – ухото му често се задръстваше от ушна кал, а почистването й беше
най-неприятното нещо на света за Енчо. Един ден момчето откри в интернет решение за проблема си – мини щитче за ухо. Поръча го и след няколко дни го получи. В рекламата пишеше,
че мини щитчето спира натрупването на ушна кал и не допуска никакви клечки за уши. Момчето
постави мини щитчето заживя доста щастливо и спокойно. Радваше се на тишината и спокойствието и не се налагаше да понася досадното и болезнено чистене на ухото.
След време, обаче, Енчо усети и страничните ефекти на мини щитчето: пропуснати важни
съобщения, недочути уроци и най-лошото – пропуснати покани за игри и партита. Щитчето предпазваше добре, но и пречеше много.
Павел Симеонов – 4 а клас

История с костенурки
Живял един костенурчо. Той се казвал Моджо-Джоджо, но всички му казвали само Джоджо.
Той бил стар, но имал голяма мечта. Искал да стане рок звезда.
- Леле, - казал Джоджо – вече няма да стана рок звезда.
Едно малко костенурче дочуло за неговата мечта.
- Хей! – казало костенурчето – Дядо Джоджо, искаш ли да ти помогна да станеш рок звезда?
- Много съм стар – тъжно казал Джоджо.
- За рок звезда никой не е стар – отвърнало костенурчето.
- Как така? – попитал Джоджо.
- Дядо Джоджо, ти виждал ли си Ей Си Ди Си? – попитало учудено малкото костенурче. След
това сложило на гърба на Джоджо един елек, дало му китара и шапка и весело казало:
- Вече почти си готов за рок звезда! Остава да те науча да свириш и пееш. След като екипирало по този начин Джоджо, костенурчето го завело на един отдалечен от всички хълм и там
започнало да му преподава уроци по китара и пеене. Свирили, пеели, свирили, пеели, докато
накрая Джоджо се научил.
- Сега вече си готов за рок звезда - обърнал се Костенурчо към
Джоджо. - Трябва само да организирам концерт.
- Готов съм! – усмихнал се Джоджо. – Ще кръстя китарата си Джугара-Джагара – допълнил той.
Дядо Джоджо се влюбил много в китарата, защото била първата в живота му.
- Дядо Джоджо, а как ще кръстиш бандата?
- Ще я кръстя „Чедър”, защото много обичам това сирене.
- Отлично, да вървим – викнал костенурчо.
Костенурчето организирало концерт пред публика и лично представило Джоджо, когато излязъл на сцената. Започнал да свири и всички
бурно го аплодирали. Станал велик концерт. Джоджо благодарил на
мъничето и тръгнал на световно турне – както правят истинските рок
звезди!
Теодор Давчев – 4 а клас
3

Мечето Бубу
Аз си имах любимо плюшено мече. То беше кафяво и със сладка муцунка. Можеше да казва
своето име, но не умееше да говори много добре.
Един ден когато се събудих, видях, че Бубу го няма. Веднага се облякох и излязох навън, но за
съжаление не го намерих. Седнах на една пейка и се чудех къде може да е Бубу. Накрая се отказах,
защото бях проверил всички места, но които Бубу можеше да бъде. Мъчно ми беше за мечето.
През това време моят мечок отишъл на небето и се срещнал с ангелите. Този дебеланко си
играел с тях, но изведнъж се спънал и го видях, че пада точно върху мен. Аз го гушнах и го
прибрах вкъщи. Той ми разказа какво се е случило. Отначало се ядосах, но после се зарадвах,
че все пак се е завърнал.
Илия Аврамов - 4 а клас

Летящото мече Боби
Мечето Боби си имало една мечта - да може да лети. Сутрин се събуждало с тази мечта,
вечер заспивало с нея. По-голямата част от дните му преминавала в опити наистина да полети.
Мечето наблюдавало птиците в небето и си мислело, че щом те могат, значи и то би могло да
полети.
Един ден решило да си измайстори крило от дръвчета и горски листа. За да се засили, решило да се качи на стария си скейтборд.
Денят на големия опит настъпил. Събрали се животните от гората да го гледат и подкрепят.
Засилило се мечето по един стръмен склон, претърколило се, но така и не успяло да полети.
Много се разочаровало и се разплакало. На помощ му се притекъл старият мечок и му рекъл:
- Синко, не е важно да полетиш в небето, важно е да можеш да летиш в мечтите си. Всеки
опит да сбъднеш мечтата си е един полет.
Георги Стойчев - 4 а клас
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Какво
бихме направили

за природата

Природата е нашия дом. Тя е създадена така, че в нея съществува всичко необходимо за човека, за неговия добър живот, здраве и щастие. За съжаление, хората недостатъчно се грижат
за природата - унищожават я, замърсяват я, използват я, без да мислят за последиците. Всеки би
могъл да помогне за опазването на природата. Ако всички ние положим усилия да почистваме
и не замърсяваме след себе си с боклуци, нашата околна среда ще стане по-добра. Ако пестим
енергия, вода и други природни ресурси, ще запазим задълго нашия дом - Земята. Затова трябва
да помним, че природата е нещо много важно в живота на всеки човек и трябва да я пазим.
Майа Белакова - 5 б клас

Борис Добрев - 5 в клас
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Анастасия Славчева - 6 а клас

Александра Николова - 6 в клас
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Цвета Владимирова - 4 б клас

Мария Попова - 5 б клас
7

Гергана Родозова - 4 а клас

Лора Апостолова - 6 в клас
8

Вероника Кривошиева - 6 в клас

Светослав Костадинов - 6 в клас

Радостин Китин - 6 в клас

Атанас Крушев - 5 в клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Представяме ви:

Как да развием потенциала
на детския мозък
Автор: д-р Даниъл Сийгъл; д-р Тина Пейн Брайсън
Издател: Хермес
Д-р Даниъл Сийгъл е професор по психиатрия, възпитаник на Харвардския медицински институт. Той е автор и
на няколко други успешни книги за родители: „Техники за
познаване на ума“, „Родителството отвътре навън“, „Развиващият се ум“ и др. Има две деца. Д-р Тина Брайсън е
педиатър и психотерапевт, консултант по отглеждане на
децата. Майка е на три деца.

ЗНАЕМ ЛИ КАК РАБОТИ
ДЕТСКИЯТ МОЗЪК?
Съвременните родители са стресирани, уморени и изнервени и почти не им остава време или енергия съзнателно да развиват желаните морални и умствени качества у
децата си. Те знаят всичко за физическото отглеждане на
отрочетата си: децата са нахранени, облечени и здрави.
Наясно са какво трябва да направят, ако
децата вдигнат температура, порежат се или си
натъртят коляното. За съжаление обаче, нямат
почти никаква представа как е устроен и как
функционира мозъкът на децата им. Не знаят
каква е най-правилната реакция, когато детето
изпадне в емоционална криза, нито как да му
помогнат да се справи със страховете и настроенията си. Често се чувстват провалени като ро-

дители, защото децата не реагират по начина,
по който очакват или смятат за правилен, без
да знаят, че вината невинаги е у тях: понякога
умът им просто не е достигнал нужното ниво
на развитие. А и родителят невинаги избира
подходящата стратегия за справяне с възникналия проблем, защото не е наясно как работи
мозъкът на детето му и съответно какви са мисловните му модели.

КАК ДА ОТГЛЕДАМЕ УМНИ, ЩАСТЛИВИ И УВЕРЕНИ ДЕЦА
Важна задача на родителя е също така да
помогне на детето си да интегрира различните
части на своята личност, да осъзнае, че то е
съвкупност от разнородни качества, характеристики и емоции. То не бива да се идентифицира само с определени свои черти или с
дадено настроение, а да съзнава, че винаги има
възможност да смени регистъра на настроението си или да извади наяве друга своя страна.
Родителят също трябва да научи детето си как
да преработва своите спомени, съзнателни и
несъзнателни, и да ги трансформира в жизнен
опит. Именно чрез асоциациите, които детето
прави, родителят може да стигне до същината
на възникналия проблем и да му помогне да
промени отношението си към случващото се.
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Книгата учи как да помогнем на детето си да
изгради своята идентичност, но и също така
как да общува по-пълноценно с околните. Ако
въоръжим детето дори с елементарно познание
за това как работи собственият му ум, ще му
помогнем да промени не само начина, по който
реагира на външните стимули, но и начина, по
който гледа на себе си и на света като цяло.
Книгата е написана увлекателно, има практическа насоченост и е илюстрирана с множество примери от живота. Независимо дали сте
майка или баща, баба или дядо, учител, психотерапевт или възпитател, тази книга ще ви е от
полза. Тя ще ви покаже как да помогнете на
децата да развият пълния си умствен и морален
капацитет.

Невидимите кризи
Автор:
Издател:

Георги Господинов
Жанет-45

За изчерпването на залежите от смисъл. За литературата като алтернативен енергиен източник. За чудото
на четенето. За писането. За сувенирите и символите. За
това как българският аероплан роди футуризма. И какво
/не/ роди 1968-ма. За случилото се и неслучилото се
тук. За отказания свят. За Европа, обезпечена с литература. За българската тъга и тъга по нея.
Всичко това в новата книга с есеистика и истории на
Георги Господинов.

Авторът Георги Господинов
Роман за емпатията и нейното чезнене, за
световната есен, за минотаврите, заключени в
нас, за възвишеното, което може да е навсякъде, за елементарните частици на тъгата и вечноАвтор:
Георги Господинов
то време на детството, което ни предстои.
Издател: Жанет-45
Роман с преплитащи се коридори, отклонеРаздел: Романи и повести. Български
ния и стаи, който смесва минало и настояще,
Аз сме. Едно момче говори - от подземния мит и документ. Събира истории и животни от
лабиринт на Минотавъра, от мазе в края на всеки род, прави капсули на нетрайното заради
Войната, от приземна квартира през 1970-80- онзи, който има да идва постапокалиптичен чите, от старо бомбоубежище.
тател, бог или охлюв.

Физика на тъгата

Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

POPULAR BULGARIAN
PROVERBS AND SAYINGS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drop by drop - a whole lake becomes.
Two rabbits with one bullet.
A hungry bear doesn’t dance.
A word said is a thrown rock.
A small stone can turn the carriage.
He hasn’t eaten onions, he hasn’t smelt onions.
A gentle word can open an iron gate.
The appetite comes with the eating.
Don’t look a gift horse in the mouth.
Take a big bite, don’t say a big word.
You can’t sell cucumbers to the cucumbers’ seller.
The pot tumbled over and found its lid.
The stone weighs at its place.
Measure width and length seven times, cut only once!
Don’t ask the old but the one that has endured bad times.
Lies have short legs.
You become just like those you gather with.
By asking you can reach Istanbul.
The pack of the insulted Petko is always empty.
The horse went into the river.
Give him a finger and he will bite your hand.
A good friend is recognized in times of trouble.
Every frog has his own pond.
One swallow doesn’t make a spring.
Better to do something later than never.
Don’t leave the today’s work for tomorrow.
Five guys don’t wait for Petko.
A herb to every dish!
Life is a stairway - some are going up, others are going down.
The wolf may change its fur, but never its nature.
You are welcomed by your clothes, you are seen off by your brain.
There is no smoke without fire.
The guilty runs even without being chased.
The morning is smarter than the evening.
He who laughs last, laughs best.
The pear doesn’t fall far away from the tree.
Ангелина Велева - учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ
Скъпи читатели, от тази учебна година стартира новата ни рубрика „Екология”. В нея
ще имате възможност да се запознаете с интересни факти, свързани с природата и нейното опазване. Започваме, разбира се, с малко информация за самата наука:

какво изучава екологията
Екологията е наука, раздел на
фактори (светлина, топлина, вода,
биологията, която изучава взаимосоли, разтворени във водата, и др.),
отношенията между организмите,
така на сложните взаимодействия
както и взаимоотношенията межмежду организмите – биотичните
ду организмите и средата, в коекологични фактори (конкуренция,
ято живеят. Основен предмет на
хищничество, взаимопомощ т.н.).
изследване на екологията са екоТези връзки са предмет на еколосистемите, взаимно свързани мрегията.
жи от растения, животни и други
Екологията има множество
организми в даден географски
практически приложения в области
район, които зависят едни от
като, управление на природдруги. Екологията е наука за
ните ресурси (селско стопаникономиката на живата прироство, горско стопанство, рибно
да.
стопанство), градоустройство,
Екологията се обособява
здравеопазване, икономика и
от останалите природни науки
дава принципната основа за
в края на XIX век. Тя е тясно
изследване на обществените
свързана с други области, като
взаимодействия при хората
физиология, теория на еволюцията, генетика и етология За
История
разлика от тях предмет на екоЕкологията е обособена като
логията са по-общите процеси и
биологична наука едва през 19 век
принципи, на които се основава
от Ернст Хекел, който пръв упофункционирането на биосферата:
требява понятието. Заслуга за раз• жизнените процеси
витието има В. Вернадски, който
• разпространението и числеобосновава становището, че органостта на организмите
низмите и средата, в която живеят
• движението на материалите
са едно цяло и че помежду им се
и енергията в живите съобщества
извършва кръговрат на веществата.
• развитие на екосистемите
Благодарение на този кръговрат
• биоразнообразието
животът на Земята не е застаршен
Съществуват четири основни
от изчезване.
среди на живот – водна, сухоземВ България екологията се е разна, почвена и организмова. Оргавила като раздел на ботаниката и
низмите, които ги обитават, имат
зоологията. Изучават се влиянията
редица приспособления, позвона различните екологични фактори
ляващи им да живеят с тях. Тези
върху растенията и животните. Исприспособления се формират под
тинското развитие на екологията
влияние както на специфичните условия на като самостоятелна биологична наука започва
средата, които наричаме абиотични екологични около началото на 60-те години на ХХ век.
Юлия Ковачева - учител по биология
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ШАХМАТ

скш “пловдив 64”
ОРГАНИЗИРА

школа по шахмат
за деца до 14 години
Tренировките се провеждат в ОУ ”Алеко Константинов”
понеделник и четвъртък от 12:25 ч. до 13:25 ч.
Справки и записвания: Димитър Илчев gsm: 0887/ 285 338; 032/662 163 след 20 ч.,
e-mail: chess_d@abv.bg, skype: chess_d

пореден успех
От 29 септември до 8 октомври 2013 г. в гр.
Будва, Черна гора се проведе Европейско първенство по шахмат за деца от 8 до 18 години.
В турнира до 8 години отлично се представи
Георги Колев - ученик от 2 а клас в ОУ,,Алеко
Константинов”. Той се класира на 26-то място
от общо 90 шахматисти от цяла Европа с резултат 5,5 т. от 9 кръга. Жребият му отреди да
играе пет партии срещу шахматисти от силната
Руска школа, което прави този резултат още по
- стойностен.
Димитър Илчев - преподавател по шах

5 ОКТОМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ,
КОИТО УЧАТ И ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦА!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УЧИТЕЛИ!
Бъдете откриватели, бъдете творци и не спирайте да извайвате нашето бъдеще - децата!
Поздравяваме Ви с този малък стих:
Ако нямаш огън в душата,
ако е малко твоята любов,
ако веднъж от обич не си плакал,
недей прекрачва тоя праг висок!
Върви си и по-добре друг път избери!
Учителят с една любов се ражда,
която до смъртта да му гори!
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ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим

ро

жд

дн

ен

и

ит

е

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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