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Уважаеми читатели,
Радостни сме да споделим
с вас настроенията и емоциите, които преживяхме през
изминалите дни. Гостуваха ни
ученици и учители от Великобритания, Турция и Испания,
с които работим съвместно по
проект „Чуй гласа на природата”, подпрограма „Коменски”.
Посрещнахме ги тържест-

вено, с хляб, мед и здравец
по стара българска традиция,
като скъпи приятели. Гостите
бяха поздравени от нас и от
представители на РИО и Отдел
„Образование”, гр. Пловдив.
Емоционалният заряд на
нашите деца се предаде на
учители, служители и родители и сякаш вдъхнови всички за
предстоящия концерт.
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ЕЗИКЪТ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО
Концертът, който ученици и учители подготвиха с много любов, бе посветен на нашите нови приятели от Великобритания, Турция и Испания. Приветствието от ОУ „Алеко
Константинов” бе отправено към тях на български, английски, турски и испански език.

Нашите послания бяха облечени в музика,
театър и танц, защото именно изкуството е
международният език на приятелството.
Съпреживяхме заедно вълшебни мигове и
се заредихме с настроение, усмивки и оптимизъм.
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ПРОЕКТ

“Творчески искри”
Какво си представяте, когато чуете думата
„изкуство”? Може би хубава книга или филм,
картина или песен, театрална постановка или
танц? А може би асоциирате тази дума с определен цвят, мелодия, име на творец или
емоция, преживяна при досега с изкуството?
Литературата, музиката и изобразителното изкуство присъстват неразривно в нашия
училищен живот, но доколко са важни за нас,
доколко са разбираеми и необходими и доколко сме докоснати от посланията, които ни
отправят?
Именно изкуството и възможността да творим в областта на различни видове изкуства
през учебната 2013/2014 г., превръща сновно училище „Алеко Константинов”, заедно с
още седем училища от област Пловдив – НХГ
„Цанко Лавренов”, НУМТИ „Добрин Петков”,
ОУ „Екзарх Антим I”, СОУ „П. К. Яворов”, ОУ
„Гео Милев”, СОУ „Христо Смирненски” – гр.
Брезово и СОУ „Отец Паисий” – гр. Куклен в
партньори на фондация „Огънят на Орфей”
по проект „Младежка академия „Творчески
искри”
Фондация “Огънят на Орфей” включва
хора на изкуството – музиканти, композитори, поети, актьори, танцьори – творци в
различни области, които си поставят за цел
да подпомагат млади дарования по пътя на
тяхното развитие, усъвършенстване и изява.
Фондацията е главен инициатор и организатор на Лятна академия за изкуство “Огънят
на Орфей”, на Празнични дни на изкуствата “Пролет в стария град”, на Национален
литературен конкурс “Огънят на Орфей”, на
благотворителни инициативи и концерти, на
международни проекти, с което предоставя
възможност за среща на творчески личности
от различни страни. Президент на фондацията е Евгения Тагарева, почетен президент –
Калуди Калудов, артистичен директор – Георг
Баич, главен координатор – Стела Митева –
Динкова.

Проект „Младежка академия „Творчески
искри” е финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации
в България, по финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
2009-2014 г. Екипът от експерти си е поставил за цел да повиши ролята на изкуството
за образованието и възпитанието на децата
и младежите чрез създаване и прилагане на
формати за ангажиране на граждани в работата на неправителствените организации
и изграждане на партньорства/мрежи/. С
помощта на педагози, хора на изкуството,
преподаватели във ВУЗ по изкуствата, журналисти, работещи в рамките на проекта, ще
се сформират творчески работилници и ще
се провеждат творчески занимания с учениците от училищата – партньори, като им се
даде възможност за изява чрез създаване и
представяне пред различна публика на мулти арт спектакли. Работата по проекта ще
завърши с организиране на малък фестивал
с представители на всички училища – участници.
Ще бъде създадена и онлайн мрежа, в
която да се обсъждат идеите на проекта и
която да стане арена за изява и подкрепа на хора, които биха желали доброволно
да продължат започнатото със собствени
сили.
Тъй като екипът, сформиран по проекта,
си е поставил за цел и да изкаже становище
за ролята на изкуството за възпитанието на
българските деца като активни европейски
граждани, предварително благодари на учениците, родителите и учителите от основно
училище „Алеко Константинов”, които имат
възможността да споделят своето мнение по
темата, като попълнят предоставените им анкети.
Клуб „Училищни медии „Алеко””
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УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ
Уважаеми читатели, и през тази учебна година учениците от Училищния парламент ще продължат да споделят с Вас на страниците на училищния вестник своите идеи и инициативи. Планираме да организираме интересни събития, с които да привлечем ученическата общност и да
вдъхновим ученици, учители и родители за повече творчество, новаторство и ентусиазъм. Представяме Ви Училищния Парламент за учебната 2013/2014 година.

Училищният Парламент се ръководи в своята работа от правилник за дейността му. УП изготвя план за работа с конкретни цели и избира свое ръководство. Научете повече:

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
1. Училищният парламент е вид самостоятелна форма за самоуправление на учениците.
2. Училищният парламент работи в съответствие със закона за народната просвета, нормативните актове на МОМН, училищния правилник, училищните планове и своя план за работа.
3. Училищният парламент осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
4. Решенията на училищния парламент имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни
мероприятия, независимо дали е член на УП, както да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УП трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за
работа на УУП през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
1. Активно участие на учениците в демократизацията на учебно-възпитателния процес в училище и
издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УП като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
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1. УП включва по двама представители от паралелките от V до VІІ клас.
2. УП се ръководи от председател. Този пост се избира на учредителната сбирка на ученическия парламент за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите
“за” от присъстващите членове.
3. Всеки представител от V до VІІ кл. може да подаде своята кандидатура за председател на УП.
4. Председателят на УП има право да присъства на педагогическите съвети за похвали и
наказания на ученици.
5. Председателят на УП има право да посочи за свой заместник, член от УП за времето, през
което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.
Учениците от Училищния Парламент

МАГИЯТА НА ДОБРОТАТА
И ЧОВЕЧНОСТТА

Добротата и човечността могат да се изразят по много начини – чрез съпричастността,
кротостта, съобразителността, услужливостта
и, разбира се, чрез безброй много други красиви начини.
Съпричастността е нещо, което веднага
впечатлява. Тя означава, когато твой близък
приятел постигне успех в определена сфера,

да се зарадваш заедно с него, дори и наскоро
ти самият да си преживял неуспех. А не да
завиждаш. Или точно обратното – когато ти
успееш, а твоят приятел се провали – да не
се възгордееш, а да подкрепиш претърпелия
наскоро загуба и да се потопиш в мъката му.
Съпричастността е много ценно качество, но
само ако не е престорена.
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Съобразителността често произлиза от
уважението и симпатиите, които чувстваме
към даден човек и всъщност може би означава разбиране. Изразява се чрез отстъпчивостта, услужливостта, оказването на помощ или
необходимото внимание в определена ситуация.
Способността да прощаваш е много важна и е качество, което, според мене, се
развива с времето и е част от нашето съзряване. Ако никой на никого не прощаваше,
то приятелството не би било факт. Вероятно прощаваме, защото и ние самите често
грешим и грешейки научаваме колко е лесно
да се подхлъзнеш в неправилната посока. В
такъв момент на осъзната слабост какво би
било по-обнадеждаващо от протегната ръка
и обещанието за нов шанс на доверие.
Кротостта е едно ненатрапчиво красиво
качество или по-скоро състояние на духа,
което трудно се забелязва, но и трудно се

забравя. Рядко можеш да срещнеш такъв човек и почти е невъзможно да си такъв. Това
качество като че ли най-трудно се имитира.
Изразява се чрез спокойствието, което даден
човек излъчва и тишината, която пази. Избягва караниците и избягва да взима страна в
тях. Благородството, премереността и тишината, които вървят с тази черта, са най-приятната компания, които можеш да си пожелаеш
във все по-хаотичните и задъхани темпове на
нашето съвремие.
Ако тези черти на характера са притежание на един човек, той би бил безкрайно
привлекателен, душевно очарователен и ненатрапчиво магнетичен. Ако даден човек притежава този прекрасен букет от качества, аз
искам да го познавам. Аз искам да съм този
човек. За да нося в себе си магията. Магията
на добротата и човечността.
Алис Терлемезян - 6 а клас

Алис Терлемезян - 6а клас
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Александър - 5 б клас

Ваня Начева - 5 а клас
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Александра - 6 в клас

Велизара - 4 а клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

иЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ
В БИБЛИОТЕКАТА
От 9 до 11 октомври 2013 година в библиотеката на ОУ ,,Алеко Константинов” се проведоха
първите за тази учебна година уроци по извънкласно четене. Второкласниците се запознаха с
живота и творчеството на обичаната от всички деца по света шведска писателка Астрид Линдгрен
и по- подробно с вечния й роман ,,Пипи дългото чорапче”. Четейки за лудориите на Пипи и нейните приятели, те не само се забавляваха, но и разбраха, че писането на истории не е трудно и е
приятно занимание. Особено, когато го правиш заради децата - собствените и всички останали.

Елена Пенишева - библиотекар
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Акад. Валери Петров
и д-р Милен Врабевски –
европейски граждани на годината
Големият български поет, писател и преводач академик Валери Петров и председателят
на фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски бяха удостоени с Гражданската награда на Европейския парламент за 2013 г. На 16
октомври на тържествена церемония в Брюксел лично председателят на ЕП Мартин Шулц
ще връчи почетни дипломи на двамата видни
българи. За 2013 г. 43 лауреати от 21 страничленки ще получат приза. Високото отличие се
присъжда от 2008 г. на граждани и организации
с принос за по-доброто взаимно разбиране и
интеграцията на гражданите на ЕС. България за
втора поредна година има лауреати.
Почетния медал на акад. Валери Петров
получи неговата внучка Ана Хаджимишева. От
негово име тя благодари за високото отличие.
И прочете обръщение, написано по този повод
от нейния дядо:

© Снимка: БГНЕС
лична, която цял живот се е стремяла да утвърждава хуманизма. Мисля, че другата линия,
по която се мъча да дам своя малък принос в
европейското дело, са преводите ми от различни езици, приближаващи българските читатели
към великите произведения на Европа. Винаги,
във всичко, което съм писал и пиша, ме е водил
призивът на Шилер и Бетовен към радостното
братство на всички хора. Много ви благодаря.
Валери Петров.”
Ето как другият тазгодишен носител на
престижното европейско отличие – д-р Милен
Врабевски, очерта каузата на ръководената от
него фондация „Българска памет”:

© Снимка: БГНЕС
„Новината за номинирането ми ме зарадва,
естествено. Макар да смятам, че има немалко
български граждани, които с право биха носили званието „Гражданин на Европа”. Колкото
до мен, аз смятам наистина, че се чувствам европейски гражданин. Навярно нещо съм направил в тази посока. И като го търся, струва ми
се, че го намирам главно в основната област,
в която работя цял живот - поезията, моята
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„Фондацията работи в рамките на считаните
от мен национални приоритети - борбата с демографската криза, интеграцията на диаспората и реализацията на младите хора в България,
културно-историческото наследство и ползата
от него – всичко пречупено през призмата на
евроинтеграционните процеси и качественото
образование.“
Ще добавим, че д-р Врабевски се бори кирилицата в ЕС да се нарича българската азбука.
По материали от интернет материал на Татяна Обретенова

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

THE DONORA SMOG
An unwelcome event left 20 dead and about
6,000 ill people in October 1948.
Early in the week, a combination of smoke
and fog, trapped by an air inversion, blanketed
the community. As the days passed and more
pollutants went into the
stagnant air, the smog got
worse and visibility kept
decreasing. Despite the poor
visibility that hampered both
motorists and pedestrians,
many went about their usual
routine. The Halloween parade
was held as scheduled Friday
night and the football game
with Monongahela was played
Saturday afternoon before
a packed crowd at Legion
Field despite the difficulty in
viewing either.
However,
the
elderly
and seriously ill began
experiencing
respiratory
trouble, and the community’s
physicians were flooded with
calls from concerned families.
As the physicians worked around the clock to treat
the sick, they were assisted by nurses and other
volunteers, including policemen and firemen who
went door to door administering oxygen. Those
who made the rounds reported on the difficulty of
finding their way to the homes.
Drug stores remained open all night to fill
prescriptions. Clergymen were called out to help
the dying and their families. The Donora Board
of Health met in an emergency session, and the
American Red Cross and the American Legion
set up an emergency station at the Community
Center. Funeral directors offered their ambulances
to carry the sick to the Community Center or the
two area hospitals.
Phone lines were flooded with calls from
concerned families and friends from out of town
as word of the disaster spread on radio and in the
newspapers, and some people frightened by what

was happening left town to stay with relatives
and friends until the emergency was over.
On Sunday, the Donora Zinc Works shut
down its smelters to eliminate as much smoke
and industrial fumes as possible as agreed to
by borough, public health and
company officials. Rain also
arrived and helped to disperse
the smog. The skies cleared. The
Zinc Works resumed operations
on Monday.
In the months that followed,
investigations were conducted by
the state and federal government.
Both traced the disaster to a
number of sources, including
smoke from Donora’s industrial
plants. A million-dollar suit was
filed against the operator of the
Donora Zinc Works’ American
Steel and Wire Company. The
suit was settled out of court for
about $250,000 in April of 1951.
The firm, however, denied any
responsibility for the disaster
despite
the
government’s
findings. It did install a weather station and other
air pollution devices as precautionary measures.
Nine years after the smog, the Donora Zinc
Works was closed, putting 900 men out of work.
Ten years after that, U. S. Steel Corp. closed
all its Donora facilities for a total loss of nearly
5,000 jobs.
The disaster that shocked the country touched
off a nationwide campaign against air pollution.
It provided the impetus for studies resulting in
major federal clean air laws. It also began this
country’s environmental movement by focusing the
nation’s attention on the harmful and sometimes
fatal side effects on life and the environment
from air, and especially industrial, pollution. The
enactment of the Clean Air Act and creation of the
Environmental Protection Agency are a legacy of
the Donora tragedy. Donora became synonymous
with the fight for clean air.

Стефка Кацарова - преподавател по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

пещерите
Как се образуват пещерите?
Пещерите на нашата планета могат да бъдат
разделени на четири вида – варовикови, лавови,
морски и ерозионни. Тук говорим за първата от
тези категории.
Така наречените “варовикови” пещери се
образуват в утаечни, или ‘карбонатни’ скали.
Такива скали са варовикът, с всичките му разновидности, доломитите, гипс, мрамор. В нашата страна има голямо разнообразие от пещери
във варовици, доломити и мрамори.
Тези скали са наречени “утаечни”, тъй като
всъщност са образувани от пластове утайки в
древните океани. Това са утайки с частично органичен произход, като, според някои, основната им част са били черупки на най-различни
водни организми. В последствие, по силата на
множество процеси, те са се превърнали в добре познатите ни карбонатни скали, като варовик, например.
Има множество различни теории за образуването на пещерите, тъй като в тях се наблюдават феномени, чието обяснение до момента
не е категорично намерено. Най-вероятно при
образуването на една пещера участват множество фактори, но безспорно основният фактор
е водата от повърхността.
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Почвената покривка на нашата планета е
общо взето много тънка, като рядко надхвърля 15-20 метра, а в много планински местности
може да е под един метър. Под този слой почва навсякъде има скали, наричани тук “основна скала”. Когато виждаме да тече вода по повърхността, например река, тази вода всъщност
заема цялото свободно пространство между
камъните в речното корито, чак до основната
скала. Водата на практика тече по основната
скала и онова, което виждаме на повърхността,
е само “остатъка“ – водата, за която няма място
между камъните и чакъла.
Основната скала, която е действителното
легло на потока обаче не е съвсем монолитна.
По нея има пукнатини, цепнатини и различни
слаби места, които може да са и примеси с
различен и по-лесно разтворим химичен състав. Водата запълва тези цепнатини и пукнатини, като постепенно ги разширява до степен, в
която може свободно да тече из тях. По силата
на земното притегляне водата винаги се стреми
надолу и прониква все по- и по-надълбоко. В
крайна сметка така се образуват голяма част
от пещерите.
Може да се запита, “А как успява водата
да издълбае скалите, след като те са много по-

твърди?” Въпросът е уместен. Установено е, че Тази киселинност е достатъчна, за да разтватова става по два начина – механично разяжда- ря варовиковите скали дотогава, докато не се
не и химическо разтваряне.
изразходва излишния СО2. Така определено
количество от скалата се “разтваря” във водаМеханично разяждане
та. (Реакцията е обратима и това разтворено
Водата носи със себе си различни дребни
количество калциев карбонат може отново да
камъчета и частици. Тези частици ‘драскат’ скасе “отложи”, при контакта на наситената вода
лите постоянно, и когато тези скали са по-мес въздуха в подземни кухини. По този начин се
ки, какъвто е случая с карбонатните скали, от
получават някои от прекрасните пещерни втотях малко по малко се отнема материал. Този
рични образувания, като сталактитите и сталагпроцес е наречен “механическо разяждане”.
митите.)
Химическо разтваряне
Достатъчно е да се запомни, че водата може
Това е най-важният фактор при работата да разтваря химически варовика и посредством
на водата. В следствие на контакта й с въгле- комбинация от това химическо разтваряне и
родния двуокис във въздуха, във водата, която механичното разяждане, тя има необходимата
тече на открито, се образува малко количество “сила” да разширява подземни пукнатини и да
въглена киселина и тя става леко киселинна. образува пещери.

Иван Ганев - преподавател по география, по материали от интернет

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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