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ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В І КЛАС
УЧЕБНА 2014/2015 година
1. Подаване на заявления за записване в І клас
от 04.03 до 30.05.2014 г.
2. Представяне на удостоверение за завършена подготви–
телна група в детска градина или подготвителен клас
от 02.06. до 06.06.2014 г.
3. Обработка на приетите документи за прием в І клас
от 02.06. до 06.06.2014 г.
4. Обявяване на списъка на приетите в І клас – 10.06.2014
5. Разпределение на децата по паралелки
от 02.09 до 05.09.2014 г.
6. Обявяване на списъците по паралелки – 12.09.2014 г.
7. Родителска среща на приетите първокласници
10.06.2014 г., 17.30 часа

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС
1. Деца, от района на училището, подлежащи на обучение в първи клас и открити
    на адресите при процедурата на обход от учителите.
2. Деца с адресна регистрация в района на училището до 31 декември 2013 година
3. Деца на учители и служители от училището
4. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището
5. Деца, живеещи извън района на училището и подали молби в определения срок –
    по реда на подаване на заявленията от родителите
6. Деца с пълен набор от документи за записване, подадени до 06.06.2014 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В І КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление по образец – предоставя се от училището
Анкетна карта – предоставя се от училището
Акт за раждане – оригинал и ксерокопие
Документ за самоличност на подаващия документи родител
Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група в ЦДГ или
подготвителен клас – подава се от 02.06. до 06.06.2014 г.

Графикът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 21.01.2014 г.
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клуб "ПрироднА ЧУДНОТЕКА"
Здравейте, приятели,
На 21.01. се проведе първата
за тази година представителна
изява на нашия клуб „Природна
чуднотека“.
Ние, участниците, бяхме мно–
го развълнувани, защото предста–
вихме пред нашите гости и прия–
тели  заниманията ни в клуба.
С „Приказка за цветето“ по–
казахме какво сме научили за
природата. Разказвахме за въз–
духа, водата, светлината, кръго–
врата на водата.
Особено горди бяхме при представяне на проведеното през есента занятие по засаж–
дане на растение. С него показахме обичта и грижата си към растенията, които засяхме
в училищните градини. Интересни за всички присъстващи бяха нашите играчки, направени
от рециклирани материали.
Интересно и забавно е в нашия клуб!
Георги Божков 3в клас

Ани Крачолова - 2 г клас
2

Райна Стойчева,
2 г клас

Ани Крачолова - 2 г клас
3
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Владимира Паскова - 2 г клас

Деница Велева - 2 г клас

Елис Ибрям - 5 в клас

Стефани Х. - 5 б клас

Мила Папаризова - 5 в клас

Георги Генов, I а клас

Калоян Марков - 1 а клас

Никол Боева - 1 а клас
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Училище за родители

И г рата –

колко полезна е за децата?
Играта може да изглежда просто като забавление, но докато децата си играят, развиват
основни умения и подготвят ума си за предизвикателствата на живота. Експерти в областта на
развитието на детето констатират, че за съжаление свободното време за игра на децата нама–
лява през последните тридесет години.
 Ето пет благоприятни ефекта от играта, доказани чрез проучвания:

По-добро поведение
Децата се държат по-добре,
когато имат възможност да иг–
раят. Ако потиснем тази тяхна
потребност, те често стават па–
лави, нервни и дори враждеб–
ни. Да наказваме децата като
им отнемаме от междучасието
може да доведе до проблемно
поведение. Според проучване,
проведено през 2009 г., децата
се държат по-добре в класната
стая, когато са имали възмож–
ност да се отпуснат на двора по
време на междучасието.

Партньори в отбора
Играта учи децата да „играят по прави–
лата“. Проучване, публикувано в сп. Early 
Childhood Еducation през 2007 г. , разкрива,
че свободната игра, както и игрите под ръ–
ководството на възрастен, помагат на децата
в предучилищна възраст да развият разбира–
не на чувствата на околните. Когато играят
заедно, децата се приучават да контролират
собствените си емоции, умение, което е осо–
бено полезно за напредване в живота по-къс–
но.
Играта ни дава възможност да опитваме
различни поведения, без да има последици
от тях. Кати Хирш-Пасек, психолог от Уни–
верситета Темпъл, изследва ползата от дет–
ската игра и изтъква огромното значение на
играта в способността ни да приемаме раз–
лични роли, без негативни последици. Така
децата усвояват умения за поведение в об–
ществото.

Движение за здраве

Катеренето по дървета, играта
на дама и дори преобличането на
куклите изисква много повече дви–
жение, отколкото видео играта.
Американската асоциация за сър–
дечни проблеми препоръчва децата
на възраст над 2 години да участ–
ват в приятни, средно натоварва–
щи физически активности, поне по
един час на ден. Има научни до–
казателства, че активните деца се
превръщат в активни възрастни,
като така се понижава рискът от
заболявания на сърцето и други
вредни последици от заседналия
начин на живот.

По-добър успех в училище
Учените установяват, че колкото повече де–
тето играе и спортува, толкова по-голяма е ве–
роятността да се справи добре на изпитите по
академичните предмети. Това ни подсказва, че
безкрайните часове в класната стая не са найдобрият начин да подобрим успеха в училище
и да натрупаме знания. Докато децата тичат и
подскачат, те продължават да общуват - напри–
мер разказват истории и развиват езиковите си
умения, броят и изчисляват резултати и разви–
ват математическите си представи и т. н.

Удоволствието от играта
Участието в организирани игри в междуча–
сието дава на децата по-голяма самоувереност,
те развиват групова принадлежност, научават
се да действат в екип и да развиват отборно
мислене. Ако играта е състезателна, децата се
учат да се съревновават и да се стремят към
по-добро представяне.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Как да четем. Видове четене.
Методи за работа с книгите
/Урок с шестите класове - месец януари/
* Четенето е работа, защото трябва да придобием специална техника и култура.
* Четенето е процес, който съживява книгата, събужда мислите и чувствата на автора
и те заживяват чрез читателя.
* Четенето е изкуство.

Целите на четенето могат да бъдат раз–
лични: за набавяне на необходима информа–
ция, за разширяване на опита и знанията, за
обогатяване на чувствата, за изучаване на кон–
кретни въпроси, за самообразование.
  От друга страна и една и съща  книга мо–
жем да четем с различна цел. Например ,,Или–
ада” от Омир може да се чете като образец
на древногръцката поезия, но в същото време
дава и богата информация за бита в древна
Гърция. Важно е четенето да бъде системно,
организирано и съзнателно. В зивисимост от
целта избираме и методите на четене:
• прелистване или преглеждане за ориен–
тиране в съдържанието на книгата
• повърхностно или задълбочено четене - 
в зависимост от задълбочеността, с която че–
тем
При преглеждането можем да използваме
непълно, изборно четене за придобиване на

конкретна информация. Другите варианти  са  
пълно четене без работа над текста и пълно
четене с работа над текста. Овладяването на
методите на четене спомага за по-лесната и
бърза работа с различни по съдържание кни–
ги. Това  пък ще направи срещите с тях при–
ятни и полезни. Опитният вече читател владее
еднакво добре различните методи и ги прис–
пособява към определената цел.
Друга важна част от процеса на четене
е поддържането на читателската работоспо–
собност. Постепенното навлизане в текста,
започването с по-леки за възприемане чети–
ва, спазването на определен ритъм и темп на
работа, наличието на почивки   на всеки час
четене ще осигурят един добър резултат от
прочетеното.
Смяната на различни видове текст, както
и редуването на умствен с физически труд,
също оказва значение.

,,Тези добри хора не подозират дори  какъв труд и колко време са необходими да се
научим да четем. Аз самият употребих за това 80 години и още не мога да кажа, че напълно
съм постигнал целта си.”
                                                                                                        Гьоте
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180 години от рождението
на Дмитрий Менделеев
(1834-1907)

Дмитрий Иванович Менделеев (Дмитрий Иванович Менделеев) е велик руски учененциклопедист, известен с работата си в областта на химията, физиката, геологията,
икономиката и метеорологията, педагогиката и въздухоплавател. Той е професор, членкореспондент, учен-пазител в Главната палата за мерки и теглилки, член на Лондонското
кралско дружество и на редица европейски академии на науките, един от основателите
на Руското физико-химично общество. На 13 март 1869 е публикувана първата версия на
периодичната система на елементите. През 1984 година Организацията на обединените
нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) обявява Менделеев за най-известния
учен на всички времена.
Дмитрий Менделеев е роден на 8
февруари 1834 година в Тоболск, Запа–
ден Сибир. Син е на училищния директор
Иван Павлович Менделеев и съпругата му
Мария. Той е последното от седемнаде–
сетте деца, осем от които умират в ран–
на възраст. В гимназията Дмитрий не се
отличава като добър ученик и има ниски
оценки по всички предмети. Особено тру–
ден за него бил латинският.
Колкото се отнася до личния живот на

Менделеев, той се жени два пъти и има се–
дем деца. Въпреки любовта му към децата,
семейният му живот бил изпълнен с конфли–
кти, тъй като съпругата му не се отнасяла
с разбиране към научната му работа и той
се чувствал нещастен. Вторият му брак – с
Анна Попова, минава през множество пери–
петии, но в крайна сметка се оказва много
успешен.
Дмитрий Менделеев умира на 2 февруари 1907 година в Санкт Петербург.                                                                                  

Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Здравствуй, Сочи!
Здравствуй, Зимняя Олимпиада!
Первая Зимняя Олимпиада состоялась в г. Шамони (Франция) в
1924 году. Игры назывались «Неделя зимнего спорта» . Спортсмены
соревновались в 9 дисциплинах. Среди них хоккей, фигурное катание
- бобслей, конькобежный спорт, лыжные гонки, соревнования воен–
ных патрулей, так тогда называли биатлон, и прыжки с трамплина.

Медаль Первой Зим–
ней олимпиады

Медаль Зимней
Олимпиады в г. Сочи        

В г. Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года состоится ХХII Зимняя
Олимпиада. Соревнования пройдут по 15 видам спорта

Биатлон

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Горнолыжный спорт   Керлинг

Прыжки с трамплина   Фристайл

Санный спорт   

Хоккей        

Бобслей               Скелетон

Лыжные гонки

Сноуборд  

Шорт-трек     Фигурное катание
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Современный спорт – это спорт высоких скоростей и высоких технологий!
Давайте познакомимся с некоторыми видами спорта.
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СКЕЛЕТОН
Скелетонисты летят по льду на крохотных санях
вперёд лицом со скоростью до 130 километров
в час. Быстрее нельзя ездить даже машинам на
автостраде.

САННЫЙ СПОРТ
Сани мчатся со скоростью урагана 40 метров
в секунду -  или почти 145 километров в час.
Небольшие самолеты с такой скоростью взле–
тают!

БИАТЛОН
По сути, это два в одном: лыжная гонка и стре–
льба по мишеням. Снять винтовку нужно за 3
секунды. Биатлонист выпускает обойму всего
за 8-10 секунд. Быстрее, чем мы набираем те–
лефонный номер.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ С П О Р Т
Конькобежец разгоняется на дистанции до 53
километров в час. Догнать человека на льду
сможет разве что самое быстрое существо на
двух ногах - страус.

БОБСЛЕЙ
Быстрый. Опасный. Командный вид спорта. До–
словный перевод: катание на специальных са–
нях - бобах.  
Благодаря инерции и наклону трассы, боб дос–
тигает скорости 160 километров в час -  сред–
ней скорости поезда "Сапсан" между Москвой
и Петербургом.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Прыжки на лыжах с трамплина: скорость,
полёт, адреналин. Лыжник взлетает с трампли–
на на огромной скорости, и малейшая ошибка
может стать фатальной.
Впервые за историю Игр, на Олимпийских
трамплинах будут прыгать женщины.

СНОУБОРД
Один из самых молодых олимпийских ви–
дов спорта. Из пяти дисциплин в сноуборде па–
раллельный слалом райдеры называют одним
из самых азартных. Когда элемент выполнен
верно, спортсмен прыгает на высоту примерно
4-4,5 метра.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
100 километров в час лыжник набирает
уже через   4 секунды после старта. Человек
разгоняется быстрее спорткара. У каждой дис–
циплины лыжи разные по форме и по размеру.
Самые большие для скоростного спуска - почти
220 см.

Талисманы Олимпийских игр в Сочи
Мария Николова – учител по руски език, по материали от интернет

ЕКОЛОГИЯ

Да опазим въздуха в Пловдив чист
в няколко стъпки
Атмосферното замърсяване представлява гла–
вен риск за човешкото здраве в много големи мо–
дерни градове. Всеки град се бори с различен тип
замърсяване, тъй като замърсителите се влияят от
голям брой фактори – естествени и антропоген–
ни. Поради интензивното замърсяване в големите
градове се говори за т. нар. градски климат. Най
общо той се характеризира с по–висока темпера–
тура и по–ниска влажност, също и с по–особено
разпространение на замърсителите – градовете са
като топлинни острови и така водят до понижава–
не разсейването на замърсителите с ветровете.
Община Пловдив е район, в който нивата на
прах (общ), ФПЧ 10 (фини прахови частици), ФПЧ

2.5 превишават установените норми и /или нор–
мите плюс определените допустими отклонения
от тях, съгласно Наредба № 12 за норми за серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици,
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмос–
ферния въздух на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ,
бр.58/2010 г.)
С цел ограничаване здравния риск на насе–
лението и съответно достигане на нормативните
нива по този замърсител Община Пловдив разра–
боти и прие с Решение на Общински съвет – Плов–
див, „Актуализация на Програма за подобряване
качеството на атмосферния въздух на територия–
та на Община Пловдив”.
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Прахът е основен атмосферен замърсител
на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи
главно от размера и химичния състав на суспен–
дираните прахови частици, от адсорбираните на
повърхността им други химични съединения, в
това число мутагени, ДНК – модулатори и др.,
както и от участъка на респираторната система,
в която те се отлагат. Деца, възрастни и хора
с хронични белодробни заболявания, грип или
астма са особено чувствителни към високи стой–
ности на ФПЧ.
Основни източници на прах са битов сектор,
транспорт, промишленост и др. През отоплител–

ния сезон на локално ниво един от основните
източници на замърсяване с прахови частици е
изгарянето на твърди и течни горива в бита. При–
чина за това са използването на некачествени
горива с ниска калоричност,   високо съдържа–
ние на прах, както и  специфичните метеороло–
гични условия през зимния сезон, при които се
намалява възможността за разсейване на атмос–
ферните замърсители. Необходимо е домакин–
ствата да използват горива с високи екологич–
ни характеристики, оползотворени в ефективни
отоплителни съоръжения с висок КПД и висока
отоплителна ефективност.
Стъпка № 1
Използвайте еко топлината от природата!
Нека се стремим в дома си да използваме ви–
соко ефективни отоплителни системи, възобновя–
еми източници на енергия, биогорива и природна
газ. Топлината от природата е една съвременна
и пестяща разходи алтернатива на изкопаемите
горива. Отоплението с високо калорични, чисти и
незамърсяващи биогорива – пелети и др. създава
не само уют в дома, но и при изгаряне има мини–
мално съдържание на остатъчни пепели.

Стъпка № 2
Използвайте алтернативни начини на придвижване!
При всяка възможност използвайте алтерна–
тивни начини на придвижване, което ще рече да
оставите автомобила си в гаража и да пътувате с
градския транспорт, скутер, мотопед, велосипед
или пеша. Добър вариант за придвижване в града
е съседско обединяване и използване на един ав–
томобил от повече хора, както и корпоративната
мобилност – организирано придвижване на слу–
жителите на фирми към работното им място.
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Стъпка № 3
Пестете енергия!
Използвайте енергоспестяващи лампи. Спи–
райте уреди, които не ползвате. Ако ви предстои
покупка на бяла техника, обърнете внимание на
енергийният клас – А, А+ и А++. Най–икономич–
ния би следвало да бъде предпочетен от вас. Така
ще получите по–ниска сметка за ток, а заедно с
това ще намалите парниковите газове в атмосфе–
рата.
Стъпка №4
Ходете пеш – движете се!
Намалете употребата на автомобила си, кол–
кото е възможно! Редовното ходене пеша оказва
благотворно влияние върху здравето ви. Това е
съществена част от вашият принос към опазване
чистотата на атмосферния въздух. Води до на–
маляване на задръстванията, шума и произшест–
вията. Движете се – внесете промяна в себе си и
околната среда.
Стъпка № 5
Пазете зеленото богатство на Пловдив!
Знаете ли, че гора на площ 4 дка усвоява бли–
зо I  тон въглерод за година. За същото време
тази горичка осигурява въздух за дишане средно
за 18 души. Успоредно с това се подобрява със–
тоянието на въздуха, почвата, водата, хабитатите,
…както е казал Мечо Пух: „Колкото повече, тол–
кова повече!“
Стъпка № 6
Почувствай природата!
Природата няма намерение да се държи така,
както очакваме от нея или да прави това, което
ние искаме. Не забравяйте, тя не се съобразява
с „разума” на всекидневието. Ако вие мислите за
нея, когато консумирате, пазарувате или просто
включвате телевизора – тогава сте направили найважната стъпка!
Стъпка № 7
Използвай хартията и от двете страни на
листа!
Едно дърво расте 200 години, а хората го от–
сичат за 2 минути, за да правят хартия. Използ–
вайте хартията и от двете страни на листа. Така
спестявате същото количество дървесина, което е
било необходимо за създаването й!
Стъпка № 8
Разпространявай идеята!
Споделете тези идеи в работа,  училище, сред
приятелите. Разпространявайте идеята! Стъпка по
стъпка, дайте своя принос за опазване чистотата
на  въздуха в нашия град Пловдив.
Юлия Ковачева – учител по биология, по материали от интернет
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

ИНТЕРеСНИ ФАКТИ
ЗА ЛЮБОПИТКОВЦИ
През XIX в. са направени първите научни
опити за получаване на синтетични диаманти,
но това става факт едва през 1954 г. в САЩ.
Синтезираният тогава камък е микроскопичен,
но е голям успех за създателите му, тъй като
в лабораторни условия е било необходимо
да се имитират точните природни фактори за
образуването на диаманти. А те са: криста–
лите се образуват на 150-200 километра под
земята при температура около 1300 градуса и
налягане 60 000 пъти по-голямо от налягането
на повърхността на Земята. Температурата и
налягането трябва да са в точно определено
съотношение, за да започне да расте диаман–
тът, а не въглеродните атоми да се наслоят
като обикновен графит. В наши дни процесът
по синтез на диаманти е усъвършенстван и
протича много по-бързо, отколкото в приро–
дата. Необходими са от 4 до 7 дни, за да се

образува един  диамант от 3 карата.
Американски биоинженери създадоха пър–
вото излъчващо светлина растение, като при–
садиха гени от биолуминисцентни морски бак–
терии в хлоропластите на декоративен саксиен
тютюн. На дневна светлина растението, нарече–
но Старлайт Аватар, изглежда съвсем обикно–
вено. На тъмно обаче излъчва светлина. Създа–
телите му я сравняват със звездната, защото се
вижда само в тъмна стая. Най-подходящата за
растението температура е   от 35 градуса, без
пряка слънчева светлина. Жизненият му цикъл
е 2 – 3 месеца.
Светоизлъчващият механизъм, създаден от
учените, не може да бъде прехвърлян на други
растения.
В природата съществуват около 20 биолу–
минисцентни механизма, например в светещи
гъсеници, сепии, морски дяволи, бактерии.

Клуб „Медии „Алеко”” по материали от интернет
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РЕФЕРЕНДУМ
ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

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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