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12-то състезание по български 
език „Свети Иван Рилски”

РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
Анета Терзиева

Проект Успех
Отг. Весела Русева

Библиотечно-инф. център
Отг. Елена Пенишева

Ние сме в Европа
Отг. Ангелина Велева

Езикова страница
Отг. Стела Куртева

В света на изкуството
Отг. Нина Димитрова

Забавна страница
Отг. Богдана Мумджиева

Шахмат     Отг. Димитър Илчев

На  5.06.2015 г. в Областна администрация - Пловдив се състоя 
церемония по закриването и награждаването на победителите в 
12-то Състезание по български език „Свети Иван Рилски”. То се ор-
ганизира от Фондация „Свети Иван Рилски“ и Училищното настоя-
телство на СОУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив, с подкрепата на 
Института за български език към БАН и под егидата на Областния 
управител на област Пловдив.

В него участват  деца от областите София, Пловдив, Смолян, 
Стара Загора и Пазарджик. Предназначено е за ученици от 1 до 
8 клас и за 11 и 12 клас. Провежда се в три етапа - Коледен (през 
месец декември); извънреден за 7 и 12 клас (пред месец февруа-
ри) и в навечерието на 24 май (през месец април). Целта му е да 
развива и утвърждава духовните ценности, любовта и уважение-
то към родния език и неговото усвояване; да повишава езиковата 
култура и да подпомага езиковата подготовка на учениците.

На церемонията, в присъствието на състезателите, техните учи-
тели, родители и гости, бяха наградени класиралите се ученици на 
първите три места от втория етап и от генералното класиране.

От ОУ,,Алеко Константинов” участваха общо 53 деца.
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Голяма част от тях показаха високо ниво на знания и за пореден път се класираха в първата де-
сетица сред връстниците си. Най- впечатляващ е резултата на Люба Димитрова от 6 а клас, която на 
втория етап от състезанието зае почетното 1-во място, а в генералното класиране се подреди 2-ра 
със 107 т. от максимален резултат 109 т.

Ето и имената на останалите ни участници, представили се достойно във втория етап на  над-
преварата:

1 кл.- 4 ученика- Най-добър резултат: Никола Костурски 40 т. /макс. брой 45 т./
3 кл.- 3 ученика- Най-добър резултат: Рада Фратева 51,5 т. /макс. брой 56 т./
5 кл.- 2 ученика- Най-добър резултат: Ивета Иванова 50 т. /макс. брой 58 т./
6 кл.- 26 ученика- Най-добър резултат: Люба Димитрова 55 т. /макс. брой 55 т./
7 кл.-18 ученика-Най-добър резултат: Кристина Минкова 61 т./макс. брой 63 т./
Люба Димитрова от  6 ,,а” клас сподели:
,,Участвам в състезанието  от 2 клас и винаги се явявам и на двата етапа. Вече имам кръг от по-

знати, с които се срещаме всяка година там. За мен е едно предизвикателство. Организаторите ис-
кат да знаят доколко познаваме и владеем родния език, а как ще го използваме – зависи от нашето 
умение да го обогатяваме. След края на състезанието сама отчитам пропуските си и се старая да ги 
коригирам. Тази година имаше една интересна идея – да откриваме правописни грешки в заобика-
лящата ни среда и да ги маркираме със стикер. Полезно и забавно е.”

Кристина  Минкова, 7 ,,б” клас :
,,Винаги се стремя към най-високия резултат. Ходих на уроци, учих през цялата година и смятам, 

че постигнах много. Семейството ми ми дава най-голямата подкрепа, но често се налага да се спра-
вям със задачите сама. Участието в състезания използвах като тренировка за предстоящите изпити. 
Научих се да не се притеснявам и да показвам какво мога и знам. Освен това резултатите от това 
състезание имат връзка с оценката от матурата и кандидатстването след 7 клас.”

Честитим постигнатите резултати на всички участници!

Кампания ,,Грамотни ли сме ?”
Първата кампания под мотото "Грамотни ли сме?" се проведе на 15.05.2015 г. в Пловдив. Орга-

низатори са Община Пловдив - отдел "Образование" и Общински детски комплекс.
Целта е учениците да проверят знанията и уменията си по български език. В рамките на 60 мину-

ти се проведе тестово препитване за три групи ученици, съответно от VІ-VІІ клас и ХІ-ХІІ клас, включ-
ващо езиковата част от форматите за външно 
оценяване и държавния зрелостен изпит.

Девет ученика от ОУ,,А.Константинов” взеха 
тук участие, всеки със своите очаквания за успех, 
които наистина се потвърдиха при отчитане на 
резултатите. Представяме имената на събралите 
най-голям брой точки в класирането:

VІ клас  (максимален брой точки – 56 т.) :
І място- Ения Енева – 55 т.
ІІ място- Стефан Трендафилов – 54 т.
ІІІ място –Люба Димитрова -53 т.
VІІ клас  (максимален брой точки – 65 т.)
І място –Бояна Рашкова – 63 т.
ІІ място-  Славена Герджикова – 59 т.

Поздравяваме ги за успеха! 
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,,Трябва да се изпробват нови неща. Никога едно постижение не ми е достатъчно. Искам още и 
още, затова при всяко следващо състезание семейството ми знае, че съм там. Родителите ми ува-
жават силно българския език и разговорите с тях най-много ме провокират да вървя в тази посока. 
Почивам си като чета всяка вечер приказки на петгодишната ми сестричка. Тя самата настоява за 
това  и аз силно вярвам, че ще успея и на нея да предам любовта към ученето. 

Английският език е вече като втори основен, разбира се, че трябва да учим и него, но когато 
човек дава всичко от себе си – трудностите не са чак толкова големи.

                                                                           Ения Енева, 6 ,,б” клас
,,Първите ми участия в състезания бяха тези на СБУ. Успехът ми там ми даде увереност и вече не 

се замислях за това, дали ще е лесно или трудно. Реших, че трябва да се упражнявам върху моето 
хладнокръвие. Осъзнах, че това качество се изгражда постепенно, а не се раждаме с него. Така се 
подготвям за бъдещето. Дори призовото място като цел поставих на втори план. 

Семейството ми се гордее с всеки мой успех, но не ми позволява да се възгордявам, за да мога 
да продължавам напред.”

                                                                    Стефан Костадинов,  6 ,,б” клас  
,,Още от малка се интересувам от състезания, свързани с българския език. Сама реших да ходя 

на тях, защото за мен беше нещо ново и интересно. С времето свикнах, добих увереност, сега смело 
мога да кажа, че ми харесва и търся начин да проверявам знанията си и да се доказвам. Естествено, 
не винаги резултатите ме удовлетворяват, но за мен по-важно е да видя собственото си ниво, за да 
знам как да надграждам знанията си.”

                                                                     Бояна Рашкова, 7 ,,а” клас      
,,Ходя на състезания по български език от 3 клас. Когато печеля съм щастлива, но не винаги е 

така. Представя ли се зле, проверявам грешките си и се стремя повече да не ги допускам. Така се 
усъвършенствам. Има нещо много вълнуващо в това да сравняваш резултатите си с тези на деца-
та от цял Пловдив. Отначало се притеснявах за предстоящите изпити и тестове, но множеството 
състезания, на които вече съм била, ми помогнаха да преодолея притеснението. Със сигурност ще 
продължавам да го правя и занапред.”

                                                                    Славена Герджикова, 7 ,,а” клас
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На 16 май 2014 г. на стадион ,,Пловдив” се проведе Национална лекоатлетическа щафета ,,Ре-
корд”. Бягахме 200 метра при силна конкуренция, но ние победихме и постигнахме успех, за който 
тренирахме упорито всеки ден. Треньорката ни Галя Минева ни подкрепяше във всичко и когато се 
качихме на стълбицата на успеха се вълнуваше повече и от нас.

 Донесохме четири златни медала и толкова купи за училището. Усещането ,
че си успял, е страхотно и те кара да забравиш трудностите!

Вълнуваща победа

Ани, Дара, Диана, Краси, Преслава - 4 а клас
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Представяне на образователна игра ,,Букварино”
Иновативен проект на Национално сдруже-

ние ,,Азбукари”, завладяващ с образи и инфор-
мация за 60 личности от нашата история и от-
делно с игри, посветени на българската азбука. 
Екип от единадесет автори е създал  комплект, 
съдържащ 62 броя карти и книга ,,Исторически 
лабиринт на познанието” с важна информация 
за древните българи и произхода  и развитието 
на  на българската азбука.

Г-н Чавдар Каменаров е част от екипа , който 
посети нашето училище в самия край на учебна-
та година,  и разясни на шестокласниците  как и 

къде да използват ценната информация. Горещо препоръча играта като забавление не само в дет-
ските и училищните заведения, школи и  центрове, а и в семейството – по време на пътувания или 
отпуски, когато участниците могат едновременно да се образоват, развличат и сприятеляват.

Елена Пенишева – библиотекар
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ВЪЛШЕБЕН АНГЛИЙСКИ

Весела Русева – ръководител на клуба

Рисуването  - за мен то бягство от реалността, потапяне в нещо различно. В началото си правех 
само скици , експериментирах. Когато видях, че се получава интересна идея, продължих и се полу-
чи нелоша картина. Семейството ми също хареса направеното от мен и това ме вдъхнови да про-
дължа. Сега използвам всеки случай да изразя емоцията си, впечатленията си и мечтите си.

Георги Дарбоклиев, 5 б клас

ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ ДАРБОКЛИЕВ
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Т Е Н И С  К Л У Б
„А Л Б Е Н А“ - П Л О В Д И В

Основната цел на програмата: Създаване на възможности и условия за участие на деца в 
организирани спортни занимания. Подобряване на физическите им качества и създаване на моти-
вация за редовни занимания със спорт.

От 01.05.2015 г. до 31.12.2015 г. е периода на програмата. Заниманията са три пъти седмично по 
60 минути на кортовете на Тенис Клуб “Албена“-Пловдив, които са безплатни.

Включена е една група от 10 деца, ученици от ОУ “Алеко Константинов“. В дните понеделник, 
сряда и петък от 18:00 ч. до 19:00 ч. се провеждат тренировките от лицензиран спортен специалист. 
Всички необходими уреди и пособия –топки, ракети и игрища се осигуряват от спортният клуб.

Програма на Министерството на младежта и спорта
„Децата и спортният клуб 2015 г.“

Изявени състезатели от ТК “Албена“ - Пловдив, ученици от ОУ “Алеко Константинов“ :

1.Велизара Филева – 5 кл. Шампионка на България до 12 г. за 2015 г. - единично и двойки; 
Победителка в силния детски турнир Бресюр, Франция 2014 г.;
Победителка  в Международния турнир до 12 г. „Изида Къп“, Добрич, България - единично и 
двойки;
Победителка в Международния турнир до 12 г. Букурещ, Румъния - на двойки.
2. Максим Хорозов – 6 кл. Второ място на Държавните турнири до 12 г. гр.Пловдив, гр.Хасково 
– единично; Бронзов медал на двойки от Държавното Първенство на България до 12 г. на двоки; 
Трето място-единично на Международния турнир “Изида Къп“, Добрич, България до 12 г.
3. Никол Цветкова – 3 кл. Победителка в Регионалния турнир до 10 г. на 
ТК “Албена“, Пловдив и второ място на Регионалния турнир да 10 г. на
ТК “Локомотив“ - Пловдив
4. Сиана Кавръкова – 3 кл. Победителка на Регионалния турнир до 10 г. на 
ТК “Локомотив“,Пловдив и второ място на Регионалния турнир до 10 г. на
ТК “Албена“, Пловдив.
5. Атанас Георгиев – 3 кл. Второ място на Регионалния турнир до 10 г. ТК “Локомотив“, Пловдив 
и трето място на Регионалния турнир до 10 г. на ТК “Албена“, Пловдив.
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Велизара Филипова 2015

Никол Цветкова и Сияна Кавръкова Шантал Коева

Велизара Филипова

Албена Цветкова -Управител на Тенис Клуб "Албена"-Пловдив
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Лихтенщайн
НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Княжество Лихтенщайн се намира в Централна Европа. Граничи с Швейцария на запад Австрия 
на изток и с Германия на север. Площта й е 160 кв. км. Именията Шеленберг и Вадуц, придобити 
през 1699 г. от рода Лихтенщайн са част от множеството графства, херцогства, княжества и дър-
жави, обединени в Свещената Римска германска империя. През 1719 г. владенията са обявени за 
наследствено имперско княжество Лихтенщайн от император Карл VI. Лихтенщайн е свързана с 
Швейцария с валутни, пощенски, митнически, търговски и дипломатически договори. Лихтенщайн 
е наследствено княжество с демократична конституция. Разделена е на единадесет общини, пове-
чето от които се състоят само от един град. Лихтенщайн е четвъртата най-малка страна в Европа, 
след Ватикана, Монако и Сан Марино. Една трета от населението е родено извън границите на кня-
жеството, основно немци, австрийци и швейцарци.

Вадуц (Vaduz) е столица на Лихтенщайн. Намира се в подножието на връх Три сестри. Вадуц е 
второто по големина селище в Лихтенщайн след Шаан и има почти 4900 жители. Всички забеле-
жителности са съсредоточени в две улици - "Штадтле" и "Олештрасе". В града се намира една от 
най-внушителните колекции на художници от фламандската школа в света. Над града се намира 
замъкът на княза, построен през IХ в. В личната сбирка на владетеля има много ценни модерни 
творби - някои от тях са изложени двореца. Националният празник на града е 15 август. - на този ден 
замъка е отворен за посетители. В града има клонове на най-големите швейцарски банки.
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Ангелина Велева - учител по английски език

Замъкът във Вадуц
Най-прочутата забележителност е замъкът 

Вадуц, кацнал на хълм - 120 м над града. Смята 
се, че замъкът е построен за първи път през 12-и 
век като отбранителна крепост, а през 18-и век 
става собственост на княжеското семейство.
В началото на миналия век замъкът става рези-
денция на князете на Лихтенщайн, а днес може-
те да го видите само отдалеч, тъй като не е отво-
рен за посещения от туристи.

Музеят на изящните изкуства
Този синкав куб в центъра на столицата Вадуц е сградата, в която непременно да се отбиете 

за доза изкуство. Освен произведения на световни автори, които можете да видите в постоянната 
експозиция на музея, в него се организират и специални изложби с творби от колекцията на княза 
на Лихтенщайн.

Княжеският път – най-красивият планин-
ски преход

Преход из планинската верига Ретикон по 
така наречения Княжески път – това е най-из-
вестният маршрут, който преминава през алпий-
ски пасища, иглолистни гори, живописни пано-
рами и няколко екстремни отсечки с опънато 
стоманено въже. Дължината на прехода е около 
6 км и се изминава за около 3 часа.

Зимният курорт Малбун
Лихтенщайн си има и ски курорт, разположен 

зад южните вериги на Алпите. Малбун разполага 
с 23 км писти, 3 седалкови лифта (от които един 
с подгряващи се седалки), както и многобройни 
съоръжения за деца.
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Мичо Димитров и неговият
„Концерт за 20 струни и художник“
Рисуването ми дава свободата, която класическите партитури не позволяват, казва маестрото. 

На платната му оживяват пловдивски църкви и знакови къщи, греят сините кубета на гръцки ос-
тровни храмове, както и алеите с вековни кестени в Холандия. Някои от картините му напомнят 
абстрактни видения от тайни африкански и карибски култове.

 За първи път в музикалната си кариера маестрото ще говори между отделните изпълнения, по 
примера на джазовите музиканти. Мисля, че класическата музика може много да спечели от непо-
средствения контакт с публиката. Ще разкажа любопитни истории, свързани с всяка от представе-
ните пиеси, открехва завесата маестрото.

 Мичо Димитров е роден в Пловдив. На 10-годишна възраст печели  първа награда на междуна-
родния конкурс „Ярослав Коциан” в Чехословакия. Възпитаник Пловдивското музикално училище и 
Държавната консерватория. През 1980 г.  става специализант на проф. Ифра Нийман в Академията 
„Гулдхол Скуул” в Лондон. Завършва специализацията си с най-високото отличие CONCERT RECITEL 
DIPLOMA. Мичо Димитров е хоноруван преподавател по цигулка и камерна музика в РИЧМЪНД 
КОЛИДЖ и активно концертира в Оксфорд, Кембридж, Ричмънд, Лондон. След завръщането си в 
България става концертмайстор на Пловдивска филхармония и преподавател в Музикалната акаде-
мия в града. От 1988 г. Мичо Димитров живее и работи  в Холандия,  където е концертмайстор на 
симфоничния оркестър в Хилверсум, а от 1989 г. е един от концертмайсторите на големия филхар-
моничен оркестър на холандското радио в Хилверсум.

по материали от Интернет
Елиана Щерева – начален учител

Елиана Щерева – начален учител

"Моята есен" – Мичо Димитров 

"Цветове и звуци" - самостоятелна изложба на цигуларя Мичо Димитров в БНР
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга

Елена Пенишева – библиотекар

,,Още по-голяма книга на световните приказки” е моята 
сбъдната мечта. Освен, че е невероятно красива, е и много 
интересна. В нея ще срещнете голяма част от любимите при-
казки на децата по света -,,Малката русалка”, ,,Красавицата 
и звяра”,,, Пепеляшка”,,,Хензел и Гретел” и още много други 
незабравими приказки. Особено забавна за мен беше ,,Гар-
ванът и лисицата”. Ядосах се на хитрата Лисана, че е лакома и 
завидяла на горкия гарван за сиренцето, но без тази история 
нямаше да разбера колко опасно може да е да вярваш на пре-
калените похвали.

Мирослава Илиева, 2 б клас
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Стефка Кацарова- учител по английски език

Why  i n  B r i t a i n  Do  w e  d r i v e  on  t h e  L e f t  ?
About a quarter of the world drives on the left, and the countries that do are mostly old British colonies. 
Japan also drive on the left.

This strange quirk perplexes the rest of the world; however, there is a perfectly good reason. 
Up to the late 1700's, everybody travelled on the left side of the road because it's the sensible option 

for feudal, violent societies of mostly right-handed people. 
Jousting knights with their lances under their right arm naturally passed on each other's right, and if 

you passed a stranger on the road you walked on the left to ensure that your protective sword arm was 
between yourself and him. 

Revolutionary France, however, overturned this practice as part of its sweeping social rethink. A 
change was carried out all over continental Europe by Napoleon.The reason it changed under Napoleon 
was because he was left handed his armies had to march on the right so he could keep his sword arm 
between him and any opponent. 

From then on, any part of the world which was at some time part of the British Empire was thus left 
hand and any part colonised by the French was right hand. 

In America, the French colonised the southern states (Louisiana for instance) and the Canadian east 
coast (Quebec). The Dutch colonised New York (or New Amsterdam). 

The Spanish and Portugese colonised the southern Americas. So The British were a minority in shaping 
the 'traffic'. 

The drive-on-the-right policy was adopted by the USA, which was anxious to cast off all remaining links 
with its British colonial past. 

Once America drove on the right, left-side driving was ultimately doomed.
If you wanted a good reliable vehicle, you bought American, for a period they only manufactured 

right-hand-drive cars. 
From then on many countries changed out of necessity. 
Today, the EC would like Britain to fall into line with the rest of Europe, but this is no longer possible. 

It would cost billions of pounds to change everything round. 
The last European country to convert to driving on the right was Sweden in 1967. While everyone was 

getting used to the new system, they paid more attention and took more care, resulting in a reduction of 
the number of road accident casualties. 

Since September 2009 Samoa drives on the left instead of the right.
The main reason for this is that they want to use right-hand-drive cars, for instance from Japan and 

New Zealand, which both drive on the left. 
Countries that drive on the LEFT include:

Anguilla
Antigua & 
Barbuda
Australia
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bermuda
Bhutan
Botswana
British Virgin 
Islands
Brunei

Cayman 
Islands 
Channel 
Islands
Cyprus
Dominica
Eire-Ireland
England
Falkland 
Islands
Fiji
Grenada
Guyana

Hong Kong
India
Indonesia
Isle of Man
Jamaica
Japan
Kenya
Lesotho
Macau
Malawi
Malaysia
Malta
Mauritius

Montserrat
Mozambique
Namibia
Nepal
New Zealand
Northern 
Ireland 
Pakistan
Papua New 
Guinea
Samoa
Seychelles
Scotland

Singapore
Solomon 
Islands
South Africa
Sri Lanka
St Kitts & 
Nevis
St. Helena
St. Lucia
Surinam
Swaziland 
Tanzania
Thailand

Tonga
Trinidad and 
Tobago
Turks and 
Caicos Islands
Uganda
US Virgin 
Islands 
Zambia
Zimbabwe
St. Vincent & 
Grenadines
Wales
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Рекордите на Гинес 2014:
Жена върви, докато прави мост

Kучето, което върви по въже, козата, която кара скейтборд, най-ниското магаре, жената, която 
ходи, докато е направила мост... Това са някои от най-симпатичните световни рекордьори в новата 
Книга на Гинес за 2014 г.

За 10 секунди 27-годишната британка Лейлани Франко изминава в поза мост 20 м. Гъвкавостта 
помага и на феноменалния индиец Рохан Кокан, който прави най-ниския лимбо скейтинг под въже, 
опънато на едва 25 см от земята (иначе с този луд спорт се забавляват в Индия, където преминават 
дори под движещ се или спрял автомобил на ролкови кънки, б. а.).

Новото издание бъка от необичайни "постижения" като това на британеца Джеймс Браун, горд 
притежател на... най-голямата колекция от прахосмукачки в света. 33-годишният чешит от Нотингам 
има 322. Не му отстъпва германката Джулия Плечър, която официално е най-бързотичащата жена 
на високи токчета - взема 100 м за 14, 53 сек. Семейството с най-много пиърсинги и татуировки в 
света пък са уругваецът Виктор Пералта и аржентинката Габриела Пералта. По телата си те имат 
общо 77 интервенции.

В Книгата като най-ниска жена в света пак присъства 20-годишната индийка Джиоти Амге, висо-
ка няма и 64 см. Преди да навърши 20 г., тя фигурираше като най-ниската тийнейджърка.

Голяма част от вписаните рекордьори няма да могат да прочетат за себе си. Например Ози - 
бордър колито от Норфолк, Англия, което е най-бързият въжеиграч сред кучетата. То преминава по 
въже 3,5 м за малко повече от 18 сек. Забележително е да знаем и че Хапи от Флорида е козата, уп-
равляваща най-дълго скейтборд - 36 м за 25 сек. Сред четириногите влизат най-малкото куче Мили - 
чихуахуа, висока няма и 10 см, и най-голямото коте - лигерът Херкулес, който е хибрид между тигър 
и лъв. Дълъг е 3, 33 м и висок 1, 25 м. В тази компания е малко срамно да си магаре, но най ниското 
такова е 65-сантиметровият КнииХи от Флорида.

Сред най-шантавите рекорди в новото издание е най-големият мотор в света, който може да се 
кара. Той е дело на италианеца Фабио Реджиани и е шест пъти по-голям от обикновен "Харли Дей-
видсън". Висок е 5,22 м. Ако пък предпочитате велосипеди, този с най-голямо колело - 3 м в диаме-
тър, е на германеца Диди Сенфт. В книгата място намира и най-малката технически изправна кола в 
света, която е висока 63,5 см, 66 см широка и е измислена от някой си Остин Кулсън.

Най-ниското лимбо

Богдана Мумджиева- начален учител
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ШАХМАТ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Изпращайте Вашите идеи, предложения и заявки за безплатен абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

 Ч е ститим
рождените  дни 

н а  в си чки ,  р од ени 
п р е з  т а зи  с е дмиц а ,

с  п оже л ание  з а 
з д р а в е  и  къ смет !

Отговор на задачата от брой 135: 1.Оh7 Ц h7  2.Де6 1-0

Скъпи ученици,
Пожелаваме Ви весела и 
безгрижна ваканция, със 

смях и лудории, с позитив-
ни срещи и незабравими 
преживявания! На канди-
датстващите – нека се 

сбъднат и най–смелите Ви 
очаквания!

РЕФЕРЕНДУМ


