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РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
Анета Терзиева

Детско творчество
Отг. Здравка Петрова

Елена Пенишева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
В света на изкуството

Отг. Нина Димитрова
Забавна страница

Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство  
Карнеги  Отг. Гергана Стоицова

Шахмат     Отг. Димитър Илчев

10 урока по родолюбие
за 3 март

По повод националния празник – 3 март алековци - ученици 
и учители, проведоха Декада по родолюбие. В периода 22.02 – 
2.03.2016 г., и малки, и големи, съприживяха важни исторически 
събития, свързани с героични битки и нелеката съдба на защитни-
ците на Отечеството, с интересни факти за бойното кръщение на 
Самарското знаме, с паметта и признателността на поколенията.

Най-малките ученици от 2 клас участваха в състезание под 
надслов „Аз обичам България и родния език”, което е част от дей-
ностите по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване 
и повишаване на грамотността. 

Петокласниците писаха есета на тема „Какво е за мен 3 март”.
Шестокласниците участваха в интерактивни уроци по родолю-

бие „ Бързо, лесно и успешно”. Те поднесоха цветя на паметника 
на кап. Бураго, под чието командване на 16.01. 1879 г. е освободен 
от русите гр. Пловдив. На 2 март присъстваха на урок – среща с на-
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следница на легендарния Капитан Петко войвода. Седмокласници работиха по два проекта – „Боят 
на Шипка” и „Трети март”, свързани с изучените от тях литературни произведения. С всички ученици 
от прогимназиалния етап се проведоха литературни четения и часове, посветени на националния 
ни празник. Традиционно тази значима дата се отбелязва с изложба на рисунки и подреждане на 
кътове в класните стаи. В музикалните междучасия звучаха възрожденски песни.

Уроците по родолюбие и тази година показаха един емоционален акт на признателност  към  
героите и принадлежност към българската ни същност – мост към съхраняване на националната  ни 
историческата  памет.

Лилия Топчийска - Помощник-директор

Шестокласниците пред пам. на кап. Бураго

Екипите  бяха изцяло отдадени на
поставените им задачи

Шестокласници в интерактивен урок
,,Бързо, лесно и успешно,,
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Наследница на Капитан Петко Войвода: 
"Да помним и тачим героите, жертвали 

се за свободата на България"
Урок по родолюбие изнесе Пенка Генева, инициативата е на в. „Стандарт”

С патриотични песни, приповдигнат дух и усмивки на лица шестокласниците от ОУ „Алеко 
Константинов” в Пловдив посрещнаха наследницата на Капитан Петко Войвода. Пенка Генева, 
чийто прадядо е брат на именитият българин, изнесе Урок по родолюбие, а децата с искрящи 
погледи и затаен дъх попиваха разказа й. Бившата учителка по български език и литература жи-
вописно пресъздаде живота и делото на Капитан Петко Войвода, който се е борил за свободата 
и е защитавал онеправданите българи, гърци и турци от робството. ,,Затова народът ни го тачи и 
е възпял делото му в над 200 песни - каза Пенка Генева и показа джобен часовник, който носи в 
себе си.’’ Нека ни напомня за онова време, когато всички са следвали заветите на великия бълга-
рин за равенство, братство и свобода”, заяви потомката на именития род.

С ръка на сърцето будните ученици обещаха никога да не забравят подвизите на героите, 
жертвали се за свободата на България. Те засипаха бившата учителка с въпроси за битието и пре-
междията на Капитан Петко войвода, който е участвал в хайдутството, четничеството и Руско-тур-
ската война. Пенка Генева едва успяваше да прикрие вълнението си от интереса на възпитаници-
те на ОУ „Алеко Константинов” в Пловдив. Времето не стигна, за да отговори на всички въпроси, 
но обеща отново да гостува на учениците с автентичните си разкази. „Инициативата на вестник 
„Стандарт” за Урок по родолюбие е повече от прекрасна и тя има бъдеще”, подчерта г-жа Генева. 
Тя благодари за топлото и радушно посрещане и призова да не се делим, а да бъдем единни. 
Само тогава нацията ни ще бъде силна и ще устоява на предизвикателствата на времето.

Олга Манолова - Директор "Маркетинг и реклама" СТАНДАРТ НЮЗ АД 



4



5

Състезание „Аз обичам България и родния език”

Скъпи деца!

Има дати в историята на всеки един народ, които ни карат да преклоним глава и да почетем паметта 
на хилядите хора, дали живота си за най-святото – свободата!

Такава дата за нас българите е 3 март. Националният празник на България!  Ден, в който през 1878 
година в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя, с което 
се слага край на Руско-турската война. На картата на света отново се появява свободна България след 
петвековно османско робство!

Труден и славен е пътят, който нашият народ извървява до своето Освобождение. Чрез отбелязването 
на тази годишнина ние почитаме паметта на българите, които през петвековното робство са вярвали в 
своите права и са водили тежки битки за народната свобода и обединение. Те са успели да съхранят чис-
тата вяра в думата ’’ българско  ’’  и  да запазят надеждата за по- добри времена. Нашата земя е напоена 
с тяхната свята кръв, с техните  искрени сълзи. 

Още  Паисий Хилендарски в своята „История славянобългарска“ призовава българите да бъдат горди 
от своето минало и език, защото от целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се 
нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя са владеели. Така от 
целия славянски род българите били най-силни и най-почитани и първите славянски светци просияли от 
българския род и език!

Родният език, традициите и обичаите, знанието за историята, християнската вяра – ето светлината на 
българите в тъмните дни на робството. Въпреки че е нямал своя държава, нашият народ създава в почти 
всяко село и градче училища, за да образова своите чеда, за да се пази искрата на родната реч и обичта 
към всичко българско.

Идеите и смелостта на Раковски, Левски, Ботев стоплят сърцето  на изстрадалия българин и засилват 
в него стремлението към свобода.

Желанието за свободна България дава сила и смелост на българите да подготвят и осъществят Април-
ското въстание. В своето възвание  към българския народ храбрите апостоли призовават:

„Братя българи!
Дойде краят на петвековната тирания! Всеки честен българин, в жилите на когото тече чиста 

българска кръв, тъй както е текла в жилите на нашите царе от старо време – Крум, Симеон, Борис и 
Асен, трябва да въстане с оръжие в ръка, та с първия ни още удар да зашеметим врага. Напред, бра-
тя! Да защитим свободата и родината си!  О, българино , докажи, че си жив, покажи, че знаеш да 
цениш свободата си. Въставайки днес, спечели свободата си с бой и със собствената си кръв! Бъди 
смел, бъди храбър, защити честта си, правото да бъдеш свободен. От днес от името на нашия народ 
ние обявяваме пред целия цивилизован свят: Пълна свобода или смърт! Напред, братя, бог да е с нас!“

И народът въстава. За съжаление, хиляди хора намират смъртта си. Черна пелена пада върху Батак, 
Панагюрище, Копривщица, Перущица, Клисура.

Светът е потресен от зверския начин, по който е потушено въстанието. Много известни личности се 
обявяват в защита на българския народ. Русия обявява война на Османската империя. Започва освободи-
телната за нас българите война.

Много доброволци се записват  в редиците на руската войска. Създават българско опълчение, специ-
ално за тях е извезано и подарено Самарското  знаме. То е свидетел на чудесата от храброст,извършени 
от българи и руси при Шипка, Плевен, Стара Загора. 

И ето, че най-после настъпва така желаният за всички българи ден – 
3 март! Денят на Освобождението! Денят на СВОБОДАТА!
Почитайте и сведете глава пред  страдания на нашите прадеди. Съхранете надеждата, която те са ни 

завещали. Надеждата, че ще се борим за нашите права, че ще пазим  България, ще съхраняваме и оби-
чаме родния език . Нека  опазим чисто и неопетнено всичко българско. Вяра на дедите ни в нас струи от 
всяко късче земя, техните неписани завети греят в душите  ни и ни приканват към признание, почитание 
и уважение. 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК !



6

На 29.02. 2016 с учениците от втори клас бе проведено състезанието  
“ Аз обичам България и родния език“. То е посветено на предстоящия национален празник – 3 

март, и е част от мероприятията, свързани с програмата за повишаване на грамотността на подра-
стващите. Гости на тържеството-състезание бяха г-н Ангелов – директор на училището, г-жа Топчий-
ска – помощник-директор, г-жа Букович – помощник-директор, учители, ученици от шести клас. 
Журито бе с председател г-н Ганев – преподавател по география, членове - г-жа Петрова и  г-жа 
Пенишева.

Състезанието се проведе в три кръга. Всеки клас си имаше свой отбор от петима състезатели. 
В първия кръг участниците трябваше да се справят с четене на исторически текст и да отговорят на 
въпроси към него. Задачата не бе лека, защото учениците от 2 клас за първи път прочетоха за важни 
моменти от нашата история и трябваше бързо да осмислят съдържанието и да подготвят правилни 
и изчерпателни отговори. Публиката също се включи в този кръг. Децата получиха съдържанието на 
отделните текстове и се запознаха с него.

И трите отбора се справиха чудесно с поставената задача. Отлично отговориха  на всички въпро-
си, след това зададоха своя въпрос към децата от публиката.

За правилно отговорилите имаше награди. Във втори кръг отборите отговориха на три въпроса, 
тук от значение бе и бързината на даване на отговор. Състезателите отново дадоха всичко от себе 
си и получиха отлични резултати от журито.

Трети кръг бе специално подготвен за децата от публиката. Имаше много въпроси и кръстосло-
вица. Второкласниците се справиха чудесно и заслужено много от тях получиха награди.

Г-н Ганев награди децата от отборите с книги и грамоти. 
Благодарим за съдействието и подкрепата на г-жа Топчийска, както и на г-жа Генчева, Аджела-

рова, г-жа Радионова, г-жа Съртонева.
Деца, гордеем се с Вас! Представихте се като истински Алековци – умни, съобразителни, обича-

щи България и родния език!
Класни ръководители втори клас
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ИЗЛОЖБА - 3,5,6 клас
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„Историческата личност, която ме прави горд българин”

 Проект на 4,,В” КЛАС

Във времената на непрекъснати промени, 
обновяване и модернизация на технологиите 
и начините за комуникация е важно да 
не забравяме откъде сме тръгнали като 
народ, да потърсим корените си, да научим 
през какви  изпитания сме преминали и 
докъде сме успели да стигнем като нация.  

Учителите в Основно училище „Алеко 
Константинов” се стремим да възпитаваме 

родолюбие, борбеност и активно участие 
на учениците в живота на народа ни. 

Тази година се навършват 138 години от 
Освобождението на Република България! 

В навечерието на най-българския празник 
– 3-ти март, и подтикнати от уроците  
по Човекът и обществото, този месец с 
учениците от 4в клас решихме да отдадем 
почитта, уважението и преклонението си 
пред борците за свободата на България. 

На класа беше поставена задача да 
работят по проект, който посредством 
снимки, биографична информация и 
изразяване на собствено мнение да 

Георги Златарев

Явор Атанасов

Офелия Семерджиева

Георги Славов
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представят „Историческата личност, която ме 
прави горд българин”.

Класът се справи блестящо със задачата! 
В списъка от личности учениците избраха – 
революционери, патриоти, ханове, царе, писатели, 
духовници и други като: Христо Ботев, хан 
Омуртаг, Паисий Хилендарски. Не пропуснаха 
да представят и Патрона на училището – Алеко 
Константинов.

От проектите  
на 4в клас ще 
бъде направена 
изложба. Тя ще се 
намира на втория 
етаж на Основно 
училище „Алеко 
Константинов”, 
а децата с гордост 
ще могат да представят и разкажат за избраната от 
тях личност.

 

Добре дошли!

Анета Пирнарева - класен ръководител на 4 в клас

Александър Божков

Десислава Христова

Георги Ангелов

Ана Мария Балевска
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Какво е за мен 3-ти март ?

Датата Трети март е белязала българската история. За мен тази дата е
свещена.Тя е въплъщение на новото начало на нашия изстрадал народ. За мен това е денят на Новата 

държава България, на надеждата за свободно развитие на страната. Това е денят на почит към тези, които 
са ни помогнали в борбата за свободна държава, за равенство пред закона, за по-щастлив  живот, за своя 
религия, но най-вече за честта да се наречем българи.

Ние сме горд народ, който е оцелял пет века в робство и е успял да издържи на насилията и да съхра-
ни българския дух, език и народност. На тази паметна дата, 3-ти март 1878 година, нашият народ възкръс-
ва, показвайки на света, че отново сме живи и ще продължим да пишем собствената си история. 

Това е един от най-светлите празници в българската история. Изпитвам почит, уважение и преклоне-
ние пред всички герои, загинали за свободата на отечеството. Радвам се, че сме наследници на силни и 
смели личности, които през вековете са будили народа  и са му показвали изхода от робството.  Това са 
Паисий, Левски, Бенковски, Раковски, Караджата, Волов, Ботев и хиляди други герои. Дължим свободата 
си на техния патриотизъм и всеотдайност на делото. Затова на този ден трябва да отдадем почит на тези, 
които са посветили живота си за свободата на отечество България, за да ни има днес и тук, в Европа.

                                                    Симона Томова, 5 в клас

******************************************************

За мен трети март е светъл и значим празник. Той е Националният празник на България. През 1878 
година нашият народ извоюва  своята независимост след пет века османско робство.България се нареж-
да сред другите европейски държави и поема пътя на своето свободно развитие. На този ден целият 
български народ отдава почит, уважение и блгодарност към онези, които са воювали и са защитавали 
българскта свобода.  На този ден ние си спомняме за великите  герои от българската история, белязали я 
със знака на родолюбието и саможертвата. Спомняме си за великите личности като Васил Левски, Христо 
Ботев, Георги Бенковски, Георги Раковски. Те оставят светла диря в нашата история и с делата си и доказ-
ват, че българският народ е силен и има дух за свобода. Аз се възхищавам на тези личности и се гордея 
с делата им. Ние, всички българи, днес трябва да доказваме, че сме достойни за тяхната саможертва, 
трябва да отстояваме българския дух, да обичаме своята родина.

Трети март е празникът, на който всички ние прекланяме глави пред българските юнаци, отдали жи-
вота си за нашата свобода, за нашия по-добър живот.  Аз се прекланям пред героизма им и обичам своята 
родина.

                                                 Теодора Чапарова, 5 в клас

******************************************************

Трети март 1878 година е една от най-важните дати в нашата история.Една велика дата, от която за-
почва историята на  България след  пет века под турско робство.

На Трети март преди 130 години е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османска-
та империя, който слага край на Руско-турската война.Този договор е  много важен и за България , която е 
обявена за самостоятелно княжество с християнско правителство и собствена войска.

Петстотин години сме живели в робство ,но сме се съхранили като народ , език и култура.Това е така 
благодарение на борците за свобода , на тяхната любов към родината.Към България !

След Априлското въстание светът остава потресен от жестокостта на поробителите , но и от храброст-
та на българския народ и неговата жертвоготовност.В този момент всички си дават сметка ,че робството 
е към своя край и България е готова за свободата си.

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
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В Плевен и на връх Шипка са издигнати паметници, които са израз на благодарност към тези, които са 
се жертвали за свободата на България и ние пазим спомените за тях.

За мен Трети март е символ на борба за свобода, на преклонение пред жертвоготовността на герой-
ски загиналите българи .

 Лилия Витковска, 5 а клас

********************************************************

Трети март е Националният празник на Република България. На този ден честваме освобождението 
си от османско иго.

За мен Трети март е свещена и съкровена дата, на която си припомням безстрашието и жертвоготов-
ността на борците ни за свобода и се прекланям пред тяхното дело.

На този ден, преди 138 години, благодарение на хилядите герои, отдали живота си в името на нацио-
налните идеали, настъпва възрождението на един древен народ, чийто потомък съм и самата аз.

На 3-ти март 1878 г. е положено началото на една свободна държава, в която днес ние растем и гра-
дим бъдещето си.

Нашият народ никога няма да забрави саможертвата на падналите за свободата ни и ще изразява 
своята признателност към тях сега и в бъдеще. Ние ще съхраним историята си и ще продължим с гордост 
да я предаваме на идните поколения.

Ирина Карастоянова, 5 а клас

******************************************************
   
Трети март е Националният празник на България. На тази дата се чества освобождението на България 

от османско робство. Това се случва, защото българите не искат повече да бъдат под турска власт. Те вди-
гат много въстания, които се оказват неуспешни. Има много революционери, които се борят за свободата 
на България . Васил Левски, който създава тайни революционни комитети, с които иска да вдигне целия 
народ на въстание, Христо Ботев, който заедно с четниците си превзема кораба Радецки, за да прекоси 
Дунава и да се бори срещу поробителите, Георги Бенковски, който води Хвърковатата чета от смели бун-
товници, Георги Раковски, който не само поставя началото на организираното националнореволюционно 
движение, но го издига на нов, още по-висок организационен етап.

Освен революционери за свободата ни с просветителското си дело са се борили и много будители 
като Петър Берон, който е написал „Рибния буквар“, Васил Априлов, създал първото класно училище в 
Габрово, Паисий Хилендарски със своята „История Славянобългарска“ и Софроний Врачански, който пър-
ви я преписва.

Всички тези знамените личности в българската история са успели да вдъхнат душа и сила на народа, 
за да има сили да продължи да се бори срещу поробителя и да запази спомените за славната си история.

Най-големият подвиг на българите за освобождението им е битката на връх Шипка, в която се вижда 
цялата сила и мъжество на опълченците ни. С помощта и на руските войски, след петвековно робство, 
българският народ се освобождава от турското робство и държавата ни се връща отново на картата на 
света като самостоятелна страна, извън границите на Турската империя.

На 3 Март 1878 г., в градчето Сан Стефано се подписва мирен договор, с който Русия и Османската 
империя сключват мир и България е обявена за свободна държава.

Трети  март възражда славата на един забравен народ. Този ден е празничен за нас, защото оттогава 
върху картата на света отново изгрява България.

За мен 3-ти март е символ на борба, свобода и преклонение пред жертвоготовността на геройски 
загиналите българи и руси!

                                                       Ивелина Лозанова, 5 б клас

******************************************************

За нас  Трети март е най-славният ден в българската история, защото на този ден моят народ се ос-
вобождава от чуждото робство. На Трети март ние отдаваме почитта си към героите, които са се борили 
за нашата свобода, дали са живота си за делото, в което са вярвали – освобождението на Родината. Изо-
ставяли са семейства, любими хора, родните си домове, за да може българският народ да е свободен, да 
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изповядва своята вяра и да говори родния си език.   Всички българи трябва да почитаме тази безрезервна 
отдаденост на делото. И то не само в този ден. Всички ние трябва да се гордеем с всеотдайната любов и 
саможертва на борците за национална свобода.

Александра и Надежда Атанасови, 5 в клас

********************************************************

За мен Трети март е свещена и славна дата.На този ден, преди 130 години България възкръсва след 
петвековното  османско робство.Тази дата поражда у мен  вдъхновение и преклонение към всички герои, 
загинали за свободата ни.Тези велики личности остават в сърцата на българите като безсмъртни.Въпреки 
че повечето от известните въстаници умират по времето на Априлското въстание, те допринасят за осво-
бождението, защото целият свят е потресен от жестокостта, с която е потушен поривът ни към свобода.

Днес живея в земи на велики революционери като Ботев, Левски, Раковски, Бенковски и много други 
герои. За мен Трети март е дата, на която всеки истински българин трябва да благодари на всички,които 
са отдали живота си,за да можем ние днес да бъдем свободни и пълноправни граждани на родината 
си.На тази дата ние трябва да се гордеем със славната си история и с това, че сме българи.

Здравко Щерев, 5 в клас 

********************************************************

В дните, посветени на националния празник, ученици и учители всеотдайно , с трепет и вълнение от-
белязаха чрез своите прояви личните си пристрастия, чувства и нагласи за светлата дата – 3 март!

Седмокласниците работиха по два проекта: „Боят на Шипка” и „Трети март”

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ПОВОД З-ТИ МАРТ

38-ми национален крос "3-ти март"е част от 19-та национална кросова верига „Пловдив-Акваф-
реш“. В кроса взеха участие всички любители на бягането от детските градини, учениците от 1-ви до 
12-ти клас, жени, мъже, ветерани и хора с увреждания, по състезателни дистанции от 80 до 3000м. 
Организаторите бяха подготвили медали и предметни награди за победителите, имаше концертна 
програма и богата томбола с велосипеди и други награди. 

Спортистите на ОУ " Алеко Константинов" отбелязаха националния празник на България с  ма-
сово участие и медал 

в най-оспорваната възраст в кросовата верига " Спорт за всички".  

Л.Парапанова,  Г. Минева –учители по физическо възпитание и спорт
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