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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

Всичко първо е красиво,
  първа песен, първи час…

Всяка година в края на месец март най-малките ученици на наше-
то училище започват да се вълнуват, защото идва време да се разде-
лят с Букварчето. На 28, 29 и 30 март първолаците  отбелязаха, че са 
вече грамотни с Тържество на буквите, което се състоя в Регионален 
исторически музей - зала"Съединение". Децата с трепет рецитираха

стихчета и пяха песни, а родители, учители и гости, дълго ги апло-
дираха. Сред цветя, балони и с празнично настроение първокласни-
ците казаха:"Ние сме вече грамотни!"

           Иванка Динева, Нина Търева, Гергана Стоицова -
класни ръководители на първи клас

1 б клас

1 б клас
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1 в клас

1 а клас1 а клас

1 в клас
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Осем медала за Ема!
Ема Тонгова от 5 б клас взе участие в Първия Олимпийски фестивал за изкуства и танци в Бел-

град-Сърбия. Тя спечели 8 златни медала, а школата й общо 33! Съдийският състав се състои от: 
руската балерина Влада, Васил Попов, Мариана Данева, Татяна Улитина, Оливиера и Надя Стойкова 
- руска балерина, но живее в Пловдив.

Браво, Ема, пожелаваме ти да си здрава и още много успехи да носиш!
                       Людмила Парапанова – класен ръководител на 5 б клас
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ЗАЕДНО !

Пролетно настроение

Учениците от 2 в клас посадиха в двора на ОУ "Алеко Константинов" магнолия и си пожелаха да 
пораснат и укрепнат заедно. 

Весела Русева – класен ръководител

С настъпването на пролетта учениците от първи В клас засадиха лавровишня в зелените клетки на 
училищния двор. С желанието си, да се грижат и опазват растенията, децата внесоха пролетно настрое-
ние в училище.

                                   Гергана Стоицова - класен ръководител 1в клас
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II Регионална конференция на началните учители
„Училището –място за деца“

На 01.04. – 02.04.2016г. в гр. Хисаря се проведе II Регионална конференция на началните учите-
ли под патронажа на Иванка Киркова, началник на РИО – Пловдив

Темата на конференцията : Педагогически и училищни политики в начален етап на основната 
образователна степен за насърчаване на четенето.

Участници в нея бяха старши учителите от начален етап Гергана Стоицова с презентация на 
тема:„ По пътя на ограмотяването.Техники и похвати за четене в основния етап на ограмотяването“, 
Весела Русева с презентация на тема: “Четем, играем и творим“ и Марияна Найденова. 

Групирани по тематични направления, учители от училищата в гр. Пловдив и областта презен-
тираха свои успешни практики за постигане на базова грамотност и за въвеждане на иновации и 
технологии в обучението.

На конференцията присъстваха министър на образованието – г-жа М. Кунева, г-жа Янка Такева, 
експерти от МОН и РИО – Пловдив , директори и учители от гр. Пловдив и областта.

Даниела Букович - ПД УД



В Космоса

Някъде в Космоса имало една цветна 
планета с червени пръстени. Едно любопит-
но хвърчило от Земята стигнало до тази 
планета. Но изведнъж от нищото светнала 
една лампа и заслепила хвърчилото. Това не 
било просто лампа, а фарът на една летяща 
кола. В Космоса, както и на Земята, имало 
пътни знаци и един знак „Внимание” спрял 
колата. Едно зелено извънземно с пипала 
като на медуза изскочило от колата. Свалило 
от главата си вълшебната шапка, изговорило 
вълшебните думи”Абра – кадабра”...и колата 
се превърнала в хеликоптер.  

Симона Чирпъкова, Петър Ки-
рекчиев, Мариана Драгомирова, Мар-

тин Николов, Александър Алексан-
дров, Елина Щерева, Антон Гюзелев, 

Клара Калчева – 2 в клас

Коледа 
В една къщичка имало няколко кексчета. Домакинята, която ги приготвила, излязла и заключила вратата, 

но момиченцето й останало вътре. Било Коледа и под елхата имало подаръци. В първия от тях се криела чер-
вена кола. А в друг имало китара. Момиченцето грабнало ножицата и започнало да разопакова подаръците. В 
последната кутия, която отворило, то намерило телефон и се обадило на мама. 

Мария Йорданова, Александра Костадинова, Александър Стоилов, Кристина Петрова, 
Синем Сами, Диана Стоянова, Йоан-Мари Станчев, Стефан Романов – 2 в клас

Хвърчилото

Излязох навън и пуснах хвърчилото си да се рее високо в синьото небе. То обаче реши да отлети 
надалеч. Отскубна се от ръцете ми, но се оплете в мачтата на една платноходка. За да го спаси, на 
помощ му се притече един хеликоптер. Аз не знаех как да си върна хвърчилото и реших да отворя 
вълшебната книга за съвет. Но за да стигна до нея трябваше да използвам ключовете, които пазех 
още от дядо. Държах ги в кутия с нарисувано на капака кокиче. Дядо ми беше разказал, че там се 
пази ключа към най-голямото богатство. През цялото време се чудех кое ли е то, и сега – вече голя-
мо момче, разбрах, че това е знанието.

Цветана Харизанова, Анна-Лаура Новак, Румяна Топузова, Радосвета Малджанска, Кон-
стантин Димитров, Николай Бостанджиев, Илиян Щерев, Мартин Диколаков – 2 в клас
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Развиваща игра „Кубове на разказвача” 

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО



7777

Мария, Мариана, Елина, Радосвета, Синем,
Симона, 2 в кл.

Диана, Цвети, Александра, Илияна, Руми,
2 в кл.

2б Проекти
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"Реклама и маркетинг" - Ана-Мария Кундева,
И. Герева, Р. Йорданова, 4 а кл.
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Листо до капак

Било късна есен. Пожълтелите листа падали от старото дърво. Под него обикаляла една гладна тен-
джера, която поглъщала капещите листа. Листото Листчо полетяло към земята и се озовало до капака на 
тенджерата. Гладната тенджера се втурнала към Листчо. Капакът казал:

- Листчо, ако стъпиш върху мен, тенджерата няма да може да те изяде.
Листчо скочил върху капака, а той захлупил тенджерата. Тя изръмжала:
- Брей, това листо до капак се оказа голям юнак!

                                                                                 Демира Христова
Магаре под елха
Един човек имал магаре. То било много нещастно, защото стопанинът му се отнасял лошо с него. Ма-

гарето решило да го напусне. Наближавала Коледа.
Както си вървяло, магарето видяло в далечината едно малко селце. Стигнало до първата къща и на-

дникнало през прозореца. Вътре било много уютно и топло. Решило да почука на вратата. Когато му от-
ворили, то казало:

- Здравейте!  Може ли да се постопля у вас?
Хората учудено погледнали магарето.
- Откъде се взе ти?
- Ами търсих си нов дом и вашата къща много ми хареса.
- Защо напусна своя стопанин?
- Напуснах, защото той се държеше много лошо с мен.
- Добре, остани. Нашият син много обича магарета. Даже за тази Коледа си поръча магаре, което да 

е негово. Сега е на училище. Скрий се под елхата. Утре ти ще бъдеш неговият подарък - изненада. 
Настъпила Коледа. Момченцето на добрите хора радостно, още рано сутринта, изтичало до елхата, 

за да види какъв подарък има за него. Погледнало под елхата и що да види! МАГАРЕ! Детето радостно 
завикало:

- На Коледа наистина стават чудеса!
Кръстило магарето Марко. Започнало да полага много грижи за него. Всеки ден го разхождало, хра-

нело. Така момченцето получило най-желания подарък, а Марко намерил не само нов дом, но и хора, 
които го обичат.

                                                            Атанас Сърбаков

Магаре пред елха

Била чудна зима. Около красивата елха играели на воля весели деца. Танцували, смеели се и много се 
забавлявали. Изведнъж при тях дошло съседското магаре Марко и плахо, но с голямо любопитство пог-
леднало към върха на елхата. Замръзнало от възхита, като видяло блестящата звезда. Децата си измис-
лили игра. Застанали пред грейналата в светлина елха. Всеки трябвало да изпълни стихче или песен за 
зимата, снежинките, пързалките и елхата или за любимия на всички деца дядо Коледа. Той и тази година 
нямало да остави без подарък нито едно послушно дете. На магаренцето Марко му било толкова забав-
но, че се наредило заедно с децата пред елхата. Тошко рецитирал за пързалките и шейните, Мими изпяла 
песен за красивата коледна елха. Дошъл редът и на Марко. Той се притеснил, но всички го подканяли и 
тогава магарето силно „запяло“ това, което най-много умеело: „ И-ааа! И-ааа! И-аа!“.

Децата му ръкопляскали, защото оценили желанието му да ги зарадва.
                                                                   Марина Захариева

 Слънцето и Еленко

Един ден слънцето се събудило и се показало на хоризонта. То легнало на едно облаче и се загледало 
в гората. Там видяло малкото еленче Еленко. То закусвало с хрупкава тревичка. Еленчо погледнало слън-
цето и го попитало дали иска да си поиграят. Слънцето се зарадвало и предложило да играят на криени-
ца. Еленко се скрил между дърветата, а слънцето започнало да го търси със своите лъчи. Така прекарали 
деня в игри. Щастливи и доволни си пожелали лека нощ и се разбрали пак да се видят и забавляват през 
новия ден.             

                                                                                                       Александър Драганов

Виктория Стойнова- ръководител на кръжока

Кръжок ,,Вълшебство от думи"
Учениците от 2 а клас с голямо удоволствие посещават часовете по български език  в кръжока „Въл-

шебство от думи“. Те вече могат да съставят кратки истории по произволна представа, разказват забавни 
случки в „Панаир на разказвачите“, разпознават фантазийния бином, образуван от две съществителни 
имена и предлог. Предлагаме няколко забавни истории. Приятно четене!
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,,Правила за четене. Елементи на книгата. 
Общуване с книгата” - Урок по библиотечно 

– библиографски знания във втори клас

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Елена Пенишева – библиотекар

Децата се запознаха с пътя на книгата до читателя, нейните елементи, как да изберат подхо-
дящата книга за тях, какво означава,,Да се запознаем с нея преди да започнем четенето”, какво 
да разбираме под ,,Правила за четене”.

Защо са важни обстановката, светлината, позата на тялото и други.
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Клуб,,Приятели на книгата"

Момичетата от клуб,,Приятели на книгата” в една
от своите срещи – извършват ремонт на книгите от фонда.

Елена Пенишева – библиотекар
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Весела Русева – начален учител

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Chapter One
Pippi Moves into Villa Villekulla

On the outskirts of a tiny 
little town was a neglected 
garden. In the garden 
stood an old house, and 
in that house lived Pippi 
Longstocking. She was nine 
years old, and she lived there 
all alone. She had no mother 
or father, which was actually 
quite nice, because it meant 
that no one could tell her 
that she had to go to bed just 
when she was having most 
fun. 

And no onecould make 
her take cod liver oil when 
she wouldrather eat sweets.

Once upon a time Pippi 
did have a father whom 
she loved very much. And 
of course she once had a 
mother too, but that was so 
long ago that she couldn’t 
remember her at all.

Her mother died when 
Pippi was a tiny little baby, 
lying in her cot and crying 
so terribly that no one could 
stand to come near. Pippi 
thought that her mother was 
now up in heaven, peering 
down at her daughter 
through a hole. Pippi would 
often wave to her and say, ‘Don’t worry! I can always look after myself!’ But Pippi had not 
forgotten her father. He was a sea captain who sailed the great seas, and Pippi had sailed with 
him on his ship until one day a big storm blew him overboard and he disappeared. But Pippi was 
sure that one day he would come back. She didn’t believe that he had drowned. She believed 
that he had washed ashore on an island that was inhabited by natives and that her father had 
become king of them all…
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Елена Пенишева – библиотекар

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Пролетни цветя на масата
Пролетните празници наближават: Цветница, 

Лазаровден, Великден, Гергьовден - дни, в който 
се събираме с нашите близки. Ето няколко идеи за 
украса на масата с пролетни цветенца. Повечето от 
тях изникват след април месец. 

Какво ни е необходимо:
 хартиено въже /останало от нещо/
 разтегателна хартия от  букет
 мъниста
 панделка
 бурканче от сладко, чаша за коняк, сферичен 
стъклен съд, цветя, клонки и тревички
Цветята, повечето от които е добре да са билки, 

наберете от полянки. Червена мъртва коприва - с 
лилави цветчета като устнички, нежното синьо ве-
ликденче, слънчевото жълто лютиче, малки горски 
теменужки, подобната на мини маргаритка парич-
ка, любимото глухарче, индиговото горско кукувиче 
грозде и свежа клонка от форзиция.

 В горната част на бурканче от сладко увийте  
кафявата разтегателна хартия, а върху нея въжето. 
Земният им цвят позволява на цветенцата да се от-
кроят и да покажат цялата си красота.

 Другите цветя подредете в чаша за коняк, на 
дъното на  която пуснете няколко цветни мъниста и 
навийте тревичка. Около столчето на чашката - пан-
делка от органза

 В сферичен стъклен съд, навийте  няколко 
стръка свежа трева и просто                  редувайте в 
различна височина глухарчета.

 За последната ,,саксия” с цветя, използвайте 
малко пръст и извадени с корените горски теме-
нужки, които посейте в празна черупка от яйце. 
След празника теменужките прехвърлете в истин-
ска саксия.
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Елена Пенишева – библиотекар

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

12-ти април е празник на всички космонавти

Защо космонавтите носят космически костюми?

Космосът е едно от най-предизвикателните, 
интересни и в същото време опасни места за из-
следване. Там няма въздух, така че няма какво да 
се диша. Много е студено, освен ако слънцето грее 
върху вас – но пък без въздух, който да ви защити, 
лъчите на слънцето скоро ще ви изгорят! За да оце-
леят хората в космоса имат нужда от костюм, който 
предпазва тялото от топлината и студа и ги заоби-
каля с въздух, за да дишат. Скафандрите, които кос-
монавтите носят са херметизирани, което означава, 
че те са пълни с въздух, за да поддържат нормално 
дишането на смелия космонавт.

Спокойно можем дори да кажем, че космиче-
ският костюм е като малък космически кораб за 
един човек. Това е много сложна машина, с клима-
тик, отопление, дори и вода за пиене. Той дори има 
вградена мини тоалетна!

Някои костюми имат и реактивна раница на 
гърба, която позволява на космонавта да лети на 
кратки разстояния в космоса.

Всички костюми на космонавтите от един екипаж обикновено имат пач, емблема на мисията, зашита 
върху техните космически костюми. Понякога пластирът е проектиран от един от членовете на екипажа.

Тези емблеми обикновено имат картина, свързана с мисията или космическия кораб, а често върху 
тях са избродирани и имената на екипажа.

 Скафандрите са изобретени и облечени от космонавти за първи път преди около 80 години, като пър-
воначално са били проектирани за пилотите на тестови самолети. Това е така, защото, за да изпробват до 
колко издръжлив е самолетът, пилотите летят колкото се може по-нависоко, а там въздухът лека по лека 
се разрежда, докато накрая се диша много трудно. Първите костюми, които да помагат на пилотите са 
били направени от гума и плат и били много дебели, поради което на хората им било много трудно да се 

движат в тях. Затова през 1950 година Русия и Аме-
рика обявили състезание за това, кой ще измисли 
по-добър скафандър и ще отиде в космическото 
пространство. И това се случило и двете държави 
успели и макар първите космонавти да не излизали 
от космическия кораб, учените знаели, че това ско-
ро ще се наложи и започнали да работят усилено 
по измислянето на космическите костюми. НАСА 
първа облякла космонавтите си в подобни изобре-
тения. Те били сребърни на цвят, защото учените 
смятали, че този цвят ще отрази горещите слънчеви 
лъчи и те няма да навредят на хората. Освен това 
първите скафандри са имали и сложна система от 
маркучи, които били прикрепени към специални 
машини, които да пускат въздух и да охлаждат кос-
тюма. Снимката, която виждате, показва точно тези 
първи скафандри, в които са облечени седем кос-
монавти от НАСА.

/ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ/

Първите космически костюми

Нашивките на костюмите
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ОХРАНА

 Че ститим р ождените 
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 !
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ШАХМАТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

На 10.04. 2016 г. завърши ДИП
/ Държавното индивидуално първенство/ 

по шах, проведено в залите на ,,Новотел" Плов-
див. Участваха около 200 деца на възраст от 12 
до 18 години от цялата страна. 

Ярослав Докузов /6 клас/ спечели сребърен 
медал в групата до 14 години на блиц /по 5мин. 
на състезател/! 

Георги Колев стана шести до 12 години на ус-
корен шах /20мин.на състезател/!

Ярослав и Георги отново ни радват със своя успех

С президента на шахматен клуб Локомотив 
– Пд при закриването на турнира


