
1

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 164
 година 10, 12 януари, 2017 г.

Училищен живот 
Отг. Васка Гуджева

Анета Терзиева
Клуб Кариера

Отг. Здравка Петрова
Новости в образованието 

Отг. Васка Гуджева
Изкуство

Отг. Нина Димитрова

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-инф. център
Отг. Елена Пенишева

Езикова страница
Отг. Стела Куртева

Училищно настоятелство  
Карнеги  

Отг. Гергана Стоицова
Забавна страница

Отг. Мария Тотинова
Шахмат     Отг. Димитър Илчев

www.oualeko.com
ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ: Коледeн концерт
21 декември

От дълбока древност идват коледните обичаи, свързани 
с магическото слово на пожеланията за здраве, добруване, 
берекет и щастие. 

В празничната вечер талантливи ученици от ОУ ,,Алеко Кон-
стантинов” подготвиха истински фойерверк от изненади, кок-
тейл от песни и танци, от артистични чудеса. Този прекрасен 
венец от емоции беше естествен финал на една напрегната, но 
и много успешна за всички ни година. 

Доказахме, че можем, убедихме се, че знаем, планирахме 
отново да успеем! Със същия плам, с нестихващ ентусиазъм, с 
желание  да бъдем все по-добри в това, което правим!

Група "Коледни звънчета" - 2 в клас
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Вокална група "Коледни камбанки"

Формация "Контемпо" - Йоана Петрова  
и Йоана Силямова 3 а клас

"Ръченица" - Мина Боева и Маринела  
Петрова, 5 а клас

Атанас Панев - "Коледа", 2 а клас

Трио китари - Денис Тончев, Николай Събев, 
Нели Петрова 

Теодора Боева, 2 а клас

Мария Маркова, 6 в клас

Ема Тонгова, 6 б клас
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Л. Кръстенова, М. Маринов, Ст. Нешева,  
А. Шишков, 2 б клас

Вокална група "Сребърна елхичка", 5 клас

Христо Иванов и Мария Вътева, Латино-аме-
рикански танци "Сонатина - Диабели", Георги Кривошиев, 7 в кл.

Ема Тонгова, 6 б клас Ивон Григорова, Надя Цапрева, Мария 
Костурска, 4 в клас

Вокална група ,,Детска планета", 4 в клас

Диана Добрева, 4 б клас
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"Рой снежинки" - 5 д клас

Вокална група "Междучасие"

Цвета Владимирова и Божидар Кръстев -  
водещи на програмата

Христина Петрова, 6 в клас, Съчетание с  
обръч
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Национална стратегия за насърчаване 
и повишаване на грамотността 2014-2020:

Четенето – ключът 
за повишаване на грамотността  

на нацията 

Крос „Свети Никола”
      

 През месец декември  2016 г.  се 
проведе крос „Свети Никола”, послед-
ният от веригата „Спорт за всички”. От 
нашето училище участваха общо 11 уче-
ника. При момчетата от 5 клас бронзов 
медал получи Симеон Мерджанов. От 6 
клас сребърен медал спечели Алексан-
дър Василев.

След кроса имаше томбола, в която 
всички участници имаха шанс да спече-
лят награди. Ние нямахме този късмет, 
но въпреки това много се забавлявахме.

Деница Папазова – 6 а клас
Симеон Мерджанов Александър Василев

2 а клас

2 а клас

2 а клас

2 а клас
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Александра Атанасова, 6 в класЗдравко Щерев, Анастас Люцканов, Мартин 
Христов, 6 в клас

2 а клас 3 а клас

3 а клас3 а клас

"Аз прочетох тази книга, 
прочети я и ти"
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В последните дни от месец декември малки-
те ученици от 3 а клас събраха сили и изпробваха 
възможности в една интересна литературна сре-
ща, в която решаващи бяха творческите заложби 
на участниците. Тук Лукчо, Маншон Полуобувка и 
дакелчето отстъпиха място на въображението на 
децата. Отгатваха лъжегатанки, измисляха други 
по дадена картинка, надпреварваха се да сътворят 
забавни и оригинални истории. Едно беше сигур-
но на финал – всички заслужено получиха своите 
грамоти за участие, а като бонус добавиха и хубаво 
предколедно настроение.

Литературна игра 
,,Аз обичам да чета”

Виктория Стойнова – кл. ръководител, Елена Пенишева – библиотекар



8

Таня Даскалова – млада, красива, талантлива 
и усмихната. Поканихме я защото книгите го за-
служават, защото тя – начинаещият, но не и нез-
наещият млад творец, успява да вдъхне живот на 
своите идеи. Да увлече и другите за каузата – че 
да се чете е едно огромно удоволствие, което не 
само не се изчерпва с времето, ами ти дава все 
повече и повече, стига ти да го искаш и оцениш. 
Получи се и този път – децата я слушаха в захлас. 
А тя нарежда ли нарежда – кой е открил за нея 
света на книгите, как е разбрала, че писането е 
призвание, какво й носи срещата с думите и как 
да ги накара да затанцуват в човешката душа. 
"Докосването до струните на любовта е друга 
награда за човека – тогава той иска и може да 
пише, без план, без посока. Просто е някак, идва 
отвътре, няма закони, нито правила."

Да се обичаме взаимно – книгите и ние, да се 
отдаваме, но истински, едни на други, да бъдем 

верни и отговорни е нейното послание към мла-
дите читатели. Дали електронни или не, дали 
всеки ден или не, това не е важно, важно е да 
четем, когато можем и колкото можем. Но – да 
четем! Тогава ще има магия – силна, интригува-
ща, обвързваща.

                                                          

"С любов за книгата" 
Среща с млад автор

Елена Пенишева – библиотекар
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„Логически задачи” – представителна 
изява по проект „Твоят час”

На 16 декември 2016 г. в ОУ ”Алеко Констан-
тинов” се проведе представителната изява на 
клуб „Математичко”. Темата на занятието беше 
„Логически задачи”. По време на изявата учени-
ците решаваха индивидуално устно и писмено 
различни логически задачи. След това работиха 
по групи върху 2 сложни задачи, за чието реше-
ние се изискваше комбинативност и бърза ми-

съл. Малките математици се справиха успешно 
и намериха решенията на всички задачи. Те впе-
чатлиха със знания и логично мислене гостите на 
представителната изява: заместник-директора - 
г-жа Топчийска, координатора на  проекта в учи-
лище - г-жа Калофоридова, члена на  съвета за 
обществен мониторинг в училище - г-жа Велева 
и родителите си.

Нина Търева – ръководител на клуб ,,Математичко”
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Професиите в семейството през 
погледа на учениците от 3 в клас

Децата се чувстват най-добре със своите ро-
дители. Всички родители си имат професии. Де-
цата често разпитват мама и татко за това какво 
работят, как се справят, с кого или с какво рабо-
тят, дали  това, което правят е трудно, уморител-
но, забавно, отговорно, полезно и т.н... знаете 
колко са многобройни детските въпроси.

Установих, че децата от 3 в клас са доста лю-
бознателни и са питали достатъчно, защото зна-
еха много за професиите на своите родители, 
баби и дядовци, лели и чичовци и т.н. Оказа се, 
че в част от семействата има родови професии 
и някои ученици вече са решили да продължат 
семейната традиция. Други решиха да бъдат но-
ватори и да се насочат към нещо  различно, въл-
нуващо и  нестандартно.

Всяко дете от 3 в клас се представи със своя 
визитка, която съдържаше име, любимо зани-
мение, любим учебен предмет и мечтана про-
фесия. Учениците споделиха много интересни 
неща за себе си, за своите интереси и предпо-
читания. Оказа се, че има връзка между инте-
ресите и способностите, за които разказват де-
цата,  и професията, за която мечтаят. И започна 
играта „Влакче на професиите”. В шестте вагона 
се разпределиха професиите пътници. Децата 
от 3 в клас научиха как могат да се групират про-
фесиите и че дори има каталог на професиите, 
който могат да разгледат в клуб Кариера. 

Надявам се пътуването в света на професии-
те да е било интересно и забавно. Ще ги очаквам 
отново в клуб Кариера с нови игри и изненади!

 Здравка Петрова – педагогически съветник

Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
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Моят клас участва в проект Клуб „Карие-
ра”. Преди няколко дни беше първият ни час 
в клуба. Беше много забавно, защото участва-
хме в игри, които ни задвижиха и заредиха за 
работа.  

Една от игрите бе да  разпознаваме профе-
сии, описани с няколко думи от наш съученик. 
Така всъщност научихме основните характе-
ристики на много професии. 

После пренесохме наученото в дискусия. 
Всеки от нас сподели каква е мечтаната от него 
професия и защо я е избрал. Говорихме за сво-
ите интереси и способности, за своите качест-
ва и силни страни, както и за ролята на своите 
учители и родители за нашето професионално 
ориентиране.

Беше интересно и полезно.
Калина Караиванова – ученичка от 

7 г клас

Моят клас в клуб 
„Кариера”
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ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЗА ЧАСА ПО ЛИТЕРАТУРА, КОЙТО БЕШЕ МНОГО ЗАБАВЕН. УЧЕНИЦИТЕ БЯХА 
ИЗГОТВИЛИ  ПРОЕКТИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ. ТЕМАТА БЕШЕ ,,ОБИЧАЯТ КОЛЕДУВАНЕ‘‘ И ,,НОЩТА СРЕ-
ЩУ КОЛЕДА – БЪДНИ ВЕЧЕР‘‘. ВСИЧКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРОЕКТИ БЯХА МНОГО ХУБАВИ. НАУЧИ-
ХМЕ ЗА ТОВА КАКВА Е СОФРАТА НА БЪДНИ ВЕЧЕР, ЗАЩО СЕ КАДИ С ТАМЯН, ЗА МНОГО ГАДАНИЯ 
НА ТОЗИ ПРАЗНИК И ОЩЕ МНОГО НЕЩА. УЧЕНИЦИТЕ СЛУШАХА С ИНТЕРЕС НАПИСАНОТО.

Денис Илиева, 5 г клас

Приятелството
  Истинското приятелство е като падаща звезда, която имаш шанс да хванеш, но трябва да 

преминеш през много трудности. И винаги трябва да слушаш сърцето си! Ако някой лош човек 
е успял да го обвие с черни облаци  , истинският приятел може като бистра роса да го измие.

   Истинското приятелство свети в тъмнината като пътеводна светлина. И тогава усещаш то-
плина и радост, които изпълват цялото ти същество.

    Истинският приятел ще е с теб до края на света. Той ще е готов да рискува и най-скъпото 
си за теб. 

Приятелството не търпи лъжата. То е като свещ, озаряваща тъмнината, но трябва да я па-
зим, за да не угасне.

                                                                  Теодора Анева , 4 б клас
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Имало едно време Тирамису котка. Тя се за-
познала с Краставичка Краставичкова и Доматчо 
Доматчев.Те станали най-добри приятели и все-
ки ден се срещали в къщата на Тирамису котка. 
Ядяли мляко и бисквити, после отивали да игра-
ят на прескачанка. Това обаче се случвало само 
в понеделник. Във вторник играели на въже, а в 
сряда на училище. Естествено котката била учи-
телка, а другите ученици. В четвъртък рисували, 
а в петък - каквото им хрумне. Един ден нарису-
вали пеперуда, която била толкова красива, че 
всички котки от града дошли да я видят. Дошла 
и сестрата на Тирамису котка – Миещата котка. 
Тя се запознала с приятелите на сестра си и тол-
кова ги харесала, че останала да живее с тях. 

Така безгрижно си прекарвали дните чети-
римата, че не усетили как остарели. Роси, Марая, Михаела, 2 а клас

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

КОЛЕДНА УКРАСА
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 FRIDAY the 13th
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

Честитим    
 р ожд ените  д ни 
 н а  в с и ч к и ,  р о д е ни  п р е з   
тази  с е дмица , 
с  п ожелани е  з а  р а д о ст , 
з д р а в е  и  у с п е х и !

РЕФЕРЕНДУМ

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

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Triskaidekaphobia – the fear of the number 13 – has been explained as 
relating to the number present at the Last Supper, but it is present in many 
cultures, including some that predate Christianity. The superstition means, for 
example, that many buildings do not have a 13th floor, while ships are rarely 
launched on the 13th of any month, especially a Friday the 13th (fear of which 
is known as paraskavedekatriaphobia), which is thought to be particularly 
unlucky; in Christian tradition this may be because the Crucifixion took place 

 FRIDAY the 13th

on Friday, while the number13 figures in various British superstitions and traditions – the hangman`s 
noose has 13 twists and there are 13 steps to the gallows. There can be as many as three Friday the 13ths 
in any year –as in 2009 – while the longest possible period without a Friday the 13th in the calendar is 14 
months. Recent statistical research has shown that Friday the 13th is not notably unlucky – in fact, fewer 
accidents are reported, perhaps because people are taking extra care on these ‘unlucky’ days.

One of the most important events that occurred on Friday the 13th:
This was the last day England was under Anglo-Saxon rule. Fresh from his victory at Stamford Bridge, 

Yorkshire, where  on 25 September he had defeated the Vikings force of Harald  Hardrada, King Harold II 
arrived at Senlac Hill with his army of 7,500. In the Battle of Hastings the following day, Harold was killed 
and William the Conqueror became king so beginning Norman rule of England.

   
Поля Мандулова - учител по английски език


