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РУБРИКИ:

ПЪРВО МЯСТО 
ЗА ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ 

НА РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО ПРАВОПИС НА АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК “СПЕЛИНГ БИЙ“ 2017
На 1.04.2017 година в СУ “Христо Гр. Данов“ се проведе регио-

налният кръг на седмото Национално състезание по правопис на 
английски език “Спелинг бий“. Първо място и победа за нашето 
училище донесе седмокласничката Бояна Цветковска от 7а клас. 

Състезанието премина в три етапа. В първия етап учениците 
спелуваха думи от списъка с думи, даден от организаторите, в про-
дължение на 8 кръга. Вторият етап се състоеше от 4 кръга и „пче-
личките“ трябваше да превеждат думи от български на английски 
език. Най-труден беше третият етап от състезанието, при който на 
състезателите се даваха непознати думи за спелуване. Бояна по-
каза отлични знания, концентрираност и самообладание и успя да 
победи участниците от 32 училища от Пловдив и областта. 

Браво, Бояна! Пожелаваме ти успех и на националния кръг на 
6.05.2017 година в София!

                                                                                         

Стела Куртева - учител по английски език
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На 1-ви април тази година в гр. Пловдив се състоя I-ви етап от Държавното първенство по 
Спортна гимнастика - Зона Юг. Състезанието бе организирано от Българската федерация по Спорт-
на гимнастика.

Теодора Боева зае 1-во място в Многобоя и 1-во място отборно при "Момичета младша въз-
раст". Бе наградена лично от г-н Красимир Дунев - Председател на Българската федерация по 
Спортна гимнастика.

На едната от снимките Теди е със своята треньорка - г-жа Мария Карталова-Стоилова 

Спортната гимнастика си има 
нашата Теди

Иванка Динева – класен ръководител

Победители в зимния кръг на Четвърти 
международен турнир  ,,Математика без граници”:

                                                                                   Кл. ръководители

Поздравяваме победителите за престижното представяне. 
Пожелаваме им нови математически постижения и успехи.

1 място
Ивайло Иванов – 1б клас

3 място 
Петър Бенков – 1г клас
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 „Децата и цветята“ 
и „Арт фоайе“ – 

два нови проекта 
в ОУ „Алеко Константинов“

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

На 3.04.2017 г. официално стартираха два 
нови проекта „Децата и цветята“ и „Арт фоайе“ 
 в училище. Те са част от основния проект „Оби-
чам моето училище“, който се осъществява със 
съдействието на фондация LightSource Charity. 
Главна цел на проектите е да се подобри учеб-
ната среда в училище чрез декорация, създа-
ване на цветни кътове и кътове за отдих, за 
да бъде обстановката приятна и релаксираща 
за всички в училище. Учениците да участват в 
декорация на мебели и саксии, като не само 
разкрасяват, а същевременно усвояват важни 
практически умения и развиват своята креа-
тивност и въображение.

Албена и Артър Спърлинг, основатели на 
фондацията, бяха на посещение в ОУ „Алеко 
Константинов“ и участваха в организираните 
мероприятия. Те посетиха и филиала на учили-
щето, за да разгледат обновените класни стаи 
на първокласниците.   

Еми Атанасова, Рада Фратева и Иван Бала-
банов от 5б клас заедно с г-жа Елена Георгиева 
демонстрираха декорация на мебели, като бо-
ядисаха столовете от новия кът за отдих. 

Клара Калчева, Синем Сами, Мариана Дра-
гомирова, Румяна Топузова, Анна-Лаура Но-
вак, Цветана Харизанова, Борис Чилев, Антон 
Гюзелев, Александър Александров, Кристина 
Петрова, Петър Кирекчиев, Стефан Романов, 
Симона Чирпъкова и Илиян Щерев от 3в клас 
заедно с г-жа Весела Русева показаха как се 
прави декупаж на саксии. 

Учениците от 5в клас, ръководени от  
г-жа Таня Невлева, украсиха дървото пред вхо-
да на училището като използваха прежда и 
други материали. 
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Учениците от ПИГ 2 клас с ръководител Ма-
рия Тотинова оформиха градински кът в зона-
та до дърветата, като използваха стари авто-
мобилни гуми. Те засадиха здравец, зеленика, 
теменужки, мента и други сезонни растения.

Това интересно събитие беше отразено в 
различни медии като БНТ 2 и http://u4avplovdiv.
com. Специални благодарности на Мартин Тю-
фекчиев от 6в клас, който направи снимки за 
училищния вестник и сайта на проекта. 

Ангелина Велева – учител по английски език
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Пролетни празници
    Учениците от 4 в клас проучиха как се празнуват пролетните празници според българските 

обичаи и традиции. Изготвиха постери и презентации и ги представиха пред своите съученици. На-
правиха изложба на втория етаж в училище. Децата научиха какво символизират обредите, гозбите, 
носиите и танците, които се приготвят и изпълняват на Тодоровден, Лазаровден, Цветница и  Велик-
ден. Приложиха уменията си да работят с електронни устройства и източници на информация. За-
бавляваха се, като подготвяха и представяха проектите си индивидуално или чрез работа в екипи.  

Тодорка Тахчиева – класен ръководител
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В приказния свят на г-жа Опера
Всички деца обичат приказките. Да си при-

знаем, и ние, възрастните, също ги обичаме. 
Заедно с учениците от 3 в клас попаднахме в 
истинска приказка, когато прекрачихме прага 
на Дома на културата „Борис Христов”. Там ни 
посрещна изящна, лъчезарна и наистина въл-
шебна г-жа Опера. Тя ни въведе в своя дом – 
Пловдивската опера, където всичко – звуци, 
светлини, костюми, аромати... е вълшебно.

Г-жа Опера ни разказа за своите изпълните-
ли, за техните гласове и роли. Дори успяхме да 
чуем една от актрисите, дошла за репетиция. 
Запознахме се с хората, които подготвят сцената 
за представление и отговарят за декорите, освет-
лението, костюмите, ефектите и изобщо всичко 
необходимо за техническото оформление.

Г-жа Опера ни разведе из сцената, зад сце-
ната, в гримьорните. Видяхме прекрасни  кос-
тюми и аксесоари. Особено вълнуващо беше 
това, че сътворихме собствена опера. Нашата 
домакиня раздели децата по групи и те се пре-
върнаха в актьори, музиканти, танцьори. Под 
чудната светлина на прожекторите и вдъхно-
вени от нежна музика, те сами създадоха свое 
импровизирано неповторимо оперно предста-
вление.

Тръгнахме си с малко тъга и с много праз-
нично и приказно настроение.

Благодарим на Операта за гостоприем-
ството, за сърдечността и за вълшебството 
на изкуството, до което ни помогна да се до-
коснем!

Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Весела Русева – класен къководител на 3 в клас
Здравка Петрова – педагогически съветник
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МЕДУЗА
В един слънчев ден, когато бях 

с татко на море, дойде една прия-
телка. Татко намери  подарък за нас. 
Каза ни да затворим очи. Изведнъж, 
изсипа  нещо пред нас. Чу се лек шум. 
Когато отворихме очи, видяхме една 
голяма медуза на пясъка. Отначало 
се уплашихме, но после я избутахме 
обратно във водата, защото сигурно 
си има малки медузи. Никога няма 
да забравя този ден.

    Криси Койновска, 2а клас     

   Една луна, на име Нели, се разхождала около планетите и 
видяла, че са отворили нов лунен магазин за дрехи в Космиче-
ския МОЛ. Естествено, тя веднага влязла и започнала да разглеж-

да стоките. Харесала много ярки и цветни блузи, но си казала, че няма да си купи от тях, защото 
в нощта нямало да свети тя, а тези изключителни блузи. Това не й харесвало, затова продължила 
да търси и видяла най-накрая мечтаната дреха. Тя не била нито много скучна, нито много ярка. С 
нея Нели можела да свети със своята красота вечер на небето, а и да бъде в крак с модата.

Теодора Маринска, 3а клас
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Лъжегатанка
Мама днес ми подари
ден пълен с игри.
Скачах, тичах и играх                                                         
цял ден се веселях.  
А сега кажете Вие
кой зад всичко туй се крие?

Обичам те
Обичам те, защото
си винаги до мен!                                                                                  
Обичам те, защото
се грижиш ти за мен!
Обичам те, защото
правиш светъл моя ден!                                                          

За  мама

Мама
Грижовна,
мила и добра,                                                                     
ти топлиш моята душа.
Няма друга като тебе.
Единствена си ти за мене!
Обичам те, мамо!

3 а клас
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10
Моника, 2 а клас

            Октавиан, 2 а клас            Октавиан, 2 а клас

               Росица, 2 а клас                     Петя, 2 а клас
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На този ден се възкресява идеята за вечно живото слово, 
за неумиращата книга и вдъхновяващата й сила 
Световният ден на книгата и авторското право се отбелязва в 

цял свят от различните правителства, неправителствени организа-
ции и културни институции, чиято дейност е обвързана с книгата 
и литературата. Той е посветен на всички четящи и се отбелязва с 
цел популяризиране на четенето, книгоиздаването и защитата на 
авторското право. 

Отбелязването на Деня на книгата започва от Каталуния, където средновековната тради-
ция повелявала на 23.04 (денят на Св. Георги) мъжете да подаряват роза на любимите си, а те 
в замяна да им подаряват книга. На този ден испанците отдават почит и на писателя Мигел 
де Сервантес, който е починал на тази дата. Тя е емблематична, защото на нея са се родили и 
починали и много писатели, сред които: Уилям Шекспир, Инка Гарсиласо де ла Вега, Морис Дюрон, 
Халдоур Килян Лакснес, Мануел Мехия Вайехо, Владимир Набоков и Хосе Пла.

Книгите са едни от най-верните приятели на хората. Четенето им е не само приятно занимание в 
свободните часове, но и предпоставка за успех. Четенето на книги подпомага мисленето, дава основа 
за формиране на мнение, прави ни способни да го изразим. Книгите са идеалната храна за човешкия 
мозък, която спомага неговото развитие. 

Нека на този ден не забравяме, че четенето е наистина важен ключ към успеха и че качествените 
книги са един безкрайно достъпен начин за духовно развитие, извисяване на интелекта и знанието, 
човешкия стремеж към самоусъвършенстване. 

СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА
И АВТОРСКОТО ПРАВО

 

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

ПОКАНА
Уважаеми родители, ученици и учители,

По повод 23 април – Световния ден на книгата и авторското право ние, 
членовете на клуб ,,Приятели на книгата”, всяка година инициираме кампания 

,,ПОДАРИ ЛЮБИМА КНИГА 
НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА,
 ЗА ДА Я ПРОЧЕТАТ И ДРУГИТЕ!”.

Подкрепете ни, за да обогатим НАШАТА БИБЛИОТЕКА - това толкова важно за всички ни място!
 Ще Ви очакваме от 18 април до 18 май.

 За всичко останало се обръщайте към библиотекаря – 
 Елена Пенишева е-мail: elipenisheva@abv.bg GSM 0897410846 

или просто елате в библиотеката.
Да успеем заедно!

Елена Пенишева – библиотекар

23 април

Клуб ,,Приятели на книгата”
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Стела Куртева – учител по английски език

The celebration of Earth Day is on 
April 22nd and it began in 1970. It has 
grown into a global event recognized by 
over 192 countries. Devoting a special day 
to help the earth is a way to demonstrate 
how much we care about the future of 
our planet. 

No matter what you like to do best, 
there's a way to get involved in Earth 
Day. You could:

1. Plant a tree
2.  Make a meal with locally-grown 

vegetables
3.  Educate a family member
4. Clean up trash in your 

neighborhood
5.  Set up a bird feeder or save 

power. 
You don't have to wait for Earth Day 

to show your love for the planet we call 
home.

Lewis Carroll, the writer of Alice in 
Wonderland, invented this word game.  
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Най-скъпите книги 
в историята

Книгите предоставят най-ценното – познанието. В днешния дигитален свят често забравяме тях-
ната значимост, но именно затова сега те са по-важни от всякога. Но не всички книги са еднакво 
ценни. Някои ще останат в историята като най-скъпите в света.

„Първата книга 
на Уризен“, Уилям Блейк – 
$2.5  милиона

Излязла за първи път през 1794 г., „Първата книга на Уризен“ 
е едно от най-известните и значими произведения на Уилям 
Блейк. Едно от осемте оцелели до днес копия е продадено в Ню 
Йорк през 1999 г. за $2.5 милиона на частен колекционер.

 „Приказките на барда 
Бийдъл“, Дж. К. Роулинг – 

$3.98 милиона
Преди тази книга да бъде масово разпростране-

на, същата е спомената в „Хари Потър и Даровете на 
Смъртта“. Дж. К. Роулинг е създала седем оригинални 
копия, всяко ръчно написано и илюстровано от нея. 
Шест тя раздава на приятели и редактори, но през 
2007г. седмото е пуснато на търг.

Amazon.com го купуват за $3.98 милиона, което 
прави книгата най-скъпият модерен ръкопис, заку-
пен на търг. Парите от сделката са дарени за благот-
ворителност.

Първият печатан атлас и първата книга в света с 
гравирани илюстрации. „География“ от Птолемей  е 
сборник с географските познания за Римската им-
перия до втори век. През 2006 г. е продаден за цели  
$4 милиона.

„География“, Птолемей 
$4 милиона

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А
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Младежи от цялата страна могат да представят 
своя талант в словото в рамките на 

националния литературен конкурс 

„С Йовков в сърцето" 
Събитието е на 16 и 17 юни в родното село на писателя - Жеравна. 

Форумът се организира от кмета на населеното място, ръководството 
на къщата музей на Йовков и ръководството на Българския национален 
младежки фолклорен съюз.

Национално издателство „Аз-буки" е медиен партньор на конкурса.
В надпреварата могат се включат ученици и младежи до 25-годишна възраст. Те ще бъдат 

разделени в 3 възрастови групи: 8-13,13-18 и 19-25 години. Участниците ще се представят в на-
правленията: рецитация на откъси от произведения на Йовков, лично творчество върху произве-
денията автора, есе на тема „Бяла лястовица... Има ли я?", „Да заговориш с Бога - отговорността 
на призоваването" и „Индже - господарят на завръщането". Могат да се представят и философ-
ски есета на някоя от темите - „Енигмата на греха", „Изковаването на живота" и „Границата и 
границите".

Сроковете за изпращането на есе и философско есе е 1 май тази година на 
адрес nlk_bnmfe@abv.bg. Заявките за участие в направлението за рецитация се 
приемат до 20 май на същия адрес. График с ред на участниците ще бъде публи-
куван на сайта на Българския национален младежки фолклорен съюз до 1 юни. 

Повече за регламента на конкурса и таксата за участие е достъпна на интернет адрес - http://
bnmfs.com. 

След конкурса ще бъде изготвено и специално печатно издание с наградените произведения.

Това определено е най-скъпата кни-
га за овощни дръвчета, писана някога. 
Илюстрована от Пиер Антоан и Пиер 
Тюрпен. Нейно копие – комплект от пет 
тома с илюстрации – е продадено през 
2006 г. за $4.5 милиона.

Продължава в следващия брой

„Трактат върху овощните дървета“ 
от Анри Луи Дюамел дьо Монсо, 
$4.5 милиона

Елена Пенишева – библиотекар



15

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

aleko-online@oualeko.com

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 радост, здраве и успехи!


