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РУБРИКИ:

На 16 ноември ОУ „Алеко 
Константинов” отбеляза Деня 
на толерантността съвместно с 
Община Пловдив – Район Цен-
трален, като подкрепи кампа-
нията на „Хюманита” и БЧК. В 
двора на нашето училище бе 
монтиран контейнер за ефек-
тивно събиране и оползотворя-
ване на текстилни изделия. 

Наш гост бе кметът на Район 
Централен Георги Стаменов, 
който призова всички ученици и 
жители на района за отговорно 
отношение към околната среда. 
Представителите от „Хюманита” 
ни разказаха за своята еколо-
гична програма и ни запознаха 

със своя талисман Панда, който 
бързо се сприятели с децата и 
им показа как да ползват кон-
тейнера за текстил.

Въпреки лошото време 
беше весело и празнично в учи-
лищния двор. Учениците по-
срещнаха своите гости с цветни 
постери, с добро настроение и 
със своето позитивно послание 
за съпричастност и социална от-
говорност. Те заявиха своята го-
товност за участват в екологични 
проекти, един от които е обяве-
ния от Национален исторически 
музей конкурс „По-малко отпа-
дъци, повече красота”.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Празник  
в училищния двор
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Здравка Петрова – педагогически съветник
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Борис Анев от 2 г клас завоюва трето място в 
есенното издание на състезанието ,,Математика 
без граници”. Гордеем се с успеха му и му поже-
лаваме и други бъдещи победи.

Математика 
без граници

Зорка Христова - кл. ръководител на 2 г клас

На 21 ноември учениците от 6 клас посетиха 
училищната библиотека в часа по английски език 
- разширена подготовка. Посещението бе органи-
зирано като възможност за създаване на интер-
дисциплинарни връзки между предметите. 

Разгледани бяха справочници на английски 
и на български език. Особено внимание  учени-
ците обърнаха на енциклопедиите, разглежда-
щи въпроси от различен характер - химия, био-

логия, физика.  Момчетата и момичетата бяха 
впечатлени от особените постижения, описани 
в книгата за рекордите "Гинес". На излизане 
всички бяха заинтригувани от възможността да 
получат информация за  различни теми, които 
ги бяха докоснали. Отбелязаха, че не  посеща-
ват често  библиотеката, но след часа са се по-
чувствали доволни от новите възможности, ко-
ито са срещнали.

Посещение в библиотеката

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език 
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Митрополит Московски 
и на цяла Русия Киприян

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

“Българин по произход, 
Киприян е бил човек с голям 
литературен талант и дър-
жавнически ум.”

         Академик Лихачов

“... Благодарим ти,  Отче 
Киприяне, че с твоето име и 
твоето дело ти и днес ни по-
магаш и ни сочиш вярната 
посока!”

     

16. IX. 1996 г., Москва

Един от полузабравените българи е Киприян 
- митрополит Московски и на цяла Русия. Той е 
роден в Търново през 1330 година. Произхожда 
от рода на Григорий Цамблак. Своя път започва 
в Килифаревския манастир на св. Теодосий Тър-
новски, след това отива в Константинопол, а по-
късно - в Света Гора. Сред монасите на манасти-
рите в Света гора младият българин се прославил 
със своята образованост, любознателност и по-
знаване на свещените книги. Това не убегнало 
от вниманието на константинополския патриарх 
Филотей, който привлича инока и го прави свое 
доверено лице - "приближен монах". 

Първото появяване на Киприян в Русия е 
през 1373 г. в качеството му на патриаршески 
пратеник. Стремейки се да задържи Мала Рус в 
църковно единство с Великата Рус и стараейки 
се да запази Литва в православното лоно, патри-
арх Филотей ръкополага на 2 декември 1375 г. 
Киприян за митрополит Киевски, Руски и Литов-

ски, а след това и на цяла 
Русия.

Митрополит Киприян 
съумява  да съхрани един-
ството на руската земя и 
църква. Когато през 1395 
г. хан Тамерлан (Тимур) 
напада руските земи, мит-
рополитът също като своя 
събрат св.Патриарх Евти-
мий организира и повдига 
духа на населението и во-
ините, защитаващи града. 
Той организира на 26 ав-
густ посрещане извън гра-
да на чудотворната икона 
от гр. Владимир "Влади-
мирската Св. Богородица" 
– закрилницата на руския 

народ, която след това е внесена в Москва. 
"Като слънчева заря" (според руския летопис) 
огрява светинята руската земя и разколебаният 
хан оттегля войските си. Заради това знамение 
на иконата, държана от митрополита, той е по-
читан от руския народ приживе като чудотво-
рец. На това свещено място със съдействието 
на Киприян е основан през 1397 г. Сретенският 
манастир. 

Митрополит Киприан си отива от този свят 
на 16 септември 1406 г. За своите заслуги бъл-
гаринът – Киевски, Московски и на цяла Ру-
сия митрополит е канонизиран официално от 
Руската църква за светец и чудотоворец през 
1472 година. Светите му мощи са пренесени в 
Патриаршеската катедрала на Москва – Успен-
ския събор в Кремъл, положени са в мраморен 
саркофаг и се намират в югозападното крило 
на храма. 

Светла Караянева - учител по история и цивилизация
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На 25 октомври 2017 г. в  Пловдив се прове-
де майсторски клас на тема „Класната стая на ХХI 
век умения, иновации, технологии”.  Той беше 
иницииран от фондация „Световен образовате-
лен форум – България”, Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски” и Община Пловдив.

Мисията на Световния образователен форум 
е да увеличи броя на децата, които имат достъп 
до качествено образование, като се въздейства 
върху изготвянето на национални политики в 
мащаб. Световният образователен форум цели 
налагането на национален стандарт за инвес-
тиции в образованието на всички държави чрез 
икономични и устойчиви програми.

Към участниците във форума поздравителни 
адреси отправиха Красимир Вълчев – министър 
на образованието и науката,  Иванка Киркова – 
началник на РУО – Пловдив, Янка Такева – пред-
седател на СБУ.

Тон Дюиф, председател  на Световния обра-
зователен форум, изнесе лекция на тема „Как да 
развиваме умения на 21 век в класната стая”. В 
нея сподели практики, характерни за холандска-
та образователна система.

Тема на втория модул, представен от Мария 
Гайдарова, беше „Защо са важни иновациите 
в образованието и как да ги инициираме?”.  В 
представянето бяха включени и добри практики, 
използвани от учителите в ОУ „Алеко Константи-
нов”: групова работа, проектно-ориентиран под-
ход, кооперативно учене. В майсторския клас 
взеха участие Красимир Ангелов – директор на 
ОУ „Алеко Константинов” и учителите Виктория 
Стойнова, Гергана Стоицова, Нина Търева, Дани-
ела Букович, Нина Димитрова, Здравко Генов и 
Людмила Калофоридова. 

В третия  модул беше представена информа-
ция как чрез технологиите училищният лидерски 
екип да постигне резултати, които променят по-
зитивно живота на децата.

По време на майсторския клас бяха споде-
лени добри практики, свързани с иновативните 
методи, прилагани в училищата.

Класната стая на XXI век -
умения, иновации, технологии

Майсторски клас

ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Николина Търева – старши учител
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Целият ни живот протича чрез участието ни 
в различни групи и чрез нашето осъзнаването за 
принадлежността ни към тях. Личното ни учас-
тие в груповия живот предполага осъществява-
нето както на собствените потребности и инте-
реси, така и постигането на груповите цели. За да 
има успех при реализирането на груповите цели, 
е нужно отделната личност да се съобразява и 
да изпълнява груповите стандарти и груповите 
норми.   

Най-общо казано група е съвкупност от хора, 
които са обединени и се намират в непосред-
ствена комуникация едни с други. 

Способността на детето да се адаптира и да 
бъде активно и полезно на групата се развива 
през целия му престой в училище. Груповата ра-
бота е заложена като метод на обучение още в 
първите месеци от постъпването на детето в учи-
лище. За да бъде тя ефективна, ученикът тряб-
ва да проявява взаимопомощ, толерантност, 
търпение, отговорност към другите, стремеж 
да бъде полезен, усвоява се техника на учене, 
техника за откриване на важната информация. 
Въпреки че учениците са малки, този вид дей-
ност спомага за оформяне на приятелска среда в 
ученическия колектив. Поставянето на обща цел 
при  изпълнението на задачите, които  изискват 
от участниците да приемат ролята си в групата и 
да работят за общото й представяне, стимулира 
децата да бъдат толерантни и търпеливи един 
към друг. Различният индивидуален потенциал 
на учениците от формираната група се изявява 
при осъществяване на поставените задачи, ко-
ито се дискутират, обосновават и защитават въз 
основа на представяните данни и резултати. Така 
непринудено и непосредствено всички ученици 
от групата могат, съобразно особеностите си, да 
овладеят знания, умения и опит. У всеки ученик 
се създава се увереност, че неговите знания  и 
идеи са забелязани и оценени, тъй като членове-
те на групата са обсъдили и преценили различни 
варианти и са приели най-подходящите за кон-
кретната ситуация. Това от своя страна води до 
повишаване на личната самооценка и желание 
да се работи за възможно най-добро представя-
не на групата.

По учебния предмет Човекът и природата 
децата от 3б клас усвоиха знанията от темата 
„Свойства на водата” под формата на групова 
работа. Те наблюдаваха и правиха опити. След 
това ги описваха на бланки и заедно стигнаха 
до изводи, отнасящи се до някои от свойствата 
на водата. Групите направиха и илюстрации, с 
които обосноваха своите отговори. Работата на 
всяка  група беше обсъдена пред целия клас и в 
края на часа, на базата на цялата обобщена ин-
формация, учениците придобиха нови знания за 
свойствата на водата. 

Свойства на водата – групова работа  
в час по Човекът и природата

Николина Търева – старши учител
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Материалът по Човекът  
и обществото е много труден, дали?

За учениците от 4 клас 
информацията по предме-
та Човекът и обществото 
е доста като количество и 
сложна по съдържание. За 
да бъде процесът на усво-
яване по-плавен и по-ин-
тересен, в практиката си 
често използвам различни 
иновативни методи. В мо-
мента изучаваме природ-
ните области на България. 
Много градове, огромно 
количество от важни фа-
кти, континенти, географ-
ски термини – ама то на-
истина си е страшно за 
децата! Ето защо учители-
те са тези, които трябва да 
помогнат при извличането 
на най-важната информа-
ция, упражнения, които да 
подпомогнат учениците да 
работят с географска карта, 
бързо да се ориентират в 
нея, да знаят най-същест-
веното за всяка област. В 
часовете за упражнение не 
само се обобщава научено-
то, но работим по различни 
проекти, контролни листо-
ве, мисловни карти. Така 
се роди и идеята за тури-
стическата агенция. Всяка 
група се превърна в такава, 
измислиха си име, а след 
това получиха конкретна 
задача – да разработят и 
предложат екскурзия в за-
дадената им област и ней-
ните най-известни градове. 
В резултат на това се поя-
виха агенциите: „България 

Виктория Стойнова – главен учител

тур“, „Храбрите юнаци“, „Еко“, „Разгледай България и света“, „Йодан 
Тур“, „Златните шампиони“, „Марица“, „Балкан“, „Обикаляй с нас“. 
Всяка група разработи своя проект с огромно старание и желание. 
За учениците от 4 а и 4 б клас това бе едно много добро упражнение 
и начин да запомнят дадена информация, защото тя премина през 
тяхното сърце и ум, старание и отговорност.

Поздравления, деца! Ще продължаваме с интересните задачи и 
проекти. Човекът и обществото е любим предмет, нали!



8

Ангелина Велева – учител по английски език

Proverbs are short popular sayings that express some truth, useful thoughts or give advice. They are 
transmitted from generation to generation and have passed into general use. Proverbs can teach you 
about a country’s culture and they show what is important to the group of people. 

Here are some useful English proverbs:
1. "First things first."  - The more important things should be done first.
2. "Learn to walk before you run." - Learn the basics of any subject first.
3."Birds of a feather flock together." - People like to spend time with others who 

have similar interests or characters.
4. "Jack of all trades, master of none." - A person who can do many different 

things, but is not good at any one of them.
5. "Every cloud has a silver lining." - There is something good in every bad 

situation. 
6. "Mind your own business." - You are telling rudely someone not to interfere 

in your affairs.
7. "Beauty is in the eye of the beholder." - Different people have different ideas about what’s 

beautiful.
8. "Don’t cry over spilt milk." - Don’t get upset about something that has happened. It’s too late to 

change it.
9. "One man's trash is another man's treasure." - Different people have different ideas about what's 

valuable.
10. "All roads lead to Rome." - There are different ways of doing something to achieve the same result.

P R O V E R B S
ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

ТВОЯТ ЧАС
Проект  „Роботи и буквари – 

на първолака другари”
В часовете за занимания по интереси се про-

вежда „Обучителна роботика” по проекта „Твоят 
час”. Занятията се осъществяват от Извънкласно 
национално училище по роботика „НУР БЪЛГА-
РИЯ” в ОУ „Алеко Константинов” с първи клас. Те  
са съобразени с учебното  време  в училището, 
както и с учениците, посещаващи занимални. 
Броят на учениците в групите е  от 12 до 14.

Националното училище по роботика „НУР 
БЪЛГАРИЯ” е член на международно гражданско 
сдружение „Математици, информатици  и робо-
тици без граници” -  Мир Бг.

Занятията се водят от инж. MSc. Александър 
Чобанов, който е ръководител  и има опит като во-
дещ мениджър в компании от IT сектора, както и 
като  създател на  фабрика за маркови  компютри.  

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език
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Eкскурзия
Ученици от едно училище били на екскурзия. Всички носели пари за разходи 

само в банкноти. Оказало се, че 567 ученика имат поне по 2 лв., 346 поне по 4 
лв., 329 поне по 5 лв., 204 поне по 10 лв., 155 поне по 12 лв., 132 поне по 15 лв., 
38 поне по 16 лв., а 17 ученика имат точно по 20 лв. Колко лева носели общо 
учениците на тази екскурзия?

М АТЕМ АТИК А УРА!

Решение на задачата от миналия брой
Мариела получила за рождения си ден цветя. На въпроса колко цветя е по-

лучила, тя отговорила: Получих червени и жълти рози и червени карамфили. 
Червените цветя са 16. Всички рози са 11 и 7 от тях са червени. Колко цветя 
всичко е получила Мариела?

Червените рози са 7, червените карамфили са 9, а само жълтите рози са 
11 - 7 = 4. Всичките цветя са 9+7+4=20  броя.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Владимира ПасковаТаня, 2 кл.
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Стелиана Нешева 3 б клас Стелиана Нешева 3 б клас

Никол, 2 клас неизвестен

Владимира Паскова
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В три поредни следобеда учениците от ПИГ 
2 клас се потопиха в творчеството на голямата 
шведска писателка Астрид Линдгрен. Посред-
ством  презентацията ,,Пипи Дългото чорапче“ 
си припомниха съдържанието на най-известния 
роман на писателката, който е част от задължи-
телния списък за летен прочит. Запознаха се и с 

други произведения от нея. Всяко дете след това 
прочете весел момент с Пипи, литературната 
игра пък показа познават ли основните моменти 
от биографията на авторката и от самия роман. С 
оцветяване на илюстрации завършихме работа-
та по това любимо вече четиво на децата.

                                                          

Извънкласно четене с учениците от ПИГ - 2 клас
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Тема: ,,110 години от рождението 
на Астрид Линдгрен”
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Приказка за толерантността 
Някога цветовете на земята започнали да 

спорят. Всеки твърдял за себе си, че е най-добри-
ят, най-важният, най-полезният, най-любимият.

Зеленият казал: 
- Разбира се, че съм най-важният! Аз съм 

символ за живот и надежда. 
Синият го прекъснал:
- Ти мислиш само за Земята! Но виж небето 

и морето! 
Жълтият се подсмихнал: 
- Всички вие сте толкова сериозни. Аз нося 

смях, веселие и топлина по света.
Оранжевият започнал да се хвали: 
- Аз съм цвета на здравето и обновлението. 

Аз пренасям най-важните витамини. 
Червеният не издържал и извикал: 
- Аз съм вашият владетел! Аз съм кръвта - 

кръвта на живота! Аз съм цвета на опасността и 
смелостта.

Лилавият се надигнал и казал гордо: 
-Аз съм цвета на водачите и силата. 
Накрая Пурпурният проговорил много по-ти-

хо от другите, но с достатъчна твърдост:
- Спомнете си за мен. Аз съм цвета на мъл-

чанието. 
Така цветовете продължили да се изтъкват, 

всеки възхвалявал качествата си. 
Изведнъж проливен дъжд завалял върху тях. 
Цветовете започнали да се бутат, опитвайки 

да се скрият зад другия. 
Тогава Дъждът проговорил:
- Не знаете ли, че всеки един от вас е създа-

ден с определена цел, единствен и особен? Хва-
нете се за ръце и елате при мен. Вижте какво се 
получава - Дъга! Тя е символ на надеждата за ут-
решния ден.

                                       Елена Пенишева – библиотекар

Красимира Елмасян, 5 б клас
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Що е то „аниме”?
Когато аз бях ученик, да си имаш някаква 

представа от японска анимация (т.нар. „ани-
ме”) си беше доста необичайно и обикнове-
но върлите фенове се брояха на пръсти. Ето че 
сега обаче, почти всеки знае кой е Наруто и по 
училищните коридори се чува някой да каже 
“Omaewamoushindeiru!”, на което аз да отговоря 
с “Nani?!” (популярна фраза от поредицата “Fist 
of the North Star”). Явно вече жанрът не е толко-
ва нишов.

Анимето такова, каквото го познаваме днес, 
дължим до голяма степен на ОсамуТезука (1928-
1989), често наричан „японският Уолт Дисни”. Със 
своите творби като „Астробой”, той постепенно 
дава началото на познатия и до днес стил, който 
често се асоциира с големи, експресивни очи и 
преувеличени реакции. Едно от хубавите неща 
на жанра обаче е, че не се ограничава до един 
единствен визуален подход – някои от творбите 

са изключително детайлни и изпипани, други – 
много по-стилизирани, трети се фокусират над 
хиперболизирани дизайни и движения. Жанро-
вото разнообразие също е огромно – от истории 
за училищното ежедневие, през любовни драми 
и чак до епични битки с гигантски роботи. Също 
както и в манга (японският комиксов жанр), ня-
кои сюжети могат да продължат в стотици епи-
зоди. 

В световен мащаб аниме започва да се попу-
ляризира истински в края на миналия век – било 
то чрез директни преводи или адаптации на 
японски творби, включително и у нас. През 90-те 
много от децата в България гледаха „Волтрон” и 
„Конникът и звездните шерифи” по телевизия-
та, а на видео още безброй други класики, като 
„Принцеса Мононоке”, например. И нищо чуд-
но, че интересът на стихва – японската анимация 
предлага за всекиго по нещо – екшън, любов, 
драма, комедия, спортисти, нинджи, а защо не и 
всичко това на едно място!

Здравко Генов – учител по английски език
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РЕФЕРЕНДУМ

Фондация ,,Св. Евтимий, Патриарх Български” – София 
обявява конкурс за разказ и есе на тема 

,,Елин Пелин – певец на българското село” 
по повод 140-годишнината от рождението и 70–годиш-

нината от смъртта на Елин Пелин
Изисквания: Обем на текста до 10 000 знака /5 страници/

Възрастови групи: 
до 12 г.; до 14 г.; до 18 г.; над 18 г. /ученици, студенти, учители, родители и др./

След творбите, които ни изпращате, запишете: 
името си, възраст, училище, адрес, телефон, професия.

Творбите могат да се изпращат до 29 декември 2017 г. на адрес: София 1574, ж.к. "Гео Ми-
лев", ул. "Коста Лулчев" № 60, вх. Г, ет. 6, ап. 30, Фондация "Свети Евтимий, Патриарх българ-

ски" (за конкурса) или по имейл lili34@abv.bg (Лили Спасова, само за българите - участници от 
чужбина) margab.d@abv.bg (Маргарита Братанова) и uili13@mail.bg (Григор Константинов).

Резултатите ще бъдат обявени на  22.01.2018 г., като отличилите се ще бъдат наградени. 

Председател на УС Григор Константинов

НОВИ КНИГИ В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

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, 

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Бели на ход печелят

Отговор: Dd5

Ш А Х М АТ

с пожелание за здраве и успехи!


