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М. Митева, М. Райковска - класни ръководители

Във връзка с Националната стратегия за на-
сърчаване и повишаване на грамотността, в на-
шето училище в часовете по български език и 
литература, на  учениците от 6 б, 6 в, 6 г и 6 д  
клас бе поставена задача да направят проекти  
на тема "10 правила за четене на книги".   Всички 
се включиха  в изпълнението на задачата с енту-
сиазъм. Научихме интересни факти за  това как-
ви са ползите  от  четенето на книги, какви пра-
вила е добре да спазваме докато четем,  какви 
са причините да четем книги и ползите от това. 
Всички твърдения бяха подкрепени с думи на 
велики мислители. Вижте нашите проекти, може 
би и вие ще научите интересни неща от тях.

Рада Фратева - 6 б клас
Стефани Костова - 6 д клас

Наталия Желева - 6 д клас

,,Десет правила за четене на книги” – 
проекти на шестите  класове
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Непознатата Полина Недялкова
ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Полина Недялкова, първата жена – генерал от Българската 
армия, е родена на 8 декември 1914 г. Баща й – Антон Недялков, 
е осъден на смърт през 1924 г. заради участието си в Септем-
врийското въстание, но успява да емигрира в Съветския съюз. 
През 1926 г. при него отива и семейството му – съпругата Цвета-
на с дъщеря им. 

Полина Недялкова завършва през 1936 г. Експлоатационния 
факултет на Военната академия за механизация и моторизация в 
Москва, става инженер-механик на бронетанкова техника. Едва 
на 22 години със звание капитан, Полина заминава като добро-
волец интербригадист и участва в Гражданската война в Испа-
ния – инженер е по ремонта на единствената танкова бригада 



6

Светла Караянева - учител по история и цивилизация

на Републиканската армия. Изтегля от бойната 
линия седем поразени италиански танка край 
Гуадалахара, за което получава първия си боен 
орден – „Червено знаме“. Връща се в СССР през 
1938 г. Между 500 и 1000 българи се сражават 
за Испанската република, след като там избухва 
Гражданската война. Сред тях личат имената на 
Съби Димитров, Полина Недялкова, Цвятко Ра-
дойнов, Янто Канети, Марин Чуров и други. Те 
дават първия отпор на опитите на фашизма да 
излезе извън границите на Италия и Германия. 
През 1996 г. кралски указ признава подвига на 
сънародниците ни. Макар и 57 години по-къс-

но (Гражданската война завършва с победата на 
Франко през 1939 г. – б.а.), Испания обявява, че 
ще им предостави гражданство.

На 22 юни 1941 г. Полина Недялкова, като по-
мощник-дежурен по Бронетанковото управление 
на Генщаба на Червената армия, отваря секрет-
ния плик за мобилизацията. Участва във Великата 
отечествена война в състава на Втори украински 
фронт. Победата посреща в гр. Сенец край Бра-
тислава, на границата на Словакия с Унгария.

Инженер полковник Недялкова се завръща в 
България през 1952 г. и постъпва в Българската 
народна армия. Участва в развитието на броне-
танковите войски, в техническото превъоръжа-
ване и модернизацията на войската. Назначена 
е за началник на Автотракторното управление на 
Министерството на народната отбрана, а по-къс-
но – за заместник-началник на Главното автобро-
нетанково управление. Организира издаването 
и става главен редактор на списание „Военна 
техника“ (1967-1975).

През 1974 г. Недялкова е произведена в зва-
ние генерал-майор (днес бригаден генерал) и е 
първата жена у нас с висше офицерско звание и 
първата жена-генерал от бронетанковите войски. 
Удостоена е с най-висшата награда на Франция – 
ордена на Почетния легион, посмъртно е отличе-
на с руския орден „Великая победа“ през 2007 г.

Генерал Полина Недялкова умира на 5 януа-
ри 2001 г.

Ивановските скални църкви се намират на 
18 км южно от град Русе. Отличават се от дру-
гите запазени скални манастирски комплекси в 
България с добре запазените си стенописи. Те 
имат разклонена мрежа от малки скални църкви 
и параклиси издълбани на различна височина в 
скалите на живописния каньон на река Русенски 
Лом.

Църквите при Иваново са неделима част от 
стотиците средновековни скални църкви и мана-
стири. През периода Х-XIV век те превръщат до-
лината на река Русенски Лом и нейните притоци 
в прочуто българско духовно средище.

Ивановски скални църкви
БЪ ЛГА РИЯ - ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА
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Иван Ганев – учител по география

Църквите и всички помещения край тях в 
местността "Писмата" при с. Иваново образу-
ват големия скален манастир "Свети архангел 
Михаил". Той е основан през 20-те години на 
XIII век от монаха Йоаким, избран по-късно за 
първи търновски патриарх. През целия период 
на Второто българско царство (XIII-XIV в.) мана-
стирът поддържа трайни връзки с царския двор 
в Търново. Негови ктитори са царете Иван Асен II 
(1218-1241), Иван Александър (1331-1371).

Ктиторски портрет 
на цар Иван Александър
Манастирът има сложно устройство и обеди-

нява комплексите от скални помещения. В мана-
стирските храмове е запазена стенна живопис 
от XIII и XIV век. Световна известност имат стено-
писите в църквата "Св. Богородица" от средата 
на XIV век. По стените на манастирските поме-
щения са съхранени голям брой графити, сред 
които е и известният надпис на Иво Граматик. 
С книжовно-просветната дейност на манастира 
се свързва създаването на т. нар. "Висарионов 
патерик". През XIV век манастирът е център на 
исихазма. Съществува и през ранните векове на 

османското владичество, но постепенно запада. 
През XVIII век е обект на поклонение. Иванов-
ските скални църкви са включени в списъка на 
световното културно и природно наследство на 
ЮНЕСКО и са един от 9-те такива обекта в Бълга-
рия. Популярен туристически обект.
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

За втора поредна година 
училището ще работи по Проект

„Твоят час“

ЦЕл нА ПРоЕКтА:
Създаване на условия за повишаване на по-

тенциала на учениците и възможностите им за 
успешно завършване на средното образование 
чрез допълване, развиване и надграждане на 
техните знания, умения и компетентности, при-
добити в рамките на задължителната им подго-
товка в училище.

СПЕЦИфИчнИ ЦЕлИ нА ПРоЕКтА:
1. Развитие на уменията за учене, компе-

тентностите, творческите и спортните способно-
сти на учениците в тематични области, които са 
извън включените в задължителната училищна 
подготовка;

2. Повишаване на образователните постиже-
ния на учениците в определени научни области;

3. Включване на по-голям брой ученици в 
извънкласни дейности посредством създаване 
на условия за провеждане на между училищни 
изяви и инициативи, при които ще се обединят 
образователните ресурси на повече училища;

4. Превръщане на училището в по-привле-
кателно място за учениците, с което да се нама-
ли преждевременното им напускане на образо-
вателната система, и изграждане на по-висока 
увереност в собствените им сили, с което да се 
насърчи бъдещата им социална, професионална 
и личностна реализация;

5. Създаване на ефективни механизми за учас-
тие на общността и родителите/близките на учени-
ците в дейностите на училищата, с което ще се под-
помогне изборът на ефективен набор от извънкласни 
дейности по интереси и дейности за преодоляване 
на образователните дефицити на учениците;

6. Изграждане и прилагане на единен модел 

за обществен мониторинг на извънкласни дей-
ности по интереси и на дейности за преодолява-
не на образователните дефицити на учениците, с 
което ще се осигури прозрачност на избора и про-
веждането им и разнообразие от възможности за 
развитие на способностите на учениците.

7. Прилагане в извънкласните дейности на 
електронни (мултимедийни) продукти за пости-
гане на достъпно знание, устойчивост на инте-
ресите на учениците и мотивираща, позитивна 
среда.

В ОУ "Алеко Константинов" - Пловдив за 
учебната 2017/2018 година се сформираха 11 
групи за извънкласни дейности свързани с, ма-
тематика, роботика , вокална група, арт студио, 
спорт и една група по математика за обучителни 
затруднения.

1. Група „Арт –студио“ V-VI клас с ръководи-
тел Таня Невлева

Цел на групата:  Запознаване на децата с при-
родни материали и приложението им.

Очаквани резултати: Стимулиране активност-
та на децата за учене, чрез творчески занимания 
с различни видове материали.

2. Група „Математичко“ III клас с ръководи-
тел Николина Търева

Цел на групата: Стимулиране на творческото, 
логическото, конструктивното и нестандартното 
мислене на учениците.

Очаквани резултати: Задълбочаване на усво-
ените знания  в часовете за задължителна под-
готовка по математика от ученици, които имат 
интерес към математиката и формиране на мо-
тивация за участие в математически състезания.

оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 

„РАЗВИтИЕ нА СПоСоБноСтИтЕ нА УчЕнИЦИтЕ И ПоВИШАВАнЕ нА МотИВАЦИЯтА ИМ ЗА УчЕнЕ 
чРЕЗ ДЕЙноСтИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИфИчнИ ЗнАнИЯ, УМЕнИЯ И КоМПЕтЕнтноСтИ (тВоЯт чАС) – 
фАЗА 1“
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3. Група „Математика“ – извънкласни дей-
ности VII клас с ръководител Десислава Ради-
онова

Цел на групата:  Надграждане на математи-
ческите знания и умения на учениците – те се 
реализират чрез задачи с тренировъчен харак-
тер и използването на илюстративни материали, 
графики и модели, които подпомагат осмисля-
нето на понятията и алгоритмите. В предвидено-
то учебно време групата разглежда и анализира 
алгоритми, схеми и модели на решения. Усвоя-
ване на умения за самостоятелна работа – реа-
лизирането е свързано с развиване уменията за 
четене, разбиране и обработка на текстова ин-
формация.

Очаквани резултати: Знанията се получават 
главно въз основа на сетивни опори, а същевре-
менно постепенно се преминава и към усвоява-
нето на знания, които са логическо следствие от 
преди това усвоени знания. Засилва се прилага-
нето на метода на обобщение – изведени кон-
кретни знания придобиват теоретичен характер 
чрез обобщаването им с използване на непълната 
индукция. Избраната организация и методика на 
урочната работа в часовете  е съобразена с пси-
хологическите и възрастови особености на учени-
ците и личностните им потребности от математи-
чески знания. Формите на обучение и учебните 
методи са такива, че осигуряват усвояване на пред-
виденото учебно съдържание, стимулират инди-
видуалните творчески изяви на учениците, съз-
дават условия за съчетаване на индивидуалните 
с колективните форми на работа. Постепенно се 
увеличава времето, предвидено за самостоятел-
на работа на учениците. Наред с използването 
на урока като основна организационна форма, е  
удачно да се прилага работа в групи или екипи.

4. Група „Математика“ - обучителни затруд-
нения VII клас с ръководител Десислава Ради-
онова

Цел на групата: Покриване на общообразо-
вателния минимум, заложен в ДОИ за задъл-
жителна подготовка и надграждане на матема-
тическите знания и умения на учениците – те се 
реализират чрез задачи с тренировъчен харак-
тер и използването на илюстративни материали, 
графики и модели, които подпомагат осмисля-
нето на понятията и алгоритмите. В предвидено-
то учебно време групата разглежда и анализира 
алгоритми, схеми и модели на решения. Допъл-
ва работата в часовете от задължителната под-

готовка. Усвояване на умения за самостоятелна 
работа – реализирането е свързано с развиване 
уменията за четене, разбиране и обработка на 
текстова информация.

Очаквани резултати: Знанията се получават 
главно въз основа на сетивни опори, а същевре-
менно постепенно се преминава и към усвоява-
нето на знания, които са логическо следствие от 
преди това усвоени знания. Засилва се прилага-
нето на метода на обобщение – изведени кон-
кретни знания придобиват теоретичен характер 
чрез обобщаването им с използване на непъл-
ната индукция. Избраната организация и мето-
дика на урочната работа в часовете  е съобразе-
на с психологическите и възрастови особености 
на учениците и личностните им потребности от 
математически знания. Формите на обучение 
и учебните методи са такива, че осигуряват ус-
вояване на предвиденото учебно съдържание, 
стимулират индивидуалните творчески изяви на 
учениците, създават условия за съчетаване на ин-
дивидуалните с колективните форми на работа. 

5. Секция „Баскетбол“  IV клас с ръководител 
Людмила Калофоридова

Цел на групата: Удовлетворяване потреб-
ностите на учениците от движение и спорт. Из-
граждане основата на мотивационна система за 
занимания със спорт в учебната дейност и сво-
бодното време. Опазване и укрепване здравето 
на учениците, създаване на навици за здравосло-
вен начин на живот чрез занимания със спорт. 
Възпитаване на личностни качества и формира-
не характера на ученика.

Очаквани резултати: Умения за изпълнения 
на спортно-техническите действия от баскетбола 
в съчетание. Създаване на трайни навици за за-
нимания със спорт, както и формиране на харак-
тера на участниците от целевата група. 

6. Музикално студио - V-VII клас с ръководи-
тел Нина Димитрова

Цели на групата: Учениците да осмислят сво-
бодното  си време чрез общуване с музикалното 
изкуство;

Чрез пеене и инструментални изпълнения да 
се задълбочат познанията им в областта на му-
зиката;

Да се развият и реализират музикалните и ар-
тистични заложби на децата чрез активното им 
участие и  съпреживяване в творческия процес.       

Очаквани резултати:
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Развитие и опазване на детския глас, пости-
гане изразителност и култура на пеене;

Формиране и развитие на музикално-изпъл-
нителски умения; 

Познаване и осъзнаване на ценността на 
българските национални традиции и култура.

7. Обучителна роботика за I клас с ръководи-
тел Александър Чобанов

Цел на групата: Чрез интересна, занимател-
на и игрова среда по Обучителна роботика, да се 

създават логически и технически умения в пър-
вокласниците. Очаквани резултати: Забавлявай-
ки се, учениците да придобият умения да мислят 
логически, да работят в екип и да постигат цели-
те си. Занятията ще способстват да стават умни, 
сръчни, креативни, дисциплинирани и самосто-
ятелни, да се научават да конструират по графич-
ни инструкции механични модели и роботи, кои-
то да изпълняват техните желания.

Придобитите технически умения и логика да 
спомогнат сами да нареждат куба РУБИК 3Х3.             

Людмила Калофоридова – координатор на проекта

Национален проект 
"Народните будители и ние" -

 осмо издание
През настоящата учебна година учениците 

от петите класове за пръв път ще се включат в 
националния проект "Народните будители и 
ние", който ще се проведе за осми път. На случа-
ен принцип бяха определени патроните на кла-
совете. До 31.01.2018 г. учениците ще извършат 
издирвателска и събирателска дейност, с цел 

събиране на информация за живота и делото на 
избрания будител  и неговия принос за развитие 
и утвърждаване на българщината и българския 
дух. Те ще оформят и кът с информационно таб-
ло в класната си стая. Патроните на класовете са: 
5а - Найден Геров, 5б - Христо Г. Данов, 5в - Йо-
аким Груев. Успех на младите родолюбци!                        

Нашето участие в проекта „Система за кари-
ерно ориентиране в училищното образование“ 
и нашите срещи в Клуб „Кариера“ са към своя 
край. Въпреки че имахме вълнуващи заключи-
телни събития и дори медийна изява, искаше ни 
се да направим нещо за финал, което да ни бъде 
забавно и зареждащо, и да ни остане за спомен.

Нашите водещи г-жа Минева и г-жа Петрова 
сякаш усетиха това настроение и ни предложи-
ха едно творческо преживяване, в което да спо-
делим своите идеи и мечти за бъдещето и да го 
направим с цветове, форми и въображение. Те 
бяха подготвили за нас бели фланелки и цветни 
маркери за текстил и ни дадоха за задача да из-
образим  своите мечтани професии и да отпра-

Арт - ателиета  
„Избирам своето бъдеще“  

Светла Караянева - учител по история и цивилизация
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вим послание към другите деца, свои съучени-
ци и приятели, да изберат смело, но отговорно 
своето бъдеще. Така нарекохме арт-ателиетата 
„Избирам своето бъдеще“, защото ние наистина 
имаме избор, имаме много възможности и ре-
шението е наше.

Пожелаваме на всички свои връстници да 
учат упорито, да развиват своите силни страни 

и да бъдат уверени в себе си, така със сигурност 
ще успеят да постигнат мечтите си.

Учениците от 5 в и 6 а класове – пилотни 
паралелки по проект „Система за кариерно 

ориентиране в училищното образование“
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

1. What gets wetter the more it dries?
2. When you look for something, why is it always in the last 
place you look?
3. What has a face and two hands, but no arms or legs?
4. What has to be broken before you can use it?
5. It starts out tall, but the longer it stands, the shorter it 
grows.  What is it?
6. What belongs to you but is used more by others?

RIDDLES AND BRAIN TEASERS

7. What goes up and never comes down?
8. What has a thumb and four fingers but is not alive?
9. Timmy’s mother had three children.  The first was named April, the next was named May.  What was 
the name of the third child?
10. What runs, but never walks, often murmurs – never talks, has a bed but never sleeps, has a mouth but 
never eats?
11. If you are running in a race and you pass the person in second place, what place are you in?
12. If I have it, I don’t share it.  If I share it, I don’t have it.  What is it?
13. How many months have 28 days?
14. They come out at night without being called, and are lost in the day without being stolen.  What are they?
1.A towel. 2. Because when you find it, you stop looking! 3. A clock. 4. An egg. 5. A candle. 6. Your name. 7. Your 
age. 8. A glove. 9. Timmy of course! 10. A river. 11. Second place. 12. A secret.13. All 12 months! 14. Stars. 

                                        Даниела Букович - учител по английски език

НОВИ КНИГИ В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

                                       Елена Пенишева – библиотекар
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Много години в една далечна галактика... 
„Star Wars” стана на 40!

Здравко Генов – учител по английски език

На 25-ти май 1977 г., режисьор на име Джордж Лукас за 
пръв път разкрива пред света една далечна галактика. Кой 
би предположил, че историята на млад космически фермер, 
който се сприятелява с магьосник и контрабандист, спасява 
принцеса и освобождава цяла галактика, ще се превърне в 
поредица за милиарди долари и ще повлияе така на днешна-
та култура. Първоначално, нито студията, нито самият Лукас. 

В крайна сметка, „Междузвездни Войни” печели повече 
от 220 милиона долара от дебютните си прожекции – същин-
ско богатство, особено по онова време. 

4 десетилетия и 13 филма по-късно, битката между до-
брото и злото е също толкова актуална и до днес. В чест на 
40-тата годишнина от излизането на „Междузвездни Войни 
- Епизод IV: Нова надежда”, ето някои интересни факти за по-
редицата: 

- Макар до момента да има 9 номерирани 
епизода (последният от които тръгва по-скоро 
по кината), във вселената на „Междузвездни 
Войни” има още няколко пълнометражни при-
ключения. “Rogue One” излезе през 2016 г., но 
е предшестван от компютърно-анимирания “The 
Clone Wars” от 2008 г. и две игрални приключе-
ния с Еуоките – симпатичните обитатели на пла-
нетата Ендор, които виждаме за пръв път в „За-
връщането на джедаите”.

– Речта на уукитата (расата, към която при-
надлежи Чубака) е всъщност смесица от звуците, 
издавани от мечка, морж, лъв и язовец. 

– По време на снимките на Епизод IX, Марк 
Хамил, който играе Люк Скайуокър, е на същата 
възраст, на която е бил Сър Алек Гинес, актьо рът 
изиграл Бен Кеноби, по време на снимките на 
Епизод IV.

– Част от декорите за планетата Татуин, из-
дигнати в Тунис, до ден днешен са съхранени 
там и са популярна туристическа атракция.

– Джордж Лукас е споделял многократно, 
че е почерпил вдъхновение от научно-фантас-
тичните и приключенски сериали от 30-те го-
дини на миналия век. Сред филмите, повлияли 
виждането му е „Скритата крепост” от 1958 г. на 

режисьора Акира Куросава.
– През 2013 г., „Междузвездни Войни – Епи-

зод IV: Нова надежда” става първият филм, дуб-
лиран на един от езиците на коренното амери-
канско население, а именно Навахо.

– „Междузвездни Войни – Епизод IV: Нова 
Надежда”

– Работното заглавие на епизод VI е било 
„Отмъщението на джедаите”. В последствие, 
Джордж Лукас решава, че доблестните джедаи 
не биха търсели мъст и променя заглавието на 
„Завръщането на джедаите”.

– 4-ти май се чества като международният 
ден на „Междузвездни Войни” и се отбелязва с 
фразата „May the Fourth Be with You!” (по подо-
бие на култовата реплика “May the Force Be with 
You!”). От своя страна, следващият ден е извес-
тен като “Revenge of the Fifth” (вдъхновено от за-
главието на Епизод III – “Revenge of the Sith”).

– SPOILER ALERT!!! Макар самоличността на 
Дарт Вейдър да се е пазела в дълбока тайна до 
излизането на „Империята отвръща на удара”, 
самото му име подсказва, че всъщност той е ба-
щата на Люк Скайуокър, тъй като на холандски 
„vader” означава „баща”.
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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, 
с пожелание 

за здраве и успехи!

РЕФЕРЕНДУМ


