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РУБРИКИ:

Добър старт  
за първокласничката  

Никол Николова

Една от темите за час на класа в 4 
клас е „Правила за поведение на об-
ществени места”. Основното в нея е 
как да уважаваме възрастните хора. 
Учениците от 4б клас показаха, че имат 
изчерпателни познания по темата. Как 
да се държим когато:

- се храним у дома, в ресторант и на 
други подобни места

Коледните  празници  донесо-
ха  много  радост на Никол Николо-
ва от 1б клас, защото освен пода-
ръците от Дядо Коледа, тя получи  
и  два медала от състезания:  Зла-
тен медал  за първото си място на 
I Коледно състезание по български 
език и литература, организирано 
от Детска академия на науките, из-
куствата и спорта в София и Брон-
зов медал  за третото си място на 
XXV Коледно математическо със-
тезание на съюза на математиците 
в България и ОУ „Драган Манчов” 
Пловдив, възрастова група 1 клас. 
Поздравяваме Никол и й желаем  
още много медали!

А. Терзиева - кл. ръководител на Iб клас

,,Как да уважаваме възрастните”
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Елена Пенишева – библиотекар

- пътуваме в превозните средства
- сме на изложба, кино, театър
-  подаряваме цветя по различен повод или получаваме подарък.
Представям ви най-добрите работи и техните автори – Биляна Карастоянова, Лазар Йорданов, 

Анджелина Костова.

                                                        

ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЕ

Училище „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ –  
домакин на събитие 

от проекта на РУО – Пловдив 
„ГОСТ ЗА ЕДИН ДЕН“

Регионален инспекторат – в лицето на г-жа Киркова и старши експерт начално образова- 
ние – г-жа Атанасова, е инициатор на проекта „Гост за един ден“. Във водещи училища в Пловдив 
и региона се организират поредица от мероприятия. Целта е да се покажат добри практики в 
обучението на учениците в начален етап, да се подпомогне дейността на младите учители.

На 30.01.2018 г. домакин ще бъде нашето училище, учителите от начален етап ще посрещ-
нат гости от Пловдив и региона. Ще бъдат изнесени открити уроци в 1 клас. За първи път ще 
се покажат уроци по околен свят и технологии и предприемачество, както и традиционните по 
български език и математика.

Убедени сме, че нашите колеги – г-жа Терзиева, г-жа Тахчиева, г-жа Щерева и г-ца Шопова ще  
покажат високото ниво на преподаване в начален етап.

След уроците ще има кратко представяне на училището. Г-н Ангелов и г-жа Топчийска ще 
споделят  своите виждания за развитието на ОУ „Алеко Константинов“, добрите практики, пости-
женията и проектите, по които работим.

Успех!  
Виктория Стойнова – главен учител
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Всяка нова година започваме с много надеж-
ди. И тази година в часовете по английски език,  
разширена подготовка, се започна с новите идеи 
за новата година. Според стара българска тради-
ция си пожелаваме благоденствие и здраве. 

Името на месеца идва от латински Iānuārius, 
месецът на Янус, римският бог на вратите и про-
ходите, на Слънцето и светлината, както и на вся-
ко начало и край.

Старото българско име на януари е Голям 
Сечко, тъй като големият студ пресича всякаква 
земеделска дейност. Старото славянско назва-
ние на месеца е просинець. Прабългарите нари-
чали този месец Алем.

През първите дни на януари, в английско-го-
ворещите страни, се планират и определят ва-
жните за всеки човек задачи за годината. По този 
начин се приучаваме да планираме и поставяме 
цели.

Използва се т.нар. New Year Resolution, къде-
то всеки записва своите неща, които иска да по-
стигне през настоящата година.

Нова година, нов късмет!

Йорданка Мандраджиева - учител по английски език

Учениците споделиха, например, че през 
2018 година желаят да повишат успеха си, да по-
добрят постиженията си по колоездене, да оста-
нат в училище или да бъдат по-енергични. Всеки 
бе написал своите цели, които са важни за самия 
него. Чрез това упражнение учениците не само 
се учат на нов език, но и по един нов начин да 
заявяват себе си и умението да планират.
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Да изготвиш проект е и приятна, и трудна задача. Приятна, защото можеш да покажеш знания, 
талант и въображение, трудна - защото един лист не винаги побира всички идеи, които ти хрумват. 
Учениците от 5 клас изготвиха проекти, свързани с изучавания в клас материал на тема „Моето лю-
бимо животно“. Всички ученици имаха поставена индивидуална задача и после в група трябваше да 
обединят и представят направеното. И изготвянето, и представянето на проектите премина с много 
въодушевление, състезателен дух и емоции.

Стела Куртева – учител по английски език

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В 5Б И 5В КЛАС



5

Владимир Висоцки
ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Аз не обичам
Аз не обичам изхода фатален
и няма да ми писне да съм жив.
И мразя се, когато съм печален,
когато пея, а не съм щастлив.
Аз хладния цинизъм не обичам
/Не вярвам във възторга въобще!/,
през рамото ми някой да наднича,
писмата ми друг да ги чете.
Аз мразя разговори полусмели,
полунеща да шепнат с полуглас.
Аз ненавиждам в гръб когато стрелят,
когато в упор стрелят - мразя аз.
Аз не обичам с клюки да се калям,
а също и съмнението зло.
Аз не обичам змийски да ме галят,
с желязо да ми стържат по стъкло.
Аз мразя ситите душички, свити,
аз предпочитам истинския риск.
Да бъдеш честен вече е събитие
и чест е днес да бъдеш ти сплетник.
Аз мразя счупени крила да виждам,
изпитвам жал, но само към Христа.
Насилието както ненавиждам,
така и ненавиждам слабостта.
И мразя се, когато се страхувам.
Когато бият някой без вина.
Когато във душата ми нахлуват
и в нея храчат своята злина.
Аз мразя - и манежи, и арени -
там сменят милиона за петак.
Дори след най-големите промени
аз няма да ги заобичам пак. 

На 25 януари 1938 г. в Москва се ражда  Вла-
димир Висоцки - поет, певец, театрален и фил-
мов актьор и писател. Безспорно той е един от 
най-известните бардове в Съветския съюз.

Висоцки има роли в 30 филмови продукции. 
Изпълнението му на Хамлет е признато от съв-
ременниците му за едно от най-добрите в исто-
рията на Шекспировата трагедия. Висоцки "не 
подбира ролите", когато се снима в киното, дори 
предпочита да играе отрицателни типажи. Най-
запомнящата му се роля остава тази, в която иг-
рае следователя Жеглов в "Мястото на срещата 
не се променя" (1979).

Още тогава е уважаван за актьорските си по-
стижения, но голяма част от песните му са забра-
нени в СССР, тъй като засягат теми - табу в Съюза 
по негово време. Въпреки забраната на песните 
му Висоцки прави концерти из цяла Русия, също 
във Франция, САЩ и други държави. Има изда-
дени десет албума в Русия, а през 1987 г. започ-
ват да излизат неговите неиздавани записи.

Той си отива без време от този живот - само 
на 42 години на 25 юли 1980 г.  Новината стига 
до всички краища на необятната руска страна и 
до чужбина. Пред театър „Таганка“, където бар-
дът е работил, се стича огромна тълпа от хора. 
В деня на погребението му хиляди се сбогуват с 
Висоцки, много от тях от покривите на близки до 
гробищата сгради. Западните станции, като „Гла-
сът на Америка“, говорят за него, свирят негови 
песни. Само официалните руски медии мълчат. 
Отказът да говорят за Висоцки, който според 
официалната версия бил покосен от инфаркт, ос-

тавя съмнение, че се е случило нещо зловещо, 
ражда слухове за трагична смърт. 

В едно свое интервю синът на барда Ники-
та Висоцки казва: "Татко е имал късмета да жи-
вее в забележително време, около него винаги 
е имало много необикновено талантливи хора. 
Не мисля, че е бил по-добър от тях, но в него 
е имало нещо, което го е отличавало от всички. 
Мисля, че решаващото е, че той е бил воин. От-
насял се е към живота като към предизвикател-
ство и е побеждавал. А народът обича героите, 
които са готови за саможертва". Истината едва 
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ли някога ще излезе наяве, но за хората, които са 
го познавали и обичали, Висоцки ще остане за-
винаги “войн”, а песните му - "безсмъртни".

Марина Влади, неговата съпруга (френска 
актриса от руски произход),  разказва в свое ин-
тервю за последното стихотворение на Влади-
мир Висоцки: "През лятото на 1980 година Во-
лодя беше при мен. Дойде време да се връща в 
Москва, а аз не можех да тръгна с него. Умираше 
от рак сестра ми Татяна. Тя боледуваше дълго и 
тежко, лекуваше се, лекарите бяха направили 
всичко възможно, но й оставаше да живее ня-
колко дни. Трябваше да бъда редом. А и снимки 
в киното. Въобще - сам разбираш що за настро-
ение. Струва ми се, ден преди заминаването за  
Москва, Володя видя на масата ярка реклам-
на картичка, каквито у нас пускат в пощенските 
кутии, агитирайки да купиш някаква вещ. Той 
повъртя картичката в ръце и започна бързо да 
пише нещо между редовете на рекламния текст 
и по полетата. Като завърши, прочете. Стиховете 
много ми харесаха. Казвам му: "Подари ми ги!". 
- "Не, - отговаря - трябва мъничко да се поправят. 
Ще ти ги изпратя от Москва по телеграфа." След 
погребението му прерових целия дом в търсе-
не на тази рекламна картичка. Знаех, че той не 
може да я е изхвърлил. И я намерих. Сега я пазя 
като най-скъп спомен за него."

Светла Караянева -  учител по история и цивилизация

Резерват "Сребърна"
БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

„Сребърна“ е поддържан биосферен ре-
зерват в България. Местността е обявена за ре-
зерват през 1948 г. с охраняема площ от около 
892,05 хектара.

Разположен е край село Сребърна, на 16 ки-
лометра западно от Силистра и на 2 кило метра 
южно от Дунав. Обхваща езерото Сребърна 
и неговите околности. Намира се на главното  
миграционно трасе на прелетните птици между 
Европа и Африка.

История
Има няколко легенди за произхода на име-

то. Едната е за кан Сребрун, който загива по 
тези места в неравен бой с печенегите. Втората 
легенда разказва за заровена лодка, пълна със 

Отгоре лед, отдолу... 
Отгоре лед, отдолу... Сам се мая...
Да се издигна ли или да задълбая?
О, да - изплувай, не губи надежда,
и пак да чакам визи се нареждам.

О, лед дебел, пропукай се отгоре!
Аз цял съм в пот - орач над плуг надвесен.
При теб ще се завърна като кораб -
не съм забравил старата си песен.

Аз още съм четирийсетгодишен -
дванадесет от тях бдя ти над мен. И Бог.
Да пея съм готов пред съд всевишен,
и да се оправдая знам с какво.
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                                                               Иван Ганев – учител по география

сребро, по бреговете на блатото. Третата леген-
да гласи, че името идва от вълшебната картина 
вечерно време при пълнолуние. Когато луната е 
високо, нейното отражение създава илюзията за 
разтопено сребро.

 След подписване на Букурещкия мирен до-
говор, територията на резервата попада в пре-
делите на Румъния. През 1940 г. с подписване на  
Крайовската спогодба     Добруджа отново пре-
минава в територията на Българската държава.

Първият българин, проявил интерес към това 
място, е Алекси Петров, който е посетил резер-
вата през 1911 г. Той бил запленен от красотата 
на птичия свят и запланувал поредица от експе-
диции. Алекси Петров отново посещава резер-
вата през 1940 г., за да проучи птичите колонии.
Местноста е посещавана от Феликс Каниц, а през  
1880 г. я посещава и  Едуард Ходек. Той описва 
своите впечатления в статията „Домът на прелет-
ниците“. Най-черната страница от историята на 
тази красива местност записва Лео фон Калбер-
матен. Той и неговите хора избиват хиляди мал-
ки и големи чапли. Тогавашната мода е изисква-
ла на дамските шапки да има пера от тези птици. 
Друг изследовател, посетил Сребърна е Отомар 
Райзер. Той е автор на книгата „Материали на 
Българския орнис“.

Езерото Сребърна
Сребърна е сладководно езеро, което е раз-

положено край река Дунав. Дълбочината му ва-
рира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 – 2,5 км². 
Често се заблатява.

Флора
В езерото и около него има тръстика и други 

водолюбиви растения. Растителното съобщество 
от тръстика заема около 2/3 от площта на резер-
вата. Тук се срещат 139 вида висши растения, 
като 11 от тях са редки или застрашени от изчез-
ване извън територията на Сребърна. Вторият по 
разпространение растителен вид е тънколист-
ният папур (Typha angustifolia), следван от ши-
роколистния папур (Typha latifolia). Сивата (Salix 
cinerea) и червената върба (Salix purpurea) също 
са широко разпространени.

Фауна
Животинският свят в резервата е много раз-

нообразен. Срещат се 41 вида бозайници, 11 
вида влечуги и 10 вида земноводни.

Резерватът е известен най-вече с птиците, 
които могат да се наблюдават на неговата тери-

тория. 221 вида птици гнездят в резерват Сре-
бърна: къдроглав пеликан, розов пеликан, ма-
лък корморан и много други. Тук е единственото 
традиционно в България гнездово находище на 
голяма бяла чапла.

Статут
През 1948 г. Сребърна е обявен за поддър-

жан резерват. През 1975 г. Сребърна е вклю-
чена в Рамсарската конвенция за опазване на 
влажните зони с международно значение. През  
1977 г. е обявен за биосферен резерват от спи-
съка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на 
паметниците на световното културно наследство 
и природните забележителности на ЮНЕСКО. 
Резерватът поддържа 22 редки и уязвими или 
застрашени вида животни и растения съгласно 
Европейския червен списък на глобално застра-
шените животни и растения и 149 вида съгласно 
Червената книга на България. Езерото е един от 
най-ценните и известни и в чужбина защитени 
природни обекти в България. 
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        Гергана Стоицова  –  старши учител

"ДА СЪСТАВИМ ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА" -
групова работа в час по Човекът и природата

ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

По учебния предмет Човекът и природата 
учениците от 3в клас усвоиха знания по темата 
„Кой кого изяжда“ от раздел „Живите организми 
и тяхната среда“ под формата на групова работа. 
Основна задача бе съставяне на хранителни ве-
риги по предложени организми. Класът бе разде-
лен на 6 групи. Учениците даваха предложения и 
моделираха на лист своите отговори. Отличена 
бе групата, съставила най-дългата хранителна 
верига, в която участва и човек. Учениците от-
криваха грешки в предложените хранителни ве-
риги в мултимедийната презентация. В края на 
часа групите представиха работите си на постер. 
Учениците работиха с желание и показаха зна-
ния по темата.
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Част от заниманията в клуб „Математичко” 
се провеждат от родителите. През януари гост - 
учител в клуба беше госпожа Багрянова. Темата 
на нейното занятие беше „Намиране обиколка 
на фигури”. Тя беше приготвила много интерес-
ни геометрични задачи, част от които с пови-

шена трудност.  Децата работиха в групи и си 
помагаха един на друг. С всички предвидени за 
решаване задачи математичковците се справи-
ха отлично.

В края на занятието г-жа Багрянова ни увери, 
че с удоволствие ще дойде отново в клуба.

Нина Търева – ръководител на клуба  

„НАМИРАНЕ ОБИКОЛКА НА ФИГУРИ”
занятие в трети клас с гост - учител
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Test your knowledge of the animal 
                                     kingdom

1. What food makes up nearly all of a Giant Panda’s diet?

2. True or false? Mice live for up to 10 years.

3. What is the largest type of ‘big cat’ in the world?

4. What are female elephants called?

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Animal Quiz

                   Стела Куртева - учител по английски език

Answers:
1. Bamboo
2. False - Captive mice live for up to 2 and a 

half years while wild mice only live for an average 
of around 4 months

3. The tiger, weighing up to 300 kilograms
4. Cows
5. True
6. Antarctica
7. True
8. The cheetah. It can reach speeds of up to 

120 kph
9. A female deer.
10. Prides
11. The elephant - The largest on record 

weighed around                12,000 kilograms!
12. Africa
13. 8
14.  Kids
15. 2

5. True or false? Bats are mammals
6. Bees are found of every continent on earth 

except for one. Which is it?
7. True or false? Cats spend an average of 13 to 

14 hours a day sleeping
8. What is the fastest land animal in the 

world?
9. A ‘doe’ is what kind of animal?
10.   Groups of lions are known as what?
11.   What is the largest land animal in the 

world?
12.   What is the only continent on earth where 

Giraffes live in the wild?
13.   How many legs does a spider have?
14.   What are baby goats called?
15.   How many pairs of wings does a bee have?
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Мисли и отговори
Квадратна таблица 8 х 8 е оцветена така: 26 квадрат-

чета в синьо, а останалите в бяло. Като сгънали табли-
цата на две еднакви части по една от нейните раздели-
телни линии, точно 8 двойки сини полета се покрили 
едно с друго. Колко двойки бели полета са се покрили 
едно с друго?

На състезание по математика са предложени ня-
колко по-леки и няколко по-сложни задачи. Участни-
ците получават по 3 точки за решението на сложните 
и по 2 точки за решението на леките задачи. Освен 
това за нерешена лека задача се отнема по 1 точка. 

Йорданка решила 10 задачи и събрала 16 точки. 
Колко от леките задачи е решила тя?

Ако всички задачи са сложни, то максималният 
брой точки на Йорданка са 10.3 = 30 точки. За всяка 
лека задача, решена или не, се губи по една точка. 
Понеже 30 – 14 = 16, то леките задачи, решени от Йор-
данка, са 14.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Решение на задачата от миналия брой

М АТЕМ АТИК А УРА!

Мечът на маймуната
Преди милиони години имало воин, който бил маймуна, но най-могъщата. Тя имала меч с ог-

ромна сила, която никой не знаел откъде е дошла. Един ден разбрали, че той е предназначен за 
спасяването на края на света. Учените обаче се страхували от него и го унищожили, но той отново 
и отново се възстановявал. След време се появила голяма огнена топка, която имала за цел обра-
тното - да унищожи нашата планета. Тогава дошъл войнът - маймуна с могъщата сила и казал, че 
трябва да му дадат меча. Отговорили му, че са го унищожили. Наложило се тогава да се хвърли с 
голи ръце срещу огнената топка. Едва ли щял да справи, ако неочаквано в този момент не се появил 
отнякъде и мечът. С него той  разрушил огнената топка и така доказал колко необходим може да 
бъде в такива случаи.

                                                                                              Георги Генов, 5 а кл.
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Денис, 3 б клас Габи, 3 б клас

Димитър, 3 б клас
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Уважаеми читатели, 
Представям на Вашето внимание абонамента за вестници и списания

 на нашата библиотека за 2018 година

Списания /на български език/
Български език и литература
История
Математика и информатика
Чуждоезиково обучение
Природните науки в образованието: Химия
Педагогика
Стратегии на образователната 
                                               и научна политика
Акълчета 4 – 8 кл. 
Математика

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Елена Пенишева – библиотекар

3 б клас, неизвестен Алекс, 3 б клас

Никола, 3 б клас Константин, 3 б клас

Предучилищно и училищно образование
Професионално образование
Бърборино
National Geographic+National Geographic KIDS
Спорт и наука

Вестници /на български език/
Вестник „Аз Буки”
Учителско дело
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Когато фантастичните герои оживяват
Представете си следното: вървите си спокойно по улицата 

и изведнъж пред вас виждате Дарт Вейдър... или Наруто... или 
Марио и Луиджи! Е, вероятността магически да са изскочили от 
екрана е малка, по-скоро сте се натъкнали на някой косплейър. 
Какво е това ли? Много просто – някой, който се занимава с  
косплей. Сега пък това какво било...

Cosplay (от “costume” и “play” – „игра с костюм”) е вид спекта-
къл, в който участниците носят костюми и аксесоари, за да пред-
ставляват специфичен герой от художествено произведение. 

Любими източници включват манга, аниме, комикси,  
видеоигри и филми. В днешно време това хоби има огромна 
база почитатели – косплейърите си имат свои панаири и съби-
тия, издават фотоалбуми и раздават автографи на купища фе-
нове. В Япония движението е особено популярно и донякъде  
влияе дори на ежедневната мода. 

Костюмите се различават значително и може да варират от 
просто тематично облекло до много детайлни тоалети. Когато са 
в костюм, косплеърите често се стремят да приемат ефект, мани-
ери и езика на тялото на героите, които изобразяват. 

Повечето косплеъри лично създават не само облеклото, но 
и целият необходим реквизит – различни аксесоари или копия 
на оръжия, например. За целта са необходими не само желание 
и финанси, но и големи познания в сферите на текстила, скулп-
турата, грима, модния дизайн, дървообработването, работа с  
фибростъкло и всякакви други материали, а напоследък и 3D 
принтирането. Резултатите често са меко казано изумителни, а 
някои костюми изглеждат дори по-добре от тези във високобю-
джетни филмови продукции.

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Здравко Генов – учител по английски език



15

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! 

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Задача 4:
Черни на ход печелят

Отговор:

1...Db2

Ш А Х М АТ

РЕФЕРЕНДУМ


