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РУБРИКИ:

Урок за самостоятелна работа 
върху зимно-пролетните 
празници по литература 

в пети клас
Въпреки че в новата учебна програма за 5 клас вече не е 

включен урокът за Сирни Заговезни и за кукерските игри, мас-
ки и обреди, с учениците от петите класове проведохме уроци,  
които те изцяло сами  подготвиха.  Децата изработиха групови 
проекти и презентации на тема „Сирни Заговезни“ и „Кукерски 
обреди“. При представяне на проектите си учениците бяха под-
готвили въпроси към съучениците си, с които провериха какво са 
разбрали, а някои от тях раздадоха и награди. Кулминацията на 
тези уроци беше конкурсът за най-добра кукерска маска. Тук вече 
беше трудно да се каже коя от маските е най-сполучлива и ориги-
нална, защото всички те бяха изработени с голямо въображение, 
познание за кукерската обредност и материали за маските. Уче-
ниците от трите пети класа работиха с въодушевление и желание, 
емоциите на моменти бяха доста спонтанни и силни. В края на 
часовете направихме изложба на най-атрактивните и автентични 
кукерски маски. Тя е на втория етаж сред витрините в коридора и 
всеки може да я разгледа!
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                                     Нели Велева – учител по български език и литература

В часовете по разширена подготовка по ан-
глийски език учениците имат възможност да 
четат художествена литература, която не само 
надгражда лексиката им, но разширява тяхната 
обща култура, поражда дискусии и създава емо-
ции. В шести клас разказите, които учениците 
четат, са свързани с приключенията на Шерлок 
Хоумс и доктор Уотсън. Шестокласниците бяха 
предизвикани да направят книжка по изучен 
разказ, работейки в група. Представяме ви част 
от тяхната работа и изпълнението на поставена-
та задача. 

А вие харесвате ли криминални истории?
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ДА НАПРАВИМ 
КНИЖКА ПО ИЗУЧАВАН РАЗКАЗ

РАБОТА ПО ГРУПИ В 6Г И 6Д КЛАС - РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА
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       Стела Куртева – учител по английски език

„Принцесата 
и граховото зърно"

На 23.01. театър „Hand" отново гостува на 
второкласниците и третокласниците от ОУ „Але-
ко Константинов" с кукленото си представление 
„Принцесата и граховото зърно". Децата посрещ-
наха актьорите с песничка, усмивки и много на-
строение. 

Салонът се превърна в приказно кралство с 
крал, зает с виното си, кралица, която не знае 
как да управлява кралството си, и един самотен 
принц. Учениците следяха с интерес търсенето 
на истинска принцеса, която ще успее да открие 
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Величка Филева – начален учител

скритото  сред много завивки грахово зърно. За 
ръката на принца дойдоха много претендентки 
от  далечни кралства, но нито една от тях не ос-
тана. Всички бяха отчаяни, докато в една дъж-
довна вечер не се  появи момиче. То търсеше 
покрив над главата си, но успя да открие скрито-
то сред завивките  грахово зърно, и да спечели 
сърцето на кралският син. 

В края на приказката всички получиха това, 
което търсеха, и бяха щастливи. 

С усмивки и добро настроение завърши този 
чудесен ден.
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Последният български цар
ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Цар Борис ІІІ е син на цар Фердинанд Сакско-
бургготски и на княгиня Мария Луиза. Роден е на 
30 януари 1894 г. в София. Негов кръстник е папа 
Лъв ХІІІ и кръщелникът получава имената Борис 
Клемент Роберт Мария Пий Станислав и титлата 
княз Борис Търновски. През 1896 г. преминава в 
православната вяра с кръстник руският импера-
тор Николай ІІ.

Престолонаследникът израства под опека-
та на деспотичния си баща, тъй като майка му 
умира, когато е петгодишен. Получава средното 
си образование в Двореца от учители от Първа 
мъжка гимназия. Завършва Военното училище в 
София. Още твърде млад, 24 годишен, Борис ІІІ 
поема царската корона поради абдикацията на 
Фердинанд на 03 октомври 1918 г. Ситуацията в 
страната е напрегната, на власт идва земедел-
ското правителство на Александър Стамболийски 
(1919-1923), а на 27 ноември 1919 г. е подписан 
унизителният Ньойски договор.

Превратът на 09 юни 1923 г. сваля с военна 
сила и жестоко убийство земеделския вожд Стам-
болийски. Съставен е кабинетът на Александър 
Цанков. В отговор на това избухва Септемврий-
ското въстание, организирано от комунистите по 
внушение на Коминтерна. Страната е разтърсена 
от терористични акции, атентати и противоборс-
тва между левите сили и правителството на пре-
вратаджиите.

На 14 април 1925 г. в прохода Арабаконак 
анархисти извършват покушение над цар Борис ІІІ, 
но не успяват да го убият. Същият ден в София е за-
стрелян ген. К. Георгиев, председател на Демокра-
тическия сговор. След два дни при опелото на ге-
нерала в църквата ”Св Неделя” е извършен атентат 
и загиват много хора. Цар Борис отново се спасява 
поради закъснението си за церемонията.

Монархът призовава политическите сили към 
помирение. На 06 януари 1926 г. е съставено но-
вото правителство на Демократическия сговор 
начело с Андрей Ляпчев. През 1931 г. на власт 
идва Народният блок (Демократическата партия, 
БЗНС ”Врабча”, Радикалната и Националлиберал-
ната партия). Включването на земеделци в упра-
влението е важна стъпка към преодоляването на 
политическото разделение.

Царят се заема с външната политика. През 
1933 г. провежда три срещи с краля на Югосла-
вия Александър, на които се постига сближаване 
на двете страни. Посещава европейските столици 

Брюксел, Берлин и Париж. Постепенно Борис ІІІ 
се утвърждава, като фактор в международната 
политика.

България стабилизира своето вътрешно и 
международно положение след преврата на 19 
май 1934 г., извършен от Военната лига. Съста-
вено е правителството на Кимон Георгиев, което 
възстановява дипломатическите отношения със 
СССР, ликвидира ВМРО и други организации.

На 23 ноември 1935 г. е съставено правител-
ството на Георги Кьосеиванов – първият безпар-
тиен кабинет, който управлява до 16 февруари 
1940 г. Провеждат се радикални реформи, които 
въвеждат едноличния режим на цар Борис ІІІ.

В навечерието на Втората световна война 
българският монарх следи внимателно евро-
пейските междудържавни отношения и събития, 
осъжда агресията и тоталитаризма. През 1938 г. 
той отказва да присъедини България към оста 
Рим - Берлин. Търси сближаване с Лондон. Бъл-
гария не се включва и в Балканския пакт поради 
националните си интереси.

На 01 септември 1939 г. Германия напада 
Полша. Започва Втората световна война. Бълга-
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Светла Караянева – учител по история и цивилизация

рия обявява неутралитет. По инициатива на цар 
Борис се провеждат сондажи в Берлин и Москва 
относно връщането на Южна Добруджа.

През октомври 1939 г. е разпуснато ХХІV ОНС. 
През февруари 1940 г. правителството на Георги 
Кьосеиванов е заменено с правителството на Бо-
гдан Филов. Борис ІІІ продължава да твърди, че 
България ще запази ”безусловен неутралитет”.

Но събитията тръгват в друга посока. На  
07 септември 1940 г. в Крайова под натиска на Гер-
мания Румъния подписва договора за връщане на 
Южна Добруджа на България. На 01 март 1941 г. 
във Виена министър-председателят Богдан Фи-
лов подписва протокола за присъединяване на 
България към Тристранния пакт.

Цар Борис ІІІ не успява да запази така жела-
ния от него неутралитет. На 13 декември 1941 г. 
България обявява ”символична война” на Англия 
и САЩ. Още през април 1941 г. британски и юго-
славски самолети бомбардират София и Кюстен-
дил. Въздушните нападения стават най-интен-
зивни и разрушителни през 1943 г.

Въпреки своите способности да лавира и из-
чаква, Цар Борис ІІІ не успява да избегне война-
та. С подкрепата на германците са присъединени 
Македония и част от Беломорието. След разпус-
кането на ХХІV ОНС и отстраняването на Георги 
Кьосеиванов от премиерския пост Борис ІІІ по-
нася цялата политическа отговорност. Негови 
постижения са неучастието на български войски 
на Източния фронт и противопоставянето на гер-
манската политика спрямо евреите.

Непосилното бреме на политическите от-
говорности довеждат до ранната и неочаквана 
смърт на цар Борис ІІІ. Той умира на 28 август 
1943 г. Съществуват различни версии за смъртта 
му, които нямат точни и ясни доказателства – че е 
отровен от германците или от руснаците, че е по-
разен от инфаркт и др. Страната понася кончина-
та му като тежка загуба и навлиза в нови големи 
изпитания.

Българските острови в Черно море
БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

В моретата около Балканския полуостров 
има над 21 000 острова, които основно са част от 
териториите на Гърция, Хърватия и Турция. Бъл-
гария не е сред държавите в Европа с голям брой 
морски острови. По течението на р. Дунав стра-
ната ни има 48 острова, а в Черно море - само 
няколко. Те носят имената на православни све-
тии. Точният брой на островите ни в Черно море 
е спорен (4, 5 или 6). Въпрос на гледна точка. В 
самото море има малко острови, заради специ-
фика на геоложкото му минало. Кои са българ-
ските острови в Черно море?

Свети Иван
Най-големият български остров в Чер-

но море е Свети Иван (Свети Йоан). Неговата 
площ е 0,66 km2. Разположен е на близо кило-
метър от Стария град на Созопол (полуостров 
Столец). Издига се на 33 m над морското ниво. 
В наши дни на острова има функциониращ 
сонарен фар, част от навигацията по Южното 
Черноморие. 
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                                                               Иван Ганев – учител по география

Остров Св. Иван
 
Интересна е историята на острова, която е в 

основата на засиления археологически интерес 
през последните години, и възможността остро-
вът да се превърне в туристическа атракция. В 
античния период на острова е издигнат голям 
храмов комплекс с огромна бронзова статуя на 
Аполон, дело на скулптора Каламис. В ранно-
то средновековие на острова е изграден храм, 
посветен на Света Богородица, който навярно 
е бил част от по-голям манастирски комплекс. 
На острова са отбелязани периоди на упадък и 
на съзидание. През 1263 г. е построен нов събо-
рен храм “Св. Йоан Предтеча”. Силен подем има 
през XIV век, когато византийският император 
Йоан V Палеолог издава грамота, с която обявя-
ва манастира на острова за царски. 

 

Тежки времена за православната обител на-
стъпват през османския период, когато на ня-
колко пъти храмовият комплекс е унищожаван 
напълно. Турците окончателно сриват обителта 
през 1629 г., за да не позволяват на казашки пи-
рати да ползват манастира като убежище. Самите 
монаси от острова се изселват на остров Халки, 
един от Принцовите острови в Мраморно море. 
По време на Руско-турската война от 1828–1829 
г. на острова действа руски лазарет. 

  От 1985 г. се провеждат археологически дей-
ности. През 2010 г. островът привлича световното 
внимание след като археоложката бригада, наче-
ло с проф. Казимир Попконстантинов, в развали-
ните на манастира открива мощи на Свети Йоан 
Кръстител. Последвалите лабораторни анализи 
в западни научни центрове не отхвърлят тезата 
на българските археолози, а дори привеждат до-
казателства в нейна полза. Това засилва още по-
вече интереса към малкото парче земя.

/Следва продължение/

A pun is a joke or a play on words.It’s the humorous use 
of words which are formed or sound alike but have different 
meanings, in such a way as to play on two or more of the possible 
applications.

Examples:
 – Little Jimmy told his teacher he never saw a humming bird 

but he had watched a spelling bee.
 – I was struggling to figure out how lightning works then it 

struck me.
 – A rule of grammar: double negatives are a no-no.

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

        What is a pun?
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 – I'd tell you a chemistry 
joke but I know I wouldn't get a 
reaction.

 – The tale of the haunted 
refrigerator was chilling.

 – I'm reading a book about 
mazes, I got lost in it.

 – Have you read the book 
about teleportation? It's bound 
to get you somewhere. 

– Why don't programmers 
like nature? It has too many 
bugs.

Ангелина Велева – учител по английски език

Мисли и отговори
Задача на Ойлер
Баща оставил следното завещание: „Най-възрастният син да 

получи 1000 рупии и  1/8   от останалото, следващият – 2000 рупии 
и 1/8 от новия остатък, третият син – 3000 рупии и 1/8 от третия 
остатък и т.н.“ Последният получил всичките останали пари. Наме-
рете броя на синовете и парите, оставени от баща им.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

М АТЕМ АТИК А, УРА!

 

– A detective likes to have a brief case.
– I find that movies about submarines always go down well.
– A bowling team was called 'lightning' because they had so many strikes.    

Квадратна таблица 8 х 8 е оцветена така: 26 квадратче-
та в синьо, а останалите в бяло. Като сгънали таблицата на 
две еднакви части по една от нейните разделителни линии, 
точно 8 двойки сини полета се покрили едно с друго. Колко 
двойки бели полета са се покрили едно с друго?

Покритите полета в синьо са 8.2 = 16. Понеже 64 – 16 = 48, 
то 48 полета остават. От тях 26 – 16 = 10 сини не се покриват 
със сини. От 48 – 20 = 28 следва, че 28 от всичките 64 полета 
са покрити двойки бели полета, т. е. 14 двойки бели полета 
се покриват.

Решение на задачата от миналия брой
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Решение на задачата от миналия брой

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

"Аз прочетох тази книга, 
прочети я и ти"

Рисунки от изложба на четвъртите класове
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Рисунки от изложба на четвъртите класове
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,,Аз прочетох тази книга” - проекти на учениците от 4 в клас
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Йорданка Иванова – кл. ръководител на 4 в клас
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Четенето на художествена литература прово-
кира биологични промени в мозъка, като го под-
силва за дни напред. Това е проучване на уни-
верситета „Emory” в САЩ, което показва, че един 
роман например дава сили на мозъка за поне 5 
дни. Пълното изследване и резултати са публи-
кувани в научното издание „Brain Connectivity”.

„Историите оформят нашия живот и в някои 
случаи дефинират личността. Ние се опитваме 
да разберем как те влизат в мозъка и какво му 
причиняват точно”, коментира Грегъри Бърнс, 
невролог и директор на центъра по неврология 
към университета.

Изследователите използвали скенер за функ-
ционален ядреномагнитен резонанс, за да иден-
тифицират случващото се в мозъка по време на 
четене на роман. Това е революционен метод, 
който не е използван от науката досега. За екс-
перимента са използвани 21 студенти от „Emory 
University”, които са изследвани в продължение 
на 19 дни.

Всички те чели от романа на Робърт Харис 
„Помпей”, който е вдъхновен от избухването на 
вулкана Везувий през 1979 г. Учените избрали 

книгата заради нейния силен наратив и бързо 
развиващото се действие. Мозъчната дейност на 
участниците е сравнявана преди и след четене 
на книгата.

Резултатите след четене показват, че има ак-
тивиране на невроните в мозъка, които отговарят 
за различни дейности. Например, само четейки 
как героят тича, се забелязва активиране на не-
врони, които отговарят за тичане. Нещо повече – 
тяхната активност продължава до 5 дни след 
прочитането на пасажа.

„Неврологичните промени, които са свърза-
ни с физическа активност и системите за дви-
жения показват, че е възможно романът да те 
„вкара” в тялото на главния герой. Досега зна-
ехме, че добрата книга може да те постави на 
мястото на персонажите в преносен смисъл. 
Вече виждаме, че се случва и нещо физическо. 
Все още не знаем колко максимално могат да 
продължат тези промени. Но щом произволна 
книга активира мозъка за следващите 5 дни, 
можем да предположим, че любимите ни книги 
ни влияят далеч по-продължително”, коменти-
ра Бърнс.           

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет

Четенето на роман  
подсилва мозъка за поне 5 дни
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През 2015 г. на почитателите на видео-иг-
ри беше поднесена приятна изненада – “Axiom 
Verge” – научно-фантастичен приключенски три-
лър, вдъхновен от една от великите класики на 
Nintendo – “Metroid”.

Играта се прочу не само с това, че е изключи-
телно качествена, но и с факта, че е изцяло раз-
работена от един единствен човек – Томас Хап, 
който в продължение на 5 години създава всич-
ката графика, музика и програмен код. 

Не толкова известно обаче е, че приходи-
те от продажби на играта отиват за лечението 
на сина на Томас Хап – Алистър, който от ма-
лък страда от керниктер – тежко, но лечимо 
мозъчно заболяване, което уврежда слуха и 

двигателните функции при човека.
Макар, че първоначално “Axiom Verge” се 

разпространява само дигитално, както за ком-
пютър, така и за всички съвременни игрови кон-
золи, Bad Land Games от скоро предлагат физи-
чески издания на играта – както стандартни, така 
и специални, които включват допълнителни ма-
териали като диск с музиката от играта, плакати 
и др.  Но което е по-важно – издателят дарява 
75% от стойността на всяка продадена бройка на 
фонд за лечение на деца с керниктер. Така всеки 
закупил играта ще има не само начин да прекара 
приятно свободното си време, но и ще помогне 
на дете в нужда.

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Здравко Генов – учител по английски език

Axiom Verge - една игра, 
която може да спаси живот



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 5:
и на ход печелят

Отговор:

1.Dc4

Ш А Х М АТ

РЕФЕРЕНДУМ


