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РУБРИКИ: 3 март - 
ден първи 

на българската 
свобода!

В историята на България 
има една дата – 3 март, коя-
то е синоним на святата дума 
Свобода.

Тираните не обичат тази 
дума, защото тя векове наред 
е раждала герои, мъченици 
и будители, които със слово 
и меч са творили историята и 
със златни букви са изписвали 
категоричната воля на поробе-
ните – Свобода или смърт. 

И Свободата е идвала със 
смелостта на велики герои, с 
апостолското дело на Дякона, 
с бунтовните стихове на Ботев, 
с кръвта на априлци, с безстра-
шието на опълченци, с вярата 
на батачани и с подвига и са-
можертвата на хиляди руски 
воини.

Нашата свобода беше защи-
тена и с перото на Виктор Юго, 
на Толстой и Достоевски, на 
Гладстон, Чарлз Дарвин и Оскар 
Уайлд. Те не само възславиха 

българската кауза, но се бориха 
за нея и оставиха заветни ми-
сли към днешния ден – да не 
забравяме, че свободата отли-
та, ако не я пазим и тачим.

Датата 3 март е повратна в 
българската история, защото 
ражда свободата на България, 
защото, макар и за 100 дни, 
ражда Санстефанска България –  
обединените Мизия, Тракия и 
Македония. 

Затова нека на 3 март све-
дем чела, нека се поклоним 

пред мъчениците на свобода-
та, нека си спомним за кръста, 
който носим, за вярата и бор-
бата, за книжовниците и буди-
телите, съхранили духовното 
ни богатство и запалили огъня 
на националното пробуждане 
и възраждане. И да не забра-
вяме, че саможертвата на ос-
вободителите, техният подвиг 
е кървавото измерение за на-
шето национално достойнство 
и бъдеще.

Честит празник!
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Отличителният знак 
на Лейбгвардейски  Фин-
ландски полк

Предлагаме Ви кратка информация за една малко позната войскова част, преминала през цяла 
България, участвала в боевете при Плевен, освобождаването на София и Пловдив и достигнала до 
Сан Стефано – Лейбгвардейски финландски полк.

Офицери и унтерофицери от Лейбгвардейския финландски полк, 
участвали в Руско-турската война и освобождаването на Пловдив

Паметен знак за фин-
ландските войни, от благо-
дарното пловдивско насе-
ление

Лейбгвардейски  Финландски полк. 1872-1881г.

Възпоменателен барелеф в 
памет на финландските войни-
ци, загинали в Освободителната 
война от 1877-1878 година пред 
Военния клуб в Пловдив
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Светла Караянева - учител по история и цивилизация

По повод 145 години от обесването на Васил 
Левски учениците от 3в клас почетоха паметта 
на Апостола с участие в радиопредаване, с на-
правата на табла, с прочит на разказа на Иван 
Вазов „Апостолът в премеждие“ в часа по извън-
класно четене.

Скъпи ученици, колеги, родители и приятели!

Нека създадем един общ спомен за 3 март. 

Докато пътувате или посещавате мероприятия, свързани с тази светла дата от 
българската история, уловете  специални моменти, открийте непознати места и 
личности, съхранете уважението и почитта към героите. С вашите снимки, репор-
тажи и други материали ще попълним първата страница на нашия ученически 
албум "Памет". Нашият незабравим 3 март 2018 г. 

  

Поклон пред делото на Апостола
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Гергана Стоицова – старши учител, кл. ръководител 3в клас
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,,Васил Левски /1837-1873/” - 
презентации и литературно четене  

с втори, трети и шести клас
,,Родил се в поробена България. Тогава бълга-

рите нямали своя църква и държавност. Вярвал в 
българския народ и създал комитети във всяко 
село и град. Така подготвил хората за въоръжена 
борба за освобождение и сам дал живота си в 
тази борба...” С тези уводни думи и въпрос към 
третокласниците ,,За кой велик българин се от-
нася прочетеното?” започнаха презентациите, 
посветени на Апостола на свободата Васил Лев-
ски. Децата слушаха и гледаха в захлас, задава-
ха въпроси и допълваха с факти от живота му , 
чути от други източници. Накрая Никол Видено-
ва и Василена Манолова, от 4б клас, прочетоха 
избрани от тях стихове за Левски, чрез които на-
родната любов  от книгите премина в сърцата на 
слушателите. 

С литературно четене продължихме в 6-те 
класове. Спряхме се по-подробно на един кратък 

период от живота на Апостола - времето, прека-
рано като учител в с. Войнягово, Карловско. Доб-
лижихме се по-близо, до този, когото сме при-
ели за икона, и усетихме неговата отдаденост на 
делото, на хората, на децата, имали щастието да 
бъдат негови ученици. Поклон и дълбока при-
знателност към всички, които са  жертвали живо-
та си за свободата на България!

3 а клас

3 б клас
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ПИГ 2 клас

3 в клас

3 в клас

3 б клас

6 в клас
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Елена Пенишева - библиотекар
3 б клас

ПИГ 2 клас

Никол Виденова и Василена Манолова, 4 б клас

3 в клас
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Учениците от седми клас сами подготвиха 
урока за обобщение върху творчеството на Вазов. 
Имаха предварително поставени задачи, с които 
се справиха много добре. Те изготвиха проекти 
върху одата „Опълченците на Шипка”, презен-
тации върху „Една българка” и „Немили недра-
ги”, писаха съчинения върху одата „Българският 
език”, подготвиха тестови задачи, за да обобщят 

знанията си. Урокът беше ръководен от самите 
ученици, защото те предварително знаеха ак-
центите и проблемите, върху които трябваше да 
наблегнат. Участваха активно и бяха удовлетво-
рени  както от знанията си, така и от уменията си 
сами да се справят с творчески задачи.

Пожелавам им упоритост и воля в подготов-
ката за предстоящите изпити по НВО.   

Един различен урок

Роза Зафирова – учител по български език и литература

Атанас Красимиров Панев, ученик от III А клас, се завърна от VI-я  
Национален конкурс „Път към славата”, който се проведе в гр. София 
от 02.02.до 04.02.2018 г.под патронажа на г-жа Янка Такева - Пред-
седател на Синдиката на българските учители и със съдействието на 
МОН. В конкурса взеха участие близо 1400 деца и младежи.

По пътя на успеха

На сцената на конкурса Снимка с г-жа Янка Такева

Йоана Бонекова, Ивелина Лозанова, 7 б клас          Златомир Ангелов Стефан Хубенов, 7 б клас
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АМТИИ - Факултет Изобразителни изкуства 
гостува в ОУ ,,А. Константинов” 

с презентация и пътуваща фотоизложба 
,,НЕПОЗНАТИТЕ”

Наско се представи блестящо и журито, в 
лицето на  наши изтъкнати композитори и музи-
канти, му присъди  бронзов медал - III-то място 
във II-ра възрастова група вокален солист, както 
и специалната награда на Руския Културно-ин-

формационен институт в България. Той получи и 
покана за участие в международен конкурс. 

На 10.02.2018 г. той бе поканен да вземе 
участие в Гала концерта на призьорите.

Пожелаваме му бъдещи успехи!

Директорът  на РКИЦ  г-н Павел Журавльов 
му връчва наградата                                                      

И... вече награден

Иванка Динева – класен ръководител на 3а клас

В средата на месец февруари екипът на АМ-
ТИИ реализира посещения в няколко пловдив-
ски училища, в които представи пътуващата фо-
тоизложба ,,НЕПОЗНАТИТЕ” и презентация за 
празниците на четирите малцинства в региона 
– на арменската, еврейската, турската и ромска-
та общност  пред деца от различни класове – 
действие, което доказва дълбочината и мащаба 
на едно подобно събитие. 

,,Преследвайки нестихващия стремеж на чо-
вечеството да опознае „чуждия свят“, с „Непо-
знатите“ решихме да разчупим вечните страхове 
на хората от непознатото и да рушим прегради, 
предразсъдъци и клишета за онези хора, които 
са край нас, но са незабележими. Чрез фотоиз-
ложбата „Непознатите“ показахме, че нещата, 
които ни събират, са повече от нещата, които ни 

разделят. Успяхме да реализираме това събитие 
именно в момент, в който светът изживява своя-
та поредна криза, за да покажем, че най-голяма-
та криза на Човечеството е именно в Човечност-
та и в душите ни.”                                                                                     
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Елена Пенишева – библиотекар
Със съкращения от академичното издание ,,Арт спектър” 

за „Културен семинар НЕПОЗНАТИТЕ“ в АМТИИ - гр. Пловдив. Автор - гл.ас. д-р Зоя Микова
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За нас,  българите, 3 март е повод да прек-
лоним глава пред хилядите загинали за нашата 
свобода, да си припомним за великите българи, 
за героизма, за свободолюбивия и непокорен 
дух на нашия народ, за националния ни флаг – 
оцелявал в битките и никога не предаван в чуж-
ди ръце!

В навечерието на националния ни празник, 
учениците от 4а клас събраха, систематизираха 
и направиха проекти по групи. Така те изразиха 
своето преклонение, гордост и благодарност към 
саможертвата и героизма на своите предци.

Поклон! 

3 март

Виктория Стойнова – главен учител

Васил Аръков, Йоана Малакова, Йоана 
                                                Силямова, 4 а клас
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Основната цел на секция баскетбол е опазва-
не и укрепване здравето на учениците, създава-
не на трайни навици за здравословен начин на 
живот чрез занимания със спорт. Мотивиране 
към движение и спорт в свободното време. 

Една от задачите на проект  „Твоя час“ е да 
бъдат привлечени и родителите като участници, 
и за това има заложени определен брой занима-
ния, които да бъдат водени от тях.

На 23.02.2018 г. във физкултурния салон на 
училището се проведе занимание с ученици от 

секция Баскетбол и част от родителите със след-
ните задачи:

1. Щафетни игри с елементи от играта. 
2. Кръгово занимание.
Започнахме със загрявка, след което  групата 

се  раздели на три отбора, включващи и родите-
лите. Емоцията, която предоставиха щафетните 
игри, беше голяма. Всеки отбор се бореше да е 
победител. Родителите показаха добра физиче-
ска подготовка. Накрая на заниманието те зая-
виха, че вече чакат с нетърпение и следващото 

Секция Баскетбол - 
изява с участие на родители

Л. Калофоридова - ръководител на секция Баскетбол

занимание, в което да се включат.
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Животните в България и тяхното 
опазване

ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Нина Търева – старши учител

В час по „Човекът и природата“ учениците от 
3б клас затвърдиха знанията си за значението на 
средата за съществуването на животните и спо-
делиха идеи за тяхното опазване. Децата бяха 
разделени на групи, като всяка група трябваше 
да опише животински представители, обитава-
щи природни паркове и резервати в България 
Децата споделиха помежду си предварително 
подготвена информация за националните пар-
кове „Рила“, Пирин“ и „Централен Балкан“, био-
сферен резерват „Сребърна“, природен резерват 
„Калиакра“ и за Червената книга на България. На 
основата на обменената информация групите из-
работиха постери, които бяха представени пред 
останалите деца.

В края на часа учениците направиха извод, 
че в България има голямо разнообразие от жи-
вотински видове и за да запази то, трябва  първо 
да се опазва.
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Разкази в картинки: 
Комиксите в България

/продължение от бр. 190/
През 1979 година започва 

нещо като ренесанс за българ-
ските комикси, с издаването на 
първи брой на „Дъга: разкази в 
картинки”. Списанието съдържа 
творби на художници като Пе-
тър Станимиров и Румен Петков 
в епизодични истории. Някои 
от тях, като например „Дарко” 
и уестърнът „Справедливите” 
получават и самостоятелни 
издания в отделни книжки. И 
макар комиксите в „Дъга” да 
са български, много от тях са 
вдъхновени от световно извест-
ни творби – Сотир Гелев прави 
адаптации на романите „Хобит” 
и „Властелинът на пръстените”, 
а Евгени Йорданов работи над 
комикса по „Томек” на Алфред 
Шклярски. 

И макар последният брой на 
„Дъга” да излиза през 1992 г.,  
това не слага край на родните 

Здравко Генов - учител по англиийски език

комикси. Излизат много други проекти, някои от художниците, 
работили и по „Дъга” – „Ордата на Варга”, „Стражът на прохода”, 
“Плеяда Комикс”. „Магика” (чиято основна история – „Четвърт 
Безкрайност” наскоро получи съвсем ново издание), „Репорте-
рът и чудовищата” (български журналисти се борят с нинджи)  и 
много други. 

Пиф и Еркюл започват да излизат на български, придружени от 
приключенията на Д-р Жюстис и Рахан. Издаден е и първият том на 
друга френска поредица – „В търсене на Птицата на времето”. 

Но това е едва началото...
                                               /следва продължение/
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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.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Задача:
Бели на ход печелят.

Отговор:

Ш А Х М АТ

1.Td8 Цд8 2.а7 
Честитим 

рождените дни 
на всички, родени през 

тази седмица, 
с пожелание 

за здраве 
и успехи! 

РЕФЕРЕНДУМ


