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РУБРИКИ:
Национална 

олимпиада по химия 
и опазване на околната среда

На 18 и 19 март 2018 година в гр. 
Варна ще се проведе Националният 
кръг на олимпиадата по химия и опаз-
ване на околната среда. Михаил Ток-
маков от VІІ б  клас е  на първо място 
в областния кръг на олимпиадата и е 
допуснат за участие в Националния 
кръг. За нас това е огромен успех, 
защото квотата за седмокласници е 
само 17 ученици.  

Браво, Мишо!
Пожелаваме ти успех!
Благодаря на учениците, които от-

делиха от времето си, и се явиха на 
Общинския кръг на олимпиадата по хи-
мия, на тези, които успешно се предста-
виха на областния кръг, и на родители-
те им, които ги подкрепят и насърчават.

Лилия Топчийска, заместник-директор и учител по химия

8 март – Международен ден на жената

Мамо!
Като тебе няма свято
нищо друго на света.
Ти даряваш на земята
най-красивите цветя .
На света деца даряваш,

Майка
      

нежни песни им редиш.
В люти студове ги сгряваш,
над креватчетата бдиш!
Мамо!
Благославям твойто име,
твоя образ мил и скъп.

По лицето ти любимо
никога да няма скръб. 
Никога сълзи да няма
в твоите добри очи.
Само радостта голяма
като песен да звучи.

(Младен Исаев)
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За поредна година Училищният парламент 
организира кампания срещу тормоза и насили-
ето в училище. Но тази година решихме да бъде 
дългосрочна инициатива, а не просто ден. Започ-
нахме кампанията седмица преди официалния 
Ден на розовата фланелка, който по традиция се 
отбелязва през последната сряда от месец фев-
руари. Ние подготвихме розови лентички и ги 
завързахме на своите съученици както правим с 
мартениците. Украсихме училището с постери и 
послания срещу тормоза и насилието.     

В часовете на класа разговаряхме за пробле-
ма, като акцентът в различните класове беше 
различен според възрастта. Първокласниците 
разговаряха за различията помежду им и научи-
ха, че въпреки това всички имат равни права. Те 
се запознаха с част от детските права и израбо-
тиха свои класови правила за добри взаимоот-
ношения. Четвъртокласниците говориха за чув-
ствата и за това кои наши думи или постъпки ги 
провокират. Те се съгласиха, че думите понякога 
нараняват повече от физическия сблъсък. Раз-
браха също, че ими начини да изразяват своите 
отрицателни чувства по приемлив начин, който 
не вреди на никого. Учениците от седми клас се 
запознаха с измеренията на тормоза и после-
диците, които предизвиква. Акцент в дискусия-
та беше кибертормоза и тенденцията младите 
хора да използват анонимността в мрежата, за 
да причиняват вреда, да изпращат обидни думи 
или снимки на други деца, с което накърняват 
достойнството им. Вероятно си мислят, че това 

Ден на розовата фланелка
или Седмица срещу тормоза и насилието

тяхно поведение ще остане незабелязано от 
възрастните и е недоказуемо. Но то вече има 
своите последици – наранило е някого, наруши-
ло е доверието, развалило е приятелство.

Мили съученици, това, което провите, е ваш 
личен избор. Но вие носите за него и лична от-
говорност. Когато предприемате някакво дейст-
вие, първо помислете, дали искате същото да се 
случи на вас. Бъдете разумни и отговорни!
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Учениците от Училищния парламент

Момчетата и момичетата 
от нашето училище успешно 
преодоляха първия етап от 
Ученически игри 2017/2018 г. 
и се класираха за Областното 
първенство по хандбал.

Успех, деца!
 

Първи сме на състезанието 
по хандбал!

Галина Минева, Людмила Калофоридова – учители по ФВС
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Христа Христова Чакова е спечелила медал за отлично представяне в състезание по ски спуска-
не в Италия. Очакваме от нея още спортни заслуги. Браво, смело напред!

Боян Петров Щерев е участвал в математическото състезание ,,Многознайко“ - II кръг и е заел 
първо място, защото се е представил достойно и е показал завидни знания в областта на логиката. 

Очакваме още успехи, браво!
                                                     

Заслужават похвала

   Ели Петкова – класен ръководител на 2в клас
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,,Безопасна приказка” 

театрална постановка за четвъртокласници
Гледахме прекрасен куклен театър! В него се 

разказваше за баба Рожка и нейните двама вну-
ци Рожковците, които са толкова непослушни, 
че направо подлудяват баба си. Веднъж, когато 
Рожка излезе от къщата, малчуганите започнаха 
да правят бели. Първо им хрумна да си играят 
с кибритени клечки. Тогава обаче се появи г-жа 
Беда. Тя първо ги похвали за идеята, но после от 
малкото огънче стана пожар. Тогава  се прибра 
баба Рожка и се обади на 112.  Пожарникарите 
дойдоха бързо и ги свалиха с едно одеяло от по-
крива. След това загасиха пожара. 

Друг път баба им Рожка отиде при съседката 
Ваня и ги предупреди да не правят пакости.

Те направиха точно обратното – пуснаха во-
дата и тогава отново се появи г-жа Беда, която 
използва своята сила и наводни къщата. Пак 
Рожка спаси положението, като се обади на 112. 

Третата беда дойде пак от г-жа Беда , която 
предизвика земетресение, но и този път 112 им 
помогна.

В крайна сметка научих, че не трябва да си 
играя с неща, които могат да предизвикат нещо 
опасно.  А ако все пак това стане, трябва да се 
обадя на телефон 112.

Благодарим на актьорите за прекрасната по-
становка!

Дара Хаджийска, 4 а клас

,,Скъпа, Ани,
Вчера бях на чуден театър. Главният кукловод 

играеше една баба, която се грижеше за две не-
послушни деца. Те си измисляха игри с кибрит и 
с кранчето на чешмата. Най-лошото е , че от това 
произтичаха куп беди. Тогава идваше госпожа 
със същото име – Беда, която бе винаги красиво 
и ефирно облечена, но ги учеше на опасни неща. 
Всеки път ги спасяваше 112.

Научих, че често хората са неразумни и вър-
шат разни работи без да се замислят.  Съветвам 
те да гледаш и ти този театър. За мен това беше 
много важен урок.” 

      Диана Стоянова, 4в клас
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Виктория Стойнова – главен учител

Учениците от 4 а клас обичат  уроците, в кои-
то се прилагат интерактивни методи.

С голям интерес се ползва и „бягащата дик-
товка“. Отново децата работят в екип /6 групи 
по четирима/. За всеки екип има отделен цветен 
текст, който се нарязва, номерира се от 1 до 4  и 
се  залепва на различни места в класната стая. 
На капитаните се задават въпроси, свързани с 
изучавания материал по български език. Първи-
ят, който отговори вярно,  избира цвят. Така се 
разпределят всички текстове. Определя се по-
следователността на записването и диктовката 
започва. Всеки участник в отбора чете, диктува 

и записва част от текста. Накрая децата  го сгло-
бяват, следва проверка – правопис, оформяне 
на текста. В края на „бягащата диктовка“ всички 
са победители, защото успяват бързо да проче-
тат, запишат и правилно да оформят текста на 
своя отбор. Това носи на учениците увереност, 
удовлетворение и желание за нова диктовка. По 
този начин работата върху пунктуацията, право-
писа и възпроизвеждането на текст не е скучна 
и неприятна за децата. Тя е забавна, интересна, 
подобрява отношенията между членовете в от-
бора и е много полезна за учениците.

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Интересно, забавно и полезно
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,,Образ и отражение”
 тема по изобразително изкуство 

в 4 клас
Четвъртокласниците с удоволствие работят в часовете по изобразително изкуство. Темата за 

образ и отражение развихри детското въображение и доведе до появата на тези чудесни рисунки.
Браво, деца!

Виктория Стойнова – главен учител
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„Соколата” е резерват разположен в южната част 
на Малашевската планина, България. Обявен е за ре-
зерват с цел опазването на единствената за планината 
вековна гора от дървесния вид благун.

В миналото вековните гори от благун са обхваща-
ли цялата Малашевска планина. Намиращите се в „Со-
колата” често достигат до възраст от над 250 години.
На места се срещат групи или единични дървета от ви-
довете бук и зимен дъб. Горите от благун в резервата 
са останали чисти и са изградени изцяло от този вид.

Животинският свят на резервата „Соколата” е 
сравнително богат, въпреки малките му размери. От 
бозайниците се срещат дива свиня, сърна, лисица, 
вълк и див заек. Птичият свят също е богат. Установе-
ни са над 30 вида птици, гнездещи на територията на 
резервата.

БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Природен резерват ,,Конгура‘‘ 
Конгура е резерват разпо-

ложен в североизточната част 
на планината Беласица на те-
риторията на Област Благо-
евград. Резерватът се намира 
в землището на град Петрич 
и обхваща част от водосбора 
на река Луда Мара (Петричка 
река) на надморска височина 
от 600 до 1950 метра. Най-ви-
соката му точка е връх Конгур. 

 Включва бившия резерват 
„Скошник". Неговата цел е да 
се съхранят най-характерните 
за Беласица първични горски 
екосистеми от обикновен кестен и бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезва-
не растителни и животински видове.

„Конгура” има обща площ от 1310,8 хектара и буферна зона от 285 хектара. От 2007 година ре-
зерватът е включен в територията на природен парк „Беласица”. От научноприложна гледна точка 
с разнообразието и с уникалните си кестенови гори Конгура е сред десетте най-ценни резервата в 
България.

Природен резерват ,,Соколата‘‘  
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  Иван Ганев – учител по география

Мисли и отговори
Пред Николай и Атанас има по една дъска с написани естествени-

те числа от 1 до 20 включително. Всеки от тях изтрива произволни две 
числа и вместо тях написва число, равно на сбора им, намален с 2. На 
следващия ход операцията се повтаря и т. н., докато на дъската остане 
само едно число. Печели онзи, който е оставил по-голямо число. Ни-
колай първо е изтрил 1 и 2 и написал 1, а Атанас - 19 и 20 и написал 37. 
Николай или Атанас ще спечели играта оттук нататък при най-добри 
ходове? Отговорът да се обоснове.

М АТЕМ АТИК А, УРА!

Решение на задачата от миналия брой
В турнир по тенис участват 32 отбора и играят всеки срещу 

всеки. След първия кръг отпадат половината отбори. В следващия 
кръг отново играят всеки срещу всеки и отново отпадат полови-
ната.  Продължават по същата схема. Колко срещи са изиграни до 
излъчване на победителя?

В първия кръг (32.31):2 = 496 срещи, във втори (16.15):2 = 120 
срещи, в третия - (8.7):2 = 28, в четвърти (4.3):2 = 6 и в последния 
(пети) кръг 1 среща. Общо I срещи.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика
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Едва ли има човек, който да не говори с умиление за своята майка.Тя е човекът и мисълта, която 
първо нахлува в главата ни при всяко наше начинание.

Мама винаги ме мисли. Мисли за мен и моето добро. Макар и понякога да ми се струва строга, 
зная че е само и единствено,защото ме обича. Аз също я обичам. И то безусловно. Винаги когато 
съм щастлива, тъжна или уплашена, първото нещо, за което се сещам е мама. Мама и всичко нейно. 
Обичам топлото ѝ лице, меката коса, не винаги гладките, но все така нежни  ръце. Когато мисля за 
нея, си спомням само за хубавите ни моменти.

Всички обичат своята майка. Обичат човека, дарил ги с живот, същият човек, който прави жи-
вотът ни изпълнен с любов и умиление. Всяка майка е най-добрата за своето дете. Моята майка е 
най-добрата за мен!

                                                                               Велина Асенова, 6 д клас

Мама

Ръцете  на  мама
Не помня момента на раждането си. Не помня първия си вик, нито първата глътка въздух, която 

съм поела. Помня само това, че има един човек, който е с мен откакто се помня. Един човек, който 
ми дава цялата топлина от сърцето си, който ми дава опора , от която се нуждая. Две очи, които ме 
гледат искрено, и които са винаги загрижени! Един човек, готов да жертва себе си за мен, един чо-
век, който никога не би ме наранил. Това е мама!  Най-близкият приятел, който съм имала. Ръцете 
й винаги са готови да ме хванат, ако залитна, винаги да ме прегърнат, когато имам нужда от това.

Най-обичаните ръце са тези на мама. Свързвам ги  с майчината обич. С тях ме е поела за първи 
път, с тях ме е държала, докато правя първите си крачки!Колко пъти е бърсала сълзите ми, колко 
пъти ме е галила нежно с тях!Те са толкова мили и гальовни, колкото е сърцето й!      

Обичам те, мамо! Благодаря ти!         
                                                                                       Александра Канева, 6 д  клас

                                                                    Мама
Тя е мой ангел хранител и ме закриля от злините. Тя е готова на всичко, само за да съм добре. Тя 

е мой съветник и най-добър приятел. Никога няма да ме предаде или да се отрече от мен, защото 
ме е създала. 

Майката е най-чистото и свято нещо в живота на всеки човек. Без значение дали е гладна, дали 
е жадна, тя е готова да  даде и последния залък за детето си. Тя иска то да израсне умно и добро и 
затова понякога му се кара и го наказва. Майката дори е способна  на всичко, за да запази живота 
на най-ценното за нея - рожбата ѝ. Всяко едно нейно действие е в името на доброто на детето. Лю-
бовта, грижите и подкрепата се открояват всеки ден: когато внимателно те помилва сутрин рано, 
за да ставаш за училище; когато ти носи тежката раница; когато ти приготвя закуска, обяд и вечеря. 
Тя те е научила да ходиш  и да говориш. И колко още много неща…

Всичко това показва безкрайната ѝ обич, а в замяна не иска нищо освен почит и уважение.
                  Иван Балабанов, 6 б  клас 
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С песнички и стихчета най-малките ученици 
от ОУ „Алеко Константинов" посрещнаха  Баба 
Марта. Група третокласници, в пъстри национал-
ни носии, подготвиха специално за тях програ-
ма,  която създаде весело и непринудено настро- 
ение, както подобава за случая. Децата – актьо-
ри изпълниха великолепно своите роли, след 
което почерпиха Баба Марта с меденки, за да е 
блага като меда. Първолаците пък с удоволствие 
ни изпяха част от любимите си песни, с които ни 
върнаха поздрава. После се закичихме взаимно 
за здраве и късмет с мартеничките, изработени 
от какичките от клуб ,,Приятели на книгата”. И 
така – готови сме за пролетта!

 Празникът за  Баба Марта е желан и чакан 
всяка година от децата, затова и ние отсега си 
знаем, че догодина пак ще гостуваме там.

                            

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Баба Марта при децата от първи клас
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Елена Пенишева – библиотекар

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Разкази в картинки: 
Комиксите в България

/продължение от бр. 192/
През 90-те години много телевизионни герои 

се появяват и на страниците на комикси, изда-
вани от „Егмонт България” – Мики Маус (чието 
списание излиза и до днес), Семейство Флинт-
стоун, Том и Джери, Костенурките Нинджа и ре-
дица други. Популярните на запад супергерои 
също започват да се появяват и у нас – излизат 
няколко комикса по игралните филми за Батман, 
а издателства като „Кино Комикси” и „Топ Тийм” 
представят герои на Марвел като Спайдърмен 
(тогава преведен „Човека-Паяк”), Железния Чо-
век и Капитан Америка. 

Други фирми наблягат на комикси за по-въз-
растна аудитория като Споун. Уви, с изключение 
на издаваните от Егмонт, никое от тези списания 
не се задържа дълго на пазара.  

През 2004г. героите на Марвел се завръщат в 
няколко поредици за Спайдърмен, Х-Мен и От-
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РЕФЕРЕНДУМ

Здравко Генов - учител по англиийски език

мъстителите. „Спайдърмен: Класика от Марвел” 
има честта да бъде единствената супергеройска 
поредица, която да бъде издадена напълно –  
всички 20 броя излизат на български! Редом 
със супергероите стартират и приключения от 
световете на култови филмови поредици, като 
„Междузвездни войни” и „Планетата на майму-
ните”.   

В днешно време изборът на комикси у нас ос-
тава скромен, но има жанрово разнообразие – от 
истории за съвсем малките, до класически комик-
си за ценители и съвсем нови български проекти. 
А и само можем да гадаем колко от децата като 
вас рисуват свои собствени комикси дори в мо-
мента.

All Digital Week - 
Беседа за ученици

Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив, със съдействието на националния координатор - 
Фондация „Глобални библиотеки България”, се включва в „Цифровата седмица” с поредица от сре-
щи и демонстрации, една от които е на 21 март от 18.00 ч. в НБИВ – Беседа за ученици на теми: 

• Онлайн театър - забавно и увлекателно. Развива умения в следните насоки - актьорско май-
сторство, писане на сценарий, работа онлайн, създаване на 3Д модели/3Д среди, работа с capture 
screen software, видеомонтаж и др.

• Онлайн дебати - възможност за надграждане при участие в подобен клуб, развитие на умения 
за публично говорене/презентиране, развитие на умения за самоподготовка, анализ, подготовка на 
тези , аргументи и контрааргументи, взаимодействие в екип и с опоненти/.

• Включване в подготовката на онлайн социална игра - Втора Земя (Terra Secunda). Хипотетична 
ситуация - предстои колонизация на планета , която да стане 2 дом за човечеството. Задачата ни 
е да сътворим такива правила за новата човешка общност, които да позволят ускорено развитие в 
потенциално враждебна околна среда, и превъзмогване на настоящите недъзи на човешката циви-
лизация.

Лектор: Райчин Рачев - ИТ експерт     
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Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 

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.


