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РУБРИКИ:

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Лапбук, посветен 
на Деня на народните 

будители
Учениците от 2 в клас изработиха по групи лапбук, посветен 

на Деня на народните будители. Те се справиха със задачата да 
групират книжовници: Паисий Хилендарски, Софроний Врачан-
ски, д-р Петър Берон и борци за свободата на България: Васил 
Левски, Христо Ботев, Георги Раковски. Запознаха се със значе-
нието на думите революционер, чета, легия. Научиха, че за пър-
ви път Празникът на будителите е бил отбелязан в град Пловдив 
през 1909 година. 

Децата подариха изработени от тях проекти на своите съуче-
ници от вторите класове.

          Тодорка Тахчиева – класен ръководител
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Елена Пенишева – библиотекар

В навечерието на светлия празник 1 ноември –  
Денят на народните будители, учениците от ПИГ –  
4 клас имаха лекция на тема ,,Нашите будители”. 
Слушаха с особено внимание факти от живота и 

дейността на Иван Вазов, Христо Ботев, Георги 
Раковски,  Добри Чинтулов, Братя Миладинови и 
други познати и не толкова познати имена, запи-
сани със златни букви в нашата история.                                                                               

Нашите будители

Пътешественици са учениците от трети клас. 
Чрез интерактивните експозиции в „Подземните 
тайнства“ децата намериха отговори на въпро-
сите Кои са най-значимите палеонтологични на-
ходки я България и защо е важно да се познават 
динозаврите. Научиха повече за минералите и 
тяхната употреба в ежедневието. Геоложката 
секция на Музейко разкри какво предизвиква 
заметресенията и изригването на вулканите, ка-
къв е строежът на земната кора и живее ли ня-
кой под земята. Децата изследваха праисториче-
ската къща, римските терми и археологическите 

Вълнуващо пътешествие в Детски 
научен център МУЗЕЙКО
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съкровища. Обличаха средновековни дрехи и 
преживяваха  историческото развитие на хората.

„Изследвай своя свят“ е настоящият ни жи-
вот. Тук децата разбраха какви са системите, 
които поддържат живота в градовете. Научиха 
откъде идва водата в домовете и как се пречист-
ва тя. Как се регулира движението по улиците 
и какво работят архитектите. В секция „При-
рода“ се запознаха с птиците, които живеят в 
градовете,защо са важни дърветата и как виж-
дат животните.

Предизвикателство за любознателните  беше 
„ Кой създава бъдещето“. Учениците „отглежда-
ха“ растения в космическата оранжерия и нау-

чиха за храненето на Земята и в Космоса. Имаха 
възможност да разгледат метеорологична клет-
ка и да представят актуална прогноза за време-
то. Превръщаха енергии от един вид в друг  вид.

Музейко обогати знанията на учениците в 
ролята им на „откриватели“ и участници в раз-
лични мисии.

         Класни ръководители на трети клас
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Есенната екскурзия на учениците от четвър-
ти клас бе до Плиоценски център Дорково. Това 
е най- голямото палеонтологично находище на 
Балканите  и втората най-значима експозиция в 
Европа, чрез която се маркира началото на пли-
оценската геоложка епоха в Източна Европа. В 
центъра на експозиционната зала, около скулпту-
рата на овернски мастодонт, учениците с интерес 
изслушаха беседа за живота по тези места преди 
хиляди години. Прекрасната есенна природа, иг-
рите, веселото настроение превърнаха екскурзи-
ята в едно вълнуващо преживяване.

Четвъртокласниците на екскурзия 
в Плиоценски парк – с. Дорково

Класни ръководители четвърти клас
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Класни ръководители – 1 клас 

В Седмицата на четенето, в петък,  ученици-
те от 1 клас имаха истински празник! При децата 
дойдоха специални гости – част от техните май-
ки, които имаха важна мисия – да прочетат на 
мъниците едни от любимите си приказки. 

В 1а клас г-жа Анастасия Накова и г-жа Стоян-
ка Дзанева омаяха малките ученици с приказки-
те за златната рибка, за глупавия цар, който ходи 
гол, за умната дъщеря на селянина, която успява 

Национална седмица на четенето

Мама чете най-хубаво!
да победи в спора и да спечели конче и кесия 
жълтици за своя баща. Двете майки с много на-
строение и желание пресъздадоха различните 
чувства в историите, грабнаха вниманието на 
децата и ги запалиха да прочетат и останалите 
приказки от тези книжки.

В 1б клас седем от майките четоха на деца-
та, по групи, любими детски приказки. Малките 
ученици  рисуваха любими герои и разказаха на 
останалите групи своята приказка. Така за един 
час всички научиха седем приказки, пресъздаде-
ни от техните другарчета. 

В 1в клас г-жа Капон прочете на децата свои 
любими стихове, учениците поздравиха гостите 
си с драматизация на приказка.

И на празник – като на празник! За малките и 
ученолюбиви деца имаше подаръци – книжки с 
приказки, шоколади, бонбони, вкусни питки!

Благодарим, мили майки, направихте чуде-
сен празник за децата! Показахте им магията на 
книгата и запалихте желанието им да четат!

22-26 октомври, 2018 г.
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Една от идеите, посветени на Седмицата на 
четенето, бе деца от втори клас да четат при-
казки на първокласниците. С помощта на свои-
те учителки, учениците Никол Николова, Дамян 
Йондров, Ясен Топузлиев и Алекс Христов избра-
ха приказки, разпределиха се по класове и чете-
нето започна!

И четиримата четци показаха на малките 
деца, че обичат българския език, могат да четат 
изразително и много забавно, затова получиха 
заслужени аплодисменти от първокласниците. 
Те също ги поздравиха със стихове и песни.

Браво, деца! Благодарим за чудесните при-
казки, които прочетохте на 1 клас!

Второкласници четат 
на първокласници

Учениците от ПИГ- 2клас имаха удоволствие-
то да се забавляват  с римуваната приказка „Рож-
ден ден в гората”, където виртуално на гости им 
бяха Ежко Бежко, Свраката, Мечето, Мецана, 
Бръмбарчето, Бухльо и още много други. Трите 
групи -,,Алиса”, ,,Лиско” и ,,Пинокио” се справи-
ха отлично с всички въпроси, които сами тряб-
ваше да изтеглят, след което да запишат техните 
отговори. Най-трудни от тях бяха ,,Какво имало 
на трапезата на гостите?” и ,,Избройте герои-
те от приказката”, които изискваха максимална 
концентрация и бързина на действие. Радващо 
беше и това, че децата показаха добра екипна 
работа, както и ориентиране в правилата на иг-
рата. 

Така Седмицата на четенето им донесе мно-
го ползи и желание  да се включват в нея и през 
следващите й издания.

                                                            

Класни ръководители – 2 клас 

Литературна игра ,,Прочети ми 
приказка” с ПИГ - 2 клас
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     Елена Пенишева – библиотекар
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Илюстрации на любими приказки 
в Седмицата на четенето – 3 клас

Класни ръководители – 3 клас

Дядо и ряпа - Александра Кисьова, 3 г клас Иван Кръстев, 3 б клас

Дядо и ряпа - Християн Щерев, 3 а клас Дядо вади ряпа, Алек панайотов, 3 г клас

Дядо и ряпа - Даня Джасвани, 3 а клас Дядо вади ряпа, Иви, 3 г клас

Ани, 3 а клас Ани Кръстева, 3 б клас
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Класни ръководители на 4 клас

В седмицата на четенето четвъртокласници-
те участваха с инициативата „Маратон на чете-
нето“. На всички ученици беше раздаден текст 
от книгата на Елин Пелин „Ян Бибиян на Луна-
та“. Всеки трябваше да следи текста и да про-
дължи, когато чрез жребий учител казваше име-
то му. Обявено беше състезание в кой клас ще 
има най-много „маратонци“. Състезанието беше 
много оспорвано, но... нямаше победител, за-
щото всички ученици показаха отлична четивна 
техника и концентрация по време на маратона. 
Участниците си обещаха пак да участват в подоб-
на инициатива.

Маратон на четенето в 4 клас
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Интересна и необикновена беше инициати-
вата на учениците от 5 кл. по повод Седмицата 
на четенето. За целта те използваха забавната 
колекция от рисунки на Лукас Левитан, фотограф 
и кукловод.  Задачата им беше по предложените 

творби да съчинят текст и заглавие, които после 
да обединят в едно произведение. Получи се за-
бавна и развиваща въображението и езика игра, 
която зареди с позитивни емоции всички участ-
ници в нея.

Колекция от рисунки 
на Лукас Левитан

Роза Зафирова – учител по БЕЛ 5 кл, Елена Пенишева – библиотекар

В Седмицата на четенето шестокласниците 
проведоха конкурс за най-добро и изразително 
четене. Те посветиха този час на откъси от лю-
бими приключенски романи. Най-предпочитан 

беше романът ,,Моето семейство и други жи-
вотни” на английския писател Джералд Даръл. С 
удоволствие и радост четоха за Джери и негово-
то обучение на остров Корфу.                                          

Откъси от любими 
приключенски романи

Нели Велева – учител по БЕЛ в 6 клас

В Седмицата на четенето учениците от сед-
мите класове се запознаха с темата за култур-
ното наследство на България и в частност на  
гр. Пловдив. Започнаха с това, че 2018-та  е ев-
ропейска година на културното наследство и то е 
навсякъде около нас – в градовете, в пейзажите, 
в археологическите обекти. В България можем 
да го видим не само там, но и в литературата, 
изкуството, занаятчийските умения, кулинария-
та, песните и приказките, празниците. Информи-
раха,  че европейската година включва  инициа-
тиви и прояви на всяко едно равнище.  Изброиха 
част от календара на събитията в пловдивските 
културни институции и основна информация за 
самите тях – НБ,,И. Вазов”, Драматичен театър 
,,Н.О.Масалитинов”, Държавен куклен театър, 
Пловдивската опера, Ансамбъл ,,Тракия”, Дру-
жество на пловдивските писатели и др. Всички 

те бяха показани в презентация, специално под-
готвена за тези часове. 

Стана въпрос и за обектите на световното на-
следство в България – материални и нематери-
ални, както и за добрите практики за опазването 
им.

Културното наследство на България
Четене с презентация – 7 клас
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,,Моят любим герой” – 
проекти – 7 клас

Силвия Милева – учител БЕЛ в 7 клас

Класни ръководители на 7 клас, Елена Пенишева – библиотекар

Александра Канева, Мария Дюлгерян, 7 д кл Мария Нищелкова, Синди Димитрова, 7 в кл.

В часа по история и цивилизации ние – Луи-
за, Наталия, Александра и Елизабет от 7 д клас, 
представихме две презентации по новата тема –  
„Светът на българите през Възраждането“. За-
познахме класа с развитието на образование-
то и архитектурата през периода, както и про-
мените в традициите през ХVIII-ХIХ век. 

За да съберем материали за нашия про-
ект ние посетихме Етнографския музей и 

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

„Светът на българите през Възраждането“



12

Луиза Нарджиян и Наталия Желева, 7 д

къщата-музей Христо Г. Данов. Направихме 
много снимки, след това заедно сглобихме 
събраните материали. Подготвихме и раз-
лични въпроси към класа, чийто отговор 
трябваше да открият в представената от нас 
презентация. Беше забавно и полезно пре-
живяване!

Есента е сезонът, в който птиците отлитат на 
юг, а природата се обагря в красиви цветове. Уче-
ниците от трети клас се опитаха да уловят тази 
есенна магия и да я покажат в своите работи, 
които направиха в часовете по занимания по ин-
тереси. Децата изработиха от хартия лястовици,  
чанти с природни мотиви. Учениците оцветяваха 
есенни листа и мандали, работиха с природни 
материали и много се забавляваха.

Есен
„Есента е втора пролет, защото тогава 
всяко листо е цвете"- Албер Камю
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    Величка Филева – начален учител

В проекта на тема ,,Едноклетъчните органи-
зми в кръговрата на веществата” целта ни беше 
да информираме съучениците си как бактериите 
в участват кръговрата на веществата като про-
дуценти, редуценти и консументи. Показахме 
представителите на колониалните организми и 
схемата на тяхната хранителна верига.

Мария Нищелкова, 
Синди Димитрова, 7 в клас

С проета ,,Цианобактериите подпомагат ди-
шането” информираме за тяхното разнообразие  
и за това колко са важни за създаването на кис-
лорода. Подбрахме и много интересни снимки.

Тереза Келбечева, 
Ивайла Запрянова, 7 в клас

,,Едноклетъчните организми 
в кръговрата на веществата”-Проект 
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,,Архебактерии - най-голямата група органи-
зми /едноклетъчни/”. Оцеляват при изключително 
неблагоприятни условия – гейзери, вулкани и т.н. 

                    Михаил Стоев, 
Георги Тетимов, 7 г клас

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

 Иванка Динева – начален учител

Мисли и решавай
 Има сто бивола и сто връзки сено. 
      Всеки прав бивол изяжда пет връзки. 
      Всеки легнал бивол изяжда три връзки. 
   Три стари бивола заедно изяждат една връзка. 
     Колко са правите, легналите и старите биволи?

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Мечето Падингтън, любимият на поколения деца 
герой на Майкъл Бонд, чества своя 60-ти рожден ден 
на 13-ти октомври 2018 г.

От първата си поява досега, Падингтън се превръ-
ща в културна икона в родната си Великобритания – 
герой е в над 20 романа за деца (и възрастни), куклен 
сериал, анимационна поредица и дори два високо-
бюджетни игрални филма (вторият, от които излезе 
преди година). Ликът му краси безброй продукти, а на 
гара Падингтън (на която е кръстен) в Лондон, дори 
има бронзова статуя на мечето. 

Мечето Падингтън чества 
юбилей!



 Здравко Генов – учител по английски език
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Книгите за Падингтън, продали повече от 35 
милиона екземпляра по цял свят, включително 
и в България, разказват за смешните, но често 
и поучителни, подвизи на малко мече от Тъмно 
Перу, което се учи да живее сред хората в Лон-
дон като най-новия член на семейство Браун. Въ-

преки, че Майкъл Бонд умира през 2017 г, на 91 
години, наследството, което оставя под формата 
на книгите за Падингтън е истинско национално 
съкровище за Великобритания и ще продължава 
да радва и идните поколения!

                                              

  Нека  x  е броят на правите биволи, y броят на легналите биволи и  
z броят на старите биволи. Тогава

     x + y + z = 100;
     5x + 3y + z/3 = 100;
y = 25 - 7x/4.
Понеже x и y са естествени числа, това уравнение е изпълнено 

само за x = 0,4, 8, 12. Така получаваме следните четири решения, да-
дени в таблицата:

x y z

0 25 75

4 18 78

8 11 81

12 4 84

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата

 Иванка Динева – начален учител

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” – ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

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


