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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ОУ „Алеко Константинов” 
участва в състезанието 

Spelling Bee 

Христо Николаев Колев се класира на пър-
во място в училищния кръг на Третото нацио-
налното състезание по правопис на английски 
език Sреlling Bее, което се проведе на 20 март 
в ОУ „Алеко Константинов”, град Пловдив, 
област Пловдив. Христо Николаев Колев спе-
лува правилно думата „соmmittее” и победи 
Станислав Кирилов Киров, който се класира 
на второ място. И двамата ученици се класират 
за регионалното състезание, което ще се про-
веде на 20 април в град Пловдив. Националният 
кръг на състезанието ще се проведе на 11 май в 
хотел Хилтън в София.
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Sреlling Bее е традиционно американско 
състезание, в което състезателите спелуват (от 
англ. sреlling), т. е. произнасят буква по буква 
различни думи на английски език. Над 5500 уче-
ници на възраст от 9 до 14 години се състеза-
ваха в 236 училища в страната през седмицата 
от 18 до 23 март 2013 г. Участниците се подгот-
вяха по предварително изготвен списък от 500 
думи още от началото на месец декември. 

Целта на състезанието е да по-
виши интереса на учениците към 
изучаването на английски език и да 
подобри знанията им чрез забавни 
и интерактивни инициативи. B Бъл-
гария състезанието се провежда 
за първи път през 2011 г. по идея 
на доброволци от Корпус на мира. 
Победител в миналогодишното със-
тезание е дванадесетгодишният Ру-
мен Стефанов Димитров от СОУПНЕ 
„Фридрих Шилер”, гр. Русе.

Състезанието се организира от 
Фондация “Корпус за образование 

и развитие - КОРПлюС” в партньорство с Кор-
пус на мира на САЩ в България. То се осъ-
ществява с финансовата подкрепа на Фонда-
ция „Америка за България” и под патронажа на 
Министерството на образованието, младежта и 
науката и Посолството на САЩ.

Развитието на състезанието може да следите 
на www.sреllingbее-bg.соm и на страницата във 
Fасеbооk/ Bulgаriаn Nаtiоnаl Еnglish Sреlling Bее.

КОРПлюС - Неправителствена организа-
ция, създадена като приемник на Корпус на 
мира с основна цел да запази, продължи и 
развие някои от най-успешните проекти на 
доброволците от Корпус на мира България. 
Организацията ще използва дългогодиш-
ния опит, знания и материали, създадени 
през 20 години на работа на доброволците 
в България и ще насочи усилията си към 
разнообразяване и подобряване на обуче-
нието по английски език, обогатяване на 
професионалните и социални умения на 
личности, организации и общности и на-
сърчаване развитието на лидерски умения 
сред младежта.

Корпус на мира на САЩ - Независима 
правителствена агенция на САЩ, създаде-
на през 1961 година от президента Джон 
Кенеди. От 1960 година повече от 187 000 
души са служили в 139 държави. Целите 
на Корпус на мира са да подпомага устой-
чивото развитие на местните общности на 
страната-домакин, както и да допринася за 
установяване на взаимно разбирателство и 

приятелство между американския народ и 
народите по света, където служат добро-
волци от Корпус на мира. През последните 
20 години в България са служили повече от 
1100 доброволци  в партньорство с българ-
ски организации в областта на образовани-
ето, младежкото и местното организацион-
но развитие.

Фондация „Америка за България” - 
Фондация „Америка за България” подпо-
мага израстването и укрепването на дина-
мична пазарна икономика и демократично 
общество в България и подкрепя страната 
в постигане на пълния  потенциал на успеш-
на и модерна европейска нация. Основана 
през 2008 година, Фондацията е наследник 
на Българо-американския инвестиционен 
фонд, създаден от Правителството на САЩ 
чрез Американската агенция за междуна-
родно развитие. Грантовете, които Фон-
дация „Америка за България” предоставя, 
продължават отношенията на доброжела-
телство и приятелство между народите на 
САЩ и България.
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НИЕ ВЕЧЕ СМЕ 
ГРАМОТНИ

Първокласниците вече се сбогуваха със своето Бук-
варче и посрещнаха Читанката.

За да споделят радостта си, че ,,вече са грамотни“, 
поканиха най-обичаните си хора на тържество в Кукления 
театър. Там показаха колко много знаят за звуковете и 
буквите. На сцената редиха думи и изречения. Със знания-
та, които показаха, успяха да помогнат на видърчето Чарли 
да научи буквите и да чете. Заедно със симпатичния герой 
от пиесата много се забавляваха. С голямо желание му по-
могнаха да подреди приказките от ,,Приказна бъркотия“.

С бурни аплодисменти гостите подкрепяха ентусиа-
зираните първокласници. Родителите поздравиха мал-
ките ученици с успехите и им пожелаха ,,На добър път в 
необятния свят на знанието“.

  Класни ръководители на 1а, 1б, 1в, 1г
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Световен ден на водата 
и учениците от 2в клас

На 22.03. учениците от 2в клас посети-
ха Басейнова Дирекция за Управление на 
Bодите - гр. Пловдив и участваха в открит 
урок по повод Световния ден на водата.

Децата, разпределени по групи, участ-
ваха в игри, запознаха се с източниците на 
замърсяване на водата, с начините за ней-
ното опазване, рисуваха и показаха отлични 
знания по темата.

Учениците изразиха желание и готов-
ност да се включат отново в организиране-
то на такъв вид занятие.

Гергана Стоицова – 
класен ръководител на 2в клас

Национален кръг на олимпиада
по руски език

На 23 март 2013 г. гр. Дупница тържествено 
посрещна гости от 29 града от цяла България 
- участниците в националния кръг на Олимпиа-
дата по руски език. Над 150 са учениците, ус-
пешно преминали нелекия областен кръг, кои-
то пристигнаха в Дупница да премерят сили в 
престижното състезание. 

От нашето училище класираните ученици 
бяха Мария Михова от 5-а клас и Ангел Тети-
мов от 6-а клас. Предстоеше им да се преборят 
в група А-I с 32 участници от гр. София, Bарна, 
Горна Оряховица, Кюстендил, Шумен, Бургас. 

Домакин на Националната олимпиада беше 
СОУ „Св. Паисий Хилендарски”.

За участниците беше подготвена богата 
културна програма. Учениците видяха много от 
забележителностите на Дупница - парк „Рила”, 

Етнографския музей, Старата джамия с експо-
зицията, посветена на 3 март, а също така при-
състваха на откриването на изложбата „Цвят 
и форма” в сградата на бившия турски конак. 
Културната програма за гостите продължи с 
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Областно първенство 
по хандбал

прекрасен концерт, подготвен от учениците от 
различни училища на града. А вечерта завърши 
с официална вечеря, на която участниците по-
лучиха възможността да се запознаят помежду 
си и да завържат нови приятелства.

Състезателният ден на 24 март премина с 
много вълнения, но учениците от нашето учи-

лище се справиха с предложените задачи от-
лично.

Поздравяваме Мария Михова и Ангел Тети-
мов с достойно представяне на Националната 
олимпиада по руски език и им пожелаваме още 
много успехи в бъдещите състезания!

Мария Николова – учител по руски език

На областното пър-
венство по хандбал 
нашите ученици прео-
доляха поредното пре-
пятствие. Отборите и на 
момичетата и на мом-
четата след оспорвани-
те мачове се класираха 
за следващия етап - зо-
налното първенство в 
Панагюрище.

Желаем им успех!

съобщение
Националният кръг на олим-

пиадата по химия и опазване на 
околната среда ще се проведе 
от 28 до 30 март 2013 година в 
гр. Бургас.

Националната комисия за 
провеждане на олимпиадата 
с председател доц.д-р Христо 
Чанев от СУ “Климент Охрид-
ски” допуска до участие:
Преслава Белякова от 7а клас 
и Bасил Димитров от 7в клас.

УСПЕХ!
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Извънкласна дейност

ПредставителНа изява На студио 
„МузикалеН театър”

На 22.03.2013 г. се проведе представител-
на изява на учениците от студио „Музикален 
театър” по проект „Успех“, които със стихо-
ве и песни поздравиха гостите с пролетните 
празници. На фона на красивите декори с 
много настроение и артистичност бяха пред-
ставени сцени от мюзикъла „Буратино“.

Нина Димитрова – учител по музика, 
ръководител на студио „Музикален 
театър” по проект „Успех

С Ъ Н
Когато бях по-малка, много често сънувах през нощта. Представях си 

разни случки и те веднага изплуваха пред очите ми като филм. Обикно-
вено в сънищата ми имаше хубави неща, но веднага щом се събуждах, 
забравях какво точно съм сънувала.

Но този път беше различно. Запомних всичко в детайли. И така, за-
почнах да се унасям и... Изведнъж се събудих в някаква хотелска стая в 

/разказ/
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неизвестен град и неизвестна местност. Там бяха мама и татко. Те 
 все още спяха и не исках да ги будя, затова им оставих бележка, че
   излизам да се поразходя навън.

Разхождах си се, но след малко спрях, защото видях една чудесно 
украсена външна врата. Докато я гледах, като че ли от нищото се появи 
едно голямо куче и започна да лае по мен. Уплаших се и хукнах да бягам, 
но някак си животното се измъкна от дворчето си и ме подгони. Тичах с 
всичка сила, без да знам накъде отивам. Пред мен се изпречи голям ка-
менен блок. Не можех да спра да бягам, защото се бях засилила толкова 
много, че щях да се блъсна в него. Затова реших да си опитам късмета и 
скочих... но уви - след като стъпих на блока, пред мен се откри стръмен 
склон. Кучето идваше зад мен и аз нямах избор. Скочих... Първоначално 
започнах да падам надолу, но после се издигнах и полетях, а преследва-
чът ми остана отзад. Огледах се наоколо - пред мен се разкри прекрасна 
гледка. Горите бяха оцветени в най-прекрасните нюанси на зеленото, а 
небето беше толкова чисто, че не можех да откъсна очи от него. Извед-
нъж се сетих за мама и татко. Обърнах се назад и полетях към хотела. 
Отгоре се виждаше всичко и аз лесно го намерих. След малко усетих, 
че силите ми намаляват и започнах да се спускам надолу. Безпомощна 
крещях, но не спирах да падам, колкото и близо до земята да бях.

Bнезапно отворих очи... Отново бях в детската си стая, в мекото си и 
удобно легло с плюшените си играчки. Помислих малко и си казах наум: 
„Как ми се искаше това да е истинска история”. Bсе още разказвам 
тази история на приятелите си и всеки път им се ще и те да са 
били с мен в този момент.
   Бояна Рашкова – 5а клас

Лилия Асенова – 3а клас

Петър Апостолов – 3а клас
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Теодор Давчев – 3а клас

Иван Балабанов – 1б клас

Иван Балабанов – 1б клас

Виктория Христова – 3а клас

Георги Стойчев – 3а клас
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Антон Раев – 3а клас

Божидар Кръстев – 3а клас

Константин Витковски – 3а клас

Мирослав Бочев – 1б клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Празник 
в училищната 

библиотека
На 26 март се проведе 

тържество, на което пър-
вокласниците официално 
бяха приети за читатели 
на библиотеката. 

Момичетата от клуб 
„Приятели на книгата” - 
Анжелина Димитрова, Bе-
селина Стоименова, Дара 
Георгиева, Габриела Ча-
парова, Кристиана Казан-
джиева и Илиана Тонева 
се превъплътиха в приказ-
ни герои и въведоха деца-
та в света на книгите. Тър-
жеството премина в песни 
и смях и всички искрено 
се забавляваха.

След като се убедиха 
колко е важно да ценят 
и пазят книгите грижли-
во, децата се запознаха с 
правилата за ползване на 
библиотеката и всеки по-
лучи своята първа книжка, 
вписана в читателската му 
карта. 

Ина Банджакова – 
библиотекар
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B Англия 1 ап-
рил е Ден на всич-
ки глупци. От по-
лунощ до 12 часа 
на обяд на 1 април 
всеки можел да се 
шегува, надсмива, 
разиграва своите 
приятели и познати. Този, който се хване на въ-
дицата, посрещали със смях и викове: “Априлски 
глупак!” Една от най-големите първоаприлски 
лъжи, за която още се помни, станала в Лондон 
през 1860 г., когато няколко стотици английски 
джентълмени и лейди получили покани да оти-
дат на “ежегодната тържествена церемония по 
измиването на белите лъвове, която ще се със-
тои в Тауър в 11 часа сутринта на 1 април”.

Bъв Финландия денят на ше-
гата и лъжата е градски обичай, 
но се е разпространил и сред 
селяните, попивайки самобит-
ния хумор на селските ергени. 
Свързан е със стария селски 
обичай да пращат децата да из-
пълняват шеговити поръчения по 
време на сериозна селска рабо-

та - когато се мели зърното, колят животните. 
Пращали децата до съседния двор да вземат 

несъществуващ инструмент - стъклени ножици, 
ъгломер за тор. Съседите уж си “спомняли”, че 
са дали инструмента на друг, и детето тръгвало 
към следващия двор. 

B Германия и Австрия смятат 1 април за 
нещастен ден, а хората, родени на този ден 
за хора без късмет. Според преданието в този 
ден бил роден Юда - предателят и именно на 
1 април сатаната бил низвергнат от небето. B 
селата не работели, не започвали нови неща, 
не пускали домашните животни навън. Bъзраст-
ните и децата се лъжели взаимно, пращайки се 
да изпълняват неизпълними заръки (например, 
да купят от аптеката мас от комар).

B древността 1 април отбелязвали само 
ирландците. Дедите ни забелязали, че април 
е непостоянен, времето е колебливо и често 
се мени. B желанието си за веселие нарекли 
първият му ден - ден на лъжата, закачката и 
хумора. Мнозина „ще се хванат”, когато някой 
хитрец ги изпрати за “зелен хайвер”, но такава 
е традицията. На почит са остроумните, досет-
ливите, веселите. Чу-
домир обичал да каз-
ва: “Най-празният от 
нашите дни е този, в 
който не сме се за-
смели нито веднъж”.

РОДОЛЮБИЕ

Зорка Христова – начален учител, по материали от интернет

1 април - Ден на хумора
Ден на хумора или Ден 

на всички глупци. Мнозина 
обичат да се шегуват, да се 
посмеят или да разиграят 
някого, но един ден в го-

дината с това се занимават абсолютно всички. 
Има няколко версии за това, защо този ден е 1 
април. Едни смятат, че празникът е тръгнал от 
Древен Рим, където в средата на февруари (а 
не в началото на април) празнували празника 
на Глупците. Друга версия пък твърди, че този 
празник го дължим на неаполитанския крал 

Монтерей, на когото поднесли по случай спи-
рането на земетресението, риба. След година 
владетелят поискал точно същата риба. Такава 
обаче не намерили и готвачът приготвил друга, 
която много приличала 
на предишната. И макар 
че кралят познал подмя-
ната, той не се разгневил, 
а дори се развеселил. От-
тогава станало обичайно 
на 1 април да се пускат 
шеги и лъжи.

B различните страни Денят 
на смеха носи своя национа-
лен колорит. Bъв Франция на-
ричали този обичай “априлска 
риба”. Произходът му се свърз-
ва с времето на Карл IХ, който 

през 1564 г. издал ордонанс, предписващ да се 
пренесе началото на годината от 1 януари на 

1 април. На следващата година много от пода-
ниците на краля изпратили на своите приятели 
новогодишни поздравления и подаръци през ап-
рил - в знак на протест, или оставайки верни на 
традицията. Слънцето тогава се намирало в съз-
вездието Риби и французите сметнали, че наи-
менованието “априлска риба” е напълно достой-
но за подобни шеги. Традицията още е жива.
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

POPULAR SPRING POEMS FOR KIDS 

Spring, Almost

The sunshine gleams so bright and warm, 
The sky is blue and clear. 
I run outdoors without a coat, 
And spring is almost here. 

Then before I know it, 
Small clouds have blown together, 
Till the sun just can't get through them, 
And again, it's mitten weather. 

Spring
(to the tune of "Twinkle, Twinkle, Little Star") 

Spring, spring is coming soon, 
Grass is green and flowers bloom, 
Birds returning from the south, 
Bees are buzzing all about, 
Leaves are buddign everywhere, 
Spring, spring is finally here!

March

March is an in between month, 
When wintry winds are high. 
But milder days remind us all, 
Spring's coming by and by. 

Winds Of March

Winds of March, we welcome you, 
There is work for you to do. 
Work and play and blow all day, 
Blow the winter cold away.  

March

Never mind March, we know 
You're not really mad 
Or angry or bad. 
You're only blowing the winter away 
To get the world ready 
For April and May.

POPULAR SPRING POEMS FOR KIDS
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Ангелина Велева – учител по английски език,
по материали от интернет

Making Kites

The winds of March begin to blow, 
And it is time for kites, you know. 
Here's the way I make my kite, 
Watch and help me do it right. 
I cross two sticks so thin and long, 
Tied together good and strong. 
A string I fasten to each end, 
And across the middle to make it bend. 
I measure and cut the paper straight, 
And glue along the edge and wait. 
A ball of string to hold my kite, 
When it sails almost out of sight. 
And here's my kite all ready to go, 
Please March wind begin to blow!

Springtime

A small green frog 
On a big brown log; 
A black and yellow bee 
In a little green tree; 
A red and yellow snake 
By a blue-green lake, 
All sat and listened 
To red bird sing, 
"Wake up, everybody, 
It's spring! It's spring!"  

Spring is Here

Spring is here, 
In the air, 
You can smell it coming, 
On the trees, 
Leaves are green, 
Caterpillars sunning. 

Birds are back, 
Grass is out, 
Busy bees are humming, 
On the trees, 
Leaves are green, 
Caterpillars sunning. 

Who Has Seen the Wind?

Who has seen the wind? 
Neither I nor you; 
But when the leaves hang trembling 
The wind is passing through. 

Who has seen the wind? 
Neither you nor I; 
But when the trees bow down their heads 
The wind is passing by. 
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ШАХМАТ

Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб

белите НА ХОД 
ПЕЧЕЛЯТ

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Акваристика 2
Или изкуството да се отглеждат рибки

Отговор на задачата от бр. 77:
1.Dс7
1-0

От няколко години, не само у нас, но и по 
света стават все по-популярни соленоводните 
аквариуми - нов етап от развитието на аква-
ристиката, станал възможен благодарение на 
новите технологии. Използваната сол, която 
превръща сладката вода в морска, е синтетич-
на. B нея се съдържат всички вещества, които ги 

има и в морската сол. Добавят се и специални 
бактериални култури, и след като се обработва 
в продължение на няколко дни, тя е готова да 
приеме своите океански обитатели. Процесът 
не е много лесен, но е достъпен за всеки. B 
солената вода се развъждат рифообразуващи 
корали и рифови обитатели.

Популярно име: Fаlsе Реrсulа Сlоwnfish (Риба клоун)
Научно име: Аmрhiрriоn осеllаris
Размер: 6,5 - 7,5 см.
Естествени местообитания: анемонии, кожени 
корали.

Популярно име: Оrсhid Dоttуbасk (Лилава орхидея)
Научно име: Рsеudосhrоmis fridmаni

Размер: 5 - 7,5 см.
Произход: Червено море

Естествени местообитания: 
дълбочина от 1м. до 60 м., малки дупки 

или пещери на вертикални скали.
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МУЗИКАЛЕН СВЯТ

БОрис КАрАдимчев нА 80 гОдини

Весела Русева – начален учител, 
по материали от интернет

Популярно име: Lуrеtаil Аnthiаs (Лиров антиас)
Научно име: Рsеudаnthiаs squаmiрinnis
Размер: мъжките достигат най-малко 13 см., 
а женските са по-дребни.
Естествени местообитания: корали. 

Борис Карадимчев е известен български 
съвременен композитор. Роден е на 30 март 
1933 г. в град Ямбол. Завършва две специал-
ности в Софийската музикална академия - ди-
рижиране при проф. Ас. Димитров и компози-
ция при проф. П. Bладигеров.

През годините работи в Българска концер-
тна дирекция като отговорен редактор в БНТ, 
преподава в Средно сержантско военно музи-
кално училище, в Естрадния отдел на Българ-
ска Държавна консерватория. Професор е по 
музика в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

Пише произведения в различни музикал-
ни жанрове. Създал е симфонични и камерни 
произведения: концерт за валдхорна и оркес-
тър, „Хумореска”, „Бароков концерт” по теми 
от песни на „Бийтълс” (1994 г.), Струнен квар-
тет; Рондо за кларинет и пиано; Три пиеси за 
кларинет; Bиртуозни вариации за соло цигулка; 
Прелюд и фуга за контрабас и пиано, “Фанта-
зия сантинг за цигулка и оркестър” и др.

Голяма популярност има неговата филмо-
ва музика. B опусите му откриваме музика към 
повече от 100 анимационни и 40 игрални фил-

ма като: “Сватбите на Йоан Асен”, “Момчето си 
отива”, “Селянинът с колелото”, “Матриархат”, 
“Оркестър без име” и др.

През 50-те години са първите му опити в по-
пулярната музика, когато работи с “Джаза на 
младите”. През 60-те години започва да пише 
песни, първата е “Аз оставам при морето” (изпъл-
нена от Емил Димитров). Той е един от първите 
композитори, които подават ръка на бийт-гру-
пите от края на 60-те : “Щурците”, “Сребърните 
гривни” и др. Песента му “Бяла тишина” печели 
първа награда на фестивала “Златният Орфей” 
(1967) и се превръща в евъргрийн. B края на 
70-те и през 80-те години особено плодотворно 
е сътрудничеството му с групата “Тангра”. Сред 
най-популярните песни от 90-те са: “Bремето е 
наше”, “Отново е Коледа”, “Рождество”. Някои 
от песните написани за наши известни естрадни 
изпълнители, като „Бяла тишина”, “Хора и ули-
ци”, “Нашият град” и др., продължават да звучат 
и днес в националния ефир.

Тясна е връзката му с детската и забавна 
песен. Децата с удоволствие и радост изпълня-
ват неговите песни.
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РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни на всиЧки, 
родени през тази седмица 

с пожелание за здраве и късмет.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

От 1978 е художествен ръководител на Дет-
ска вокална група “Пим-пам”, за която пише 
десетки детски песни, добили широка популяр-
ност. Bече 30 години „Пим-Пам” популяризира 
естествената, неповторимата, очарователната 
детска интерпретация на песни в различни сти-
лове и жанрове. Децата в състава са на възраст 
от 4 до 14 години. Изкуството на „Пим-Пам” 
съчетава музика, танц и театър. И всичко това 

благодарение на безупречния труд и любов към 
децата на Борис Карадимчев.

Носител е на редица награди: Сочи (1967), 
фестивала “Златният Орфей” (1967, 77, 79; на-
града за цялостно творчество, 1997) и др.

Нека му пожелаем още дълги години здраве 
и творческо дръзновение!

Нина Димитрова – учител по музика, 
по материали от интернет


