
1

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов” Бр. 95, година 5, 23 декември 2013 г.

РУБРИКИ:

Училищен живот 
Отг. Здравка Петрова

Детско творчество
Отг. Виктория Стойнова 

Силвия Милева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Елена Пенишева

Езикова страница
Отг. Ангелина Велева

Екология
Отг. Гергана Стоицова

Забавна страница
Отг. Весела Русева

Шахмат
Отг. Димитър Илчев

Училищно  
настоятелство Карнеги
Отг. Гергана Стоицова

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

                                        

        Бяла зима – звън в тишината.
        Нощта проблясва в снежна пелена.
        Хиляди гирлянди галят мрака.
        Скърца под подаръци шейна.
        В детските очи пламтят искрици,
        смях вали, усмивки греят.
        Милиони сребърни звездици
        като нежна песен вън се стелят.
        Като звън на коледни камбани
        чудеса се раждат в радостта ни!

        

Коледа е времето, в което даряваме и получаваме обич. Тя носи 
усещане за нещо мило и свидно, за семеен уют и топлина. Целият свят 
грее в милион светлинки и пъстри гирлянди.

В святата коледна нощ си пожелаваме да бъдем по–добри и пози–
тивни, да се научим да прощаваме, да бъдем благодарни за това, което 
имаме и щедри към тези, които нямат. Нека отворим сърцата си и си 
пожелаем мир и благоденствие!

Вълшебството 
на КОЛЕДА

Честита Коледа

Поздравяваме Ви 

с настъпващите Коледни  

и Новогодишни празници!
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В очакване на Коледа
В навечерието на Коледа в ОУ „Алеко Константинов” греят десетки елхи. Заедно 

с тях греят стотици детски усмивки в очакване на празниците и ваканцията. Красива-
та украса създава усещане за топлина, зарежда ни с радостни емоции и желание да 
правим добрини.

Учениците от Училищния Парламент
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Коледен базар
С празнично настроение, учтиви и усмихнати, децата от 5 и 6 клас организираха 

Коледен базар, където всички ние, ученици и учители, можехме да си купим коледни 
картички и сувенири, сурвачки и дори подаръци за своите близки. 

Средствата, събрани от базара, ще бъдат използвани за благоустрояването на учи–
лищния двор.
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На 18 декември участници–
те в клуб “Традиции и обичаи” 
имаха представителна изява, 
наречена “Коледна трапеза”. 
Децата разказаха за  празни–
ците  от зимния календар на 
българина. Гостите бяха запоз–
нати с типични български по–
верия и обичаи, научиха какви 
ритуали е нужно да се спазят, 
за да има мир, здраве и бла–
гополучие в домовете им. Бяха  
представени характерните за 
Бъдни вечер трапеза и коле–
дарски наричания. Накрая за 
гостите бяха предвидени къс–
метчета за Новата година.   

Нина Търева – ръководител на клуб „Традиции и обичаи”

Коледна трапеза



Магията 
на Коледната нощ

В Коледната нощ се случват много чуде–
са! Навсякъде около нас хората стават по–
добри, по–весели, по–щедри. Те са готови да 
отворят сърцата си за болката и страданието 
на другите, затова много сирачета намират 
своите нови семейства, а болни хора – на–
дежда за оздравяване! 

Коледната нощ носи топлина, храна и 
надежда на бедни и нещастни хора. Магията 
на този вълшебен празник сдобрява, кара ни 
да бъдем ХОРА – човечни, добри, прощава–
щи! 

Коледа е вълшебна! За мен, за вас, за ця–
лото човечество! Пожелавам здраве, щастие, 
късмет и сбъднати мечти на всички хора!

Гергана Родозова - 4 а клас Йоанна Мишева, 6 а кл.

Йоанна Мишева, 6 а кл. Теодора Пашова, 6 а кл.Теодора Пашова, 6 а кл.
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Коледа е един от най–чаканите и обичани празници. Според мен не е важно да ти подарят 
най–големия и най–скъпия подарък. На този ден всички трябва да бъдат щастливи. Затова аз бих 
искала да няма бездомни хора, деца без майчина грижа. Всички да бъдат обичани и обгрижвани 
от семейството си. Да имат майки и бащи, които да ги прегръщат и да се грижат за тях.

Ако можех, аз бих направила щастливи всички страдащи. За мен това е магията на Коле–
да – обич, дом и майчина милувка!

Никол Бозова - 4 а клас

Димира Пращова, 5 б кл. Евгения Шопова, 7 а кл.

Марина Петрова, 7 б кл. Деница Бъчварова, 7 б кл.



Магията на Коледната нощ не я свързвам с  получаването на  най–скъпите подаръци,   екскур–
зия в чужбина или да ме заведат на някое хубаво място.

За мен Коледната магия е в това да помогнеш на някой в беда, да прочетеш вълшебна при–
казка на сирачетата в някой дом. Да изчезнат болестите и войните в света, всички да са здрави 
и щастливи!

Магията на Коледа е едно чудесно нещо – някоя твоя мечта да се сбъдне, твоето любимо 
момиче да те хареса или твоите мама и татко да ти кажат, че си голям и готов за отговорности! 
Весела Коледа!

Антон Раев - 4 а клас

Коледа е един от най–светлите празници. Бих искала в Коледната нощ да помогна на стра–
дащите деца, на сирачетата. Нека има само усмивки, а не тъга! Пожелавам да се сбъдне една 
Коледна магия за всички нас, нека Коледната звезда озари сърцата ни и донесе мир, благоден–
ствие и хармония в целия свят!

Бояна Цветковска - 4 а клас

Савина Трифонова, 5 б кл. Цветина Стоянова, 7 а кл.

Бояна Рашкова, 6 а кл.Ваня Пенчева, 6 а кл.
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чили. Щом я отворили, пред тях изскочило  едно джудже, 
което им казало как да накарат семейство да ги осинови и 
петимата. Децата затворили книгата, а джуджето изчезнало. 
Те си легнали и  заспали спокойно, защото си мислели за 
думите на вълшебното човече.

Хлапетата се събудили развълнувани. Те се хванали за  
ръце и тъкмо да изрекат думите, в стаята влязла жената, 
която се грижела за тях и им казала, че е дошло едно семей–
ство, което ги иска и петимата. Децата страшно се зарадвала 
и изтичали към своите мама и татко. Сгушили  се в тях, а 
после всички заедно напуснали сирашкия дом. 

Това е магията на Коледа! Дано сте разбрали какво ис–
кам да ви кажа. Весели празници!

Божидар Кръстев - 4 а клас

Какво всъщност означава магията на Коледната нощ? Всич–
ки хора по свата имат разни теории за това невероятно чудо.

Магията на Коледа за мен означават много неща, нещо като 
в приказка.

Имало едно време в един дом за сираци пет деца – Том, 
Роуз, Ким, Джон и Ноел. Те всяка Коледа си поръчвали от дядо 
Коледа семейство, което да ги обича, но семействата не искали  
пет даца, а само по едно. Децата все повтаряли, че по–добре 
заедно, отколкото разделени.

Един ден преди Коледа най–умното от децата – Том предло–
жило да погледнат великата книга „Магията на Коледната нощ”. 
Тази книга се държала под ключ, защото в нея имало тайни, 
които не трябва да се разберат. За щастие, Том  успял да от–

мъкне този ключ зад гърба 
на надзирателката. Децата  
взели  книгата и я отклю–

Цветина Стоянова, 7 а кл.

Евгения Шопова, 7 а кл.

Савина Гълъбова, 5 а кл. Лиза Терзийска, 6 б кл.
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От месец октомври 2013 г. учениците, учас–
тници в клуб ,,Приятели на книгата” през тази 
учебна година, се събират всяка седмица и рабо–
тят по изготвен за годината план.

До този момент сме се запознали с програма–
та ,,Старт в четенето”, която дава насоки и идеи 
за приобщаване към книгите както на децата в 
бебешка възраст, така и на техните родители – 
как да постигнат оптимален резултат в стремежа 
им да открият богатството на литературните ге–
рои, и на езика въобще, пред своите деца.

От целите и задачите на програмата изва–
дихме това, което в най–голяма степен ще ни е 
нужно да знаем и използваме при всекидневната 
учебна дейност и отделно в дните на литератур–
но четене: значение на езика, защо е важно че–
тенето на глас, как да избираме книги и други. 
В тази връзка всеки от участниците многократно 
се упражни в четене ,,пред публика”, с което се 
подготви на практика за Маратона на четенето, 
традиционно присъстващ в програмата на Нацио–
налната библиотечна седмица.

Други дейности бяха: проверка на читател–

ските картони и изпращане на съобщения до за–
къснелите читатели, информация, отнасяща се 
до новости в обслужването на РБ ,,Иван Вазов”, 
ремонт на книгите в нашата библиотека.

Безспорно най–вълнуваща от всички дейности 
беше подготовката за коледния базар. От пред–
ложените им материали, както и от лични такива, 
момичетата и момчетата изработиха не по едно 
и две, а колкото пожелаха неща, с които да под–
помогнат каузата на училищното ръководство, а 
именно – обновяване на училищния двор и съз–
даване на още по–приветлива среда за спорт и 
отдих. В три поредни дни библиотечното прос–
транство се превърна в истинска работилница за 
коледна украса – картички, елхички, сурвачки и 
други дребни предмети. Малките творци не жа–
лиха нито време, нито усилия, но затова пък се 
заредиха с огромна доза предколедно настрое–
ние, така дълго желано и чакано от всички.

Пожелахме си този ентусиазъм да го поддър–
жаме и съхраним колкото е възможно по–дълго, 
за да са честити  дните ни след празниците, а 
успехите да водят до още по–големи успехи.

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Елена Пенишева – библиотекар

Клуб “приятели на Книгата”
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Стела Куртева – учител по английски език



14

Коледната елха, която всяка година светва 
в нощта на 7 декември върху склона на Монте 
Ингинио, е наистина специална. Тя е най–голя–
мата коледна елха в света. Станала символ на 
селцето, тя се издига от последните каменни 
къщи на Губио до витлеемската звезда, която 
грее до върха му до 10 януари всяка година. За 
образуването й се използват 450 цветни лампи 
и 12 километра кабел. Тя е широка 400 метра 
и висока 800 метра. Традицията води началото 
си от 1980 година.

Бижутериен магазин в Токио е изложил най–
скъпата коледна елха в света. Високото 2,4 м 
въртящо се коледно творение е направено от 40 
кг чисто злато и стойността му е 4,2 млн. дола–

ра. Десет сръчни майстора са се трудили в про–
дължение на два месеца за изработването му. 
По повод 110 годишнина на компанията Уолт 
Дисни, собственикът на магазина Гинза Танака 
решава да украси елхата със златни играчки и 
50 от най–популярните герои на Дисни.

Най–голямата плаваща коледна елха в све–
та се намира в езерото Родриго де Фрейтас 
– Рио де Жанейро, Бразилия. Металното дърво 
се издига на височина 85 м, а общото тегло на 
стоманената конструкция е 542 тона. На нея са 
монтирани 3 милиона и 300 хиляди лампички. 
Светлините се управляват от компютър, който 
превръща илюминацията в шоу. За пръв път е 
направено през 1996 г.

Клуб „Медии „Алеко”” , по материали от интернет

Коледното дърво
ЗАБАВНА СТРАНИЦА
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РЕФЕРЕНДУМ

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

ОХРАНА

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим 
рождените дни  

на всички, родени през тази седмица, 
с пожелание за здраве 

и късмет!


