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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Коледен концерт
в Панаира
Нетърпение, радост, очакване на нещо хубаво!
Това бяха емоциите, които се усещаха в палата №7 на Панаира
преди началото на Коледния благотворителен концерт. Ученици,
родители, приятели бяха изпълнили залата и очакваха началото
на концерта.
Тази година благотворителността бе насочена към събиране
на средства за довършване на двора, както и за построяване на
две помещения за занимални. Всички класове бяха подготвили
специални изпълнения за гостите. Но най-нетърпеливи и очарователни бяха първолачетата. Те участваха за първи път в концерт!
Мъниците дадоха всичко от себе си и се представиха отлично.
Получиха заслужени аплодисменти. Техните каки и батковци от
по-големите класове също се представиха достойно – пяха, рецитираха, танцуваха. Концертът бе поредното доказателство, че
учениците, учителите и родителите на ОУ “Ал. Константинов“ са
отличен екип, работят страхотно и дават всичко от себе си в името
на една чудесна кауза!
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Посещение в Дома за възрастни хора

Учениците от 4б клас посетиха ДВХ „Свети
Василий Велики” и поздравиха възрастните хора
с коледни песни и стихотворения. Пресъздадоха обичая коледуване, разказаха за традициите,
свързани с приготвянето на трапезата за Бъдни
вечер и за Коледа. Поднесоха своите пожелания
за успешна и здрава Нова 2015 година.
Възрастните хора бяха изпълнили до краен
предел залата и посрещнаха децата с аплодисменти. В края на представлението бяха развъл-

нувани и в много очи се виждаха сълзи от радост.
Домуващите подариха на децата картички с
новогодишни пожелания. Директорът на Дома
изрази специалните си благодарности към учениците за хубавото представление и на техните
родители за помощта, която оказаха с материалната си подкрепа.
Накрая ни поканиха да гостуваме отново при
възрастните хора.

Нина Търева – начален учител
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фортисимо клас

И тази година нашето училище ОУ ”Алеко
Константинов” е включено в програмата "Фортисимо клас". На учениците от четвъртите класове гостуват изпълнители от филхармоничния
оркестър на град Пловдив, които ги запознават с
различни музикални инструменти.
През ноември имахме удоволствието да
посрещнем г-жа Ани Цончева, която представи
своя любим инструмент - цигулката, а в началото

на декември ни гостува с флейта г-жа Екатерина
Попова.
Те разказаха интересни истории за възникването на тези инструменти, запознаха ни с тяхното устройството, възможности и разновидности. Всички бяхме впечатлени от прекрасните им
музикални изпълнения. В края на часовете учениците с голямо желание и вълнение се опитаха
сами да посвирят на тези чудесни инструменти.

Нина Димитрова - учител по музика
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НЕ, НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Всеки ден новините ни заливат с лоши вести
за пътни произшествия. Ставаме свидетели на
"война", която се води по пътищата на България.
Много хора стават жертва на катастрофи. Днешните младежи смятат, че е геройство да шофират
като състезатели от Формула 1. Загиналите във
войната по пътищата са наистина доста. За жалост – много от тях са деца!
Новите съвременни технологии водят и до
навлизането на изключително мощни превозни

средства и произшествията се увеличават. Найчесто хората проявяват безотговорност, употребяват алкохол и се качват в колите си, като често
возят и други пътници. По този начин излагат на
огромен риск няколко живота.
Всичко това се случва в България, защото тук
хората не спазват правилата и се чувстват безнаказано.
Стефани Христозова
6 б клас

НЕ, НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Всеки ден ставаме свидетели на жестоката война, която се води по пътищата. Новините ни заливат с черна хроника постоянно. Стотици невинни хора стават жертва на безмилостни катастрофи.
Често си задаваме въпроса каква е причината за тези трагедии. Много наши съвременници смятат,
че е геройство да шофират като автомобилни състезатели, а шофирането превръщат в рали. Затова,
за съжаление, повече хора намират смъртта си по пътищата.
Най-често хора, проявяващи безотговорност, употребяват алкохол и се качват в автомобилите
си, без да се замислят, като возят често други пътници, по този начин излагат на риск и техния живот. Как можем да кажем "НЕ" на тази война и да намалим трагедиите?
Много се говори по тази тема по телевизия, радио, преса, но като че ли шофьорите не се трогват
и продължават да карат безотговорно. Затова и по пътищата има толкова много паметни плочи.
Поведението на пешеходците понякога говори за липса на култура по пътя, която е причина за автопроизшествия.
За културата и поведението на пътя трябва да се обръща внимание още в семейството, в училищните програми. Сериозно трябва да се замислят водачите на МПС и пешеходците върху поведението си на пътя, защото всяко невнимание, макар и за части от секундата, може да коства човешки
живот, който е безценен дар и който трябва да пазим!
Станимира Симеонова, 6 а клас

Виктор и Ангел, 2 а клас

Виктор, 2 а клас
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Царството Някъде
Едно момче на име Марко мечтаело да литне
високо във въздуха. За рождения му ден неговият дядо му подарил балони, с които да полети и
да сбъдне мечтата си. Той така и направил. Излязъл навън, надул балоните и се оставил течението да го носи. Качил се на небето. Пред него се
появило царство с огромен замък. Пред портите
му стоели пазачи с черни шапки. Марко се запознал с летящото морско конче Някак и с летящата
стара костенурка Някак си.

В царството живеели кралица Няма и крал
Нямакак. Те били задружни и животът им бил
щастлив. Марко поживял при тях, но му станало
мъчно за земята. Замислил се как ще се прибере. Помолил летящото конче Някак да го върне
на земята. Кончето се съгласило и те преживели
невероятно пътешествие обратно към земята.
Нямакак свалил Марко пред родния му дом и
изчезнал, а момчето никога повече не го видяло.
		
Ивелина Лозанова, 4 б клас

Царството Някъде
В далечното царство Някъде накрай света, далеч от хорската суета, живеели цар Някой и царица
Никоя. Имали си куче и Никак било неговото име. Никак никога не лаел, но щом зърнел Никоя, не
спирал, докато тя не отидела някъде. Царят Някой никога не бил без Никоя, а тя все мислела за него.
Децата им се казвали Нищо и Нещо и все намирали за какво да се карат. В кухнята готвела дебелата
готвачка на име Няма. Била голяма бърборана и за Някой готвела превъзходни, вкусни блюда.
В царството Някъде спокойствие цари,
никой, никога за нищо не се кахъри.

Иоанна Бонекова, 4 б клас

Царството Някъде
Във Някъде далеч оттук,
далеч от нас, далеч от
нашия смях,
живеят царят Някой
с царица
Има и дъщеря им Рима.
Те имат котарак Имакак,
който е голям инат.
Далеч от тях живее
на Рима сестричката любима.
6

Някоя друга се нарича
и много обича да се преоблича.
Рима във беда помага
Някоя друга - на славата набляга.
Във Някъде далеч оттук,
далеч от нас,
далеч от нашия смях,
живеят царят Някой с царицата Има
и дъщеря им Рима.
Кристина Въчкова, 4 б клас

Валерия Кирилова, 2 а клас

Владимира Паскова, 2 а клас

Джорджо, 2 а клас
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Виктор Попов, 2 а клас

Виктор Попов и Ангел Гимишев, 2 а клас

Виктор, Дара и Влади, 2 а клас

Клуб "Музикална стълбица"
Музика звучи навсякъде около нас и е част
от живота ни. Нейното изпълнение изисква талант и труд той да се развие.

През тази година учениците, които проявяват интерес
към музиката, се включиха в клуб "Музикална стълбица".
В него те имат възможност да развият своя потенциал
чрез вокална работа, изпълнения на предпочитани от тях
песни и ансамблово изпълнение в група.
В часовете учениците ще задълбочат своите познания
в областта на теория на музиката, ще се запознаят и с блок
флейтата - един от най- популярните за начално обучение
инструменти.
Нина Димитрова – ръководител клуб
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Ермитажът в Санкт Петербург отбеляза
250-годишнината си със светлинно 3D шоу
на 3D шоуто, представящо различни епохи от руската история, прожектирани върху сградата на
Стотици хора се събраха на централния пло- Генералния щаб на руската армия в близост до
щад в сърцето на града, за да станат свидетели музея.

Музеят "Ермитаж" в Санкт-Петербург отбеляза 250годишнината си с грандиозно светлинно шоу.

Картини, представляващи огромен пожар и
сцени от Втората световна война, бяха преплетени с изображения на експонати от "Ермитажа" и
под звуците на класическа музика и произведения на съвременни руски композитори.
Организаторите споделят, че основната идея
на шоуто е да проследи паралелите между руската история и колекцията от творби, съхранявани в най-големия руски музей.
За създателите и дизайнерите на шоуто трансформирането на фасадата в огромен екран е

било истинско предизвикателство, но въпреки
това са доволни от резултата.
Общият брой на експонатите в "Ермитажа"
включва около 3 милиона произведения на изкуството и паметници на световната култура.
Изчислено е, че ако посетителят прекарва по 1
минута пред всеки един експонат, ще му бъдат необходими 11 години, за да разгледа всичко — при
условие, че прекарва в музея по 8 часа дневно.
Събитията, посветени на годишнината на
"Ермитажа", продължиха до 9 декември.

Елиана Щерева – начален учител, по материали от интернет
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Микеланджело Буонароти
(1475–1564)
(Продължение от бр. 122)
През 1520 г. Юлий вече бил покойник, а кардинал Джулио Медичи, който по-късно станал
папа под името Климент VII, възложил на Микеланджело задачата да извае скулптурите на
неговите знатни роднини Джулиано и Лоренцо
Медичи за параклиса “Сан Лоренцо”, където се
помещавала фамилната гробница на знаменитото флорентинско семейство. Както винаги Микеланджело се справил блестящо с възложената му
задача, като в образите на Джулиано и Лоренцо
изтъкнал не толкова портретната прилика, колкото разликата в характерите на двамата. Когато
двете големи статуи били готови Микеланджело
ги поставил в плоски ниши над саркофазите на
двамата благородници. Върху капаците на самите саркофази изваял четирите си прочути алегорични фигури – “Нощта” и “Денят” (при Джулиано) и “Зората” и “Здрачът” (при Лоренцо), чрез
които изразил обхваналия го песимизъм за нещастията на родината, гърчеща се в железните
обятия на “светата черква”.
Когато поетът Паоло Строци видял готовата
гробница на Медичите, той толкова харесал “Нощта”, че й посветил стих, в който прославял идването на деня след спокойния, безметежен сън на
нощта. Микеланджело като видял, че замисълът
му не бил разбран ясно дори от поета, му отговорил със следния стих:
“По-добре да спиш,
по-добре да си камък
в този срамен и престъпен век!
Съдба завидна е да не усещаш
и да не живееш!
Затова, моля те – мълчи!
Не ме събуждай...”
/Следва продължение/

Мария Райковска - начален учител, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

WINTER TALES

Children Saved
Christmas!
On the night of Christmas Eve all people were
at home and celebrated Christmas Eve. At midnight
came the most expected moment - Christmas! On
this day, Santa Claus had to give gifts that all children
wished. He put all the presents in the bag and then
in the sledge. The old white-bearded man went on
his way.He left the gifts in the houses of four or
five small towns and suddenly a deer sprained his
leg. Santa Claus did not know what to do.A lot of
children expected their gifts. Then some children
saw him and decided to help him. One girl went to
the reindeer and put his little hand on his leg. At
this moment the magic happened! The stag was
ready to continue and Santa thanked the children.
He told them that next year will bring them the gift
they have always dreamed of, but have not received
yet!
So Santa Claus gave away all the gifts .The old
man returned to the North Pole. All the time he
was wondering how to prepare a wonderful gift for
which no one had ever heard. Next Christmas will
be full of joy for those who are kind and helpful!
Анджела Маури - 5 г клас
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Dream on
This is a story about a brother and a sister who
were left by their parents when they were very
little. Because of that there wasn’t a person to take
care about them- they went to live in a house for
orphans. It wasn’t bad there but wasn’t this warmth
and tranquility they wanted. There weren’t neither
holidays with big Christmas tree and presents under
it nor smell of Christmas cookies. But more than
everything they wanted to have family- mother and
father to kiss and hug them, to have a real home.
Time passed by but nobody wanted to adopt the
children.
Every year when Christmas was coming the girl
was writing long letters to Santa Claus in which she
asked him to give them new home. Her brother
didn’t believe in miracles and in magic of Christmas
spirit. He usually laughed at his sister naivete.
This Christmas night the young lady wrote again
a long letter in which she shared her dream for a
real home. While she was writing, she fell asleep.
Suddenly in front of her appeared Santa Claus-whitebearded and smiling. He bent to her head and told
her: “This year you will celebrate like every children
in real home- with big Christmas tree and many
presents. You will find a family and will be happy in
future.”The young lady tried to touch Santa Claus-

but he disappeared. “I’m dreamed. Santa Claus was
a dream, an illusion.” She woke up very sad.
While she and her brother were having breakfast,
the teacher told them that a young couple invited
them to their house to celebrate Christmas together.
Children spent their best Christmas. But it was
only the start of the miracle. The children started
to spend more time with the young family and
they had good relationship. Very soon the couple
adopted the children. The dream came true.
Everybody must believe in his dreams and want
them with full and clean heart and other is work of
Santa Claus……..or fate. Who knows!?!
Велизара Филева
и Ивета Иванова - 5 а клас

The Magic Tree
Once upon a time in a little house lived a poor
family. They had a little tree which they loved very
much . The children watered it, played under its
branches ,even spoke to it. They decorated the
tree every year with hand made toys. The tree was
magic but the family didn’t know that. One night
the tree started to sparkle and under it appeared
two gifts- for the children of the poor family. In
the morning of the New Year the children saw the
gifts and opened them. They said ”Thank you Santa
Claus!” The tree smiled and thought: “If you take
care about someone, he will answer with the same
kindness. This is the magic of life.”
Селин Асенова - 5 в клас

An Orphan with a Little Dream
It was eleven o'clock in the evening on Christmas Eve. All people had gathered around the tables in
their homes . It was cold and dark outside, on a bench was lying a little girl with her teddy bear.Every
evening she tried to find a warm place to sleep but today she did not find and lay down on a bench in a
big park and prayed to become a Christmas miracle! Unfortunately she had to spend Christmas Eve there.
At midnight, a young couple came home from a party and saw the girl lying on the bench, crying and
praying. They had good hearts and decided to take her and look after her. For five- years- old girl named
Sarah it was a real Christmas miracle! She told her new family why she was on the street. Actually, her
parents had died, and she didn’t have any relatives , so she prayed for a family and shelter. It was the
first nice Christmas for Sarah, she even received a gift - a kitten which she named Aya. So Sarah stayed
in this family, after a few year s she had a sister named Lisa. They lived happily and had good life!
Надя Романова - 5 г клас
Стела Куртева - учител по английски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Робот засне тайно помещение
в Хеопсовата пирамида,
което никой не е виждал от 4500 г.

Автономен робот предаде първите снимки
от вътрешността на малка камера в Голямата
пирамида в Гиза, която никой не е виждал от
4500 години, съобщи "Сайънс алърт".
Голямата пирамида е единствената останала от древните седем чудеса на света. Тя
има три камери - една голяма в основата и две
горни, наречени стаята на кралицата и на краля. От северната и южната стена на стаята на
кралицата тръгват два тесни тунела с размери
20х20 см. Те са затворени с каменни врати и
никой не знае за какво са били предназначени. Според една от теориите са водели до тайна камера.
Учени са се опитвали няколко пъти да разрешат загадката с помощта на малки роботи.
През 1993 г. робот се придвижи 63 см в тунела на южната страна и откри две каменни врати
с метални игли. Това беше много странно, защото на друго място в пирамидата не е откриван метал. Започнаха предположения за предназначението им - дръжки, декорация, ключ.
Десетина години след това друг робот проби каменен блок на тунела и откри малка праз-

на стая, завършваща с голям каменен блок.
Тази година екип от инженери, ръководени
от Роб Ричардсън от университета на Лийдс, се
върнаха в пирамидата с нов робот. Те успяха да
го насочат в тунела и да използват гъвкавата му
камера, която прилича на малка змия, за да заснеме всички кътчета.
Роботът откри йероглифи на 4500 години, нарисувани с червена боя, и нарези в камъка, които вероятно са направени от каменарите, когато
е строена камерата.
"Ако тези йероглифи бъдат дешифрирани,
египтолозите може да разберат защо са направени тези загадъчни шахти", каза Ричардсън.
"Цифри и надписи в червено се срещат често
в Гиза", каза египтологът Питър ден Мануелиън
от Харвардския университет.
"Често те са направени от работниците и означават дати, брой на хора или дори имена на
банди", продължава още специалистът.
Роботът е разгледал добре и гърба на каменната врата, като е заснел части от металните игли.
Те са с красиво извити краища, което показва, че
вероятно са служели само като орнамент.

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет
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ШАХМАТ

УРОК 9: Рокада

Това е едновременен ход с царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който
се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си
поле с две полета на страни към топа, след което топът се премества на полето, преминато току-що
от царя (прескоченото поле). Звучи малко сложно, затова най-лесно ще го разберете, като видите
диаграмите долу:
Аналогично е и за черните. Но рокадата има
някои важни особености:
1. Задължително царят и топът не трябва да
са местени преди извършването на рокадата.
2. Царят не трябва да бъде атакуван от противникова фигура (т.е. "шах") по време на рокадата.
3. Царят не трябва да преминава през полета, атакувани от неприятелски фигури.
4. И естествено, не трябва да има други фигури между царя и топа.
Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ
ОХРАНА

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

Честитим рождените дни на всички,
родени през тази седмица, с пожелание
за радост, здраве
и успехи!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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