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и опазване на околната среда
На 18 и 19 март 2016 година в Ямбол се проведе Националния
кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Училище „Алеко Константинов” за поредна година участва с двама
свои ученици – Лили Шипарова от 7в клас и Стефан Трендафилов
от 7б клас. За нас това е огромен успех, защото квотата за седмокласници е много малка. Лили и Стефан се представиха достойно!
Гордеем се с вас!
Всички участници в областния кръг на олимпиадата по химия бяха поканени на среща с декана на Химическия факултет на
ПУ”Паисий Хилендарски”, която се проведе на 16 март 2016 г. Найголяма бе групата на алековци. Деканът на факултета доц.Кметов
приветства участниците и изнесе мотивираща лекция, бяха демонстрирани интересни опити от студентите и посещения в катедрите на факултета. Всички ученици получиха грамоти и награди.
Благодаря на учениците, които отделиха от времето си и се
явиха на общинския кръг на олимпиадата по химия, на тези, които
успешно се представиха на областния кръг и на родителите им,
които ги подкрепят и насърчават.
Лилия Топчийска
Помощник-директор и учител по химия
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Национално състезание "Ключът на музиката"
Музикалната игра "Ключът на музиката" е национално състезание по музика за учениците от IV,
V, VI и VII клас. То се организира от Министерството на образованието и науката съобразно регламент, разработен от Националната комисия в три кръга: общински/училищен, областен и национален . Провежда се чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците отговарят на въпроси,
свързани с прозвучаване на музика, решават теотерични и творчески задачи, съобразени с учебния
материал по класове.
Учениците от ОУ „Алеко Константинов" се представиха достойно в общинския и областния етап
на състезанието, а за националния кръг се класираха Виктория Попова, Габриела Коцева, Денис
Тончев, Захари Лазаров и Илиян Герин от IV”а”, Варти Гарабедян и Кирил Константинов от IV”в”, Георги Тетимов и Йоана Александрова от IV”г” клас, Диана Тонова и Преслава Каличкова от V”а” клас,
Валентина Владимирова и Ема Тонгова от V”б” клас, Александра Атанасова и Надежда Атанасова от
V”в ” клас, Калина Караиванова и Радостина Стоева от VI”г” клас.
Мили деца, радваме се на вашите успехи и ви пожелаваме успешно представяне !
Нина Димитрова – учител по музика
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Международен турнир
по художествена гимнастика
На 05.03.2016г. в Будапеща се проведе III Международен турнир по художествена гимнастика
SPRING PRINCESS CUP.
В него взе участие Ивелина Герева от 4а клас, състезателка на спортен клуб „Тракия.”
В крайното класиране зае второ място в нейната възрастова група.

Браво, Ивелина!

Гордеем се с теб! Продължавай смело и упорито напред!
М. Митева - класен ръководител на 4 а клас

3

Проект „Иновативни училища”
Открит урок по химия и опазване на околната среда
На 16 март в 7б клас се проведе открит урок по химия и опазване на околната среда на тема
„Видове химични съединения”. В часа се наблюдаваха групова работа за съставяне на генетични
преходи, игра „Кое е излишното?”, рефлексия.
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Работа по групи е основен метод и при провеждане на лабораторни работи по химия в 7 клас.
При провеждане на лабораторна работа на тема „Активност на халогенните елементи. Халогениди”, учениците са разделени на 5 групи, като всяка група получава безцветни разтвори и трябва да
състави план за тяхното разпознаване. Планът се представя на учителя или на ученици-консултанти
и след тяхното одобрение се пристъпва към изпълнение на практическата задача.

Лилия Топчийска - учител по химия

Кампания „10-те най-четени книги от учениците в
Пловдив” продължава
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Иновативен урок в 4 а клас
България през Средните векове
С учениците от 4а клас бе проведен иновативен урок на тема - България през Средните векове.
Класът беше разделен на 5 групи. Трябваше да се изготвят проекти. Всяка група имаше предварително поставена задача да подготви материали по определена тема. В групите децата с много желание и ентусиазъм изпълняваха поставените им задачи. Всички се включиха активно.
В края на часа отговорниците на групите представиха готовите проекти пред класа. Всички бяха
удовлетворени от работата си.
Мария Митева- класен ръководител на 4 а клас

Изпълнение на поставените задачи
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Представяне на готовите проекти:

Справихме се успешно с поставените задачи.
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Най-хубавите думи за моята родина
В часовете по четене в 4В клас тази учебна година се усеща състезателната нотка. Освен постоянните класни състезания: най-много прочетени книжки през учебната 2015/2016 година, най-красива илюстрация към изучено произведение, последният класен конкурс е на тема „Най-хубавите
думи за моята родина”.
Представяме Ви част от най-добрите съчинения!
Анета Пирнарева – класен ръководител IVВклас

Най-хубавите думи за моята родина
(съчинение)

Моята родина е малка, но много красива, с богата природа и с много интересна история. Морето, гората, планината са сякаш на няколко крачки от теб! Иван Вазов казва, че е „земя пълна с цвете”, а „небето
със брилянти.”
България има славно минало. Много поети и писатели са я възпявали в стиховете и творбите си. Любен Каравелов я нарича „мое мило Отечество” и „мой мили краю”, защото Родината – това е домът ни.
Тук всичко е мило и родно, нашите семейства и корени.
Аз нося България в сърцето си и се гордея, че съм българин!
Атанас Георгиев, IV в клас
България е моята страна. В планините има зелени гори, в равнините лъкатушат реки. Родопа и Витоша
са красиви, а Рила и Пирин – величествени.
Това е земята на Караджата и Бенковски. Тука историята помни и великите българи Ботев и Левски.
Аз обичам моята страна, защото тя е малка и все пак най-красивото кътче на света!
Камен Атанасов, IV в клас
Моята родина е красива. Затова и в химна ни се пее „Мила родино, ти си земен рай.”
На север се синее река Дунав – с кораби, риби и птици. Над него се простират два моста, които ни
свързват с Румъния.
На изток е Черно море – плават кораби, подскачат рибки, хвъркат лястовички и гларуси. На брега с
блестящ пясък са широките ни курорти и двете ни големи пристанища – Варна и Бургас.
На юг е Странджа планина – резерват с вековни гори и животни. Родопите с планинските си курорти и
високите си борове привличат целогодишно туристи. Тук са и природните забележителности Дяволското
гърло, Триградското ждрело, родопското лале...На запад са Рила и Пирин с най-високия връх – Мусала,
Седемте рилски езера, еделвайсът...
Стара планина – Балкана разделя България на две. Тук е историч еският връх Шипка. На север от
Балкана е Добружда – житницата ни. На юг се простира Тракийската низина – красива и плодородна.
Гордея се с героите, дали живота си за нашата свобода! Гордея се с великите ни писатели, поети, артисти, художници и трудолюбив народ.
Затова и с неприкрита гордост изричам думите на Вазов „Отечество любезно, как хубаво си ти!”
Александър Божков, IV В клас
С думите родина, отечество, татковина всеки човек описва мястото, на което се е родил. За мен пред
всички тези думи стои думата България.
Щом я чуя, се изпълвам с гордост и радост от това, че съм българка. Възхищавам се на нашата природа и славното ни минало. И двете са неповторими.
Величествените планини, пълноводните реки и обширните равнини ме пленяват, когато пътувам из
страната, а когато чета и уча за историята и славното минало, съм още по-горда.
Затова мисля, че всички думи, които описват България, ме карат да се чувствам горда!
Десислава Христова, IV В клас
В нашата родина има много високи планини, чисти и студени езера, реки и потоци. Имаме прекрасна
природа с много диви животни и защитени видове растения. Трябва да пазим Родината чиста. Тя е пълна
с обич и красота.
Българите сме известни със своята гостоприемност и добри нрави, а в сърцата си трябва да отделим
място и на героите, които са отдали живота си за Свободата ни.
Аз обичам Родината си, възхищавам се на красотата и величествеността ù!
Мария Нищелкова, IV В клас
България е страна с красива природа, разнообразна и величествена. Тя е моята родина. Винаги, ко-
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гато пътувам из страната, красивите гледки ме карат да се чувствам горда, че съм българка. Прекрасните
планини, пълноводните реки, обширните равнини са все гледки, които радват очите ми. Сърцето ми се
изпълва с гордост и любов към моята родина. Тогава си мисля, че няма подходящи и достатъчни думи,
които да опишат чувствата ми към нея. Думите прекрасна, красива, величествена, неповторима са бегло
описание на България.
Затова мисля, че думата „любов” е най-близката и точна дума, с която бих могла да опиша Родината си!
Васелена Илиева, IV В клас
Бих могъл да използвам толкова много думи, за да опиша България, но нито една от тях не би могла
да опише любовта и уважението ми. Нашата родина е най-прекрасното място на земята, където може
да живееш. Най-характерните думи, които бих могъл да използвам, за да я опиша са: уважение, любов,
гордост, преклонение.
В исторически план българският народ е преминал през толкова много периоди и епохи.
Преживели сме няколко робства и много тежки моменти, но най-важното е, че сме се запазили като
нация и че сме успели да оцелеем като народ!
Мартин Драганов, IVВ клас
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2 април – един любим празник
Международния ден на детската книга - 2 април, библиотеката ще отбележи с няколко инициативи: ,,Обичам детските книги”- литературна въртележка с 3 клас. ,,Снежанка и седемте джуджета” – драматизация ПИГ 1, ,,Ще
ви разкажа за книгите...”- среща на пловдивската авторка Цветана Михайлова с учениците от 4 а и 4 г клас. Когато
има такива мероприятия, никога не е скучно. Те разпалват въображението на малките и ги провокират да проверят своите
знания. Някои от тях вече проведохме, другите предстоят.
Литературната въртележка създаде такъв емоционален заряд, че в резултат трудно удържахме желаещите да вземат
участие и да си изчакат реда. На верижен принцип измислихме история по дадено начало. Всеки продължи мисълта на този
преди него. Получиха се толкова интересни моменти, че почти сме готови със съдържанието на цяла една книга.
Втората част се състоеше в измислянето на гатанки, като всяко дете си изтегли картинка, по която да мисли. Някои
се справиха бързо и лесно, други не дотам, но пък бяха активни в разпознаването им.
За финал всяка група от по четири деца получи различна дидактична задача, изискваща бързина и съобразителност.
Продължаваме подготовката и за другите вълнуващи занимания.
Елена Пенишева – библиотекар
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

На балета „Лебедово езеро"
В нашия град се представи балетът „Лебедово езеро” от П.И.Чайковски , като музиката се изпълни
от оркестър наживо, което е рядкост за балетните спектакли напоследък .Събитието се състоя в Дома на
културата „Борис Христов”. Заедно с мои близки бяхме част от публиката.
Приказната история разказва за красивата Одета, превърната заедно с други девойки в лебед от злия
магьосник Ротбарт. Истинската и силна любов на принц Зигфрид към Одета му дава сили да победи
магьосника и магията да се развали.
Препълнената зала слушаше в захлас прекрасната музика на Чайковски, изпълнена великолепно от
оркестъра. Не откъсвах поглед от сцената. Такова изящество, финес и виртуозност в изпълненито на балет
не бях виждала досега. Балетистите наистина ме пренесоха във вълшебния свят на красивата приказка.
След края на спектакъла публиката аплодираше дълго време на крака. Диригентът Диян Чобанов и
солистите излизаха много пъти на бис.
Незабравимо „Лебедово езеро”!
Сияна Цончева - VI a клас

Училище за родители

3 детски въпроса за развода - как да отговорите?
Разводът сам по себе си е неприятно събитие за всяко семейство, но е факт, че в съвременното
общество се случва и то не рядко. Ако в семейството ви се е стигнало до този момент, трябва да
знаете, че един от най-тежките моменти е този, в който трябва да съобщите на детето си, че мама
и татко вече няма да живеят заедно.
Има вероятност заради стреса от новината детето да започне да плаче, да не иска да ви говори или да избухне и пред сълзите на детето си да започнете да мислите дали не е по-добре да не
предприемате тази крачка. Но ако сте взели решението за развод категорично, ще трябва да се
справите с това. Съвсем скоро ще последват въпроси, за които трябва да имате отговори.
Децата тенденциозно задават въпроси за развода. Добрата новина е, че от вас не се очаква да
знаете всички отговори. Но е добре все пак да се подготвите за някои основни, за да отговорите
на детето си така, че то да не се почувства изоставено или необичано.
Когато децата задават въпроси, те не очакват най-сложния и подробен отговор, те очакват
по-скоро успокоение и потвърждение, отколкото информация. Те се нуждаят да бъдат уверени в
това, че вие ги обичате, без значение какво се случва. Искат да се почувстват разбрани. Ето и 3-те
най-важни въпроса, върху които да помислите.
1. Защо? Подгответе се за всякакви „Защо?“ - въпроси, от „Защо спряхте да се обичате?“ до
„Защо се развеждате?“. Децата искат да видят голямата картина и причините за раздялата. Страхът
зад този въпрос идва от това, че щом мама и татко могат да спрат да се обичат един друг, те могат
да спрат да обичат и своето дете.
Вие трябва да уверите детето си, че любовта между родителите е много различна от тази,
която изпитват родителите към своето дете. Обяснете му, че обичта ви към него е завинаги. В повечето случаи не е нужно да давате детайли относно това защо се развеждате. Обяснете добре на
детето си, че вие все още сте семейство, просто малко по-различен вид семейство.
2. По моя вина ли се развеждате? Малките деца обикновено са егоцентрични, което допринася за това да изпитват вина за вашата раздяла. За да се справите с това, отново трябва да уверите
детето си, че любовта ви към него е безрезервна и неразрушима. Детето ви трябва да разбере, че
сложните отношения на възрастните нямат нищо общо с него и то няма съвсем никаква вина за
развода ви. Кажете на детето си, че вие и двамата винаги ще го обичате и това никога няма да се
промени.
3. Къде ще живея? Преди да пристъпите към разговор с детето, разберете се помежду си.
Нуждаете се от синхронизиран план, преди да съобщите за развода. Кажете на детето си кога,
къде ще бъде и за колко време. Уверете го, че може да изрази мнението си за това по всяко време
и вие ще се съобразите с желанията и чувствата му.
Много е важно винаги да говорите с уважение за бившия си партньор в присъствието на детето си. Не въвличайте детето си във вашия конфликт, защото причините за развод могат да са какви
ли не, но бившият/та винаги ще си остане баща/майка на детето ви.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

,,Иван Вазов и неговото творчество - неизчерпаем
извор на вдъхновение към красивата ни природа и
родния език" – Извънкласно четене в 4 клас
В четвърти клас ученикът вече е достатъчно голям, за да разбере, че за да се възприеме цялостно и задълбочено творчеството на велик писател като Иван Вазов, е необходимо да се потопим в
него много пъти. Началото поставяме още в първи клас с ,,Аз съм българче”, а края – края за всеки
от нас е различен. Решим ли да прочетем всичко, създадено от него, ще ни трябват доста години и
то след като сме завършили училищното си образование.
В учебника по литература те се запознават с творбите ,,Отечество, любезно”, ,,Дунав” и разказите ,,Апостолът в премеждие” и ,,В Пирин”. Часът по извънкласно четене им дава възможност да
допълнят знанията си с още образци на поеми, разкази, пътеписи, с които народният поет е дарил
българската литература.
Разбира се личният му живот също е интересен за учениците. Особено пловдивският период,
който е извънредно благоприятен за творческото развитие на Вазов. Произведенията му от това
време сьздават основата на българската следосвобожденска литература в почти всички литературни жанрове, като насочват към редицата от класически върхове — цикъла „Епопея на забравените“,
стихотворенията „Българският език“, „Към свободата“, „Не се гаси туй, що не гасне“, „Новото гробище над Сливница“, повестите „Немили-недраги“, „Чичовци“, разказа „Иде ли?“ и др.
От презентацията, която изгледаха, не само добиха по-ясна представа за казаното по-горе, но
и сякаш почувстваха любовта и признателността на народа към поета. Името му вече се изписа със
златни букви в съзнанието на учениците.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

SOME INTERESTING OSCAR FACTS
Oscar statuette

-The design of the Oscar statuette, which
represents a knight standing on a reel of film and
holding a sword, is credited to Metro-GoldwynMayer (MGM) art director Cedric Gibbons.
-Due to metal shortages during World War II,
the Oscar statuettes were made of plaster for three
years.
-During the earlier ceremonies, the statuettes
presented were gold-plated solid bronze. Within a
few years the bronze was replaced with a britannia
metal - a pewter-like alloy which is then plated in
copper, nickel silver, and finally, 24-karat gold.
-The Oscar statuette stands 34 centimetres (13.5
inches) tall and weighs in at 3.5 kgs (8.5 pounds).
-Since 1950, Oscar winners cannot officially sell
their statuette without first offering it back to the
Academy for a dollar.

NOMINATIONS AND WINNERS
-After winning an award for Best Actress for
Cabaret (1972), Liza Minnelli became the only
13

Oscar recipient whose parents
were Oscar winners too. Her
mother, Judy Garland, received
an honorary award in 1939 and
her father, Vincente Minnelli,
won Best Director for Gigi
(1958).
-Katharine Hepburn won a
record four Best Actress Oscars
for On Golden Pond (1981), The
Lion In Winter (1968), Guess
Who's Coming To Dinner (1967)
and Morning Glory (1933).
-Meryl Streep has been nominated a record 18
times, winning two Best Actress Oscars forSophie's
Choice (1983) and The Iron Lady (2012) and one Best
Supporting actress for Kramer vs. Kramer (1980).
-At 29, Adrien Brody became the youngest actor
to be given the Best Actor award, for his role in The
Pianist (2002).
-At the age of 76, Henry Fonda became the oldest
actor to be presented the Best Actor award, for the
film On Golden Pond (1981).

-Woody Allen has been nominated for 24
Oscars: once as an actor, seven as a director and 16
as a director.

-With 12 Oscar nominations, Jack Nicholson is the most nominated male actor.
-Alfred Hitchcock was nominated five times for Best Director, but never won an Oscar.
-Marlon Brando (right) and Robert De Niro (Ieft) are the only actors who have won an Oscar for
playing the same character, that of Vito Corleone in The Godfather (1972) and The Godfather Part II (1974)
respectively.
По материали от интернет
Стела Куртева- учител по английски език
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2. Организатор
Организатор на конкурса е Национално
издателство „Аз Буки“ – Министерство на
образованието и науката, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.
3. Общи положения
Право на участие имат всички ученици до
XII клас включително.
Период на провеждане: 22 март 2016 г. –
1 ноември 2016 г.
Обявяване на победителите: декември
2016 г.
Участието в конкурса е без такса.
4. Условия
– Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на имейл адрес
konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“.
– Допустими са изображения, показващи
аспекти, свързани с училищния живот (сгради,
лица, дейности и други).
– Всеки може да участва с до три свои фотографии.
– Снимките се изпращат в .jpeg формат и
размер, не по-голям от 2Mb за всяка снимка.
Дългата страна на снимката не трябва да е
по-голяма от 3000 пиксела.
– Не се допускат до участие снимки/колажи,
обработени с цел подмяна или модификация
на действително заснето изображение или с
драстична промяна на цветовете.
– Участникът изпраща своите три имена,
училище, клас, телефон за връзка. Информацията служи за идентифициране на участника.
– Участникът може да добави допълнителна информация – име на творбата, място на
заснемане, ръководител/наставник, който го е
обучавал.
5. Награди
Жури оценява творбите и определя победителите в конкурса.
Най-добрите 12 фотографии се включват в
годишен календар за 2017 г.
Победителите се уведомяват на електронната поща, подадена при регистрацията.
6. Пояснения
С изпращане на свои снимки участникът се
съгласява с условията на конкурса и дава разрешение неговите снимки да бъдат използвани
за целите на конкурса, включително и публикувани в изданията на „Аз Буки“ и в профилите
им в социалните мрежи, както и в материали,
популяризиращи конкурса.
Творбите се публикуват заедно с информация за техния автор.
Не се изплаща хонорар за получени за конкурса или публикувани снимки.
Организаторът не носи отговорност за
предоставена от участника невярна или непълна информация.
Конкурсът се прекратява с изтичането на
срока, посочен в настоящите правила. Получени
след 1 ноември 2016 г. снимки не се оценяват.

Н

ациона лното издателство
„Аз Буки“ обявява национален
фотоконкурс „Моето училище
е най-хубавото“. Конкурсът е
първият по рода си на тази тема
и е за ученици от I до XII клас.
За участие са поканени и учениците от българските неделни училища в цял свят.
Членове на журито са утвърдени имена от
с ферат а на изкустват а и фотожурна листиката.
Проф. д-р Станислав Семерджиев – ректор
на НАТФИЗ, президент на Международната
асоциация на висшите училища по кино и телевизия; инж. Цветанка Апостолова – директор на
Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография; Олег Попов – фоторепортер,
единственият българин, част от мениджърския
екип на агенция „Ройтерс“; д-р Адриана Любенова – преподавател по иконопис в ПУ „Паисий
Хилендарски“.
Разширен състав на журито от ученици от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография ще се включи в оценяването.
Класираните творби ще бъдат публикувани в
изданията на „Аз Буки“.
Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени в годишен календар за 2017 г.
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РЕГЛАМЕНТ

1. Цел
Подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност.
Представяне на училището през погледа на
неговите ученици.
Представяне на номинираните фотографии
на страниците на изданията на „Аз Буки“.

РС

РЕФЕРЕНДУМ

Под патронажа на вицепремиера и
министър на образованието и науката
Меглена Кунева

Фото Даниел Димитров, 11 г кла

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС

Ф

konkurs@azbuki.bg

„Моето училище е най-хубавото“

Проф. Станислав Семерджиев:

Започвайте
компромиси да снимате!
Не правя творчески

„Проф. Семерджиев е този, който хората искат да си представят, че е. За
съжаление, каквото и да се каже, няма да
бъде вярно, защото в очите на различните хора съм различен. Един ме възприема
като прекрасен човек, друг като злодей.
Един ме възприема като близък приятел,
друг като враг. Това са неща, които човек
не може сам да определи. Творецът Семерджиев няма как да бъде разделен от човека.
Единственото, с което се опитвам да не
правя компромиси, това е творчеството.
В живота съм принуден да правя непрекъснато компромиси. Но в творчеството се
опитвам да не ги правя.“
Проф. Семерджиев е роден в Пловдив, където завършва Английската езикова гимназия. Възпитаник е на Националната академия
за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“. В периода 2003 – 2011 г. е неин ректор. През 2015 г. е избран за трети четиригодишен мандат. От 2011 г. е изпълнителен
директор на Световната асоциация на филмовите и телевизионните училища (CILEST),
след като двукратно є е бил вицепрезидент.
Асоциацията има 160 членове от 60 държави.
Общо в света тези училища са 2200. От 2007
до 2015 г. е член на борда на Европейската
сценарна федерация.

„Моето училище е най-хубавото“
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС

Проф. Семерджиев е и основател на
Българската асоциация на филмовите,
телевизионните и радиосценаристи, на
която четири пъти е председател. Автор
е на над 150 научни и критически публикации. Сценарист, драматургичен консултант или продуцент е на над 50 филмови
и телевизионни проекта в различни държави. Сценарист е на първия български
пълнометражен сериал „Хотел „България“
и на екранизацията по бестселъра на
Владимир Зарев – „Разруха“. Продуцент
и сценарист е на експерименталния документален филм „Авантюрата Хамлет“,
показан и по екраните в САЩ, Великобритания и други.

Под патронажа на вицепремиера и
министър на образованието и науката
Меглена Кунева

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 здраве
и късмет!
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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