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Спортният празник е един
от най-очакваните от учениците дни през годината. С динамиката и настроението, което носи, той е полезен, точно
колкото и всеки друг учебен
ден. Надпреварата стимулира
и обединява децата, а самата
игра обучава и доразвива физическите умения, усвоени по
време на учебните часове. Бягане, народна топка, топка над
въже, футбол, подвижни игри и
други, съставяха програмата за
деня. Учениците от среден курс
пък направиха поход до хълма
„Бунарджик”.
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ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА
„10-ТЕ НАЙ-ЧЕТЕНИ КНИГИ ОТ ПЛОВДИВСКИТЕ УЧЕНИЦИ”
Подрастващите дадоха своя вот за над 950 заглавия
Кампанията за избор на десетте най-четени книги от учениците в Пловдив приключи. Тя беше
организирана и проведена от Община Пловдив, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“. В нея се включиха 9933 ученици от 56 пловдивски учили-
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ща от 1-ви до 12-ти клас и имаха възможност да гласуват и по електронен път. Интересен е фактът,
че участниците в допитването дадоха своя вот за повече от 950 произведения, като предлагат и
обосновка за избора си.
291 ученика от ОУ,,А. Константинов” взеха участие в кампанията. Най-активни бяха децата от
начален етап, но пък по-големите ги изпревариха в коментарите за избора им. Йоана Александрова от 4 г клас и Гергана Спиридонова от 7 а клас спечелиха от томболата за най-добър коментар и
получиха награди под формата книги.

Резултатите от класацията са следните:
"Пипи Дългото чорапче"от Астрид Линдгрен е любимата книга на пловдивските
ученици, следвана от "Дневникът на един
Дръндьо"от Джеф Кини и романа "Под игото"
от Иван Вазов. В десетката зад българския
класик остават фентъзи хитовете "Хари
Потър"на Джоан Роулинг и "Властелинът
на пръстените"от Джон Толкин. Още двама
български автори печелят симпатиите на
пловдивските ученици – съответно Ран Босилек с "Патиланци“ на пето място и Алеко
Константинов с "Бай Ганьо" на 9 място.

Успоредно с анкетата на 25 и 26 април в СОУ „Константин Кирил Философ“се проведе фестивалконкурс за най-добра драматизация на приказка или част от книга. В него участваха 13 училищни
състава от три възрастови групи – първи-четвърти, пети-осми и девети-дванадесети клас. Представените драматизации сериозно затрудниха журито в неговия избор.
Театрална група от 2 б клас на ОУ,,А. Константинов”, с ръководител г-жа Мариана Найденова,
се включи и в тази част на съревнованието. Те представиха модерен вариант на приказката ,,Дядо
и ряпа”, който се възприема различно от публиката, но пък донесе много адреналин на играещите
деца.
Заключителната церемония по обявяване на десетте най-четени от учениците в Пловдив книги
се състоя на 13 май в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив. В нея взеха участие ученици, преподаватели, представители на организаторите, издателствата-партньори и бяха представени резултатите от конкурсите, проведени в рамките на кампанията.
Елена Пенишева – библиотекар
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На гости ни беше Светла Панайотова
На 17 май в часовете по извънкласно четене, и във връзка с 24 май, гост на учениците от 2 б и 3
б клас беше пловдивската писателка Светла Панайотова. Тя представи книгата си „Азбучен показалец”. Децата с интерес слушаха разказите й, задаваха въпроси и й нарисуваха рисунки за спомен.
Анета Терзиева, Мариана Найденова - класни ръководители

Андрея Неделчева, 3 б

Никол Видева, 3б

Ния Йотова, 3 б

Яна Панова, 3 б
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И забавно, и полезно – кулинарни занимания
в шести клас
В края на учебната година и след усвояване на съдържанието от раздел „Кулинарство” по ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА, на учениците им беше дадена възможност да направят изделия
по избор. Желанията им се обединиха около изкушението „Торта”. Работиха екипно, получиха се
оригинални идеи, съчетаха плодове с шоколад, маскарпоне, сметана и блатове в различни варианти. Съревнователен елемент нямаше, напротив, всеки предложи парче от своята торта на другите.
Някои дори избраха да почерпят и семействата си с направеното. Бяха много горди от постигнатото,
научиха нови техники и заявиха, че и занапред ще се развиват в тази посока.
Таня Невлева - учител по домашна техника и икономика
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„Знам и мога” Състезание във втори клас
Не само през цялата година, но и в последния учебен ден от 2015-2016 година, учениците от
втори клас трябваше да са нащрек и да внимават за всичко, казано от техните учители. Като резултат от усилията им състезанието „Знам и мога” по български език не само не ги затрудни, ами ги
амбицира толкова, че борба се водеше за всяка получена точка. Дългите и съвсем нелесни текстове
за разбиране си бяха истинско изпитание, но те се справиха без проблем. По-скоро публиката се
затрудни в своите отговори, но и това беше преодоляно. Все пак състезание е! Вторият етап – граматика, отне малко повече време, но бяха допуснати само няколко незначителни грешки. Като цяло
децата се представиха безупречно, показаха какво са научили през годината, а журито ги увери, че
са готови за следващия по-висок етап в обучението им, а именно - предстоящия трети клас. Преди
това обаче им желаем ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ, много игри и смях през летните месеци!
Виктория Стойнова, Мариана Найденова – класни ръководители
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Професия учител
Интервю на Габриела Майдозян
Още в детската градина играехме роли на лекари, учители, певци, готвачи и какво ли още не.
Вече пораснахме, но продължаваме да играем роли, обаче с разум и творчество, с цел да опознаем
отблизо дадена професия. В тази връзка с моите съученици ни дойде идеята да помолим учителите
да ни отстъпят по един учебен час, в който ние реално да се почувстваме като тях – учители. И те се
съгласиха! След това интервюирах участниците какви са впечатленията им. Ето какво ми отговориха
те след часа по математика:
Габриела, 6 б: Влязохте в ролята на учител. Разкажете как се подготвихте за часа и как се почувствахте в първите минути? Притеснени, смутени или друго?
Калина, 6 г: С г-жа Аджеларова направихме предварителен план. Реших всички задачи предварително. Съучениците ми искаха да знаят какво ще правим още преди часа, но им казах, че това ще
стане пред дъската. Наложи се дори да наказвам тези, които нарушаваха дисциплината.
Александра, 6 б: Ние сме го правили и друг път, но пак се притеснявах, не ме приемаха насериозно.
Оги, б б: Консултирах се с учителя. Провокираха ме, като шумяха.
Натякваха ми, като сгреша или пропусна нещо. Използвах прийома да посочвам по-неактивните
ученици.
Слави, 6 а: Трябваше ми време да се концентрирам. Също наказвах шумните.
Ярослав, 6 г: Реших задачите от урока няколко пъти. Подпомагах ги с въпроси и това улесни работата.
Виктория, 6 а: Направих план, чувствах се странно, трудно ги овладях.
Габриела, 6 б: До какъв извод стигнахте - какви качества трябва да притежава учителят, за да си
върши добре работата?
Калина: Сдържан, психически устойчив, да обича всички еднакво
Александра: Да разбира децата, търпелив, толерантен.
Оги: Да не променя мисленето им.
Слави: Да има оригинални идеи, да не толерира отделни деца.
Ярослав: Опитен, да има индивидуален подход, атрактивно да обяснява материала.
Габриела: Важна ли е според вас тази професия и уважавана ли е от обществото?
Всички: Важна, но не е оценена.
Габриела: Ако зависи от теб, какво би направила за учителите?
Калина: Ще възпитам децата си да ги уважават според труда им.
Оги: Бих направил кабинет за всеки учител или поне за всеки предмет.
Ще въведа повече интерактивна работа.
Александра: По-модерни училища и въобще по-добра среда за работа.
Ярослав: Увеличаване на заплатите им.
Слави: Бих направил програмата така, че да съдържа повече развлекателни, творчески часове и такива, изграждащи характера.
Габриела: Би ли станал учител?
Повечето дадоха отговор ,,Не”. Обяснение: Защото е трудна, а ниско платена професия; не можеш да се развиваш по различни причини; творческата работа е по-интересна.
Подобни часове се проведоха и в други класове. Забавно, полезно и поучително беше! Разбрахме, че професията учител е трудна и отговорна. Не професия, а призвание. Учителят остава учител
за цял живот!
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Нека опознаем професиите, които ни интересуват, заради нашето бъдеще!
Габриела Майдозян, 6 б кл. – сътрудник на в-к „Aлеко – on line”

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Животът ми като актьор

Споделено от Виктория Александрова – 6 б клас
От момента, в който стъпих в залата за репетиции, разбрах, че това е може би призванието ми.
Посещавам театрална школа „Тракарт” от 6-годишна. Преподавателите ми Ивана Папазова и Стоян
Сърданов казват, че подготвят всички участници в школата за бъдещи актьори. През изминалото
време аз наистина израснах и научих много неща за сцената. Мотото на един актьор е, стъпи ли на
нея - да се забавлява и аз също се стремя да го спазвам. „Тракарт” обаче не е само репетиции и забавление. Ивана и Стоян ни дават възможност да осъзнаем кои сме и какви сме като млади таланти. Всяка година правим представление, а тази дори решихме да се явим на едно от най-големите
състезания за изкуство в България. И знаете ли – спечелихме – 1 място!
Всички си мислят, че да си актьор е много лесно, но то е трудно. Предизвикателно и в същото време развлекателно и забавно. Най-вълнуващ от всички моменти безспорно е този преди да
излезеш пред публиката. Изнервен си, иска ти се да избягаш, но започнеш ли веднъж, тогава чувството на страх от провал преминава в страх, че пиесата ей сега ще свърши и тогава ти се иска да
останеш там вечно. Този адреналин, това преживяване е невероятно и е една от многото причини
актьорската игра да ме привлича толкова много. Човек може да има много хобита, аз също имам,
но, както вече казах, вярвам, че това не е хоби, а моето призвание.
Виктория Александрова, 6 б клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ВЕЧЕ СМЕ ЧИТАТЕЛИ!
През първата седмица на месец май най-малките ученици от ОУ „А. Константинов“ - тези от
първи клас, бяха участници в поредното за тази учебна година тържество. То имаше надслов „Вече
сме читатели“ и, както и това на буквите, им беше първото в живота. Получиха своите книжки от
библиотеката, с което официално бяха приети за нейни читатели. Надявам се, че са запомнили и
молбата на книгата към всеки читател – да я разбираме, пазим, ценим и връщаме навреме.
Учениците от театралния клуб от 2 б клас им поднесоха литературна изненада с модерния вариант на приказката „Дядо и ряпа“, а музикални поздрави отправиха момичета и момчета от 3 в
клас.

Елена Пенишева – библиотекар
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Още през учебната година

ЛИТЕРАТУРНА ВЪРТЕЛЕЖКА С ,,ВЪЛШЕБНОТО ЗАРЧЕ”
В първия ден след априлската ваканция, 11 април, с учениците от ПИГ - 3 клас беше проведена литературна игра, посветена на 12 април – Денят на космонавтиката. „Защо космонавтите носят костюми”
беше заглавието на научния текст, който учениците изслушаха, и върху който след това им бяха зададени
въпроси с помощта на „вълшебното зарче”. Справиха се чудесно, въпреки новите понятия. Продължихме
с други заглавия по темата, които нашата библиотека може да предложи на децата.
Накрая поиграхме на „Събери пословицата!” и обсъдихме кои имат отношение към бележитата дата
12 април.
Така в игрови вариант си припомнихме станалото на този ден.

Елена Пенишева – библиотекар
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За книгите и още нещо – извънкласно четене в 4 а и 4 г клас
Срещата на учениците с книгите този път протече по различен начин – бяха изненадани с това, че
няма да разказват съдържанието или обсъждат качествата на героите в тях, а да покажат, че ги познават
само по корицата, а след това и като разпознаят коя част от текст към коя книга принадлежи. За да изпълнят тези задачи, разбира се, трябваше предварително да са ги чели. Със задоволство отбелязвам, че се
справиха отлично и с двете предизвикателства. По този начин актуализираха знанията си за голяма част
от изучените произведения и сами провериха доколко ги помнят. Часовете преминаха емоционално и
оставиха приятен спомен у децата.

Елена Пенишева – библиотекар
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Кампания
„Подари любима книга на
библиотеката, за да я прочетат и другите”
Във връзка с 23 април - Денят на книгата и авторското право, всяка година училищната библиотека провежда кампания „Подари любима книга, за да я прочетат и другите”. Наши дарители тази
година бяха:
Адриян Вулев – 2 а кл.
Мариана Драгомирова – 2 в кл.
Радослав Янчев – 2 б кл.
Теодор Георгиев – 2 б кл.
Марина Захариева – 2 а кл.
Йоана Александрова – 4 г кл.
Ставрула Мелатиаду 4 г кл.
Камен Атанасов – 4 в кл.
Полина Петкова – 5 в кл.
Габриела Майдозян – 6 б кл.
Мария Митева – начален учител
Мария Райковска – начален учител
Нина Търева – начален учител
Здравка Павлова – начален учител
НБ „Иван Вазов” – гр.Пловдив
ТД „Шипка” – гр. Пловдив
Уважаеми дарители, благодарим ви за отзивчивостта, за любовта към книгите и грижата за това
нашата библиотека да се допълва и обновява. Искрено се надяваме примерът ви да бъде последван и от други дарители през следващата кампания или в кое да е друго време.
Особено ни зарадва участието на хората от ТД „Шипка”, с председател Ана Камчева, които месеци преди това бяха създали стройна организация за събирането на книгите измежду членовете
на дружеството. Голяма беше изненадата ни, когато три усмихнати дами, с цвете в ръце и пъстри
торбички, дни преди 24 май дойдоха да ги дарят.
Благодарим Ви за избора, за надеждата, за подкрепата,
приятели на библиотеката!

Елена Пенишева – библиотекар
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

8 идеи за игри на открито, с които децата да се
забавляват през лятото
Въпреки, че летните месеци са чудесно време от годината, в което могат да се правят куп
неща, много деца скучаят или предпочитат да седят у дома – пред телевизора или компютъра.
Е, време е вие, като родители, да поемете инициативата и да дадете предложения за различни
забавления и игри на открито, а защо не и самите вие да се включите в тях. Ето някои идеи:
1. Състезание с чували Една изключително забавна игра, която освен това е и много полезна, тъй
като е свързана с физически усилия, а това укрепва мускулатурата и развива двигателната култура на
малчуганите. Не е нужно нищо друго, освен здрави чували, състезателен дух и добро настроение!
2. Надпревара с пластмасови чаши и воден пистолет За
тази лятна игра е необходимо да разполагате с воден пистолет, точен мерник, пластмасова чаша и тънко въженце (може и ластик).
Който премести по-бързо чашката от единия до другия край на
въженцето, е победител.
3. Народна топка с… воден балон
Всички помним любимата игра на народна топка. Правилата са същите, но
този път вместо топка, използваме балон, пълен с вода. Забавлението е гарантирано, но и измокрянето е доста
възможно.
4. Стрелба по стълба-мишена За
тази игра са нужни стабилна стълба, листова хартия и топчета (например – за
тенис на маса). Всяка уцелена мишена
носи различен брой точки – колкото понависоко е, толкова повече са точките.
5. Гигантска кула Чували ли сте за
играта „Дженга“? Тук принципът е същия, само че в много по-голям мащаб.
Целта е да се построи колкото се може
по-висока кула, като играчите се редуват при поставянето на блокчето. Изгаря този, който срути кулата.
6. Състезание с одеяла За състезанието са ви необходими няколко стари одеяла, след което е нужно
да се разделите по двойки. Във всеки отбор трябва да присъства по едно дете и един възрастен. Детето
сяда върху одеялото, а другият играч го дърпа. Чудесен начин да се забавлявате с децата си.
7. Състезание с балони Играчите завързват по един балон на всеки глезен и започват да тичат в
различни посоки. Целта е да настигнат другите играчи и да спукат техните
балони с крак. Победител е онзи играч, чиито балони останат цели.
8. Открий еднаквите карти С тази игра е не само забавно, но и децата
развиват паметта и концентрацията си, при това сред природата. За целта
отпечатайте на цветен принтер различни картинки или символи, всяка от
които трябва да е по два броя.
Обърнете ги на обратно, така
че да не се виждат. Участниците се редуват един по един да
обръщат по две картинки. Ако
картинките им съвпадат, ги
взимат, а ако не – чакат реда
си, за да отворят нови две. Побеждава онзи, който накрая
се окаже с най-много съвпадащи картинки.
Източник: www.roditel.bg

Здравка Петрова – педагогически съветник
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ШАХМАТ

СКШ ”ЛОКОМОТИВ” - Пловдив

организира лятна

ШКОЛА ПО ШАХМАТ

От 21 юни до 30 септември за деца до 14 години. Тренировките ще се провеждат в Дома на
шахматиста /ул. ,,Старинна” 21-началото на Стария град до градинката на пл. ,,Римски стадион”./
вторник и сряда от 17:30 ч. до 19:00 ч. В другите дни се провеждат индивидуални тренировки на
плаващ график.
Справки и записвания:
Димитър Илчев
tel: 0887/ 285 338
e-mail: chess_d@abv.bg
http://www.facebook.com/chess.d

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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