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Най-много време от програмата отне раздаването на медали на отличните ученици

Обща снимка за последно - 7 а кл.

Прегръдките, както и цветята бяха в изобилие

Предаване на знамето на училището

Трудно беше да се изброят успехите на изявилите се ученици, но за това винаги се намира и
време и сили

Цветя имаше във всеки ъгъл, на всяка маса,
въобще навсякъде
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Национална лекоатлетическа щафета
На 15.05.2016 се проведе 68-та Национална лекоатлетическа щафета на стадион Пловдив. Алековци за поредна година доказаха, че са от фаворитите.
2 клас - момичета 1 място;
2 клас момчета с разлика от 3 стотни завоюваха 2 място;
4 клас момичета 2 място;
4 клас момчета 1 място;
6 клас момичета 2 място;
6 клас момчета на 2 стотни след бронзовите медалисти;
7 клас момчета 4 място.
БРАВО, ДЕЦА, ВСЕКИ ТРУД СЕ ЗАПЛАЩА ПОДОБАВАЩО!
Елица Русенова, Людмила Парапанова, Галя Минева- учители по физическо възпитание
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Приказките на Лари
На 28 април екип на БДЗП – Българско дружество за защита на птиците, направи презентация за
птиците в Бургаските езера и важността на влажните зони в ОУ “Алеко Константинов”, гр.Пловдив.
Освен лекционна част, урокът включваше и игри. Децата от 2 в и 3 в клас научиха по занимателен
начин за важността на влажните зони и какви са последствията от изчезването им за техните обитатели. Те получиха плакати, брошури и стикери, свързани с темата.
Надяваме се, че през следващата учебна година ще имаме възможност да посетим Природозащитен център „Пода“ и да се запознаем с птиците в естествената им среда – бялата лопатарка,
блестящия ибис, малкия корморан и десетки други, да опознаем и другите обитатели на влажните
зони и да играем на игрите от интерактивната изложба. С нетърпение очакваме да научим още
интересни факти и да влезем по посетителския маршрут в защитената местност и от специални укрития да наблюдаваме и снимаме птиците.

Весела Русева – начален учител
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Първото място е неговата цел
И я постигна, за пореден път! Иван Параскевов – тихо, скромно, ученолюбиво дете. Дали математиката избира него или той – нея, не се знае, но целенасоченият труд и постоянството, които
Иван владее много добре, са гарант за успех и то не само при него. Желаем му и занапред да бъде
смел и да постига все така успешно целите си!
Зорка Христова – класен ръководител на 4 г клас

На лагер в град Брацигово
От 6 до 9 юни група третокласници бяха на летен лагер в град Брацигово. Там те имаха ежедневни занимания в ателието по керамика ,,Арт спектър”, където работиха с глина и създадоха свои
малки шедьоври. В историческия музей децата се запознаха със славната история на Брацигово,
с живота и делото на Васил Петлешков и участието на брациговци в Априлското въстание. В етнографския комплекс „Поповата къща” учениците с интерес разгледаха носии, предмети за бита и
мебели , представящи живота и културата на българите през епохата на Възраждането. Последния
ден лагерниците ще запомнят с прекрасния аромат на розите от градината, край която се разходиха .
Класни ръководители на трети клас
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Сред природата
Ученици от 1 до 4 клас прекараха четири прекрасни дни сред природата в курортен комплекс
Пампорово. Със съдействието на петима много добре подготвени аниматори лагерниците участваха в разнообразни спортни игри и състезания – щафети, олимпиади. Децата бяха разделени на
четири отбора, състезаваха се спортсменски и бурно изразяваха радостта си от игрите. Красивата и
свежа природа поддържаше бодро настроението и през останалото време.
Мария Райковска- начален учител
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Кръжок „Вълшебство от думи“
Тази учебна година учениците от 2 а клас участваха активно в кръжока „Вълшебство от думи“. Темите,
по които работиха, са разработени по системата на Джани Родари. Тя има за цел развитие на детското
въображение, подпомага формирането на комуникативно-речевите умения, дава възможност на децата
да изживеят своите мечти чрез думи. Учениците от 2 а клас с голямо удоволствие се запознаха с фантазийната хипотеза, фантазиен бином, стари игри. Сами написаха много и забавни истории и приказки.
През последните учебни седмици проведохме свой маратон на четенето. Книгата, която заедно четохме, бе „Приключенията на Лукчо“ на Джани Родари. Децата нарисуваха своите любими герои и направиха изложба с красивите рисунки.
За своя труд и старание всички ученици получиха грамота.
Браво, деца! Следващата учебна година ще продължим интересните занимания в нашия любим кръжок!

Ето няколко забавни истории за една пощенска марка
/отново от произведение на Джани Родари/: Пощенска марка
Веднъж един доктор, без да иска, изсипал върху пощенска марка малко отвара. Тя се съживила и
започнала да танцува и да пее. Докторът много се зарадвал, взел марката и с нея отишъл на детската площадка. Там веселата пощенска марка с танците и песните си забавлявала всички деца и възрастни. Така
тази необикновена пощенска марка направила деня на доктора незабравим!
Александър Драганов
Едно момченце всяка година пишело писмо доДядо Коледа и си пожелавало куче. Но подаръкът не
идвал. На следващата година момченцето написало писмо от името на Дядо Коледа. Нарисувало белобрадия старец, изрязало го и го залепило като пощенска марка. Пуснало писмото в тяхната пощенска
кутия. Родителите отворили писмото. В него пишело:
„Мили родители, пише Ви Дядо Коледа. Ако тази година не подарите кученце на сина си, той няма да
бъде послушен и няма да има нито една шестица в училище.“
Родителите се усмихнали, но на Коледа момченцето получило така мечтаното кученце.
Дара Хаджийска
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Пощальонът залепил пощенска марка върху голям колет. Марката се казвала Пенка, нейната мечата
била да обиколи света. Пенка си мислела:
„Сигурно колетът, върху който ме залепиха, е за някой жител на Пазарджик и отново моята мечета
няма да се сбъдне!“
За късмет на марката получател на колета бил Джон Смит, който живеел в Австралия. Пенка много се
зарадвала, че ще пътува до другия край на света! Но в следващия момент тя се натъжила, защото си помислила, че животът й ще свърши в някое австралийско кошче за боклук. Пенка пътувала дълго, дълго до
Австралия, но не могла да срещне Джон Смит, защото колетът бил изпратен до погрешен адрес. След още
три дни, пропътувани хиляди километри, пощенската марка стъпила на родна земя. Така нейната мечта
се сбъднала и тя била много радостна. Пенка доживяла до сто години, залепена върху върнатия колет,
който събирал прах в „Български пощи“.
Демира Христова
Една марка живяла дълги години с могъщ магьосник. Той решил да я изпрати в другия край на света.
По пътя тя срещнала кучето Джери. Марката се представила с името си – марката Мими. Двамата се
разхождали, поговорили си и станали най-добри приятели. След година отишли при магьосника. Той
бил превърнал къщата си в голям Лунапарк. Там се забавлявали всеки ден. Тримата станали неразделнои. Мими летяла всяка година към други страни и когато се прибирала, им разказвала за своите
приключения.
Йоана Малакова

ПИГ - 2 кл.

ПИГ - 2 кл.
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Моята среща с Бай Ганьо
Бай Ганьо в днешно време е символ на простащината. Като Бай Ганьо е характеризиран всеки
човек, който се държи просташки, работи само за лична изгода и не се съобразява с условията, в
които е поставен. Сега, в 21-ви век, байганьовците са много повече и са част от нашето обществото.
Аз съм имал много срещи с такива хора като. Според мен Бай Ганьо може да се прояви във всеки българин. Това е така, защото средата, в която живеем, го позволява. Вече почти всеки българин
влиза в спорове за глупости ежедневно. Така простащината продължава да живее. Това може да се
види в хората, които се карат за лична изгода, дори за левче, в хората, които са несъобразителни и
дават мнение по въпроси, от които не разбират. Дори те да са прави по някаква случайност, тяхната
простащина ги издава.
Пример за такава случка видях наскоро. Не можех да повярвам. Не знаех дали да се смея или да
плача. Тази история се разви в селското кафене. Миналата година някаква фирма получи субсидии,
за да изгради завод за биогориво близо до селото ми. Затова миналото лято пътят беше пълен с
тирове, превозващи бали слама, която щяха да използват за производство. Хората от селото обаче
бяха недоволни. Поради това, както и по някакви други причини, свързани с опазване на околната
среда, фирмата се отказа, за щастие. Затова тировете тръгнаха обратно през селото.
Един ден бях в селското кафене. Минаваха тирове. Имаше един дядо, който ги обсъждаше. Той
ги псуваше. Говореше за нещо, което не разбираше. Този неграмотен дядо смяташе, че фирмата
е дошла, за да вземе субсидии и да не направи нищо. И според мен беше така. Тогава защо ли го
определям като Бай Ганьо? Как разбрах, че не знае за какво говори? Простащината му го издаде.
Той изпсува и каза, че фирмата е дошла заради „увсидиите”. Ясно ми беше, че има предвид думата
„субсидии”. Стана ми много смешно. Не знаех къде да отида. Той беше толкова глупав, че дори не
се усети, че ме е разсмял. Сигурно си е помислил, че се смея за нещо друго.
Тази история показва, че като Бай Ганьо може да се прояви всеки човек. Добър пример дава
този дядо, който на пръв поглед изглежда много образован. Потомци на Бай Ганьо има навсякъде
сред модерното „културно” общество на 21-ви век. Възрастта и работното място не са граница за
простащината. Хубаво е да се сдържаме, когато попаднем в ситуация с такъв човек, за да не изпадаме в неловко състояние. Обществото трябва да се промени или простащината ще продължи да
вирее и да носи негативни последици за всички нас.
								
Мартин Христев, 7 в клас
		

Съвременният Бай Ганьо
След почти век на промени, днес, все още в обществото се усеща неприятният характер на Бай
Ганьо. По-нагъл и лицемерен той живее с нас, обикаля родината и чwжбина.
Бай Ганьо в днешно време е промeнен. Вече няма да го срещнете облечен с цървули, пояс и да
носи дисаги. Повечето байганьовци днес са пременени с елегантни костюми на Армани, излъскани
мокасини и пригладена с гел коса. Това са политиците и голяма част от бизнесмените в България.
Както Бай Ганьо, така и те се опитват да се представят културни, като в опитите си да го направят
изгубват пътя и към чуждото, и към родното.
Прилично на Бай Ганьо те обикалят невероятни страни и места, но не успяват да забележат красивото в тях. Тяхната цел е единствено и само печалбата.
Когато се доближиш до тях, няма да чуеш турски думи или народен диалект като при Алековия
герой, но като него те постоянно разговарят за пари и власт. За тях те биха направили всичко, биха
дали всичко.
Подобно на Бай Ганьо те са алчни и безскрупулни, за тях няма морални граници в опитите им да
постигнат желаното.
Ние ги срещаме всеки ден и навсякъде: шофьорът, който винаги иска да е пръв на светофара и
да покаже на всички колко е мощна колата му; бизнесменът с кожено куфарче в ръка и телефон на
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ухото, който толкова се е забързал към някоя бизнес среща, че не забелязва света около себе си.
Тези хора се разжождат сред нас, но животът понякога е толкова забързан, че не осъзнаваме , че
пред нас е застанал един Бай Ганьо.
Съвременният Бай Ганьо е навсякъде около нас. Той е все по-алчен и лицемерен, опитващ се да
прилича на европеец или американец. Толкова се е загубил в опитите си да получи власт и богатство, че понякога загубва връзка с реалността.
Савина Трифонова, 7б клас

Съвременният Бай Ганьо
Съвременният Бай Ганьо е един от най-опасните и коварни обществени проблеми. Въпреки стотиците изминали години от написването на едноименната Алекова творба и заблуждението, че
епохата, която тя отразява, и нейните социални недостатъци са вече погребано минало за народа
ни, ето че с учудване откриваме как байганьовщината поставя сериозни пречки по пътя ни към развитие.
Подсилен и възкръснал, духът на нашенеца и на нововъзникналата следосвобожденска буржоазия е излязъл от страниците на литературата. Решил е отново да се заскита из родното пространство. Непобедим е стремежът му да се прикрепи стабилно към нашата нация и да посреща следващите години, а защо не и векове, заедно с нас.
Най-напред трябва да разберем и осъзнаем причината Бай Ганьо, макар и просто герой от творба на Алеко, да остава безсмъртен. Тя е ясна и лесно видима- той получава мощта си от „съвременната аристокрация“. Представителите й вече не носят със себе си дисаги с розово масло, най-вероятно невинаги изсипват супата си на покривката. Въпреки че изблиците на първична простащина
са може би по-рядко срещани, по-важно е това, че те притежават острите вътрешни пороци и отрицателни черти, характерни за Бай Ганьо. Именно желанието на тази прослойка да трупа капитал по
безогледен, силно вредящ на България начин неимоверно затруднява и забавя усъвършенстването
на нашето общество.
Но ние също трябва да направим нещо. А точно това е посланието на Щастливеца. За да се избавим от тази тежка социална болест, са нужни общи, сплотени усилия.
Байганьовщината трябва да се наказва на място. Продължавайки да не пресичаме дръзките
опити на днешната „буржоазия“ и позволявайки й да се превръща във все по-голяма част от политическия, обществения и всекидневния ни живот, ние правим все повече стъпки към упадъка на
българския народ. Най- важно обаче е всички да осъзнаем този проблем и да сме мотивирани заедно да го преодолеем.А щом това се случи, ще усетим колко по-лесно и бързо ще вървим по пътя
на развитието, колко по-широк ще изглежда кръгозорът на възможностите ни.
Стефан Трендафилов, 7б клас

Илиян,Борко, Сиси, Алекс Стоилов, Алекс Александров, 2в ,,Фермата,,
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Уважаеми ученици,
през лятната ваканция библиотеката ще работи в следните дни:

НОВИ КНИГИ

1 – 30 юни
1 - 6 юли
23 - 31 август

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Рассказы для детей

Лето в чайнике
Как-то зимой за ужином дедушка стал заваривать чай. А чайник выскользнул у него из рук,
упал и разбился.
-Это был мой любимый чайник! – сказала
бабушка. – Что же делать?
А дедушка пошёл в комнату и принёс другой чайник – красный в белый горошек. Бабушка
взяла у дедушки красный чайник, открыла
крышку, чтобы его помыть. И
вдруг говорит:
- Ой, тут сидит кто-то!
Все стали заглядывать в
чайник. На дне сидела божья коровка!
Дедушка сказал:
Это она зимовать устроилась!
Они были так похожи: чайник и божья
коровка. Красные, округлые, в пятнышках.
Только у чайника пятнышки белые, а у божьей коровки - чёрные. Мы заговорили все разом:
- Наверное, божья коровка решила,
что чайник - её роственник.
- Или они старые друзья! И чайник
пригласил божью коровку в гости.
А дедушка чайник крышкой закрыл и говорит:
- Не будем тревожить божью коровку – пусть отдыхает. А мы
поищем для чая что-нибудь другое.
И поставил чайник на полку.
Всю зиму простоял он там. А мы даже говорить на кухне стали тихо, ведь с нами в одном доме
зимовало лето!
В мае божья коровка исчезла. Улетела, наверное…
(по Т Пономарёвой)

Мария Николова- учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Индиец държи 22 рекорда на "Гинес"

70-годишният Гинес Риши от Делхи има 305 татуировки на национални флагове, 185 карти, 165 мини флага и 2985 писмени знака.
Съпругата му го е убедила да спре да се татуира, след като го уверила, че никой няма да подобри
световния му рекорд от 220 татуировки на знамена, поставен през 2009 г. Индиецът държи 22 световни рекорда, сред които за най-дългото завещание от впечатляващите 489 страници, за доставка
на пица от Делхи до Сан Франциско, и,разбира се, за най-много татуировки по тялото. Сред рекордните му постижения е и "най-възрастно осиновено дете", след като Гинес получава попечителството
над 61-годишен мъж, както и най-високата кула от бучки захар - 162 сантиметра. Рекордьорът дори
е извадил всичките си зъби заради постижението си от 750 напъхани в устата сламки. Съпругата на
Гинес - Бимла, до такава степен се вбесява от постоянно търсещия си внимание мъж, че отказва да
се появява с него на обществени места. Тя дори го е саботирала при един от опитите му за световен
рекорд - за най-лош политически кандидат на планетата, като е обещала да гласува за него.
Богдана Мумджиева- начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ

Скъпи ученици, колеги,
родители и приятели,
пожелаваме Ви пъстро
лято, през което да
раздавате и получавате
нежност, усмивки, обич
и любов, съпроводени с
интересни пътувания или
друго по ваш избор!
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 Вашите идеи, предложения и заявки за безплатен абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com

15

