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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Отбелязваме
националния празник
на България
Навършват се 139 години от Освобождението
на страната ни от османско владичество
Днес е ден за
благодарност. Благодарност към онези, без които сега
нямаше да живеем в България, нямаше да пишем на
кирилица, нямаше
да очакваме Великден.
3-ти март не е просто една историческа дата. Тя е границата
на най-черната страница от историята ни, която с много усилия,
воля и дух сме успели да обърнем, за да имаме бъдеще. 3-ти
март не е просто още един празник в календара. Той е искра в
колективната памет на един цял народ, който е имал силата да
надрасне себе си и своя страх и да завоюва сам правото си на
свобода. Този народ сме ние. Днес България също има нужда да
се борим за нея и да я обичаме. Борбата може и да не е същата като тази на Бенковски и Волов, но изисква същите усилия.
Изисква същата любов и същата смелост.
Родолюбието познава възторга, гордостта, чувството, че не
си сам на света и носиш нещо у себе - гените на родителите, но и
на поколенията преди тях. Доказваме го с чисти и спокойни улици, тихи нощи, стремеж към уреденост в обществото и мисъл за
децата, възрастните, болните, изоставените.
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Като всяка друга любов, родолюбието се изпитва в трудните моменти, а не в славните. То е
толкова съкровено чувство, че не може да бъде
учено, преподавано насила или насаждано отвън. То просто се ражда и живее в нас с малко
повечко грижи.
И понеже днес е 3-ти март, денят, в който
засвидетелстваме родолюбието си – нека намерим начин да празнуваме – кой както намери за
добре, без задължения, гръмки думи и обвинения, с повече толерантност и радост, защото така
се заразяват и децата. А както в любовта – и тук
те са най- важното.
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Урок по литература за безсмъртието
на българските опълченци
Учениците от седмите класове участваха в традиционното отбелязване на 3-ти март в нашето
училище. Националният ни празник съвпада с изучаване творчеството на Иван Вазов, като учениците останаха особено впечатлени от одата му „Опълченците на Шипка”. Образът на Балкана послужи
като повод за създаване на проекти, с които седмокласниците търсиха надвременното и вечното в
нашата история, безсмъртните прояви на националния ни дух и националната ни традиция, която
съхранява във времето подвига на българските опълченци. Седмокласниците направиха проектите
си с голямо желание и почит към опълченците, дали живота си за нашата свобода преди 139 години.
Техните табла украсиха училището в навечерието на 3-ти март и създадоха празнична атмосфера!
Нели Велева, учител по български език в седми клас
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Почит към освободителя
На 2 март група ученици от 4 а клас, с карам- Там класният им ръководител г-жа Елиана
фили в ръце, се отправи към паметника на Кап. Щерева им разказа за подвизите на българБураго в Дондуковата градина на гр. Пловдив. ските герои и руските войни, дали силите и
живота си в неравен бой с турската армия. За
паметния 16 януари 1978 г., когато 28-годишният капитан Александър Петрович Бураго,
командир на ескадрона на 63-та гвардейска
дружина, превръща разузнавателната мисия,
на която е изпратен, в освободителна и спасява града ни от опожаряване. С падане на
колене и минута мълчание децата отдадоха
почит към паметта на знайните и незнайни
войни, а след това оставиха и цветята, които
бяха донесли.

Елиана Щерева – класен ръководител на 4 а клас
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Радиопредаване
За финал на своята патриотична разходка
и вдъхновени от историята за събитията от 16
януари 1878 г., разказана им на паметника на
Кап. Бураго, четвъртокласниците от 4 а клас възторжено представиха рецитал на същата тема.

Елиана Щерева – класен ръководител на 4 а клас

Баба Марта върза мартенички
на най-малките ученици
– Ей, деца, къде сте се дянали всички – пъшка Баба Марта към залата с насядали деца – не
ми ли стига другото, ами и това сега...
Така, уж лошата и стара баба, стигна до мястото, където смълчани първолачетата я очакваха,
и при появата й дори много се зарадваха. Някои
от тях бяха чували легендата за мартеничката,
други – не, но всички слушаха с интерес. След
това малките актьори от групата на г-жа Марияна Найденова им изнесоха един дълъг, дълъг
рецитал, разбира се за Баба Марта, от което тя
гордо и наперено ги гледаше, а накрая завършиха с връзване на мартеничките, най-голямата радост за децата. Макар всеки да имаше на ръката
си не по една-две, а по цели десет, бяха толкова
нетърпеливи, че какичките им едва смогваха да
ги вържат.
И така – с блеснали очички и усмивки на уста,
тръгнаха си малките деца.
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Елена Пенишева – библиотекар
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Време е за мартенички

Мартеницата се прави от усукан бял и червен
конец, най-често вълнен. Цветовете имат строго
определен смисъл: червено – кръв, живот; бяло
– чистота, здраве. Традицията е на първия ден от
март най-старата жена в семейството да връзва
на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки..
Мартениците се носят до появата на първото
цъфнало плодно дърво или на първата прелетна
птица, тоест до настъпването на пролетта. След
това се поставят на дърво или под камък. Когато
са поставени под камък, по тях може се гадае.
Ако след един месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна и удачна. Друг обичай е
мартениците, носени до първа пролет, да се завържат след това на клончета от цъфнало плодно
дърво или храст. Така на много места в България
традиционно се виждат окичени с мартеници
дървета и храсти. Друг обичай е мартениците да
се носят, докато се видят първите щъркели, и чак
тогава да се закичат на дърво.
Децата от 2а, 2б и 2 в клас изработиха красиви мартеници в часа по домашен бит и техника. С
тях те пожелават на всички да са живи и здрави.

Николина Търева – начален учител
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Запознаха се със старите занаяти
В часа по изобразително изкуство децата от 2б клас се запознаха с някои от старите български
занаяти. Особено ги привлече работата на грънчарите. Откриха характерните белези в произведенията на майсторите на троянска керамика. Самите деца създадоха с много въображение и желание свои модели, в които преплетоха традиционни български мотиви.

Николина Търева – начален учител

Да научим повече за хигиената на зъбите
Здравна беседа
Часът на класа в 4 в клас на 13 февруари се проведе като интересна беседа за хигиената и здравето на зъбите със съдействието на бащата на Адриана г-н Александър Панайотов – стоматолог.
Децата се упражняваха върху модел на правилно използване на четка за зъби и други средства за
зъбна хигиена. Получиха отговори на многобройните си въпроси от г-н Панайотов и стоматологичната медицинска сестра и комплекти за поддържане на хигиена на зъбите.

Тодорка Тахчиева – начален учител
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Един интересен час

Ние, учениците от 5 клас, в часовете по литература в момента изучаваме фолклорни творби.
Имахме задача да драматизираме български народни приказки. Някои разказаха любими приказки, а други направиха драматизации на откъси от такива. Освен тях имаше и индивидуални изпълнения на приказките:
„Врабчето и лисицата”, „Златната рибка”, Лъвът и мишката”, „Наредбата за фенера”, „Най-скъпият плод”, „Болен здрав носи” и други.
Проекти направиха Любомир Георгиев, Ивайло Захариев, Стилиян Попов.
Хитър Петър е герой от българския фолклор. Както името му подсказва, той притежава хитрост,
остроумие и дори лукавство. Главен съперник в приказките за него е Настрадин Ходжа. Много от
нас бяха избрали точно приказка за двамата герои. За разлика от Бай Ганьо, Хитър Петър е останал
в съзнанието на народа, като положителен герой.
Не беше лесно да бъдем и актьори, и драматурзи, и сценографи. Всички обаче много се забавлявахме и черпихме с пълни шепи мъдрост от чистия извор на народното творчество.
Рада Фратева, 5 б клас

5 а клас
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5 в клас

5 г клас
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5 д клас

„Моята мечта” – конкурс за рисунка
През месец февруари третокласниците и четвъртокласниците изразиха своите мечти в багри и
графично. Жури от специалисти отличи 10 рисунки: Елисавета Коритарова 3 а клас, Ирен Найър, Никол Виденова, Ванеса Гаджонова и Мартин Ковачев от 3 б клас, Даниел Коков от 4 а клас, Божидар
Попов от 4 б клас, Адриана Панайотова, Димитър Василев и Кристиян Русев от 4 в клас. Творбите
бяха подредени в изложба на първия етаж в училище.
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Тодорка Тахчиева – начален учител

Книжки с приказки

Мериан Вартанян, Красимира Стоянова, Александър Панайотов, Невена Крачолова и Ивелина
Кръстева са ученици от 1г клас. Те още не са се запознали с всички букви от азбуката, а вече създадоха
първите си книжки с приказки. Написани са много красиво, а и с прекрасно нарисувани илюстрации.
Гордея се с малките писатели. Вярвам, че те ще напишат още много интересни истории.
Очаквам ги с нетърпение.

Зорка Христова - кл. р-л на 1 г клас
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Състезание по хандбал
На 25.02.2017 г. се проведе общинско състезание по хандбал. То беше за момичета и момчета
от шести и седми клас. Нашите Алеко - хандбалисти дадоха много от себе си. Справиха се прекрасно, а с тях бяха и г-жа Минева и г-жа Калофоридова. Много беше вълнуващо, а най-интересният
момент беше, когато обявиха кой е победил. Нашите силни играчи заслужено бяха на първо място.
Радваха се много за победата.
Денис Илиева и Райна Стойчева, 5 г клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб Вълшебство от думи"
"

На 14.02.2017 година участниците от клуб „Вълшебство от думи“ имаха специален гост. Г-жа
Димитрина Ангелова, една от нашите майки, бе поредният гост-учител. Заедно с нея учениците от
3а клас съставиха комбинирана мисловна карта на вълшебната приказка. Децата откриха характерните белези на тази приказка, рисуваха, чертаха мисловната карта с голям интерес. Г-жа Ангелова
подпомагаше тяхната дейност, записваше интересните предложения, е, понякога и малко подпомагаше дейността на малките творци. Но те наистина се справиха чудесно!
Този урок бе подготовка за следващото занимание в работата на клуба, което ще бъде свързано с картите на Проп. Те ще
дадат нови възможности на учениците от 3а клас да измислят,
да творят свои истории, да се забавляват.
В края на часа
имаше много усмивки. Доволни от свършената работа, деца
и гост-учител, който
с облекчение отчете,
че урокът е протекъл
чудесно, поздрави
учениците и отново
имаше сладки изкушения за 3а клас.
Напълно заслужено.
Поздравления и за
г-жа Ангелова!

Виктория Стойнова – ръководител на клуба
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Честита баба Марта,
първокласници!
Участници от клуб,,Приятели на книгата”

Елена Пенишева – библиотекар

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, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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