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РУБРИКИ:

Състезание по правопис 
на английски език 

"Спелинг Бий"

Националното състезание се провежда за седма поредна го-
дина и е организирано от Фондация КорПлюс, с подкрепата на 
Фондация "Америка за България" и одобрението на МОН. Наше-
то училище участва за шеста поредна година в състезанието. В  
ОУ "Алеко Константинов" училищният кръг се проведе на 
1.03.2017 година. Диктор  на състезанието беше г-жа Емилия 
Живкова - преподавател в ПУ "П. Хилендарски" и наш родител.

Заредени с много знания 
и добро настроение участни-
ци от 4-7 клас спелуваха думи 
в продължение на 90 минути. 
След оспорвано съревнование 
победителят бе излъчен в 20 
кръг, а думата, с която победи, 
е "breakthrough". Първо място 
спечели Бояна Цветковска от 
7а клас, а нейна подгласнич-
ка е Лилия Асенова от 7а клас. 
Двете ученички ще участват в 
областното състезание по спе-
луване, което ще се проведе на 
1.04.2017 година. Нека им поже-
лаем успех, а на другите учас-
тници - бъдете здрави, упорити 
и до нови срещи догодина!

   Стела Куртева - координатор на състезанието
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Национално състезание 
"Ключът на музиката"

Нина Димитрова – учител по музика

Тази година отново се проведе  "Ключът на музиката" – наци-
онално 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 Национална комисия в три 
кръга: общински/училищен, областен и национален. Провежда 
се чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците отго-
варят на   въпросите, свързани с прозвучаване на музика, реша-
ват теотерични и творчески задачи, съобразени с учебния мате-
риал по класове.

Учениците от ОУ "Алеко Константинов" се представиха дос-
тойно в общинския и областния етап на състезанието, а за на-
ционалния кръг се класираха Александра Божкова IV ”А”клас и 
Яна Панова от IV ”Б”клас, Варти Гарабедян и  Петра Тошкова от   
V „А” клас, Наталия Желева от  V ”В”, Кристиана Бекирова от  V”Г” 
клас, Габриела Майдозян от VII ”А”, Калина Караиванова и Радо-
стина Стоева от VII ”Г” клас.

 Мили ученици, радваме се на вашите успехи и ви пожелава-
ме успешно представяне!
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Денят 3-ти март отмина, но неговата тържественост още изпълва сърцата на уче-
ници и учители, направили толкова много за отбелязването му. В предходния брой 
разказахме само за част от събитията в училище по този повод. Ето и останалите:

  Радиопредаване в следобедните часове на прогимназиален курс;

  Художествени четения в шестите класове;

  Представяне на постери и презентации в седмите класове;

  Закичване с трикольорни лентички в седмицата преди 3 март;

  Състезание ,,Аз обичам България”- 3 кл.;

  Озвучаване на училищния двор и сградата в междучасията с патриотични песни.

Екип на вестника

Още от програмата 
за 3-ти март
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На 1 март 2017 г. за втора поредна година се 
проведе състезанието „Аз обичам България и бъл-
гарския език”. По този начин третокласниците от 
ОУ „Алеко Константинов” отдадоха почит към за-
гиналите за свободата на Родината ни през Руско 
– турската освободителна война и се преклони-
ха пред красотата на българския език – „ту арфа 
звънлива, ту меч...”.  Състезаваха се три отбора с 
по пет ученика от всеки клас. Надпреварата проте-
че в 3 кръга. I кръг – четене с разбиране – има три 
плика с три текста с по три въпроса към тях, като 
всеки текст има и по един  въпрос към публиката. 
II кръг – листове с въпроси. Всеки лист съдържа 
по три задачи. Първа задача – едно съобщително 
изречение, което учениците прочитат, изваждат 
думите и ги определят като части на речта. Втора 
задача – записват синоними на думите родина, 
смел и тиранин, а в трета – сродни думи на роди-
на и смел, като трябва да уточним, че думите от 
втора и трета задача са еднакви за трите отбора. 
III кръг – въпроси към публиката. Безпристраст-

Състезание „Аз обичам 
България и българския език”

Виктория Стойнова, Весела Русева – класни ръководители на трети клас

ното жури в лицето на г-жа Тодорка Тахчиева,  
г-жа Вили Делчева и г-жа Здравка Павлова внима-
телно изслушваше и прецизно оценяваше дадени-
те отговори. След оспорвана битка, в която децата 
чуха интересни факти за посрещането на русите в 
Стара Загора, боят на Шипка и освещаването на 
Самарското знаме, победиха представителите на 
3 в клас. Всички получиха грамоти и награди за от-
личното си представяне в състезанието.
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Учениците са длъжни да спазват следните 

Правила за безопасна работа 
в мрежата:

НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ

На 1 март учениците от 7,,а” клас посетихме паметника на Капитан Бураго в центъра на Плов-
див. Придружаваше ни г-жа Златка Караиванова. Поднесохме венец и помълчахме в знак на пре-
клонение пред героя. В такива минути всеки изпитва чувство на благодарност и признателност към 
саможертвата на тези, заради които нас сега ни има. Учим се, смеем се, радваме се на новото време 
и всичко, което имаме, за да се чувстваме добре.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ГЕРОИ!
Бояна Цветкова, 7 а клас

Поднасяне на цветя от 7 а клас

1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;

2. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;

3. Не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близ-
ки без предварително съгласие на родителите;

4. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 
работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали 
с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, 
етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

5. Учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;

6. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компю-
търна мрежа или атакува други системи;

7. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят добро-
то име на училището.
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Представителна изява на 
ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб 
"
Вълшебство от думи"

На 28.02.2017 година клуб „Вълшебство от 
думи“ проведе своята първа представителна из-
ява. Класната стая на 3а клас се изпълни с гос-
ти. Децата с нетърпение очакваха началото на 
урока. Учениците показаха какво са научили до 
този момент.  Изявата започна с една любима 
за тях игра – на въпроси и отговори, написани 
на лист, в края на която децата от всеки отбор 
получиха интересни предложения. На основата 
на случайния синтаксис, учениците съставят из-
мислят кратки истории, които дават възможност 
за съставянето на забавни разказчета. След това 
„разточваха“ дума – умело посочваха нейни си-
ноними, измисляха нови  с буквите на дадената, 
с първата й сричка, след това съставиха изрече-
ние от новите думи. Тук се включи и отборът на 

родителите. Гостите се справиха отлично. За на-
града децата ги поздравиха със свои гатанки и 
лъжегатанки. Последните доста затрудниха май-
ките, но те успяха да открият скрития отговор. 
Учениците обясниха как се съставя фантазиен 
бином, фантазийна хипотеза, съвместно с роди-
телите образуваха по три от всеки вид. След това 
прочетоха свои истории по фантазиен биноном 
и хипотеза. Дойде ред и на образуване на думи 
с произволна представка. Децата откриха скри-
тите многозначни думи, а след това четирима от 
родителите изтеглиха представка и образуваха 
нови думи. С една от тях всеки отбор измисли 
своя кратка история, която трябваше да се състои 
само от пет изречения. Нашата изява продължи 
с „картите на Проп“.  Отборите изтеглиха по три 



7

 Виктория Стойнова – ръководител на клуба

от картите, след това ги подредиха в зависимост 
от функцията им и съставиха своя приказка.

В края на изявата бяха връчени грамоти за 
лично творчество на най-активните участници в 
клуба. А нашите майки, които бяха стажант-учи-
тели, получиха грамоти, с които им се присъди 
титлата „Маг I степен“.

За всички участници в изявата имаше и мно-
го сладки изкушения.

Браво, деца, чудесно се представихте!

Наградени рисунки от конкурса 
"Моята мечта"
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Опознаване на професиите 
Клуб „Кариера” е място, където под форма-

та на игри и дискусии можем да получим зна-
ния за различни професиите. Клубът е полезен 
за нас, защото в него разбираме същността на 
дадена професия и какви знания и качества е 
необходимо да притежават хората, които имат 
желание да я упражняват. Ще ни бъде полезен 
и при избор на по-нататъшно образование. В 
един от часовете обсъждахме нашите пости-
жения в различните учебни предмети, както и 
нашите силни страни. Говорихме за интереси и 
способности и за това, как те ще ни насочат в 
бъдещия ни избор. Особено ни харесват игрите 
и екипната работа със състезателен характер.

Диана Тонова – 6 а клас

Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
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Влакчето на професиите

Здравка Петрова – педалогически съветник

Както обещах на първокласниците при 
предишното си гостуване, втората ни сре-
ща бе замислена като пътешествие... с влак. 
Не истински, разбира се, а от картон. Голям 
шарен влак с пет вагона, които чакаха на га-
рата на клуб „Кариера” да се качат малки-
те ученици от 1 а клас. Всички деца полу-
чиха цветна хартия и време за развихряне 
на въображението. Те изобразиха по една 
професия, която добре познават. След това 
бяха поканени да намерят своето място във 
влака. 

В първи вагон се качиха професиите, кои-
то използват словото в своята работа – всички 
учители, журналисти, преводачи, психолози, 
адвокати и т.н. Във втория вагон се настаниха 
професиите, работещи в сферата на произ-

водството. Там пътуваха управител на фирма 
за дърводобив, за текстил, за мебели. Пос-
ледваха ги професиите, които ползват уни-
форми – полицаи, пожарникари, военни и 
др. В четвъртия вагон се качиха професиите 
от сферата на спорта и изкуството – имаше 
футболисти, художници, музиканти, дизай-
нери... Накрая поканихме всички предста-
вители на обслужващата сфера, без чиито 
услуги живота ни ще е труден. Във влака се 
присъединиха продавач, фризьорка, козме-
тичка. 

Първокласниците попътуваха из света на 
професиите и се завърнаха в класната стая.

Пътуването им хареса, а машинистката 
започна да обмисля къде да ги отведе след-
ващия път.
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„Мъжът на жена ми" 
донесе много настроение на зрителите 

ИЗК УС ТВО

Елена Пенишева – библиотекар

Постановката на  Мариус Куркински в 
Пловдив "Мъжът на жена ми" от Миро Гавран 
е за втори път на наша сцена. Участват Ма-
рия Сапунджиева, Веселин Анчев и Леонид 
Йовчев. Представлението беше показано на 
23 февруари, а  пловдивчани станахме сви-
детели на добрата игра на  актьорите, които 
завързаха интрига на сцената и си размениха 
доста болезнени реплики.

Мариус споделя, че пиесата не може да 

се нарече точно комедия, защото в нея има и 
кисели и трагични моменти, но все пак с еки-
па му са акцентирали на смешната страна на 
нещата. Още  самото заглавие насочва към 
нещо интересно, атрактивно, но и опасно. 

Защо понякога жените искат твърде много 
от мъжете, а друг път  се случва  и обратното. 
Не трябва ли взаимно повече да се уважава-
ме...
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Всеки човек носи своя темперамент и ха-
рактер, а когато станем родители, тези разли-
чия като че ли стават още по-силно изразени. 
За едни е важно детето да спазва правилата 
и са привърженици на по-строго и авторитар-
но възпитание, други предпочитат либерални 
модели. Някои са склонни към свръхнамеса, а 
други трудно отделят време за децата си. Има 
ли златна среда и кои са основните подходи във 
възпитанието?

1. Родителят „Защото аз 
така казах!”

В тази група влизат роди-
телите, чиито представи за 
възпитанието често включват 
методи като викове, заплахи и 
наказания. Те считат, че детето 
трябва да изпитва страх или да 
се чувства зле, за да се попра-
ви. Наясно са, че този метод не 
работи, но въпреки това, про-
дължават да го прилагат. Какво 
всъщност се крие зад автори-
тарното възпитание? Най-ве-
роятно – безсилие, представи, 
останали от нашето детство, 
ако са  ни възпитавали по този 
начин или увереност, че „мето-
дът на твърдата ръка“ ще даде резултат, рано или 
късно. Истината обаче е, че децата не се учат да 
бъдат добри, когато се държим с тях по този на-
чин. Вместо на въпроса „Защо“ да отговаряте със 
„Защото аз така казах“, по-добре говорете спо-
койно на детето си и се аргументирайте. Думите 
винаги трябва да заместват пошляпванията и гру-
бия тон, дори и това да ви коства много търпение 
и енергия.

2. Родителят „Нямам време”
Според проучване, проведено American 

Psychological Association, над 36% от  родителите 

не успяват да отделят достатъчно време за деца-
та си и ги виждат в часовете след работа или само 
в определени дни. 

По-големият проблем обаче е, че дори и да 
имат възможност да са със своите синове или дъ-
щери, тези родители не намират начин да прека-
рат пълноценно времето си с тях под предтекст, 
че точно в този момент имат друга работа. Детето 
е изправено в ситуация, в която прекарва пове-
че време с детегледачката, учителката или баба и 
дядо, което създава у него усещане за изоставе-

ност и пренебрежение. Има 
една чудесна мисъл на тази 
тема: „Работата ще почака, 
докато покажеш на детето 
си дъгата, но дъгата няма да 
почака да си свършиш рабо-
тата“.

3. Родителят-перфекцио-
нист

За тази група родители 
е типично това, че са нато-
варили децата си със свои-
те свръхочаквания, както и 
че всичко се случва като по 
учебник. Детето още не е 
навършило 3 години, а вече 
ходи на уроци по английски, 

по рисуване, по плуване, учи се да свири на 
цигулка и т.н. Майката е част от родителския 
колектив в училище или детската градина, а 
през уикенда посещава курсове за родите-
ли, за да разбере дали не пропуска нещо във 
възпитанието на детето. Подобно старание е 
похвално, стига наистина да не излиза от рам-
ките на нормалното. Проблемът е, че този тип 
родители рядко дават на детето си така необ-
ходимата самостоятелност и се опитват да ре-
шават всичко вместо него – къде ще учи, кои 
ще са му приятелите, как да изглежда и какво 
да мисли.

У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

5-те  типа родители 
и последиците от тях



12

Уважаеми читатели,
Представям на вашето внимание абонамента за вестници и списания на нашата библиотека за 

2017 година

Списания /на български език/
Български език и литература
 Математика и информатика
Чуждоезиково обучение
Природните науки в образованието. Химия.
Педагогика
8 кл. – външно оценяване и кандидатстване
Математика
Образование
Организация и управление на училището 
и детската градина
Бърборино
National Geographic+National Geographic KIDS
Спорт и наука
Вестници/ на български език/
Вестник „Аз Буки”
РИКИ – кандидат – гимназист
Учителско дело

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Периодика

Здравка Петрова – педалогически съветник

Източник: www.roditel.bg

4. Свръхгрижовният родител
В своята книга „Безгрижният родител“ Том 

Ходжкинсън пише: „Проблемът е там, че се 
стараем твърде много, а не твърде малко. Със 
свръхнамесата си не оставяме децата нито да 
бъдат себе си, нито да опознаят себе си. Прека-
лено обгрижваните деца впоследствие не могат 
да бъдат самостоятелни. Трябва да се отдръп-
нем. Да ги оставим да живеят.” Именно това не 
умеят да правят прекалено грижовните родите-
ли, които не успяват да си поставят граници и да 
разберат къде свършва здравословната грижа 
за детето и къде започва вредата от това. На-
края детето се е превърнало в 40-годишен мъж, 
а неговата майка все още изгаря от желание да 
му изглади ризата и да го обгрижва, както кога-
то е бил дете. 

5. Балансираният родител
Това е родителят, който в най-голяма степен 

успява да съчетае своят авторитет със своята 
обич. Може би и затова е най-трудно за май-
ките и татковците да успеят да попаднат в тази 
група. Балансираният родител знае, че е нужно 
да въведе правила, без обаче те да са свързани 
със страх от шамари и наказания. Детето вижда 
в негово лице авторитетна личност, която оба-
че го обича и е на негова страна. Този родител 
намира време да поиграе с детето си, но след 
това намира и начин да мотивира детето да 
си събере играчките, без това да предизвиква 
полемики. Да, наистина е трудно да се намери 
този баланс, но все пак, възпитанието е дълъг 
и труден процес, който изисква време и посто-
янство.
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 Учениците от 4,,б” клас и библиотекарят  
г-жа Елена Пенишева от месец февруари работят 
по общ проект. Идеята им е ,,да събудят заспалите 
книги” в библиотеката. Как точно?! Като си избе-
рат и прочетат  една от тези книги, които по-ряд-
ко са забелязвани и почти непознати за читатели-

те. Затова ги нарекохме ,,заспали”. Следващата 
стъпка е да се  определи най-интересния момент 
/пасаж/ от нея и се напише в личната препоръка. 
Прочитайки я, другите деца могат да преценят 
доколко това им е интересно, и ако е така, да   
заемат съответната книга от библиотеката. 

Ние предлагаме – вие избирате

Елена Пенишева – библиотекар

Има и загадка: от цитирани три заглавия да 
познаят от кое  точно е посочения момент. 

Всички ученици, пожелали да участват в про-
екта, оформираха по индивидуален начин сво-
ите препоръки – едни нарисуваха илюстрации 
към текста, други копираха такива от книжките, 
скриха и отговора от загадката. Сега очакваме се-
менцето, което посяхме, да поникне, за да внесе 
красота и полза в ежедневието ни, а след това да 
се поздравим и с добрия резултат. 

Очакваме ви, изберете най-интересното за 
вас от предложените заглавия!
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Валентина Владимировна Терешкова, первая в мире женщина-
космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации (в за-
пасе), депутат Государственной думы Российской Федерации от-
мечает 80-летний юбилей. 

Валентина Терешкова - первая в мире и до сих пор единствен-
ная женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Че-
ловек удивительной, головокружительной судьбы, она родилась  
6 марта 1937 года в небольшой деревне в Ярославской области, за-
кончила техникум легкой промышленности, работала на фабрике, 
занималась в аэроклубе и совершила 163 прыжка с парашютом. 

Когда попала в Центр подготовки космонавтов - из сотен пре-
тенденток в отряд были выбраны лишь пятеро, в том числе, она.

Легендарная «Чайка» - именно под таким позывным её 
узнал весь мир - отправилась к звёздам на корабле «Восток-6»  
16 июня 1963 года. Она стала шестым по счёту советским космонавтом. 
Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», 
пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. В день первого по-
лёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования пара-
шютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.             

Валентина Терешкова на борту "Восток-6"
Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Несмотря на дискомфорт и неприятные ощуще-

ния, она мужественно провела в космосе около трех суток и стойко выдержала 48 оборотов вокруг 
Земли. Во время полёта она вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые поз-
же были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. Возвращение на Землю 
прошло успешно, посадка была сделана на Алтае, в Баевском районе.

После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана 
Савицкая. 

Первая женщина-космонавт  
Валентина Терешкова отмечает юбилей

Васка Гуджева – учител по руски език
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1. Коя планета единствена се вър-

ти по часовниковата стрелка?

а) Венера
б) Меркурий 
в) Плутон
г) Марс

2. Кой народ е създал известните 

градове държави Ур, Урук и 

Лагаш?

а) Шумерите
б) Ахейците
в) Финикийците 
г) Евреите

3. Ако се намали амплитудата на 

звуковите трептения...

а) Се увеличава силата на звука
б) Се увеличава височината на звука
в) Се намалява
височината на звука 
г) Се намалява силата на звука

4. Какво означава Меланезия?

а) Много острови
б) Малки острови
в) Черни острови
г) Крайбрежни острови

5. В атомните ядра има:

а) Протони и неутрони
б) Протони и електрони
в) Неутрони и електрони
г) Само неутрони

6. Най-силната тракийска  

държава създали:

а) Бесите
б) Гетите
в) Одрисите
г) Трибалите

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

УМСТВЕНА ГИМНАСТИКА 
МИНИ-ТЕСТ

 Отговори: 

1 а)  2 а)  3 г) 4 в) 5 а) 6 в)
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Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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

aleko-online@oualeko.com

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

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Турнир по шахмат „Еверест“
На 19.02. (неделя) в хотел „Лайпциг“ в Пловдив се проведе традиционния турнир по шахмат 

„Еверест“. Право на участие имаха всички ученици до 3 клас. Участваха 76 ученици от цялата стра-
на. Второ място в генералното класиране и сребърен медал спечели Стоян Аладжов - 2,,в” клас от 
шах-школата към училището. Отлично се представи и Ивайла Найденова - 3,,а” клас, която спечели 
бронзов медал при момичетата до трети клас.


