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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ПОРЕДЕН УСПЕХ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
На 22 април 2017 г. в хотел
„Балкан” /Шератон/ София се проведе Четвъртата Национална Конференция на Общността на училищата „Pearson Longman Schools”.
На специална тържествена
церемония бяха наградени учениците – победители в Четвъртото Национално Състезание по английски език по формата на PTE.
На национален кръг от ОУ “Алеко
Константинов“ се класира Бояна
Цветковска от 7а клас и спечели 3 място на ниво Breakthrough. На
събитието присъстваха ученици, родители, учители, директори и
гости от цялата страна. Участниците бяха наградени с грамота и
предметни награди.
Поздравления за нашето момиче!

Стела Куртева - учител по английски език

Ден на храбростта и празник
на Българската армия – 6 май
Денят на храбростта, 6 май, започва да се чества в Българската армия още с нейното създаване. С указ № 1 от
първи януари 1880 г. княз Александър Батемберг учредява
военния орден „За храброст“ - отличие, с което се удостояват извършилите подвизи на бойното поле. А с указ № 5 от
девети януари същата година се постановява честването
на празника.
В началото отбелязването на празника е подчертано
скромно. Церемонията включва панихида в гарнизоните,
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поздравления и обяд за кавалерите на ордена
„За храброст“, ограничени военни паради, главно в София. По-късно цар Фердинанд придава
по-голямо значение и пищност на честването.
През войните в периода 1912-1918 г., макар
и в бойни условия празникът се отбелязва. Той се
чества всяка година с отслужване на панихида за
загиналите и молебен за живите. Прави се преглед на войсковите части от върховния главнокомандващ на Българската армия и велик магистър
на ордена „За храброст“. Тържеството завършва
с военен парад.
До подписването на Ньойския договор Денят
на бойната прослава се чества отделно на 27 ноември (победата на Българската армия в боевете при Сливница в Сръбско-българската война от
1885 година). През 20-те години този празник се
обединява с отбелязването на Деня на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на храбростта и победите е обявен за боен празник на войската. За
първи път при честването на Гергьовския празник
през 1937 г. тържеството започва от предната вечер със заря, дотогава тя е епизодично явление.
След 1946 г. традицията в честването на празника на Българската армия е прекъсната. Първоначално е определена датата 9 септември, а
след 1953 г. - 23 септември, която остава до демократичните промени у нас през 1989 г.

В най-ново време Великото народно събрание определя за празник на войската 23 август
- денят на решителните боеве при Шипка. Две
години, 1991 и 1992, българските воини честват
този паметен ден като свой празник.
През 1993 г. с постановление на МС № 15 от
27 януари 6 май отново заема полагащото му се
място в празничния календар на армията като
Ден на храбростта и празник на Българската армия.
6 май, един от най-патриотичните и емоционални празници в българския календар – ден
на българската воинска доблест, но и на национално достойнство и величие. И сега, както е
било през всички десетилетия от Освобождението насам, българинът възприема своята армия
като основен символ на нацията и елемент на
държавността.
Днес отбелязваме подвига на българските
герои при Сливница, Одрин, Чаталджа, Ниш, но
изразяваме и нашата признателност към проявите на воинска храброст и гражданско себеотрицание на участващите в мисии за изпълнение
на нашите международни ангажименти, на тези
които помагат в борбата с бедствия и аварии, на
тези, които охраняват нашата граница в сегашната сложна обстановка. Уважение и почит дължим и на ветераните от войните.

9 май –Ден на Европа
Европейското знаме

Европейското знаме символизира както Европейския
съюз, така и идентичността и единството на Европа в поширок смисъл.
На него е изобразен кръг от 12 златни звезди на син
фон. Звездите символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между народите в Европа.
Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите членки, въпреки че кръгът е символ на единството.
История на европейското знаме
Историята на знамето започва през 1955 г. Съветът на Европа, който защитава човешките права
и подпомага европейската култура, приема настоящия дизайн за собствена употреба. През следващите години Съветът на Европа насърчава нововъзникващите европейски институции да приемат
същото знаме.
През 1983 г. Европейският парламент решава, че знамето на Общностите трябва да бъде знамето, използвано от Съвета на Европа. През 1985 г. то е прието от всички лидери на ЕС като официална
емблема на Европейските общности, които по-късно ще се превърнат в Европейски съюз. Всяка
европейска институция има и своя собствена емблема.
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Възпоменателна евромонета: 30 години знаме на ЕС

По повод 30-годишнината от решението на лидерите на ЕС да приемат
знамето като емблема на ЕС 19-те страни от еврозоната ще издадат специална възпоменателна монета. След онлайн конкурс, организиран от Европейската комисия през 2015 г., гражданите и жителите на еврозоната избраха
дизайна, създаден от Георгиос Стаматопулос, гравьор в централната банка
на Гърция. Той се състои от 12 звезди, превръщащи се в човешки фигури,
които приветстват раждането на една нова Европа.

Емблеми

Емблемите по-долу са представени само с информационна цел и без да се нарушават специфичните условия, определени от всяка институция, орган, междуинституционална служба или организация за тяхното използване при възпроизвеждане. Някои от емблемите трябва да съдържат
наименованието на институцията, органа или организацията, а понякога това наименование е различно на различните езици.

Институции и органи

Европейски съюз

Парламент

Европейски съвет

Съд

Европейска централна банка

Сметна палата

Съвет

Европейска служба за външна
дейност

Комисия (*)

Европейски икономически и
социален комитет

Европейски комитет
на регионите

Европейска инвестиционна
банка

Европейски инвестиционен
фонд

Омбудсман

Надзорен орган по защита
на данните
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ХАНДБАЛ V-VІІ КЛАС
ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Зоналния кръг на хандбалната надпревара V-VII клас се проведе на 19.04.2017 година
в град Панагюрище. Нашето училище се представи с два отбора - момичета и момчета.
Младежите играха отлично и с две победи се класираха за следващата фаза на турнира. Те
постигнаха убедителни победи с 14:1 над СУ „Димитър Гачев”- Пазарджик и 15:1 срещу ОУ
„Иван Вазов”- Смолян.
За съжаление девойките не успяха да се наложат над отбора на домакините от Панагюрище и записаха загуба с 3:5, с което участието им приключи.
Пожелаваме успех на отбора момчета в следващия кръг на Ученическите игри 2016/2017
година, който ще се проведе на 05.05.2017 година в град Пловдив от 12.00 часа в СУ „Патриарх Евтимий”.
Надя и Алек, 6в клас
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ПО ТРАДИЦИЯ УЧАСТВАМЕ,
ПО ТРАДИЦИЯ
ПЕЧЕЛИМ МЕДАЛИ
На 22.04.2017 година на територията на парк „Бунарджик” се проведе традиционния лекоатлетически крос „Предизвикателство” 2017, организиран от движение „Спорт за всички”.
Участие взеха деца от всички възрастови групи от град Пловдив, Пловдивска област и страната.
Както обикновено, в кроса се включиха и ученици от нашето училище. Представянето им
беше повече от отлично, тъй като завоюваха пълен комплект медали.
При родените 2004 - 2005 година златен медал донесе Алекс Василев от 6а клас. При момичетата, родени 2004 - 2005 година, на почетната стълбичка се качиха сестрите Надежда и Александра от 6в клас, съответно сребърен и бронзов медал.
Надя, 6в клас
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Посещение
в Пловдивския университет
На 24 април 2017 г. учениците от Клуба по химия посетихме Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. В центъра за химични демонстрации имахме възможността да наблюдаваме поредица от химически опити. Разделихме се на отбори по трима и работихме групово,
като си помагахме за отделните задачи. Научихме и експериментирахме как може да се надуе
балон по химически път, как можем да разпознаем лесно утайки от сребърен бромид и сребърен йодид и още много други интересни факти. Беше едно незабравимо преживяване!
Бояна Цветковска, 7 а клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

,,Лъжа на литър”, ха сега де...

На 25. 04. учениците от 3 а клас, клуб ,,Вълшебство от думи”, имаха гост - учител г-жа Малакова. Под нейно ръководство децата работиха в група, съставяха приказки наопаки, здраво
се потрудиха, но и много се забавляваха. Накрая сладко, сладко се почерпиха.
Благодарим!

Виктория Стойнова – ръководител на клуба
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ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Клуб Кариера

Какво научих за професиите?

Учениците от 1 а клас успешно приключиха своето обучение по професионално ориентиране по Проект BG05M2OP001-2.001-0001
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Разбира се, трябваше да
покажем какво сме научили. Затова поканихме
родителите да се включат в нашия урок и да помогнат на децата да научат още.
Нашата среща започна с играта „Професии
по буква”. Четирите отбора имаха за задача да
запишат всички професии, които познават и започват с буквата: А, Б, В и Г. Справиха се чудесно. В презентациите на групите се появиха:
А: агроном, адвокат, архитект, археолог, артист
Б: биолог, банкер, брокер, библиотекар,
боксьор
В: водолаз, волейболист, ветеринар, водопроводчик, водач на МПС
Г: градинар, геолог, географ, гимнастик, готвач
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Нямаше победител, защото всички участваха активно и написаха равен брой професии.
Следващата игра беше свързана с нашето
„Влакче на професиите”. И преди сме пътували с него и децата знаят, че във всеки вагон
пътува определена група професии. В първия
вагон се качват професиите от сферата на производството, във втория – услугите, в третия
– словото и в четвъртия – наука, изкуство и
спорт. Първокласниците имаха за задача да
мислят какви оръдия на труда използват различните групи професии, а родителите, също
разделени в екипи – какви умения и знания
притежават хората, които упражняват тези
професии.

Отново блестящо се представиха малките ученици от 1 а. Но и родителите не им
отстъпиха по знания и креативност. Оказа
се, че за да се справяш със своята работа,
най-важното е да я харесваш и да я вършиш
с удоволствие и желание.
Всички деца получиха поощрителни награди за добрата работа през годината по проекта, за да си спомнят за клуб „Кариера” и своите
преживявания в него.

Здравка Петрова – педагогически съветник

Съчинения на ученици от 3 а клас – участници
в клуб "ВЪЛШЕБСТВО ОТ ДУМИ"
Едно време имало две планети: Добър Малчо и Зъл Малчо.
На планетата Добър Малчо живеели добри човечета, а на планетата Зъл Малчо – зли. Веднъж
цар Велика Злоба нападнал планетата Добър Малчо. На цар Добродушко му било първият път от
2319 година, откакто не се бил ядосвал толкова много.
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Той наредил на добрите човечета да се подготвят за битка. Те взели своите пушки, които
стреляли захарен памук, пистолети, куршумите на които били от дъвка, която не убивала, и завързвала здраво неприятелите. Имали и специални близалки, които изстрелвали към небето
нападателите.
Всички от планетата Зъл Малчо си приготвили бомбички с огънчета, мечове, които призовавали светкавици. Когато битката настъпила, добрите и злите човечета се били на планетата Марс
цели два часа! Въпреки че злите човечета били по-силни и по-добре въоръжени, на тях им липсвало най-важното качество – да се бият заедно като един отбор.
За разлика от тях, добрите човечета се сражавали заедно, помагали си, биели се рамо до
рамо като истински отбор. Затова и победата била тяхна! Добрите човечета били много щастливи, а злите получили ценен урок. Те разбрали, че добротата и единството правят жителите на Добър Малчо непобедими. Никога повече те не посмели да нападнат добрата планета. В необятния
Космос отново настъпило всемирно спокойствие и благоденствие.
Йоана Малакова
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Занимания по интереси в ПИГ2
По време на заниманията по интереси на децата от ПИГ 2
през последната седмица творихме активно. Всяко от децата получи комплект от природни материали, с които имаше възможност да създаде свое собствено сувенирче. Голяма част от учениците наблегнаха на героите от „Тролчетата” и други анимационни
филми. Представяме на вашето внимание техните творби.

Мария Тотинова, начален учител

ИЗК УС ТВО

Новите дрехи на краля

На 24 април с учениците от 4 клас посетихме постановката на Куклено-драматичен театър Хенд „Новите дрехи на краля”. Режисура – Иво Игнатов , драматургия – Добрин Добрев и Евгения Фингарова, по Ханс Кристиан Андерсен.
Когато в едно Кралство всички се страхуват да казват истината, ще се намери ли кой да извика: „Кралят е гол!“. Хареса ни, че в тази история доброто
побеждава. Куклите сякаш оживяха пред черната завеса. Представихме си поярко случките, описани от Великия приказник.
Забавлявахме се със суетата и глупостта на героите, представени от актьорите.
Магията на театъра направи деня ни по-интересен и цветен.

Класни ръководители, 4 клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Специален ден
за училищната библиотека
Един от най-специалните дни за библиотеката през учебната година е приемането на учениците
от 1 клас за читатели. Този ден беше 21 април. 100 чифта очички, любопитни и очакващи, гледаха
и слушаха г-жа Елена Пенишева, която им разказваше за това как са създадени първите книги, за
най-големите библиотеки в страната и в град Пловдив, за правилата за ползване на библиотеката и
молбата на книгата към децата. За отмора отгатваха гатанки, а децата сами създали такива, споделиха трудно ли се измисля текст. Изненадващото посещение на ,,Пипи дългото чорапче” и ,,Червената шапчица” толкова зарадва бъдещите читатели, че доста време след това им трябваше, за да се
успокоят, и се стигне и до най-важния момент – раздаването на книжки на всеки един от тях.
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Елена Пенишева – библиотекар
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Отбелязахме 2 април –
Международен ден на детската книга:
,,Литературен следобед" – Забавни и образователни игри – 4а кл.
,,Кой съм аз?" – Литер. игра – ПИГ – 3 кл.
,,Ние знаем, вие знаете, всички можем" – Литер. въртележка – 3в кл.
Театър ,,Камишибай: Лъвът, който не можел да пише" – ПИГ – 2 кл.
Театърът “Камишибай” буквално означава “драматизация с хартия”. Възникнал в японските будистки храмове през 12 век, където монасите използвали хартиени свитъци, чрез които разказвали
истории с поуки. Днес представленията на “Камишибай” могат да се проведат вкъщи, в библиотека,
в книжарница, в училище, в болница, на закрито или навън. При тази среща с театъра децата участват не само като зрители, но и като разказвачи или автори.
,,2 април – Международен ден на детската книга" – Плакат – Фасада
,,Детската книжка – пръв приятел на детето" Витрина – Библиотека

Отбелязахме 23 април – Световен ден
на книгата и авторското право
„Насърчаване на ученическото четене“ – Участие в Конкурс за най-иновативна и интересна инициатива с ученици
,,Подари любима книга на уч. библиотека, за да я прочетат и другите» – Кампания
,,Вече сме читатели» – Приемане на учениците от 1 клас за читатели на Библиотеката
Маратон на четенето – текстове на Петя Дубарова и Алеко Константинов
,,Какво знаем за библиотеката» – Викторина 6 а клас
Парад на приказните герои
,,Водата е богатство» – Викторина – Библиотека
,,Духовни паметници през вековете» – Табло – Библиотека
,,Съвременният читател» – Табло – Библиотека
Елена Пенишева – библиотекар
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Ш А Х М АТ

Нова задача:
Бели на ход печелят
с мат в един ход.
Отговор на задачата:

1.Dd8
Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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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