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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

24 май –

Ден на българската
просвета и култура
и на славянската писменост
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Българският език и кирилицата,
история, която продължава да се пише
Азбуката, носеща името на свети Кирил, се
използва от много славянски езици – сръбски,
руски, украински, белоруски, а така също и в писменостите на Монголия, Узбекистан, Казахстан
и Таджикистан.
Българският език е бил сред основните европейски езици още по времето, когато светите
братя Кирил и Методий поемат пътя на евангелизаторската си мисия във Великоморавия,
простираща се тогава върху Бохемия, Силезия,
Словакия, Унгария и Австрия.
Българският език и азбука са били признати
от Ватикана много рано, като средство за разпространение на Светите писания от християнска Европа, както еврейския, гръцкия и латинския език. През 879 година Папа Йоан VIII издава
папска була, с която одобрява използването на
славянската азбука и потвърждава използването
на славянски език при богослуженията.

Евангелие според Марк на глаголица
След смъртта на свети Методий през 886г.,
учениците на двамата братя Климент Охридски,
Наум, Сава, Горазд и Ангелaрий се връщат в България, превеждат богослужебните книги на български език и създават Охридската и Преславската книжовна школа.

Величие и разпространение на българския език

Рейм, Евангелие на кирилица
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Българският език е от индо-европейската езикова група.
Старобългарският език, който става официалният език на
православната църква между IX и XI век, е много близък до
другите славянски езици като сръбския или руския. С малки
изменения през вековете и до днес той е каноничният език
на православната църква и сe нарича още църковнославянски. До XVIII век богослужението в православната румънска
църква се е извършвало също на църковнославянски език.
Българският език има историческа роля във Франция,
създавайки тесни връзки между двете държави. През 1167
година катарският митрополит Никита Български е председателствал Съвета на френските и италиански катари в град Сен
Феликс дьо Караман.
Киприян Български, митрополит на Киев и на цяла Русия,
починал през 1406 г. и Григорий Цамблак, митрополит на
Киев и Литва, починал през 1420, са предали кирилицата и
българските религиозни писания на руснаците, допринасяйки по този начин за културния и държавен подем на Русия. В
по-близко време, Папа Йоан-Павел II обяви братята Кирил и
Методий за “покровители на Европа поради заслугите им за
разпространението на християнската вяра и за развитието на
християнството в Европа”.
Днес повече от 350 милиона души в света използват кирилицата. През 2007 година, с влизането на България в Европейския съюз, българският език става един от официалните
европейски езици.

Патронен празник
на ОУ "Алеко Константинов"

Рисунки на асфалт

На 11 май нашето училище отбеляза своя патронен празник. В него своето първо участие
направиха и нашите първокласници. Задачата на децата беше да направят рисунка на асфалт на
тема "Сезони"- едно любимо занимание за всички малчугани. На предварително очертаните полета всеки клас самостоятелно направи своите рисунки . Децата вложиха много старание, желание и
емоции. Дворът на училището се изпълни с пъстри и красиви детски рисунки. По лицата на малките
творци грееха усмивки и удовлетворение от направеното. Те с гордост показваха своите творби на
родители и учители.

Величка Филева – начален учител
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Екскурзия до хилядолетният Хисар
Дойде дългоочакваната награда - 3 б и 4 а клас, спечелили конкурс за рециклиране на бутилки,
отидоха на екскурзия в Хисаря. Децата разгледаха забележителностите на града и играха до насита.
Прибраха се въодушевени и доволни от прекрасния ден!

Мариана Найденова, Елиана Щерева - класни ръководители
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„Аз обичам България
и българския език”
На 11 май, Патронния празник на училището, децата от 4 б и 4 в клас участваха във втори кръг на
викторината „Аз обичам България и българския език”. Първата част от състезанието се оформи, като
презентация на тема „Човекът и обществото”, а втората част – като кръстословица на тема „Човекът
и природата”.
Всички деца много се забавляваха. Участваше и публиката. Задачите бяха лесни и двата отбора
завършиха с равен резултат. Състезанието помогна на всички участници да се подготвят за предстоящите матури.
Ивон Григорова, Адриана Панайотова и Надежда Цапрева, 4 в клас

С почит към Щастливеца
На 11 май по традиция ние, петокласниците от ОУ ,,Алеко Константинов”, посетихме село Радилово.
Там научихме много за патрона на
нашето училище, от чиято смърт се
навършват 120 години, и на чието
име скоро бе кръстено кръстовище в
Чикаго.
Тереза Келбечева от 5 в клас беше
подготвила много интересна информация за писателя. В знак на дълбока почит, поднесохме венец.
Рада Фратева
5 б клас
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В читалище „Алеко Константинов”
На 11.05.2017 г. в чест на Патронния празник на училището учениците от шести „в” клас посетиха читалище „Алеко Константинов” и участваха в среща викторина, посветена на Щастливеца. От
служителите на читалището беше представена интересна презентация за живота и творчеството на
писателя. След това учениците участваха във викторина, на която се представиха достойно и бяха
наградени с книги.
Актьори от Пловдивския театър прочетоха интересни откъси от пътеписа „До Чикаго и назад”. Всички бяха впечатлени от умението на Алеко да описва, да съпоставя, да размишлява и да
дава оценки за видяното и преживяното. Чрез прочетеното актьорите не само разкриха богатата
и артистична същност на писателя, но и провокираха интереса на учениците към творчеството на
писателя.

Роза Зафирова – учител по български език и литература
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Здравето на очите

На 27 април 2017 г. две паралелки от прогимназиален етап – 6 ,,б” и 7 „г” клас,
присъстваха на презентация на тема
,,ЕСТЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО. ПРЕВЕНЦИЯ ЗДРАВЕТО
НА ОЧИТЕ ПРИ ДЕЦАТА”
Инициатори: Осъзнато Единно Гражданско Общество /ОЕГО/ – България
Общество за иновативно образование, възпитание и интеграция – Германия
Мероприятието е част от проекта ,,Да запазим здравето на очите си”, който се реализира чрез
редица образователни лекции и презентации, а в дните 19-21 май в гр. Пловдив бе проведен и фестивал ,,Здравето на очите” за втора поредна година. Целите на тази международна инициатива са:
Да запознае обществеността с естествени природосъобразни мерки за превенция на добро зрение,
като част от цялостна инициатива в грижа за здравето, сигурността и реализацията на децата; Да
им създаде благоприятна, достъпна и творческа среда за развитие; Да насърчи, подобри и запази
здравето на хората въобще.
Презентаторите Пламен Златинов и Цветомира Йорданова дадоха всичко от себе си и успяха
така да заинтригуват публиката, че в края на срещата група от десетина ученици ги наобиколиха и
им зададоха куп въпроси по темата, с което дискусията продължи още известно време.

Елена Пенишева - библиотекар
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„Математика без граници” ВТОРИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ИВО!
След златния медал в зимния кръг на Четвърти международен турнир „Математика
без граници" Ивайло Евгениев Иванов от 1 б
клас отново е със златен медал - 1-во място
в пролетния кръг на Четвърти международен турнир „Математика без граници", април
2017. Поздравяваме Ивайло за престижните
успехи и забележителното представяне името на ОУ ,,Алеко Константинов”. Пожелаваме
на малкия математик успех на състезанието в
Несебър, където ще се състезават двайсетте
отличили се българчета.
УСПЕХ, ИВО!
Мария Райковска –
класен ръководител на 1 б клас

,,Моят
инструмент –
китарата”
Стефан Гайдаров от 4 в клас изнесе за трети
път малък концерт с изпълнение на класическа
китара пред своите съученици в час по музика.
Изпълни ,,Етюд” - А. Роси , "Мелодия" Н. Колин, "Мелодия от Бразилия", две миниатюри и "Есенна песен" - Р. Джакман. Учениците
се запознаха с китарата като музикален инструмент. Те с удоволствие слушаха нежната музика,
извличана от пръстите на малкия изпълнител.
След всяко изпълнение го аплодираха бурно.
Стефан бе подготвил въпроси към съучениците си и интересна информация за музикалните
произведения, които изпълни.
Тодорка Тахчиева –
класен ръководител на 4 в клас
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Акция ,,Жълти стотинки”

Скъпи приятели на акция ,,Жълти стотинки” от ОУ
„Алеко Константинов”!
Тази година акция „Жълти стотинки” навършва 10
години. На 1 юни събраните монети ще бъдат предадени, за да бъдат подкрепени деца от четирите града
- Карлово, Смолян, Ловеч и Благоевград.
Ако сте пропуснали да предадете вашите жълти
стотинки, можете да го направите в касичката, поставена до охраната на училището.
Нека отново покажем, че ние носим добри сърца
и сме съпричастни с тези, които се нуждаят от нашата
помощ!
Нина Търева – начален учител

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Пак за ...Джани Родари!

На 16.05 участниците в кръжока "Вълшебство от думи" имаха гост-учител – г-жа Андонова. Отново работиха по групи, задачата им този
път бе да сглобят непозната приказка на Джани
Родари и да измислят подходящ край. Децата
работиха с много голямо желание, справиха
се чудесно и дадоха интересни идеи за своите
истории. Отново гостуването на гост-учител се
превърна в празник за учениците от 3 а клас.
Поздравления, деца! Благодарим и на г-жа
Андонова за отделеното време.

Виктория Стойнова – ръководител на кръжока
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Произволна представка
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ИЗК УС ТВО

На опера

На 13.05.2017 г. учениците от клуб „Музикално студио” по проект „Твоят час” посетиха популярна опера в адаптиран вариант за деца – „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини.
В съдържанието на веселата история ни въведе Госпожа Опера. Децата, разположени на самата сцена, с усмивка гледаха историята, която се развива в Севиля, Испания през 17 век. Те
се забавляваха с историята за остроумния Фигаро и един т.н. „любовен триъгълник”, между
красивата Розина, Доктор Бартоло и Граф Алмавива, който е местен благородник. В определени
моменти самите зрители бяха въвлечени в действието , под формата на игра. Поднесените избрани популярни музикални номера, изпълнени великолепно от певците, следваха сюжета на
произведението.
С нетърпение очакваме следващия спектакъл.

Нина Димитрова – учител по музика

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Някои от най-страхотните съвременни
автори споделят защо четат
Няколко от най-популярните съвременни автори споделиха защо четат в специална серия по повод 200-годишнината на американското издателство HarperCollins. Сред имената
на „изповядалите“ се са Нийл Геймън, Вероника Рот, Джеймс
Ролинс, Ема Донахю, Кийра Кас, Майкъл Бонд и др.

Виктория Айвярд

Четенето, писането и историите винаги са били моят
портал. Те ме изпълват по начин, по който нищо друго не
може. Живяла съм части от своя живот в различни светове,
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чрез хиляди различни герои. Не знам коя бих била без магията на печатното слово, просто щях да съм различна, по-мрачна и много по-малко,
отколкото съм в момента. Историите ме създадоха и продължават да ме
създават всеки ден.

Нийл Геймън

Чета, за да пътувам и за да уча. Чета, защото всяка книга е един свят
и мога да стъпя в него, когато отворя книгата. Чета, защото толкова много
от хората, с които бих искал да говоря, са мъртви: но когато чета, те ми
разказват кои са били и за какво са мечтали.

Вероника Рот

Чета, защото четенето те променя. Учи те да видждаш другите хора.
Разкрива ти теб самата, понякога по красив, понякога по болезнен начин, понякога и чрез двете.
Чета, за да се боря срещу ефекта на времето, за да стана по-любопитна, по-отворена и по-състрадателна.

Майкъл Бонд

Бях отгледан в дом, в който книгите са важна част от
мебелировката. Майка ми беше ненаситен читател и пишеше на авторите, за да им разкаже колко много им е харесала работата им. Винаги с послепис да направят следващата
книга по-дълга.

Джеймс Ролинс

Дължа всичко на майка си. Когато бях хлапе, тя не
настояваше да чета, а просто го правеше самата тя, така че
последвах примера й. Първата книга, която помня, че си избрах, беше “Черният красавец“ от Ана
Сюел, която разказва мъчителна история за живота на един кон. Отне ми цяла вечност да я прочета,
но историята разпали любовта ми към животните, научи ме да изпитвам съчувствие към тези създания и накрая доведе до кариерата ми на ветеринар. Да не говорим, че станах автор, който обича
да включва животни в своите истории. Така че – благодаря ти, мамо!
Следва продължение
Елена Пенишева – библиотекар

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А
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Васка Гуджева – учител по руски език

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

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

aleko-online@oualeko.com

15

