
1

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 177
 година 10, 5 юни, 2017 г.

Училищен живот 
Отг. Васка Гуджева

Анета Терзиева
Клуб Кариера

Отг. Здравка Петрова
Новости в образованието 

Отг. Васка Гуджева
Изкуство

Отг. Нина Димитрова
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
Училищно настоятелство  
Карнеги  

Отг. Гергана Стоицова
Забавна страница

Отг. Мария Тотинова
Шахмат     Отг. Димитър Илчев

www.oualeko.com

ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:

Последен училищен 
звънец за малките 

ученици
   В Родината

Приказка чудна ме носи,
пее край мене светът,
тичам с крачетата боси,
птички над мене летят.

Блеснал е Слънчо във радост.
Рой златокрили пчели
пълнят гората със младост,
всичко във песен звъни.

Колко си скъпа, Родино!
Ти си най-светлият рай!
В тебе живея щастливо,
в теб съм щастлива безкрай!
                   Петя Дубарова
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Спортен празник 
 На 23.05.2017 г. в нашето училище се проведе ежегодният спортен празник. В него за първи 

път взеха участие нашите първокласници. Мероприятието беше в двора на училището, където под 
ръководството на класните ръководители се проведоха  няколко състезания. Малките спортисти по-
казаха  висок спортен дух, огромно желание за победа, много емоции и добро настроение. Накрая 
имаше почетни грамоти за всички класове. Учениците си тръгнаха  щастливи, доволни и  в прекрас-
но настроение.Те показаха, че са талантливи, успешни и добри във всичко,  което правят. 
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                                                        Величка Филева –начален учител
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Завоювани победи
Отборът на ,,Марица Пловдив” за момичета до 12 години извоюва шампионската титла в Дър-

жавното първенство по волейбол, което се проведе от 5 до 7 май в гр. Кюстендил. Тимът не  загуби 
нито един гейм. Волейболистките на треньорките Петя Хрисчева и Цеца Тенева, сред които блестят 
и ученичките на 5 г клас от нашето училище  Райна Стойчева и Йоана Александрова, триумфираха 
като шампионки с шест чисти победи и общ актив от 12:0 гейма. От 12 до 14 май  в гр. Бургас отборът 
на ,,Марица Пловдив” завърши на второ място в Международната волейболна Скаут лига за моми-
чета до 13 години. За възпитаничките на треньорката Петя Хрисчева това е второ поредно сребро, 
след като те станаха вицешампионки и в Българската Скаут лига. Рени и Йони  играха с по-големите 
състезателки през целия сезон. 

Сега на нашите две ученички в им предстои участие в Републиканското първенство по волейбол 
за момичета до 13 години в град Варна. 

Да им пожелаем успех и да се върнат с шампионска титла и с по-големите!
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* * *
От 19 до 21 май 2017 г. София стана домакин на Първият международен турнир по художестве-

на гимнастика "Малка купа Левски", приз  „Маргарита Рангелова”. Турнирът беше открит от непов-
торимата Нешка Робева.

                                                             Радка Докузанова - Стойчева

Нашата ученичка  Петра Иванова Стойчева от 
2 а клас взе участие в индивидуално и ансамбло-
во представяне с топка. Под професионалното 
око на треньорката Нина Саръсакалова моми-
четата се представиха блестящо сред сериозна-
та конкуренция на останалите отбори и достой-
но се качиха на почетната стълбичка, взимайки 
бронзов медал.

Малката грация на нашето училище се пред-
стави безупречно в индивидуалното съчетание с 
топка, което я издигна на първото място и заслу-
жено й донесе златен медал.
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*Имаш ли монети, които да са ти подарени от 
близки и роднини?
ТК: Да,  имам от баба ми и майка ми,  от мои 
приятели също.
НБ: Да.
*Имаш ли копия на монети, сечени от  българ-
ски владетели?
ТК: Не, нямам.
НВ: Не.

Деца–нумизмати, защо не?                                                                
Интервю на Деница Велева, 4 а кл., по повод 9 май

 

*Коя е твоята любима монета?
ТК:  Любимата ми монета е от Франция - от ак-
вариума в Флорушем.
НБ: Тази, която сама намерих, играейки си на 
двора.
*Имаш ли монета или монети от чужди наци-
оналности?
ТК: Имам от Франция и Белгия,  но повечето са 
от България.
НБ: Да, от Македония, Турция, Англия. 
*Коя е  най-старата ти монета?
ТК: Българска, от 1982 г.
НБ: Българска, от 1940 г.

                                                                     
*Твоето име ?
ТК: Тереза Келбечева и съм от  5,,в” клас.
НБ: Никол Боева , 4 ,,а” клас.
*Кога започна да се занимаваш с колекционирането на монети?
ТК: На 10 години.
НБ: Преди година и половина.
*Какво или кой те подтикна към това хоби ?
ТК: Майка ми, защото тя събираше монети  от цял свят.
НБ: Стана случайно, без да съм го решила или някой да ме е посъ-
ветвал.
След  като имах вече няколко, стана ми интересно и продължих.
*Колко монети имаш в твоята  колекция общо?
ТК: Точно 22 монети.
НБ: 42.

*Имаш ли монети в своята колекция, които сама си намерила?
ТК: Не, нямам.
НБ: Да, и тя, както казах, е любимата ми.
*Коя е най-скъпата ти монета, но не като цена?
ТК: Това е моята късметлийска  монета, която е с датата на моето раждане и  единствена е със сър-
чица.
НБ: Юбилейна - 0,50 лв., която ми подари моята баба от Смолян.
*А  като цена?
ТК: Като цена най-скъпата ми монета струва 4 лева.
НВ: 10 лв.
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Клуб Кариера
ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Учениците от 4 в клас приключиха успеш-
но своето обучение по проект  BG05M2OP001-
2.001-0001„Система за кариерно ориентиране 
в училищното образование“. Те изготвиха и 
представиха на своите съученици проекти, ко-
ито илюстрираха техните знания за професии-
те, техните творчески възможности и умения за 
екипна работа. Децата бяха избрали различен 
формат за своите проекти. 

Професиите, които познавам и харесвам

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

*Коя монета ти носи най-много спомени?
ТК:  Тази монета от Франция. Бях с майка ми и цял ден много се забавлявахме.
НБ: Не мога да откроя такава.
*Имаш ли някоя интересна случка,  свързана с монетите?
ТК: Най-интересната е за юбилейните 50 стотинки, които получих тук, в училище ,,Алеко Константи-
нов”. Купувах си от барчето вода и те ми върнаха като ресто юбилейните 50 стотинки, вместо истин-
ски.  Когато поисках да им ги върна, те ми ги подариха.
НБ: И аз имам подобна случка, но в магазин на друго място.
*Кое най-много ти харесва в колекционирането?
ТК: Когато ходиш в чужда държава, винаги можеш да си вземеш монета като сувенир.
НБ: Обогатяват ме. Специално съм търсила информация за мястото, откъдето е монетата.
*Смяташ ли да продължиш  и да разшириш своята колекция?
ТК: Да, смятам.
НБ: О, да.

Провел интервюто - Деница Велева, 4 а кла с  
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Някои предпочетоха презентации, други – хартиен вариант. Всички обаче бяха съдържател-

ни, интересни и полезни. Учениците изразиха желанието си да продължат участието си по про-
екта и в бъдеще.

Благодарим Ви, млади изследователи и мечтатели!

Състезание 
„Какво научих за професиите”

    Двете пилотни паралелки 3 а и 3 в клас премериха знания, умения и съобразителност в 
състезанието, което е заключително събитие за третокласниците по проект BG05M2OP001-2.001-
0001„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Участваха различни отбо-
ри в различните игри, за да могат всички ученици да се включат и да покажат какво са научили 
през годината. 

   Класните ръководители г-жа Стойнова и г-жа Русева бяха поканили родители, които да раз-
кажат на децата за своите професии. Отправяме искрени благодарности към архитект Велина 
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  Андонова и доктор Надя Чобанова, които  спо-
делиха с  третокласниците  своя път от избора 
на професия през обучението до практиката, 
която им носи радост и удовлетворение.

  Оказа се, че децата са усвоили отлично 
уменията да задават въпроси, да анализират 
получената информация и да я  прилагат в 
своите бъдещи планове. Учениците от 3 клас 
заявиха категорично своето желание да про-
дължат да учат още за професиите и света на 
труда.

Здравка Петрова – педагогически съветник

Котаракът в чизми
 /продължение/

 Минало време. Един ден Котаракът в чизми се разхождал край едно езерце. Срещнал 
една мома и я запитал коя е тя. Тя му отговорила, че е дъщерята на каменоделеца от съседното 
село. Попитал я какво обича да прави, а тя му отговорила, че обича да чете. Говорили си чак до 
сутринта. Котаракът в чизми се влюбил в нея. На следващия ден те пак се срещнали. Котаракът й 
предложил да отидат на пикник до близката река и тя приела. 

 Привечер той отишъл до една магьосница и я помолил да го превърне в човек. Магьос-
ницата му подала една отвара, която трябвало да изпие, за да се превърне в човек. Казала му да 
бъде внимателен, защото, ако изчезне котешката му кожа, той завинаги ще остане човек. Тези 
думи били чути от по-големия брат на маркиз дьо Караба. Той решил да отмъсти на котарака, 
задето помогнал на по-малкия му брат.

 На сутринта се промъкнал  в двореца, откраднал кожата и я хвърлил в камината.
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 Котаракът, който бил превърнат в човек, тръгнал към ре-
ката. След пикника се прибрал в двореца. Потърсил котешката си 
кожа, но не я намерил. Отишъл при магьосницата, за да разбере 
какво е станало. Тя направила магия и той разбрал, че виновникът 
е по-големият брат на маркиз дьо Караба.

 Котаракът му изпратил писмо да дойде до реката и подгот-
вил там капан. Братът попаднал в него. Бил принуден да се извини 
за постъпката си.

 Котаракът в чизми и дъщерята на каменоделеца се ожени-
ли и заживели щастливо.

София Стоянова, 2 Б клас

  Д а р
Хей, козленце виторого,
Хей, козленце тънконого,
спри, почакай ме, почакай!
Аз дошъл съм неслучайно,
и обичам те безкрайно.
Звънче тънкогласно
дар ти нося за вратлето,
че в полето е опасно -
дебне лисицата отдясно.
Да се чува звънчето,
така  спокойно ще е
 в мен сърцето.
Хей, козленце бързоного,
тичай, скачай през полето,
да се чуе надалече
ехото на звънчето!

Велина Асенова, 5 д клас

 Книжки
Книжке, моя книжке,
пълна с картинки и букви,
пълна с приказки и тайни,
със загадки безкрайни.
Ето я Лили – 
готова за приключения опасни,
магии големи и светове разообразни.
Ето го и Том, Пипи, 
Крали Марко,  Д-р Дулитъл
 и Мечо Пух,...
Мечо – любимец мой,
вечно гладен е той.
Пипи, палава и игрива, 
е вечно щастлива.
Искам да съм като нея,
но някак си не умея.
Том Сойер – благороден и смел,
като Крали Марко – лошото презрел,
но както без книги няма поука,
така без приключения няма сполука.
Казал го е авторът Твен 
в тези книжки – мечти.
Книжки с герои, с цветя и пчели,
обичам ви от сърце
и искам да съм с вас 
от зори та чак до звезди.

Жени Борисова, 4 а клас
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Калоян Драгнев, 2 а кл. 
Лилия Кръстенова 2 б кл.
Кристиян Митев, 2 в кл.
Ангелос Патсиос, 3 а кл.
Ивайла Найденова, 3 а кл.
Мариана Драгомирова, 3 в кл
Румяна Топузова, 3 в кл.
Антон Гюзелев, 3 в кл.
Петър Кирекчиев, 3 в кл.

Тодор Георгиев, 4 б кл.
Яна Панова, 4 б кл.
Ивелина Цанкова, 5 а кл. 
Ставрула Мелатиаду, 5 д кл
Весела Русева, начален  учител
Анета Терзиева, начален учител
Мария Митева, начален учител
Зорка Хрисова, начален учител

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Дарители в кампанията 
,,Подари любима книга на училищната  

библиотека, за да я прочетат и другите”, 
проведена през месеците април - май, 2017 г.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Грамоти за активна читателска дейност
Библиотеката – място за четене, срещи, дискусии, творчество. Важно е да е близо до децата 

и техните учители. Важно е да знае от какво имат нужда  и да направи всичко възможно да им го 
даде. Успяваме в много отношения, стига тези, за които тя функционира, да потърсят съдействи-
ето й. Да знаят, че тук ще бъдат посрещнати с усмивка и обслужени с грижа за тях. В края сме и 
на тази учебна година, когато по традиция  се определят най-активните читатели за изминалите 
месеци. 60 от общо 680 записани  посетители до този момент, ще получат грамоти за активната 
си дейност в библиотеката. На учениците от начален курс те са вече в ръцете им. Не може това 
да не ни радва, не може да не поискаме следващата година те да са още повече.

И дано желанието ни да се сбъдне! 

2 в клас
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Елена Пенишева – библиотекар

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Grammar in rhimes
A noun is the name of anything
As School, Garden or King.

Adjectives tell the kind of Noun
As Great, Small, Pretty, White or Brown.

Instead of nouns the pronoun is
As Mine, Yours, Our and His.

Verbs tell of something being done –
To Read, Count, Laugh, Carry or Run.

How things are done the adverbs tell
As Slowly, Quickly, Ill or Well.

Conjunctions join the words together,
As Men and Women, Wind and Weather.

The preposition stands before
A noun as In or Through a door.

The interjection shows surprise
As – Oh! How pretty!  Ah! How wise! 

Three little words you often see
Are articles – A, An, and The.

The whole are called Parts of Speech
Which reading, writing, speaking teach. 

4 в клас 3 б клас

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

aleko-online@oualeko.com

РЕФЕРЕНДУМ

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

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Поля Мандулова –учител по английски език

Tea is prepared from the leaf of a tree;
Honey is gathered and made by the bee.
Butter is made from the milk of the cow;
Pork is the flesh of the pig or the sow.
The juice of the apple makes cider so fine,

Facts for little folks
The juice of the grape makes red and white wine.
Oil is obtained from fish and from flax.
Paper is made from straw and from rags.
Worsted is made from wool soft and warm;
Silk is prepared and spun by a worm.

Ш А Х М АТ

Нова задача 78:

Бели на ход печелят 
с мат в един ход. 

Отговор на задачата:

1.Tg5 мат
Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб


