e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
www.oualeko.com

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

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

РУБРИКИ:
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

бр. 178

година 10, 19 юни, 2017 г.

Тържествено
изпращане

на учебната 2016-2017 г.

Пазихме го с чест!

Награди за всички отличили се ученици
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Цвети и Божидар - водещи на програмата

Студио "Музика"
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Предаване на знамето - най-вълнуващият момент

Прочувствено слово от името на всички седмокласници към техните учители

И както обикновено - едни се радваха, други - плачеха

Зам.-директор Лили Топчийска прегърна всеки
Директорът Красимир Ангелов поздравява
седмокласник поотделно и му пожела сполука
поредния отличник

Съученици и приятели

Нина Димитрова за последно с момичета от
7 клас

Учениците на снимката влизат за последния
си час в тази сграда

Момичета от 5 клас
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Не само учениците плачеха...

Ще се видим пак!

Да ви върви по вода, скъпи седмокласници!
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Нели Велева - учител по БЕЛ

Националното първенство
от Ученически игри
2016/2017 г. в град Добрич

От 08.06. до 11.06.2017 г. отборът по хандбал 5-7 клас, предвождан от учителите Галина Минева и Людмила Калофоридова, взе участие в Националното първенство от Ученически игри
2016/2017 г. в град Добрич.
След жребий отборът попадна в група с отбора - домакин и град Варна. След много оспорвана
среща и съдийство в полза на отбора - домакин нашите момчета паднаха. Втория мач бе с отбора на
град Варна. Играта бе на много високо ниво, но отбора на Варна бе представляван от клуб и нашите
момчета паднаха с 3 гола. Мачът за 5 и 6 място бе с отбора на София, където момчетата играха на
много високо ниво и стигнахме до победата. Така в крайното класиране станахме 5-ти в страната,
което е огромен успех, тъй като отборите, заели първите места, са клубове.
Пожелаваме на учениците да продължават да се занимават с хандбал и да се представят достойно на спортните терени.

Галина Минева и Людмила Калофоридова – учители по физическо възпитание и спорт
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Гордеем се с вас!

На 31.05. 2017г. в сградата на Областната управа тържествено бяха наградени, участниците в
състезанието по български език „Свети Иван Рилски“, провеждащо се под патронажа на Областния
управител на град Пловдив и на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. За достойното си представяне от нашето училище бяха наградени:
1-во място – 3 клас - Йоана Силямова от 3 а клас
2-ро място – 2 клас - Андреа Филипова от 2 в клас
С пожелание за обич към родния език и нови успехи в овладяването му!

Андреа Филипова 2в, 2-ро място

Йоана Силямова 3а, 1-во място
Виктория Стойнова – кл. ръководител 3а клас
Гергана Стоицова – кл. ръководител 2в клас

,,Спри, обичам те!”
Национален литературен конкурс

Дванадесет участници от ОУ,,Алеко Константинов” изпратиха своите творби за участие в конкурса ,,Спри, обичам те!”, организиран от Съюза на независимите български писатели, филиал Пловдив. Сред тях двама педагози и по петима ученици от начален и среден курс на обучение.
Творбата на Иванка Раева – 5д клас, и на Елена Пенишева – библиотекар, са избрани да бъдат
публикувани в сборник с материали от конкурса.
След приключването му Цвета Михайлова – координатор на събитието и известна пловдивска
поетеса, поиска среща с участвалите деца, за да ги поздрави и им благодари. Тя им вдъхна нови
надежди за успех и реализация и им пожела да използват всеки повод и емоция, за създаването на
творчество, което ще ги направи още по-добри в писането и въобще в справянето с ежедневните
им задачи като ученици.
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Любов
Тя е нещо красиво,
но понякога горчиво.
Когато се влюбиш лудуваш,
и нерядко боледуваш.
Чакаш и мислиш,
и тръпнеш нощес,
ще зърнеш ли пак
лицето любимо и днес.
А той – той името ти не знае,
още по-малко, че любовта ти
смели мечти вае...
Вечно или мимолетно,
важно или миражно,
нека го има чувството
за човека жизненоважно!
Иванка Раева, 5 д клас

Приятели
Какво ли значи да бъдеш богат.
Определено не е да имаш палат.
Ако имаш нещичко златно,
то е само слънцето лятно.
Това да бъдеш богат, сигурно значи
да имаш приятели добри
и заедно да празнувате
рождените си дни.
Аз приятелите си обичам,
защото с тях играя и тичам.
Те са като слънчев лъч за мен,
проблясващ от ясното небе,
затова ги обичам от сърце.
Екатерина Попова
5 г клас
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Спри,
обичам те!
Спри, обичам те,
не го забравяй ти!
С когото и където и да си
сърцето ми за теб тупти.
Ако някога пътя си,
самотен и огорчен продължиш,
ако в очите болка заблести,
за мен спомни си ти.
Спри, обичам те, кажи!
Велина Асенова, 5 д клас

Книжки
Книжки, мои книжки,
пълни с картинки и букви,
пълни 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

Елена Пенишева – библиотекар
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,,Здравословната храна”
проекти по домашна техника
и икономика - 5 клас

Една от последните задачи на петокласниците за тази учебна година беше да изготвят проекти на тема ,,Здравословната храна”. За целта
трябваше, според изучената теория, да преценят
коя храна е здравословна, да издирят и запишат
рецепти с нея, да изпробват други за студени и
топли закуски и напитки. Завършиха с изложба
на изготвените проекти и дегустация на предпочитани от тях здравословни храни с цел популяризирането им.

Таня Невлева – учител по дом. техника и икономика

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Представителна изява
на клуб ,,Вълшебство от думи”
На 30.05.2017 година клуб „Вълшебство от
думи" проведе своята втора представителна
изява. Учениците от 3а клас бяха готови да покажат на своите родители и гости какво са научили през изминалите часове. Урокът започна
много динамично, децата и родителите работиха по отбори, образуваха и съставяха по фантазийна хипотеза забавни истории, откриваха
значението на различни фразеологизми, както
и многозначни думи. Образуваха думи с произволна представка, а след това с тях отново
измисляха свои приказки. Родителите също се
представиха достойно. Представителната изя-
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ва мина в атмосфера на смях, много настроение и положителни емоции. Накрая бяха връчени грамоти на участниците в клуба, както и
на майките, които ни бяха гост-учители.
Най-голямата изненада за децата бе книжката с техни стихове, гатанки, лъжегатанки и забавни истории. Всеки ученик получи такъв по-

дарък и с трепет отвори страниците на своята
книжка. Благодарим на родителите за подкрепата и помощта, която ни оказаха и направиха
възможно издаването на това чудесно книжле!
Накрая отново имаше почерпка за малките
участници от нашите гости. Чудесен празник за деца
и родители от 3а клас, както и за техните гости!

Виктория Стойнова – ръководител на клуба
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Представителна изява
на вокална група "Детска планета"
На 6 юни се проведе представителна изява на вокална група "Детска планета" с ръководител Тодорка Тахчиева. Момичетата от 4 в
клас посветиха концерта на приключването на
начален етап. Гости бяха ученици от 3 в клас,
учители, г-жа Пенишева, библиотекар. Песните
и танците създадоха настроение, а въпросите
от музикалната викторина провокираха публиката да сподели знания за изявени български
певци и композитори. За верни отговори имаше награди. Водещите бяха подготвили любопитни факти за създаването на Химна на св. св.
Кирил и Методий и Химна на Република България.
Момичетата от групата работиха с ентусиазъм и настроение през учебната година. Ежеседмично провеждаха занимания, на които разучаваха детски песни, фолклорни традиции и

обичаи, обогатяваха знанията си за музиката,
за именити български музиканти. Участваха в
училищни тържества с песни от своя репертоар, който сами подбираха. Включени бяха детски хорови песни, народни песни, песни на популярни български изпълнители, както и песен
на руски и песен на английски език.

Ръководител на групата Т. Тахчиева
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Представителна изява
на клуб „Природна въртележка“
На 13.06.2017 г. от 17 ч. в ОУ „Алеко Константинов“ се проведе представителна изява на клуб
„Природна въртележка“ по проект „Твоят час“ на тема: „Да запазим нашата планета Земя“.
Учениците работиха по групи. Презентираха информация и любопитни факти от научни текстове и предложиха идеи за опазване на природата.
Представиха изработените групови проекти „Еко кът от природни материали“.
Отлично се справиха с изпълнението на поставените въпроси и задачи, представени чрез
интерактивно мултимедийно съдържание.
Учениците впечатлиха със знания и желание за участие в дейностите на клуба, гости и родители, присъствали на представителната изява.

Гергана Стоицова - ръководител на клуб „Природна въртележка“ по проект „Твоят час“
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Представителна изява
на студио „Музика”
На 14.06.2017 г. се състоя представителната изява на студио „Музика”, част от европейския проект „Твоят час”. Пред приятели, гости и родители учениците изнесоха заключителен
концерт. С много настроение прозвучаха изучените песни. Ученици, които изучаваха през тази
учебна година инструмента блок флейта, изсвириха с акомпанимент популярни мелодии. Със
свои изпълнения се включиха и участници от групата, които изучават пиано.
Благодаря искрено на всички тези талантливи момичета за чудесните мигове с тях и им желая много успехи занапред в света на музикалното изкуство.

Нина Димитрова – ръководител на клуба
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ПРОЕКТ ,,СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Клуб Кариера

5 а клас в клуб „Кариера”
През тази учебна година моят клас - 5 а, имаше шанса да бъде част от дейността на клуб „Кариера” по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Това е едно
специално място, където г-жа Петрова и г-жа Минева организираха за нас интересни събития. В
клуб „Кариера” ние учихме не от учебници, а чрез дискусии, игри и взаимодействие. Не случайно
нашите занятия се наричат тренинги – тренираме своите умения: да общуваме, да наблюдаваме,
да изследваме, да анализираме, да правим избори. Чрез работата си по проекта ние научихме
много за професиите, за това как интересите и способностите повлияват избора на професия,
какви качества трябва да притежава човек, за да упражнява една или друга професия.
Най-вълнуващото преживяване от нашето „пътуване в света на професиите” беше посещението ни в авиобаза „Крумово” и в Музея на авиацията. Запознахме се с професиите на пилота
и авио инженера и научихме много за развитието на българската авиация. Дори се качихме в
истински военен хеликоптер.
За финалното събитие „Ден на професиите” подготвихме групов проект - изложба с колажи
на тема „Моята любима професия”. Нашите колажи представят претворени през детското въображение нашите представи за професиите и нашите мечти за бъдещето.
Ана-Мария Кундева, 5 а клас

6 а клас в клуб „Кариера”

Учениците от моя клас - 6 а се включиха с удоволствие и ентусиазъм в дейностите по проекта.
Нашата работа беше насочена към опознаване на света на труда: изследвахме професиите на
своите родители и близки, проучвахме как са ги избрали, какво обучение са преминали и какви
постижения имат в своята област. Нашите занятия също бяха под формата на тренинги и акценти
в тях бяха себепознание, споделяне на опит и екипна работа. Имахме възможност да работим с
информационната платформа на МОН orientirane.mon.bg, събрала богата информация за професии и профили, училища и университети. В сайта всеки регистриран ученик може да попълни въпросник за интереси и способности и да получи препоръка за подходящ образователен профил,
който да го насочи към бъдещата му професия.
Нашият клас също участва заедно с 5 а клас в професиографската екскурзия до авиационна
база „Крумово”. На финалното събитие „Ден на професиите” ние представихме на съучениците
си нашия групов фото-проект на тема „Професиите в моя град”. Той отразява в снимки и думи
професиите на хора, които ние сме заснели и интервюирали.
Преслава Каличкова, 6 а клас
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7 г клас в клуб „Кариера”
Работата на 7 г клас по проект „Кариерно ориентиране в училищното образование” не се различаваше много от тази на другите класове. И ние посещавахме клуб „Кариера” и участвахме в
интересни занятия с г-жа Минева и г-жа Петрова. Различното беше, че ние, като седмокласници,
сега сме пред избор на образователен профил и училище и работата ни по проекта беше насочена в тази област. Всички се регистрирахме в информационната плотформа orientirane.mon.bg
и се запознахме със средните училища в град Пловдив. В сайта има много интересни филми за
професиите и младите хора, въпросници за себепознание и интерактивни упражнения. Някои от
нас се възползваха от възможността да се консултират индивидуално за своя бъдещ избор.
Забавно и полезно за нас бе участието ни в Образователен форум, организиран от Център за
кариерно ориентиране, гр. Пловдив и професионалните гимназии в града. Имахме възможност
да научим повече за училищата от техни възпитаници и да се запознаем с това, което изучават и
сътворяват.
За своите съученици ние изготвихме информационни табла, представящи възможностите за
обучение в средното образование в нашия град, които представихме на финалното събитие „Ден
на професиите”.
Това, което предстои в клуб „Кариера” са три арт-ателиета за трите пилотни паралелки по
проекта. Нашите водещи са подготвили за нас бели тиниски и маркери за рисуване върху текстил.
Ще имаме възможност да изобразим в цветове и форми своите емоции и те ще останат за нас
спомен от преживяванията ни в клуб „Кариера”.
Ярослав Докузов, 7 г клас
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Доброто, което искам да направя
Направеното добро ще се върне стократно при теб. Така са ме учили моите близки. Така съм
възпитана в добротворчество. Може някой от вас да каже, че съм наивна, липсва ми опит и че
ще пострадам някой ден от някой недобронамерен човек. Може и да сте прави, но това не би
променило нищо. Възпитана съм да правя добро на ближния си, откакто се помня.
Какво добро бих направила днес? Ще ви кажа. Винаги, когато гледам по телевизията репортажи за възрастни хора, живеещи в старчески домове, се чувствам много натъжена. Мъчно ми е
за тези хора, трудили се цял живот, за да отгледат децата си, а после захвърлени като непотребни дрипи в тези домове и забравени от всички близки. Гневна съм от несправедливата им съдба. Това ли са заслужили? Толкова боли това. Да дадеш живот, да посветиш себе си на децата, а
после да не си никому потребен….ей това бих променила. Бих им върнала семействата, бих ги
дарила дори с нови, приемни семейства. Та те са човешки същества и имат право на подкрепа и
споделяне. Имат нужда да изживеят последните си дни обичани.
За такова добро мечтая. Това би върнало хармонията в човешките отношения, така светът ще
бъде по-добър.
Ивелина Николова, 7 г клас

С благодарност!
Още една учебна година нанизахме сред мънистата на вече отминалите. Но и през тази, по
отколешна традиция, децата от 3 в клас на ОУ
„Алеко Константинов” споделиха част от своето
време с обитателите на Дом за стари хора „Свети
Василий Велики”, гр. Пловдив.
Огромно „Благодаря!” на вас, деца, за това, че
живеете с мисъл и грижа за тези, които се нуждаят от топла дума и блага усмивка! Огромно „Благодаря!” и на вас, родители, които подкрепяте
своите деца по пътя им на добротворци!

Весела Русева – класен ръководител на 3 в клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ - ВИЕ ИЗБИРАТЕ
Проект на библиотеката и 4 б клас - финал
През месец февруари, 2017 г. с учениците от
4 б клас, с класен ръководител Анета Терзиева, започнахме проект на тема ,,Ние предлагаме – вие
избирате”. Целта на проекта беше ,,да събудим заспалите книги” в училищната библиотека. Във всяка
една има такива и във всяка една книга от тях човек
може да намери нещо полезно. Трябва обаче да се
открие, но как? Всеки ученик си избра книга, която не е широко известна, прочете я и определи кой
е най-интересния момент от нея. Оформи го като
стенлист и добави илюстрация. Имаше и загадка
към читателя. От предложенията, поставени на видно място в коридора на училището, всички можеха не само да си изберат това, което им харесва, а и
да научат по нещичко и за останалите заглавия.
Начело на класацията
застана поредицата ,,Хрониките на Спайдъруйк” от
Холи Блек, представена от
Божидар Попов. Шестима
читатели чакаха реда си,
за да я заемат. Втора беше
,,Хайди и Клара” от Йохана Спири, предложена от
Яна Фратева, и на трето
място – две заглавия: ,,Голяма книга за митовете
и легендите”- Колектив/
препоръчана от Леа Минкова/, ,,Билбо Бегинс” – Джон Толкин/ предложение на Яна Панова/. Учениците, чиито книги бяха
избирани повече пъти от другите, бяха особено
доволни от резултата, но и останалите участници
живо се интересуваха през цялото време как се
развиват събитията.
През месец март Община Пловдив, РУО и
НБ „Иван Вазов” обявиха конкурс за най-иновативна библиотечна инициатива, в който ние
участвахме с проекта, за който ви разказахме
дотук. Яна Панова представи цялостната ни
работа и заинтригува журито със своята чиста,

детска неподправеност и ги очарова с плам,
какъвто само едно четящо дете притежава. Е,
не получихме официална награда, но такава
за всеки имаше докато работихме по реализацията му: запознахме се с нови герои, вълнувахме се чрез тях, споделяхме впечатленията си и не на последно място – придобихме
повече увереност и опит при участието си в
конкурси. Имаме намерение да представим
идеята си и в национални инициативи, свързани с четенето, защото я смятаме за интересна и полезна.
Елена Пенишева – библиотекар
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Ш А Х М АТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА

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

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители,
желаем Ви забавни, безгрижни и изпълнени
с приятни преживявания летни дни!

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

aleko-online@oualeko.com
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