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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 179
 година 11, 30 октомври, 2017 г.

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

Отново заедно
Училищен живот

Отг. Здравка Петрова
История и настоящe 

Отг. Светла Караянева
България - позната и непозната

Отг. Иван Ганев
Иновативно училище

Отг. Нина Търева
Проектна дейност

Отг. Йорданка Мандраджиева
Езикова страница

 Отг. Васка Гуджева
Метаметика, ура!  

Отг. Виолета Мусерова
Детско творчество

Отг. Елена Пенишева
Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. Зравко Генов
Шахмат     Отг. Димитър Илчев
Референдум. 
Училищно настоятелство     

Отг. Елена Пенишева
Отг. Здравка Петрова

РУБРИКИ: Екипът на  вестник ,,Aleko – online”  стартира 2017-2018 учеб-
на година с брой 179 и пожелава на своите читатели - ученици, 
учители, родители и приятели здраве и благополучие.

Скъпи ученици, бъдете жадни за знания, трудолюбиви и то-
лерантни помежду си. Вярвайте в своите сили и се доверявайте 
на своите учители!

Скъпи родители, от Вас се очаква търпение, подкрепа и  
безусловна любов. Вярваме, че заедно можем повече в името на 
децата и тяхното бъдеще!                                         
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   Екипът на вестник ,,Aleko - online”

Първи ноември е общобългарски празник на 
историческата памет и на националното ни са-
мочувствие, отстоявано с години и десетилетия. 
Принос за това имат стотици и хиляди знайни 
и незнайни книжовници, наставници и просве-
тители, борци за национално освобождение, 
вдъхвали вяра в собствените сили на народа за 
трудностите, пред които пътят на историята ги 
изправял неведнъж.

Денят на народните будители възниква в 
трудното време на душевна разруха и наци-
онална покруса след неуспеха в Първата све-
товна война. Сринатият възрожденски идеал 
за мнозина вещае разпадане на националната 
ни ценностна система. В такъв момент бълга-

рите избират историческия опит да ги води. Те 
се вглеждат в най-светлите имена на българ-
ското духовно минало. Търсят съприкоснове-
ние с онези, които в трудно и безперспективно 
време с мощта на своята мисъл възстановяват 
равновесието и духовния уют на българите:  
Йоасиф Бдински, Григорий Цамблак, Константин  
Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Ма-
тей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, 
братята Димитър и Константин Миладинови, 
Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, 
Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, 
Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още сто-
тици радетели за народна свяст и българско са-
мосъзнание.

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

1 ноември – Ден на народните будители

Историята 
на Деня на народните будители

 „Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, 
непременно ще има светла и трайна бъднина!“

          Васил Друмев
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Инициативата за въвеждането на подобен 
празник за първи път тръгва от група учители 
от Пловдив в края на учебната 1908-1909 г. Тъй 
като нито един от българските 
възрожденци не бил канонизи-
ран за светец, учителите решили 
да честват Деня на будителите 
на 19 октомври, когато се прек-
ланяме пред паметта на небес-
ния закрилник на българите –  
св. Йоан Рилски. На този ден точно 
е решено да се отдаде почит и на 
всички български възрожденци от 
Паисий Хилендарски до героите 
на Илинденско-Преображенското 
въстание. Министерството на про-
свещението също подкрепя и 
покровителства тази инициа-
тива и празникът постепенно 
се налага в цялата страна. Цел 
на честването му е да се про-
славят хора на перото и книга-
та, мислители и вдъхновители 
на ценностите на българската 
национална революция.

Така от местно събитие 
скоро честването се превръща 
в национално. На 31.10. 1922 г.  

Министерският съвет издава постановление, с 
което узаконява 1 ноември като Ден на народ-
ните будители. 

Въвеждането на новия празник 
правителството налага поради след-
ните мотиви:

„…А в полумрака на нашето ми-
нало се откриват големите фигури 
на редица велики българи, които с 
необикновено увлечение и с една 
завидна самопожертвователност са 
служили на своя народ; които не са 
пожалили ни сила, ни младост, за да 
положат основите на нашия култу-
рен и политически живот. От Паисия 
насам до наши дни се редят светлите 

и лъчезарни образи на големи 
културно-обществени дейци, 
далечни и близки строители на 
съвременна България…

Нека Денят на св. Йоан Рил-
ски да се превърне в Ден на на-
родните будители, в празник на 
големите българи, за да събуди 
у младите здрав смисъл за съ-
ществуването и интерес към 
дейците на миналото ни…”
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Празникът се чества до 9 септември 1944 г., 
след което е заличен по политически съображе-
ния. Възстановен е през 1992 г. от Народното съ-
брание по инициатива и настояване на национал-
ното дружество „Мати Болгария”. Честването му се 

възобновява със Закона за допълнение на Кодекса 
на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 
октомври 1992 година, когато е обявен официално 
за Ден на народните будители и за неприсъствен 
ден за всички учебни заведения в страната.

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род. 
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

Ботев, Левски - великани,
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани род 
прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест! 

Светла Караянева – учител по история

ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
текст и музика Добри Христов

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.

Припев:
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)

Тодор Георгиев, 5 б клас Ева Петкова, 5 б клас
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Конкурс за рисунка ,,Будителите на Пловдив” – 5, 6, 7 клас. 
Изложба с отличените творби.
Поздравителни картички до всеки учител – днешният будител.
Презентации, създадени от учениците от 7 клас, които всеки класен ръководител ще представи в 

час на класа.
Информационно табло с материали за Христо Данов, Йоаким Груев, Найден Геров, Захари Стоя-

нов, Иван Богоров  – 6 клас.
Музикален поздрав с възрожденски песни в междучасията, в седмицата преди 1 ноември.
Витрина ,,Преди и сега – нашите будители” – в библиотеката.
,,Нека знаем повече за тях” – Четене на стихотворения по темата от по-големи  ученици на по-мал-

ките – в библиотеката.
Отразяване на инициативите във вестник ,,Aleko–on line”.
Под ръководството на: Светла Караянева, Елена Георгиева, Десислава Радионова, Таня Невлева, 

Нина Димитрова, Силвия Милева, Елена Пенишева.

Георги Генов, 5 в клас Калоян Янев, 5 а клас

Цвети Плочева, 5 в клас

Празникът на будителите ще отбележим 
със следните мероприятия:

Яна Фратева, 5 б клас

Георги Налбантов, 5 б клас



7

На 18 и 19.10. пловдивският театър ,,Hand"  
гостува на второкласниците от  ОУ "Алеко Кон-
стантинов" с постановката ,,Хитър Петър". Пред-
ставлението на кукления театър  се проведе във 
физкултурния салон на училището, където пред-
варително бяха поставени красиви декори. На 
децата бяха представени  няколко  весели, за-
бавни  и остроумни истории. Героят разказа  как  
е надхитрил своя господар още като малко мом-
че и заради хитростта си е наречен така. Малки-

те ученици се посмяха, като видяха как се вади 
зъб с конец и как чорбаджията си плаща, след 
като жена му го подгони да го бие. Децата раз-
браха защо кучето заслужава най-хубавата храна 
от трапезата и видяха как Хитър Петър си избра 
най-работната мома за жена. 

Така представените приказки с помощта на 
куклите  донесоха много радост  и веселие  за 
децата и превърнаха деня им в един малък праз-
ник.                                           

Гостува ни театър „Hand" 
с постановката ,,Хитър Петър”  

 Величка Филева - начален учител 
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В началото на всяка учебна година ученици-
те трябва да си припомнят наученото от измина-
лата. Идват и входни нива, УЖАС! Възможно ли 
е по-лесно и забавно да преминават  уроците за 
преговор? Да, използвайки различни иноватив-
ни методи на преподаване. 

За децата от 4а клас работата в група, създа-
ването на мисловни карти, презентации, работ-
ни листове и допълнителни материали са позна-
ти, очаквани. Така знанията за частите на речта, 
представени чрез мисловни карти, бързо бяха 

актуализирани, работата в група даде възмож-
ност учениците заедно да си припомнят науче-
ното за синоними, сродни думи, видове изрече-
ния по цел на изказване.

Предметът „Човекът и обществото” е един 
от най-трудните за децата от 3 и 4 клас. Големи-
ят обем от знания е доста стресиращ за тях. Ето 
защо в работата си отново разчитам на различ-
ни иновативни техники. За всяко дете подготвих 
три свитъка, в които синтезирах и обобщих исто-
рическия материал, така че учениците по-лесно 

     Отново медали за Алековци
На 07.10.2017 г. се проведе традиционни-

ят крос ,,Златна Тракия”, организиран от дви-
жението ,,Спорт за всички”.  Участниците от 
нашето училище  не бяхме много на брой, но 
се представихме отлично, като завоювахме: 

Александра Атанасова, 7в клас  – 
                златен медал

Надежда Атанасова, 7в клас – 
              сребърен медал

Алекс и Надя, 7в клас

Преговор  – интересно и забавно, 
възможно ли е това?

ИНОВАТИВНО  У ЧИЛИЩЕ
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  ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Виктория Стойнова – начален учител

да запомнят най-важните събития от историята 
на България. Работим в група, използваме ми-
словни карти, презентации. Мисля, че и увлека-
телната беседа на учителя е важен фактор в тези 
часове. От нас, преподавателите, зависи този 
предмет да стане любим, да накараме децата да 
обичат историята, да провокираме желанието 
им  да търсят, да четат и събират интересни фа-
кти от миналото и настоящето на България.

Всички материали по предметите децата съ-
бират в свое портфолио.

В часовете за разширена подготовка по ан-
глийски език за 6 и 7 клас се въведе инициатива 
за повече участие на учениците чрез предста-
вяне на своите идеи чрез компютърна презен-
тация. Целта на възприетата активност е да се 
насочват учениците да развиват умения за изра-
зяване и представяне на своите идеи на англий-
ски език, както и за обсъждане и дискусия. Тези 
умения са ключови в практическото  обучение и 
играят важна роля за формирането на комуни-

кативни умения. От друга страна, представянето 
на пространство за инициативи цели развиване 
на тяхната личност чрез изнамиране на онези 
важни теми, които всеки един човек открива за 
себе си, и които бележат пътя на неговите ин-
тереси и способности. Създаването на свободно 
пространство, подкрепено от съпровождащата 
позиция на учителя,  допринася за формиране 
на личности със собствена позиция и отваря 
пътя за развиване на всеки потенциал. 

Проект 
"Безопасност на движението"

Училище "Алеко Константинов" участва в 
проект съвместно за изграждане на площадка 
за обучение по безопасност на движението. В 
новата сграда на училището, намираща се на 
ул. "Алеко Константинов"  11, ще бъде открит и 
паркинг за велосипеди. Проектът предвижда и 
изграждане на пейки в двора на филиала.

Според директора на училището г-н Краси-

мир Ангелов целта на предприетата инициати-
ва е да се възпитават децата и подрастващите 
в безопасност на движението като философия 
и умения за толерантност. От друга страна се 
насърчава използването на велосипеди като 
възможност за екологично възпитание, форми-
ращо нагласи за здравословен начин на живот 
чрез физическа активност.

Проект "Да отворим свободно  
пространство за свободното слово 

чрез английския език"

 Йорданка Мандраджиева - координатор на проектна дейност 
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Bad Luck Superstitions
Black cat crossing your path
The black cat is often associated 

with witchcraft and wizardry. Cats are 
often known to move rather quietly 
in a clandestine manner. Many tales 
describe black cats as being the assist-
ants of witches. 

Walking under a ladder
A ladder leaning on a wall forms a triangle 

which the Egyptians believed represented the 
pyramid. They believed that walking through the 
triangle destroyed the power of the pyramid and 
invited bad luck.

Friday the 13th
This is the most widespread superstition. It is 

known to bring bad luck and the fear of this day 
even has a name. This fear of Friday the 13th is 
known as paraskevidekatriaphobia. A lot of peo-
ple consider 13 to be an unlucky number. In some 
places, the door numbers often give 13 a miss.

Broken Mirrors
Break a mirror, and you will have seven years 

of bad luck is the common saying. The reason be-
hind this superstition could be safety. Broken glass 
is dangerous and could pose serious problems if it 
cuts or pierces the skin.

Spilled Salt 
Salt has been a valuable commodity through-

out history. It would bring misfortune if salt were 

to be spilled.  To 
ward off bad 
luck throw a 
pinch over your 
left shoulder 
and all will be well. 

Good Luck Superstitions
Poultry wishbones can be pulled 

apart by two people using only their little fingers. 
The winner, and the person whose wish will come 
true, ends up with the larger piece of bone.

Four Leaf Clover is be-
lieved to be able to protect 
us from evil spells The Irish, 
in particular, think they bring 
good fortune.

Horseshoes, preferable 
lost by the horse and found 
by you bring luck. However, 

the horseshoe, if hung 
up, must have the open 
end upwards to prevent 
the luck falling out. In the 
Middle Ages in England, 
a horseshoe on the door 
might prevent witches 
from entering.

Catch falling leaves in 
the аutumn and you will have good luck. Every leaf 
caught means a lucky month in the year ahead.

Стела  Куртева - учител по английски език

A witch’s pet that rhymes with rat:..........……………
A scary thing that rhymes with toast:………....………
A bony monster that rhymes with sun:………………….
A monster that rhymes with wire:……………………….
A monster that rhymes with tummy:………………….
A funny person that rhymes with down:………………………
What a witch rides that rhymes with room:……………....
What kids say that rhymes with meat:………………………….
A scary pumpkin that rhymes with burn:……………………..
A person who steals treasure that rhymes with sit: ………..
A skeleton’s home that rhymes with slave:………………………
Who makes a web and rhymes with wider:……………………..
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Иван, Петър и Николай събирали в парка кестени. Едно от момчетата носело 
кошница, другото - торба, а третото носело полиетиленов плик. Петър не носел 
кошница, нито плик. Иван също не носел кошница. 

В какво е събирал кестените всеки от тях?

М АТЕМ АТИК А  УРА!

                               Виолета Мусерова - учител по физика и математика

Моите летни преживявания



12

Лятото вървеше по морския бряг и вълните 
галеха краката му. Всички го познаваха - Лятото 
с развети огненочервени коси, Лятото в жите-
ната нива, Лятото в топлата юнска вечер, Лято-
то, което сега вървеше по брега. 

Разпенени вълнички се плискаха в краката 
му, та дано го задържат още мъничко. По-надо-
лу до големия камък, където обикновено се ка-
тереха децата, но сега бе пусто, се показа едно 
пясъчно момиче. То търкаше очите си, от които 
се стичаха примесени с кристалчета пясък съл-
зи. Лятото спря, загледа се в морето и се усмих-
на. Това същество, почти дете, сега се радваше 
на всичко, което бе сторило. 

- Нее! - изхлипа пясъчното момиче. Лятото 
се обърна и каза: 

- Трябва!
- Не можеш да ни оставиш! - изкрещя мо-

мичето - Всичко тук те обича. Аз те обичам. 
- Не, скъпа моя, аз се връщам при майка си. 

А догодина пак ще дойда. Сестра ми Есента ще 
ти помогне.

Вълните жално стенеха. Те също обичаха 
Лятото да сяда и да ги гали с часове. 

- Радвам се - продължи то, - че изпратих 
птиците. Нито една няма да умре в снега. 

- Онова студено създание - разфуча се мо-
мичето от пясък - най-голямата ти сестра! 

- Не осъждай Зимата. Всяко семенце все нея 
чака. Радвам се за малкото дете. Ти го помниш. 
Без да знае, то се влюби в този бряг. Сега вече 
може да ходи. 

- Ти направи само хубави неща -  пясъчното 
момиче за първи път се усмихна. 

- Не съвсем. Гората над усоето изгоря. Хора-
та викаха. Жените плачеха над децата си! - Ля-
тото  зарони сълзи, които се стичаха по бузите 
му - но няма значение, тръгвам си. 

Откъм морето се издигна люлка от морски 
водорасли. Лятото целуна пясъчното момиче и 
скочи в люлката. Изчезна. Заръмя дъжд. Лятото 
си бе отишло. Отнякъде долетяха ято щъркели. 

-  Изпуснахме го - изграчи най-проскубани-
ят -  Иди го търси в Африка. На път. 

Ятото се вдигна. 
- Сбогом! - прошепна пясъчното момиче. Пти-

ците отнесоха думите й към заминалото Лято. 
                                           Яна Панова 5б клас

СБОГУВАНЕ С ЛЯТОТО
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Започнахме
В първия ден на учебната година още по традиция започнахме с посещение на всички първок-

ласници в малката ни, но уютна библиотека. Децата останаха впечатлени от многото книги и изка-
заха желание веднага да бъдат записани за читатели.

Посетиха ни и високи гости –  Алексис Атанасопулос – изп. директор на ,,Еко България ЕАД”, Соня 
Мелоян – директор дирекция ,,Организация и контрол” – МОН, Иван Фратев – член на Управител-
ния съвет на Училищното настоятелство.

Започна своята работа и клуб ,,Приятели на книгата”. Заредени с голяма доза ентусиазъм, стари-
те и новите участници си подадоха ръка за сътрудничество и още при първата им среща се обеди-
ниха около няколко идеи, които желаят да реализираме. 

Убедени сме, че с общи усилия и отговорност това няма как да не се осъществи.                     
Пожелаваме си успех!

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Елена Пенишева – библиотекар
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С празника Samhain („Краят на лятото”) 
древните келти бележели началото 

на новата година

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Всички сте чували за Хелоуин, нали? Несъм-
нено някои от вас сигурно са си приготвили и 
костюм, за да отбележат нощта на 31-ви октом-
ври. Но като изключим премените, гледането на 
страшни филми и заплахите да се напакости на 
някой съсед, в случай, че не предаде цялото ко-
личество бонбони и сладости, които са му под-
ръка, какво знаете всъщност за празника?

Вярвате или не, Хелоуин (Halloween – съкра-
тено от All Hallows' Evening, буквално „Нощта на 
Вси Светии”) датира още от времената на древни-
те келти. С празника Samhain („Краят на лятото”), 
те бележели началото на новата година, като вяр-
вали, че именно тогава духовете могат за кратко 
да се завърнат на земята. Но честването в по-по-
знатия ни днес вид започва едва през 19-ти век.  
Още тогава децата в Ирландия и Шотландия 
се обличали в страховити одежди и обикаляли 
местните къщи в търсене на лакомства. Те обаче 
не разнасяли тиквени фенери, а издялани репи. 
Тиквата замества ряпата в Америка, когато пре-
селниците започват да честват празника и там, 
тъй като новите земи били по-благоприятни за 
отглеждането й. 

И макар в днешно време да асоциираме Хело-

уин с това, което сме виждали из американските 
филми, там празникът навлиза значително едва 
в началото на 20-ти век. С популяризирането му 
започва и масовото производство на карнавални 
костюми, като в днешно време освен призраци и 
таласъми може да видите деца и възрастни пре-
облечени като почти всеки герой от популярна 
книга или филм. Маскарадът допада толкова на 
американците, че от 1974 г. насам всяка година 
в Ню Йорк се провежда костюмиран парад. Та-
лантливи творци пък се надпреварват в много-
бройни състезания за най-майсторска изработка 
на тиквен фенер.

Разбира се, не всички страни отбелязват праз-
ника по един и същи начин. В Мексико например, 
празникът се казва Día de los Muertos или „Денят 
на мъртвите” и на него се изграждат олтари от 
цветя и свещи в памет на починалите. Еквивалент 
в индуизма пък е Питри-пакша, ден, в който се 
поднася храна като дар към прадедите.

И макар у нас да не е традиция, все по-често 
можете да видите вампири, пирати и всевъзмож-
ни други образи да обикалят улиците в нощта на 
Вси Светии. А вие смятате ли да издялате свой 
тиквен фенер? Може пък да се окаже забавно.                  

Здравко Генов - учител по английски език
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Гергана Стоицова – класен ръководител 3 В клас

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.

Ш А Х М АТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Честитим рождените дни на всички, родени 
през тази седмица, с пожелание 

за здраве и късмет.

Шахматна победа 
На 30.09.2017 г. в гр. Раднево се проведе шахматен турнир по повод 

55 години шахматен клуб „Марица – изток“. Ученикът от нашето училище 
Стоян Аладжов от 3В клас, който вече е състезател на  шахматен клуб „Ло-
комотив“ Пловдив се класира на 3-то място във възрастова група момчета 
до 10 години. Това е поредната победа за Стоян, за който шахът е  любимо 
занимание. С пожелание за много  нови победи, Стояне!

организира
ШКОЛА ПО ШАХМАТ

за деца до 14 години. Tренировките се  провеждат 
в ОУ "Алеко Константинов" понеделник  и  четвъртък  

от 12:25 ч.  до 13:25 ч.
и във филиала на училището за първите класове 

вторник и сряда от 12.05 ч.  до 13.25 ч.
Справки и записвания:                                                                                        

Димитър Илчев  - тел.:  0887 285 338  
                         e-mail:  chess_d@abv.bg   
     https://www.facebook.com/chess.d

СКШ ,,Локомотив” - Пловдив


