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РУБРИКИ:

Толерантност означава ува-
жение, приемане и разбиране 
на многообразието от култури 
в нашия свят и зачитане на чо-
вешката индивидуалност. Но 
дали сме винаги толерантни 
към хората, различни от нас? 
Дали разбираме техните про-
блеми и съдби, на тези, които 
са бедни, бездомни, бедства-
щи или по друг начин ощетени 
от съдбата?! И ако ги разбира-
ме и сме съпричастни към тех-
ните трудности, как можем да 
им помогнем?

Ние сме деца, не можем да 

направим много, но можем да 
им подарим надежда! Така на-
рекохме тази година кампани-
ята на Училищния парламент, 
посветена на 16 ноевмри -  Ден 
на толерантността, „Да дариш 
надежда на човек в беда”.

Тя представлява дарителска 
инициатива, която се изразя-
ва в поставянето на контейнер 
в задния двор на нашето учи-
лище за разделно събиране и 
дарение на текстилни изделия. 
Подходящи за даряване са дре-
хи, домашен текстил, чанти и 
други аксесоари, без значение 

Кампания на учениците 
от Училищния парламент
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от размер, вид или материал. Единственото ус-
ловие е те да са чисти и запазени, за да могат да 
служат за повторна употреба и да са предадени 
в затворен плик или торба.

 Продукти ще се събират в оборудвани за цел-
та превозни средства и ще се извозват до спе-
циализирана фабрика за сортиране, преработка 
и повторно оползотворяване. С част от събраните 
изделия ще бъде поддържан кризисен резерв към 
Българския Червен Кръст. В случаи на бедствия 
ще бъдат дарявани на хората в нужда точно не-
обходимите дрехи според съответния сезон, кли-
матични условия и подадени от БЧК демографски 
данни.Изделията, които не са годни за повторна 

употреба, ще се преработват и рециклират и от 
тях ще се произвеждат подукти като почистващи 
кърпи, тапицерии, топлоизолации и др. 

С всеки събран килограм текстил ще се гене-
рират и парични средства за подпомагане на со-
циалните проекти на БЧК. 

Инициативата да разположим такъв контей-
нер на територията на ОУ „Алеко Константинов” 
се свързва с нашата социална и екологична отго-
ворност. Каним всички ученици, родители, учи-
тели и приятели да подкрепят нашата инициати-
ва и да се включат в нея като дарят излишните 
и ненужни вече текстилни изделия за нашата 
кауза.

Учениците от Училищния парламент

Последната седмица на месец октомври се 
проведоха състезания от Вътрешноучилищния 
спортен календар за учебната 2017/2018 го-
дина.

На 23.10.2017 г. във футболната надпревара 
при петокласниците победител стана 5 в клас.

В хандбалния турнир между седмите класо-
ве на 26.10.2017 г. победата извоюва 7 в клас.

На 27.10.2017 г. в състезанията в шести-
те класове се отличиха: баскетбол - 6 а клас;  
- хандбал - 6 б клас. 

Надя, 7 в клас

Играем и се забавляваме
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Като част от дейностите на проект FRESH  (На-
всякъде открий наука и я сподели), финансиран 
от Европейската комисия по дейностите Мария 
Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020”, 
в ОУ „Алеко Константинов“ в гр. Пловдив,  въз-
питаниците от 6 д клас с ръководител  Силвия 
Милева  участваха в семинар на тема „Здраво-
словно хранене“. Проф. Йорданка Алексиева 
(Зам.-Ректор) и доц. Илиана Милкова–Томова 
преподаватели от катедра „Хранене и туризъм“ 
на Университета по хранителни технологии за-
познаха децата с ролята на храните в развитието 
на подрастващите.

Децата взеха активно участие, споделяйки 
хранителните си навици. 

„Защо се произвеждат нездравословни хра-
ни?“ 

„Кои храни ни правят дебели?“ 
„Има ли храни, които ни помагат да сме 

умни?“ 
„Защо всички вкусни храни са нездравослов-

ни?“ – бяха само част от въпросите, които палав-
ниците зададоха.

Децата се убедиха, че наука има навсякъде 
около нас и тя е интересна, полезна и достъпна 
за всеки. 

Семинар на тема 
„Здравословно хранене“ 

с петокласници

Йорданка Алексиева - преподавател от катедра „Хранене и туризъм“
на Университета по хранителни технологии
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На 23.10.2017 г. в нашия клас (6 д) се прове-
де един необичаен час на класа. Имахме гости 
от Университета по хранителни технологии гр. 
Пловдив – проф. Алексиева и доцент Томова. 
По  Европейски проект „Fresh“  те ни показаха 
презентация на тема „Здравословни храни за 
по-щастлив и дълъг живот“ и ни представиха на-
чини за по-добро хранене.  Запознахме са  с пра-
вилата на здравословното хранене, с какво, по 
кое време на деня, през колко часа, какво коли-
чество трябва да приемаме, как да преценим коя 
храна е полезна и коя вредна за нас. Нау чихме в 
кои храни се съдържат различните витамини и 

минерали, жизнено важни за човека.  Професор  
Алексиева ни даде различни   примери какво ще 
стане с човек, ако  той не се храни правилно. Раз-
каза ни интересни истории относно  някои стоки, 
които продават по магазините и ни предостави 
възможност да разкажем истории и случки по те-
мата. В края на часа ни раздадоха по една ябъл-
ка, която попадаше в списъка на здравословните 
храни. 

На всички ни беше интересен и полезен този 
час, защото чрез него открихме грешки в своето 
хранене и ще се опитаме да ги поправим.

Наталия Желева, 6 д клас

Гостуваха ни проф. Алексиева и доц. Томова 
от Университета по хранителни технологии 

гр. Пловдив

Във връзка с инициативата "Да отворим  
пространство за свободното слово чрез англий-
ския език" в часовете по разширена подготов-
ка за 6-ти клас се проведе дискусия, свързана с 
теми, вълнуващи  подрастващите момчета и мо-
мичета. Разискваха се въпроси за приятелството, 
дружбата, взаимоотношенията в класа. Учени-
ците спориха относно възгледите си какво  е да 
създаваш приятелски отношения, както и да ис-
каш да имаш "истински приятел". Дали приятел-
ството е в това "да искам да имам" и да очаквам 
невъзможното от другите, или да се уча да жи-

вея, разговарям сред връстниците, уважавайки 
техните лични граници, предимства, силни и не 
толкова силни страни. 

Имаше ожесточени спорове около възгле-
да, че истинският приятел е този, който винаги 
ще те разбира и ще ти бъде от помощ, но всъщ-
ност е много трудно да го откриеш. А дали в 
търсенето на идеалния приятел, загърбваме и  
не обръщаме внимание на онези мили жестове 
и думи, с които несъвършените до нас хора, с 
които всекидневно общуваме,  понякога ни да-
ряват?

Приятелството, дружбата, 
взаимоотношенията в клас

Йорданка Мандраджиева - учител по английски език
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"This is a story about a group of friends. Their names are Brec, Liam and Kaira. The three of them have 
different opinions that they can work together. They respect each other opinion. That's how they remain 
friends.

Brec is a really positive person, she always finds a way to help others. She never talks bad things about 
people.

Liam is a time changer, he is a gamer and he is sometime negative, but sill a good person.
Kaira is a realist, and she is also involved in many activities in skateboarding. She is sometimes selfish 

but still detected to her friends.
One day they had an argument about friendship and it ended in their splitting.
But then they realized that the argument should not rip them apart and they must be friends.”

ANA MARIA KUNDEVA;  PETRA TOSHKOVA; ILIQN GERIN

A piece from studentss work:

Хелоуин  e маскарад, който се провежда на 
31 октомври най-вече в англоговорящите стра-
ни, но става все по-популярен по цял свят. 

Празникът  се чества от близо две хилядоле-
тия. Той е част от традициите и обичаите на САЩ 
и Великобритания. Децата обичат да се преоб-
личат в костюми на вещици, призраци, скелети, 
пирати и други. Любима част от празненството 
е събирането на лакомства и участието в забав-
ни игри.

Хелоуин
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Учениците от четвърти клас имаха възмож-
ност да се запознаят с този необичаен празник 
в час по английски език. Те се забавляваха с раз-
лични езикови и логически задачи, състезаваха 
се по отбори и показаха своите знания и уме-
ния.

За типичната атмосфера допринесоха пре-
красните костюми и настроението на децата.

Даниела Букович – учител по английски език

Учениците от трети клас участваха в пленер по изобразително изкуство на тема - “Есента в моето 
училище“. Прекрасните рисунки ще бъдат подредени в изложба. Децата ще напишат и съчинение 
по темата в часовете по развитие на речта.

Пленер по изобразително изкуство  
в трети клас

Класни ръководители на трети клас: И. Динева, Н.Търева, Г.Стоицова
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На 28.10. учениците от втори клас бяха на  
екскурзия до град Брацигово и посетиха  ,,Спек-
тър керамик”.  Видяха работното ателие и раз-
браха как да  смесват боите, за да получат жела-
ния цвят. На  децата бяха раздадени материали 
за работа, а  те с огромно старание оцветиха по 
една керамична фигурка, която остана за тях. 
След положените усилия  се развеселиха с мно-
жество игри и забавления, подготвени от ани-
маторите. Посещението на второкласниците  
завърши с  разходка из двора, където видяха и  
животните, отглеждани там. 

                                                                 

Екскурзия 

Величка Филева – начален учител
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През месец октомври с учениците от трети клас се проведе еднодневна екскурзия до Брациго-
во. Прекрасният есенен ден позволи на децата да наблюдават природата, да участват с желание и 
радост в игрите на открито. При посещение на базата на Спектър Керамик, учениците се потопиха 
в творческата атмосфера на комплекса, като самостоятелно изрисуваха керамични изделия. Денят 
премина неусетно в забава и игри с приятели добри.

Есенна екскурзия до Брацигово 
с третокласниците

Класни ръководители на трети клас:
И. Динева, Н. Търева, Г. Стоицова
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Наскоро бяхме с класа на двудневна екскур-
зия. Спряхме на паметника Шипка, посетихме 
,,Етъра” и Априловската гимназия в Габрово. 
Следваща спирка беше гр. Велико Търново. Бях в 
този град преди години с родителите си, но тога-
ва не знаех много неща за българската история. 
Сега го видях с други очи. Първо се впечатлих 
от скалите, които го ограждат. После от хълма 
,,Царевец”, където е бил заточен плененият от 
Калоян латински император Балдуин. Разгледа-
хме и Патриаршията. Разходихме се и в старата 
част на града, известна с многото работилнички 
на различни майстори. За спомен си купих  суве-
нир – дървена сова- символ на мъдростта. Тръг-
нахме си от Старата столица щастливи. Видяхме 
на живо нещата, за които учихме в часовете по 
човек и общество. 

Благодарим на нашите учители за този хубав 
ден!

 Дара Хаджиийска, 4 а клас   

Нашата екскурзия в Северна България
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Отбелязахме 1 ноември – 
Денят на народните будители

Елена Пенишева – библиотекар
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Стелла Рималовска, 6 а 1 Стоян Влаев, 6 г Васил Митрушев, 6 б

Мария Нищелкова, 6 в Калоян Бранов, 6 а Ана-Мария Георгиева, 6 д

Иван Балабанов, 6 б Габриел Мечкаров, 6 д Алекс Гетов, 6 д
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През 1930 г. Йоанна се омъжва за Цар Бо-
рис III – в Асизи по католически ритуал, на който 
кумува Бенито Мусолини, а след това в София 
в храм-паметника „Александър Невски” – по 
православен ритуал. Тогава променя името си 
от Джованна на Йоанна. Заради православния 
ритуал влиза в конфликт с Ватикана, но разри-
вът е предотвратен благодарение на личното й 
познанство с апостолическия нунций в България 
– монсеньор Анджело Ронкали (бъдещият папа 
Йоан XXIII). Царица Йоанна е приета с обич от 
българите, вероятно заради славянския произ-
ход на нейната майка. Тя развива активна бла-
готворителна дейност – построява болници и 
сиропиталища, в това число днешната универ-
ситетска болница, която носи нейното име. Съ-
действа за издаването на паспорти и заминава-
нето на български евреи, които са преследвани 
под германски натиск. Нейната сестра принцеса 
Матилда в Италия също развива активна дей-
ност в зашита на евреите, за  което е изпратена 
в концлагер, където умира. През 1933 г. Йоанна 

ражда първото си дете – княгиня Мария-Луиза, а 
през 1937 г. – престолонаследника княз Симеон 
Търновски.

През 1946 г. след референдум България е 
обявена за Народна република. Царица Йоанна, 
заедно с децата си – малолетните Цар Симеон II 
и княгиня Мария-Луиза  и сестрата на съпруга си 
княгиня Евдокия са изгонени от България. Пър-
воначално те отиват в Египет, където бащата на 
Йоанна – крал Виктор Емануил III живее в изгна-
ние, а през 50-те години се преселват в Ещорил, 
Португалия, а оттам в Испания. В Ещорил Цари-
ца Йоанна живее и след женитбата на Симеон 
II през  1962 г.  През 1964 г., издава в Испания 
своите спомени, издадени през 90-те години и в 
България.

Царица Йоанна  през 1993 г. посещава стра-
ната за погребението на сърцето на своя съпруг 
цар Борис III в първоначалния му гроб в Рилския 
манастир. Царица Йоанна почива на 26 февруа-
ри 2000 г. в своята вила „Янтра” в Ещорил. Погре-
бана е в църквата Св. Франсиск в Асизи, Италия.

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

   Царица 
Йоанна Българска

Царица Йоанна
Съпруга на Цар Борис III

*1907 Рим  +2000 Ещорил

13.11.1907 г., гр. Рим, Кралство Италия – 26-02-2000 г. , гр. Ещорил, 
Португалия

Родена като принцеса Йоанна Савойска, дъщеря на италианския крал 
Виктор Емануил III и черногорската принцеса Елена Петрович-Негош, тя 
израства във фамилната вила „Савоя” и от малка е възпитана, че чрез бра-
ка си трябва да засили позициите на Савойската династия в Европа.
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М АТЕМ АТИК А  УРА!

                               Виолета Мусерова - учител по физика и математика

Важни дати от календара:
6.11.1943 г. – Англо-американската авиация бомбандира Пловдив
7.11.1834 г. – роден Любен Каравелов
9.11.1880 г. – роден Йордан Йовков
13 ноември  – световен ден на добротата
13.11.1907 г. – родена царица Йоанна
14.11.1885 г. – започва сръбско-българската война
16 ноември – международен ден на толерантността
17.11.1824 г. – роден Петко Славейков

Светла Караянева – учител по история и цивилизация

Занимания по интереси
Съучениците Десислава, Василена, Георги и 

Юлиян посещават занимания по художествено сло-
во, рисуване, танци и хор. Определете кой в кое за-
нимание участва, ако на концерта на хора Десисла-
ва и Георги харесали неговото изпълнение. Юлиян и 
Деси не обичат да рецитират. Деси не познава Геор-
ги. Василена и участникът в художествено слово са 
чести гости на художника.

  Решение на задачата от миналия брой 
Иван, Петър и Николай събирали в парка кестени. Едно от момчетата носело кошница, дру-

гото – 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?

Понеже момчетата са трима и три са използваните от тях предмети, построяваме таблица 
от три реда и три стълба (виж таблица 1). Знакът „+“ означава, че момчето носи този предмет, 
а знакът „–“  - че не носи този предмет. От Петър не носи кошницата нито плик поставяме „–“ 
срещу Петър в колонката на кошницата и плик, а знак „+“ в колонката за торба. Тогава Иван и 
Николай имат „–“ в колонката на торба. От Иван също не носи кошница следва да поставим 
срещу Иван „–“ на кошницата и остава „+“ за плик. Оттам следва, че за Николай остава „+“ за 
кошница.
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Отново за читателските дневници
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Елена Пенишева – библиотекар

В края на месец октомври с учениците от 3 б клас направихме изложба в библиотеката с чита-
телските дневници, които децата с много усърдие са попълвали през лятната ваканция. Споделиха 
коя книга първа са прочели, кое най-много им  харесало в нея, с какво ще запомнят и останалите  
книжки. Чухме  различни мнения за едно и също заглавие и искрено се порадвахме на красивите 
илюстрации към произведенията. Споделеното върна децата към летните дни и внесе допълнител-
но емоция и настроение в този интересен за всички час.
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РЕФЕРЕНДУМ - У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Г-жо Генова, как Ви хрумна идеята да се на-
прави паркинг за велосипеди в нашето училище?

Всъщност идеята не е моя. Със започването 
на учебната година синът ми и няколко негови 
приятели искаха да идват с велосипеди на учи-
лище. Оказа се обаче че няма къде да се заключ-
ват – в двора на училището пречат на занятията 
по физическо възпитание, а на тротоарите около 
училището има опасност да бъдат откраднати. 
Това беше причината да помоля г-н Ангелов да 
намери решение.

Смятате ли, че е удобно да се ходи на учили-
ще с велосипед в нашия град?

Има още много да се прави, за да стане наис-
тина удобно. Но има създадени условия за това. 
Изградиха се чудесни велоалеи в нашия град,  
което прави придвижването с колело приятно и 
безопасно. Разбира се, всеки родител би следвало 
да обсъди най-безопасния маршрут с детето си, аз 
го направих преди началото на учебната година. 

Как карането на колело ще се отрази на 
здравето на децата?

Чудесно е за здравето. Децата ще се движат, 
ще дишат, ще са активни. Нашето детство, на тех-
ните родители, премина на колело.

Мислите ли, че учителите ще се присъеди-
нят към нашата инициатива?

Сигурна съм, че някои от учителите ще идват 
на работа с велосипед и ще оценят възможността 
да не търсят всеки ден място за паркиране и да 
губят време в задръствания. Знаете колко нато-

варен е трафикът в центъра на града. С колелото 
ще се пести време и напрежение.

Смятате ли, че децата ще станат по-активни 
и по-самостоятелни, като се придвижват сами?

Точно това е идеята. Имаме прекрасни умни 
деца и ние трябва да им осигурим свободата да 
се справят сами. За да се научат да са смели и 
самостоятелни, за да се научат да поемат отго-
ворности и да вземат решения, ние, възрастните 
трябва да им дадем възможност да опитат и да 
им се доверим.

Как семейството Ви възприе Вашата ини-
циатива?

Синът ми е във възторг. Децата ще се почув-
стват значими. Правим го с грижа за тях и тяхното 
бъдеще. Наша отговорност е да създадем усло-
вия на децата да се развиват.

Интервюто взеха: Ивон Григорова 
и Адриана Панайотова от 5 в клас

На училище с велосипед
интервю с г-жа Дора Генова

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

aleko-online@oualeko.com

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 здраве и късмет.


