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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Златен медал
за Ива Панчева

От 1 до 3 декември 2017 година в
гр. Нови Сад – Сърбия, се проведе международен турнир по художествена
гимнастика "Butterfly cup", със силно
участие на състезатели от Русия, Украйна, Унгария, Швейцария, Малта, Гърция, Сърбия, Хърватска и Словения.
Ива Панчева, ученичка от 3 в клас и
състезател на СКХГ – Тракия, с треньор
Нина Саръсакалова, спечели златен медал – Б лайт категория – деца родени
2008 г. Ива получи и специален приз
- Абсолютен победител – Б лайт.
Честито, Ива!
Желаем ти здраве и нови победи!
Гергана Стоицова – класен ръководител на 3 в клас
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Награди за най-добрите в състезанието
ГРАМОТНИ ЛИ СМЕ?
Във връзка с Националната стратегия за
повишаване на грамотността в ОДК /Обединен
детски комплекс/ под
ръководството на отдел
„Образование” – Пловдив, за поредна година
се проведе състезанието „Грамотни ли сме?”. В
него участваха ученици
от 7 до 12 клас от всички
училища на града. Състезанието проверяваше
както четенето с разбиране на текст и извлиСедмокласничките Преслава Каличкова, Ирина Карастоянова, Диана
чане на информация от Тонова, Тугче Темиз, Александра Стоянова, Ема Тонгова и Ива Петрова се
него, така и правописа на представиха отлично. Те бяха наградени с учебни помагала по Български
учениците.
език и литература.
Роза Зафирова – учител по БЕЛ

Десет причини, за да четем
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Аз прочетох тази книга,
прочети я и ти
И през тази учебна година учениците от 6 б,
6 в, 6 г и 6 д клас във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността изготвяха за часовете по литература проекти на тема ,,Аз прочетох тази книга, прочети я
и ти.“ Чрез тях те си припомниха защо книгите са
важни за всеки, нужно ли е да се чете всеки ден,
какво научаваме за авторите и техните книги.
Книгите са прозорец към света, през който всеки
любознателен човек поглежда и открива много
неща. Срещите с тях са интересни и вълнуващи.
Всеки автор е магьосник, а всяка книга - вълшебство.
Рая Милева и Йоана Стойчева, 6 в клас
Ана Мария Георгиева и Петя Караджова,
6 д клас
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Проекти на ученици 3а клас по Околен свят

"Чист град" Октавиан Якимов
и Калоян Драгнев, 3 а клас

Вулканът "Везувий" - Елена Пищалова, 3 а клас
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Проекти 2 клас по Околен свят ,,Забележителности в моя роден край”
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Фритьоф Нансен приятелят на България

Обществото на народите е Международна организация за колективна сигурност, мир и сътрудничество, създадена след Първата световна война
по инициатива на държавите победителки Великобритания, Франция и САЩ (впоследствие САЩ не
влизат в ОН). Проектоуставът на организацията е
предложен от американския президент Т. Уилсън
и е приет на 28 юни 1919 на Парижката мирна конференция. В ОН членуват 43 държави. То съществува до 18 април 1946. Дейността на ОН е поета от
Организацията на обединените нации. България
става член на Обществото на народите на 16 декември 1920 г., благодарение на застъпничеството
на Фритьоф Нансен - една от най-колоритните личности на XX век – зоолог, полярен изследовател,
океанограф, философ, хуманист, писател.

Фритьоф Нансен е роден през 1861 г. в близост до днешната столица на Норвегия Осло.
Още от ранните си години проявява страст
към това, с което ще се занимава след години – скиорството. В Осло завършва висшето си
образование със специалност зоология. Едва
20-годишен се отправя на биоложка практика
в Гренландско море на кораба „Викинг“, който ловува тюлени. Това плаване в Арктика има
решаващо значение за по-нататъшната му дейност като полярен изследовател. През 1886 г.
е удостоен с голям златен медал на Кралската
Академия на науките за своите изследвания по
строежа на клетъчния апарат на нервната тъкан и получава докторска степен. Работата като
зоолог не е достатъчна за авантюристичната
натура на Нансен и той решава да покори Северния полюс. С времето желанието му става
толкова непреодолимо, че той е готов да тръгне сам. За това говори една негова мисъл: „Унищожавам мостовете зад себе си – тогава няма
друг избор освен напред“.
9 години той грижливо подготвя мисията си,
поръчва специален кораб, способен да достигне непробиваемия полюс. Нансен успява да събере екипаж от 13 души и 30-ина кучета и корабът „Фрам“ тръгва на далечната експедиция
(1893-1896).

Норвежецът открива, че Арктика всъщност
представлява океан и това обяснява отклоненията на кораба. На втората година плавателният съд
спира да се движи, заобиколен от ледовете. Нансен
решава заедно с един сподвижник и няколко кучета да измине оставащите 600 км до полюса на ски.
Имат провизии само за 100 дни. Нечовешки трудната мисия му коства почти година. Трудно е да се
опише на какви мъки са били подложени предвид
факта, че температурата пада до -45 градуса.
„Успешната провалена мисия“ донася революционни открития на океанографията, а почестите и наградите за лудия авантюрист са стотици.
Нансен става посланик на Норвегия в Лондон, а
през 1922 г. получава Нобелова награда за мир.
Възползвайки се от високото си обществено
положение, Фритьоф Нансен става един от най-големите хуманисти за времето си. Помага на хора
във всекидневна нужда, като им дарява средства.
Тази дейност се разраства и в по-големи мащаби.
През 1922 г. Нансен става върховен комисар за
бежанците на Обществото на народите. Точно заради т. нар. Нансенов паспорт изстрадалите българи от Западна Тракия се прибират по домовете
си, депортирани от егейските острови по време
на Гръцко-турската война от 1919-1922 г.
Фритьоф Нансен умира на 13 май 1930 г. в
градчето Люсакар на 69-годишна възраст.

Светла Караянева, учител по история и цивилизация
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БЪ ЛГА РИЯ - ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Килифаревски манастир
Килифаревският манастир „Рождество Богородично“ е манастир във Великотърновската духовна околия на Българска православна
църква.
Днешният манастир е разположен в поречието на река Белица до град Килифарево.
Манастирът е основан през 1348 г. от видния
български исихаст Теодосий Търновски с подкрепата на цар Иван Александър. Теодосий става игумен на манастира и го нарежда сред найзначимите книжовни средища в България, като
го превръща в духовен център на православния
исихазъм. Там са написани и преведени богослужебни книги, жития, проповеди и светски хроники. Светата обител става център на книжовна
школа, която през 1360 г. има над 460 ученици.
В нея са обучавани бъдещите патриарх Евтимий,
киевски и московски митрополит Киприан, известният монах Ромил Видински.
Когато османското нашествие достига Търново, манастирът е укрепен със стени и бойни
кули. Лично цар Иван Александър дарява средства за главната кула и за нова църква. При падането на Търново манастирът е разрушен от
османските турци.
През 1442 година Килифаревският манастир
се споменава отново в изворите, а през 1596 година в него се укривали оцелелите въстаници
от Второто търновско въстание. Именно заради
това манастирът е опожарен от турците и крепостните му зидове са сринати напълно. Повече
на това място манастирът не е възстановяван.
През 1718 г. манастирът е издигнат на днеш-

ното му място на брега на р. Белица, на 400 метра
западно под стария манастир. Тогава е построена
и изографисана църквата „Рождество Богородично“ с два параклиса, посветени на Иван Рилски и
Теодосий Търновски. В края на 18 век част от манастира е разрушена по време на кърджалийски
набези, но скоро след това е възстановена.
През 1840 година възрожденският майстор
Колю Фичето започва изграждането на сегашната църква „Св. Димитър“. Той запазва част от
старата олтарна стена и параклисите на св. Теодосий и св. Иван Рилски. Храмът е завършен
през 1842 година.
През 1950 година Килифаревският манастир приютява монахиня Иустина - рускиня по
произход и е преобразуван в женски.
Килифаревският манастир притежава няколко ценни икони, дело на тревненските живописци Йонко Попвитанов и Досьо Коюв, както и известната икона на Иван Рилски с житието му.

Иван Ганев – учител по география
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Замисляме ли се за качеството
на водата, която пием?
Една информация, която цели да
промени отношението ни към нещо
толкова обикновено като водата..., а
всъщност тя е необикновена и незаменима.
Ръководството на ОУ „Алеко Константинов" се срещна с представител
на фирма „Бест уотър", разпространяваща филтърни системи. Обсъдиха се
възможности за подпомагане на учениците в ОУ „Алеко Константинов" с
предоставяне на филтърна система
за почистване на питейна вода. Това,
което споделиха представителите на
фирмата е, че целта им е всеки един
от нас да си състави собствено мнение за качеството на водата, колко
важна е тя за нашето здраве и как
функционира здравият организъм.
Съвместната среща ни предостави
възможност да научим каква трябва
да бъде водата, която пием, и каква
не. И второ – ще научим къде можем
да намерим такава вода, и къде не можем.
Водата е най-силният познат разтворител
познат на науката. Ние сме 70% вода и дори някои органи, като сърце, бъбреци, мозък и очите
достигат до 99% вода. Има интересно съвпадение –70% от тялото е вода, както и 70% от нашата
планета е покрита с вода. И ако влезем по-надълбоко в тялото и всяка клетка съдържа 70%
вода. И въпреки, че на пръв поглед имаме почти
безкраен ресурс от нея, едва 3% е сладководна и
само 0,4% е питейна. Питейната намалява всяка
година вследствие на голямото замърсяване. А
какво означава питейна вода и как ни влияе. Съществуват различни мнения от хората, които пишат законите, хората които живеят в природата
и биолозите или лекарите. За да намерим отговор на този въпрос, трябва да знаем функциите
на водата в нашето тяло.
С водата поемаме голяма част от съдържащите се в нея елементи, както и енергии и ин-

формация, която тя е запаметила
по пътя си през земята.
Нещо много важно!!! Водата
има две важни характеристики –
СЪСТАВ и СТРУКТУРА. Ако имаме
съмнение каква трябва да е водата
– трябва да се обърнем към природата. Кое ни допада повече? За
мразена вода при минус 24 градуса – без енергия или същата вода,
пречистена и енергизирана. Нека
да се замислим каква вода пием
и какво можем да направим, за да
подобрим качеството й, а оттам и
това на живота и здравето си.
И така всеки поема отговорност
за себе си и евентуално за собственото си семейство. Водата трябва
да е мека, нискоминерализирана,
най-добре от артезиански източник.
/Артезианските води са дълбоко залягащи води, разположени във водопропускливи пластове. Намират
се на различна дълбочина, обикновено в области
със синклинален или моноклинален строеж, където образуват артезиански басейни или потоци.
От голямо значение са за промишлеността и водоснабдяването на населените места./
Да, на пазара има много качествени води,
в стъклени бутилки от артезиански извори – но
дали често те стигат до нас?
Съществува един производител – това е фирмата „БЕСТУОТЪР” – в едно малко градче до Берлин, която вече почти 30 години се занимава с
производството на филтърни системи за домашни и корпоративни нужди.
Може би е добре да се помисли за една истинска среща с качеството на водата, която се
предлага.
Тези мисли бяха споделени в професионалната ни среща с представителите на фирмата.
Надяваме се да провокираме интерес и дебат
по темата за водата, която пием.

Йорданка Мандаджиева – учител по английски език
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Арт работилница
„Подшиване”
В клуба ,,Арт работилница” участват ученици
„Занаятът тъкане”
от шестите класове с ръководител Таня Невлева
Първата тема, с която се запознахме е ,,Ори– учител по технологии и предприемачество. Темите, с които ще се запознаят учениците в часо- гами – видове и начини на сгъване” – оригами
цветя. Децата работиха с голям интерес и забавете ,,Занимания по интереси” са:
вление за направата на цветната градина.
„Видове оригами”
„Декупаж”
„Видове плетива”

Таня Невлева – ръководител клуб
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Weird and wonderful words
Sometimes you might want to learn a new and unfamiliar word – one which you probably won’t need in
everyday conversation or writing, but which is fun, interesting, and unusual.
monkey’s wedding – South African (informal) – simultaneous rain and sunshine.
mouse potato – a person who spends large amounts of their leisure or working time on a computer
ogdoad – a group or set of eight
mixologist – N. Amer. (informal) - a person who is skilled at mixing cocktails
and other drinks
donkeyman – a man working in a ship’s engine room
doodle sack – old English word for bagpipe
blind pig – N. Amer. (informal) a place where alcoholic
drinks are sold illegally
hoddy-noddy – a foolish
person
merrythought – a bird’s
wishbone
spaghettification – the process by which an object would be stretched and ripped apart by gravitational
forces on falling into a black hole
triskaidekaphobia – extreme superstition about the number thirteen
Isn’t the English language unique and interesting?
Стела Куртева – учител по английски език

М АТЕМ АТИК А УРА!

Мисли и отговори

В един клас има 25 ученика, разделени в две групи. Броят на учениците в
първата група, увеличен три пъти, е осем
пъти по-малък от броя на учениците във
втората група. По колко ученици има във
всяка група?
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Решение на задачата от брой 182
Ученици от едно училище били на екскурзия. Всички носели пари за разходи
само в банкноти. Оказало се, че 567 ученика имат поне по 2 лв., 346 поне по 4
лв., 329 поне по 5 лв., 204 поне по 10 лв., 155 поне по 12 лв., 132 поне по 15 лв.,
38 поне по 16 лв., а 17 ученика имат точно по 20 лв. Колко лева носели общо
учениците на тази екскурзия?
17.20 = 340 лв.;
(38 – 17).16 = 336 лв.;
(132 – 38).15 = 1410 лв.;
(155 – 132).12 = 276 лв.;
(204 – 155).10 = 490 лв.;
(329 – 204).5 = 625 лв.;
(346 – 329).4 = 68 лв.;
(567 – 346).2 = 442 лв.
Общо са носели 3987 лв.
Виолета Мусерова – учител по физика и математика
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

,,21 ноември – Ден на християнското семейство” –

Дискусия с учениците от ПИГ 3 и 4 клас
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Елена Пенишева – библиотекар

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

“Трилър” на Майкъл Джексън

“It’s close to midnight, something evil’s lurking
from the dark…”

Хайде де, не се правете, че не знаете текста. Ама вие сериозно ли не го знаете? Ами, марш към
YouTube тогава (освен ако не сте в час, разбира се)!
“Трилър” на Майкъл Джексън е нещо повече от просто поредната песен. Дали харесвате творчеството на Краля на поп музиката, разбира се, е въпрос на лично мнение. Но пък и статистиката
си казва думата – “Трилър” е най-продавания музикален албум за всички времена, над 66 милиона
копия са продадени от дебюта му досега и осем спечелени награди “Грами”. Има причина все още
да си говорим за него 35 години по-късно.
Танцовите способности на Майкъл Джексън са безспорни. Но вместо просто да го гледаме как
прави лунната походка на фона на песента, за клип ни се поднася 14-минутен късометражен филм с
всички тертипи на хорър жанра – самотна двойка, разхождаща се през нощта, гробища, мъгла, гласът на Винсънт Прайс (проверете го и него в Google ;) ) и зомбита. При това танцуващи! Не случайно
клипът е станал хит – печели три от шестте награди на MTV, за които е номиниран и през 2009-та
се превръща в първия и за момента
единствен музикален клип, добавен
към Националния филмов регистър
към Библиотеката на Конгреса в
САЩ. Тази година пък, режисьорът
Джон Ландис представи 3D версия
на кинофестивал във Венеция.
“Трилър” е същински поп-културен феномен – и с основание.
Перфектна симбиоза между музика, кино и танцово изкуство, майсторско изпълнение на всяко едно
равнище, което ще се помни дълго
и занапред.
Здравко Генов – учител по английски език
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Задача 2:
Бели на ход печелят

1.D

Отговор:

f6

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
Уважаеми родители,
на 15 XII. 2017 г. (петък), от 17.30 ч. в библиотеката на училище ,,Алеко Константинов"
организираме информационна среща, на която ще се дискутират темите:
*Езикови затруднения при децата - откриване, видове затруднения,
към кого да се обърнем за помощ и консултация, поведение на родителите и други.
Лектори: Лидия Минева и Галя Дерменджиева - логопеди
*Четенето при децата - защо децата често не искат да четат, какви са начините
да ги провокираме да го правят с удоволствие, какви са ползите от редовното четене
на художествена литература.
Лектор: Елена Пенишева - библиотекар

Честитим рождените дни на всички, родени
през тази седмица, с пожелание за здраве и успехи!
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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