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Весели празници!
Настана най-празничното време от годината – топло, уютно,
весело... в очакване на подаръци, игри и приключения. Във въздуха се носи сякаш коледна магия. Усещаме я и ние в нашето училище – в коледните песни, която огласят училищния двор през
музикалното голямо междучасие, в елхите, грейнали празнично в
нашите класни стаи, в рисунките, подредени в изложба, от които
ни махат снежни човеци и деца се забавляват в зимни игри. Очакваме ваканцията, разбира се, очакваме и снега, подаръците и изненадите. Очакваме Дядо Коледа с неговия весел смях, закачлив
поглед и препълнен чувал. Ние всички до един бяхме достатъчно
послушни и учихме прилежно – Дядо Коледа е видял това!...
Пожелаваме на всички хора весели празници!
Бъдете здрави и щастливи!

Екип на вестник ,,Алеко online”
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Коледен базар
В навечерието на коледните празници учениците от начален етап проведоха традиционния
за нашето училище Коледен базар. С помощта
на своите родители те изработиха и представиха
коледни картички, сувенири, сурвачки ... и много други красиви предмети, с които зарадваха
своите приятели и учители. Базарът озари училището с коледно настроение, донесе ни подаръци
и ни зареди с усмивки.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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По-малко отпадъци,
повече красота
Основно училище „Алеко
Константинов” бе отличено
за участието си в конкурс за
произведение на изкуството
на тема „По-малко отпадъци,
повече красота”, организиран
от район „Централен” и Регионален природонаучен музей
– Пловдив. Конкурсът е част от
Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
16 - 24 ноември 2017 г.
Изложбата с детски творби, сътворени с материали за
рециклиране, бе открита от
кмета на район „Централен”

Георги Стаменов и директора
на Природонаучния музей д-р
Огнян Тодоров.
Нашето училище беше
представено от учениците от
2 г клас Красимира Стоянова,
Ева Пенева, Александра Цветкова и Александър Панайотов, и
момичетата от 6 а клас Виктория
Попова и Радина Йорданова.
Децата използваха своето въображение и материали от хартия
и пластмаса, с които създадоха
оригинални и красиви проекти,
достойни за изложбата.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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И полезно, и интересно!...
Учениците от 2 г и 4 а клас се включиха в инициативата на Община Пловдив и Регионален
природонаучен музей ,,По-малко отпадъци, повече красота” и построиха ,,Град на бъдещето” с
рециклирани материали. Поздравяваме малките екозащитници.
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Зорка Христова – кл. ръководител на 2 г клас

Математически турнир
,,Иван Салабашев”
Даниел Илиев Костурски от 1 в клас зае трето място в първи кръг на математически турнир
„Иван Салабашев", организиран от Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на ПУ.
Софи Славчева Славчева от 1 в клас зае второ
място на Четвърта държавна гимнастрада в град
София.

Тодорка Тахчиева –класен ръководител на 1 в клас
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Млад математик
Александър Стоилов е ученик в 3 б клас. Той участва в конкурс за измисляне на състезателни задачи, които да се включат
в сборници. Предложил е задача със сложност за състезатели
от 6-7 клас и е бил класиран на второ място.
Честито, Александър! Желаем ти нови успехи!

Нина Търева – кл. ръководител на 3 б клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Класни ръководители на трети клас: И. Динева, Н. Търева, Г. Стоицова

8

Аз прочетох тази книга, прочети я и ти
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ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Урок по четене и слушане с разбиране
на английски език в V, VI, VII клас
Като част от програмата за иновации в учебния процес, в часовете по английски език в прогимназиален етап, използвам електронна книга.
Надявам се, макар софтуерът да е стар, разнообразието да е приятно за учениците. Същевременно, смятам, че е полезно, защото съчетава
четирите основни езикови умения (четене, слушане, писане, говорене) и допълнително разширява лексиката на учениците.
Самият софтуер се състои от електронна книга на английски език, съдържаща три истории,
всяка разделена в три части. Текстът се прожектира на дъската, като същевременно учениците
слушат записан прочит на историята. Отделните страници са придружени с картинки и кратки
филмчета, спомагащи за визуално осмисляне на
това, което е прочетено и изслушано. Освен това,
някои от по-интересните думи са представени с
речниково определение и синоними, а накрая
винаги има и по една лексикална задача, свързана с текста.
Учениците започват да слушат и да следят на
дъската историята. В края на всяка страница разглеждаме правописа, значението и употребата
на новите думи. След това децата имат възможност да упражнят новопридобитите знания с изпълнението на кратка лексикална задача.
След всяка от трите части на историята, уче-

ниците отговарят на въпрос с три възможни отговора, свързан с изслушания текст, по подобие
на задачи, които често се съдържат в тестовете
им.
Неясноти в сюжета се изчистват със сбит преразказ, използващ по-добре позната лексика, и
съдържащ само най-основните точки. Тъй като
историите са продължителни и са по-подходящи за разглеждане в два последователни часа,
видът на домашната работа позволява на учениците да използват не само новопридобитите
знания, но и въображението си, като напишат
накратко своята идея за това какво ще се случи
по-нататък в историята.

Здравко Генов – учител по английски език
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

С Новым 2018 годом!

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесёт здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.

Мы ждём чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит ёлка,
Гремят салюты каждый час,

Пусть счастье к нам зайдёт надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдёт бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!

Васка Гуджева – учител по руски език
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М АТЕМ АТИК А УРА!

Мисли и отговори

От съд, пълен със златоносен
пясък, са извлекли половината от
всичкото злато, а след това - 1/3
от останалото злато. В резултат на
което пясъкът в съда останал наполовина. Каква част от златоносния пясък в съда е било чистото
злато?

Решение на задачата от миналия брой
Срещат се двама приятели Андрей и Стефан.
Андрей: „Стефане, закъде бързаш?”
Стефан: „За влака в 6 часа. Колко минути
остават до тръгването му?”
Андрей: „Преди 50 минути, от три часа
насам бяха изминали четири пъти повече
минути, отколкото сега остават до 6 часа.”
В колко часа са се срещнали Андрей и
Стефан?
Между 3 часа и 6 часа има 180 минути. Минутите, оставащи до 6 часа, ще намерим, като 130 = 180-50 запишем като сбор на две числа, едното от които е четири
пъти по-голямо от другото. 1/5 (една пета) от 130 минути са 26 минути. Срещата е
била в 6 часа без 26 минути.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Специалните ефекти
сега и в миналото
/ продължение от бр. 185/
Stop Motion – или анимация „кадър по кадър”. Техниката, популяризирана от големия
майстор Рей Харихаузен (създал ефекти за класики, като „Кинг Конг” и „Язон и Аргонавтите”)
се състои от модели на герои, които не могат
да бъдат пресъздадени от актьори – чудовища, скелети и други. След като сцената бъде
заснета без тях, тя се прожектира на специален
екран, пред който са наредени фигури на героите, които трябва да се добавят. Всеки от тези
герои се придвижва плавно, снима се за част от
секундата, след което филмът се превърта към
следващия кадър и фигурата се придвижва още
веднъж. За 1 секунда са нужни 24 кадъра – можете да си представите колко трудоемък е този
процес. Преди да навлязат компютрите, това е
основна техника, използвана в много филми.
Фил Типет е един от творците работили много
по този начин, по филми като „Робокоп” и „Джурасик Парк”.
Matte Painting – това са специални картини,
които допълват кадъра по някакъв начин. Да
кажем, че във филма има кадър с планина, на
която трябва да има замък. Вместо да се строи
замък, той се рисува на стъкло, което после се
наслагва върху заснетия кадър и се снима отно-

во. Така изглежда сякаш замъкът всъщност е там.
По този начин един кадър може да се допълни
значително.
CGI – компютърно генерирани образи или
така наречената компютърна анимация. Найчесто срещаната техника в наши дни – всичко,
което е необходимо, било то действащо лице,
декор, експлозия и други, се създава с помощта
на компютър. Интересното е, че макар в днешно
време това да е стандартна процедура, на един
от първите филми, който я използва значително
– „Трон” от 1982 г. – е отказана награда ОСКАР за
специални ефекти, тъй като академията сметнала, че е мамене да се използват компютри.
Motion-Capture – техника, която се използва често вече и във видеоигрите. Когато
филмът е изцяло компютърно анимиран или
е нужен дигитално създаден герой, се наема
актьор, който облича сензорен костюм и изиграва цялата роля. Сензорите по костюма записват информация, по която после дигитални
художници пресъздават героя, за да може той
да се държи също толкова естествено, колкото
човек. Анди Съркис, изиграл ролята на Цезар
в новите филми от поредицата „Планетата на
Маймуните”, е сред най-известните motioncapture актьори.

Здравко Генов – учител по английски език
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РЕФЕРЕНДУМ

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 успехи!

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

aleko-online@oualeko.com
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