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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Коледно чудо
за възрастните хора от Дом

,,Св. Василий Велики”- гр. Пловдив

Коледа е празник на добротата и надеждите! Бяло и чисто
е в душите, дори ако не е натрупал вън пухкав сняг. Топло и
светло е в сърцата, даже ако свири леден вятър. В очакване на
святото Рождество учениците от IV в клас на ОУ „Алеко Кон
стантинов“, гр. Пловдив, придружени от класен ръководител
Йорданка Иванова и Мина Гьошева, посетиха на 22.12.2017 го
дина Дом за стари хора „Св. Василий Велики” в гр. Пловдив. Те
представиха своя коледна програма с песни и стихове, а заедно
с това дариха и сумата от 1100 лева в полза на старите хора. Тя
беше събрана на организиран Коледен базар на учениците от
2, 3 и 4 клас в училището. Срещата на тези деца с възрастните
хора, както и базара, се провеждат традиционно преди всяка
Коледа.
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Йорданка Иванова - класен р-л на 4 в клас

Медалисти в състезанието
,,Математика без граници”
Поздравления за учениците Кристин Владимирова Сарафова, Боян Петров Щерев и
Димитър Мирославов Мендев, които са медалисти от Петия международен турнир "Ма
тематика без граници" - eсенен кръг.
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Кристин Сарафова от 2 в клас участва в национален конкурс
за художествени и дигитални произведения

"Частица от теб може да бъде
за някого целият свят!" и изложба

Изложбата „Донорство и трансплантация –
живот през призмата на изкуството" се проведе
в Аудиторния комплекс на Медицински универ
ситет – Пловдив. Картините са на деца, взели
участие в националния конкурс за художествени

и дигитални произведения „Частица от теб може
да бъде за някого целият свят!", който е иници
атива на Изпълнителната агенция по трансплан
тация в партньорство с Дирекция „БМЧК" към НС
на БЧК. Нейната цел е запознаване на общество
то с таланта на децата в пресъздаването на тема
та за „ Донорството и трансплантациите".
На изложбата присъстваха и самите деца
- участници на възраст от 8 до 17 години, до
норски семейства, трансплантирани пациенти,
общественици, представители на академичната
общност, граждани. Картините ще бъдат изло
жени до края на месец януари на територията на
МУ – Пловдив.
Грамота за достойно представяне получи и
ученичката от 2 в клас от ОУ ,,Алеко Константи
нов” Кристин Владимирова Сарафова.
Ели Петкова, класен р-л на 2 в клас

Второ място на първенството по шах
На 16.12. 17 г. се проведе Общинското пър
венство по шах. Отборът на училището ни зае
второ място.

Учители ФВС
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Общинското първенство
по баскетбол
През месец декември отборите на училището взеха участие в Общинското първенство по бас
кетбол, където се представиха отлично.
Завоювахме трето място при момичетата и трето място при момчетата.

Учители ФВС

Крос „Свети Никола”- последен
от веригата ,,Спорт за всички”
за 2017-та година

На втори декември се проведе последния
крос за тази година от веригата”Спорт за всич
ки” „Свети Никола”.
Александра Атанасова от 7в клас завърши
на първо място, а Надежда Атанасова от 7 в
завърши на трето място. Георги Робов от 7 б
клас се класира в първите десет от възрасто
вата му група.
След кроса имаше „Гранд при” награжда
ване за 8-те най- добри класирания от всич
ки кросове през годината. Александра Атана
сова и Надежда Атанасова бяха наградени с
купи съответно за пето и шесто място.

Алекс и Надя 7 в клас
Учители ФВС
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ОТНОВО НА ТЕАТЪР

Пловдивският театър "Hand" отново гостува
на учениците от втори, трети и четвърти клас от
ОУ "Алеко Константинов" с най-новата си поста
новката "12-те братя " по руска народна приказ
ка. Представлението се проведе във физкултур
ния салон за радост на всички деца.
Марушка е добро и работливо момиче, но
има зла и лоша мащеха, която иска да се отърве
от нея. Тя изпраща момичето в гората с различ
ни задачи през различните сезони с надеждата
да се отърве от нея. Но в гората вместо врагове
девойката среща приятели в лицето на месеците
от годината, сезон след сезон, на които с радост
помага. В знак на благодарност месеците дават
на Марушка това, за което е била изпратена.
Като видели това мащехата и нейната дъщеря,
водени от алчност и желание да получат подаръ
ци наготово, заминали за гората и повече не се
върнали.
Така завърши тази приказка, която дари на
учениците много усмивки и добро настроение
за целия ден.
Величка Филева - начален учител
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

"Аз прочетох тази книга,
прочети я и ти"

Рисунки от изложба четвъртите класове
Класни ръководители на 4 клас
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БЕЗОП АСНОС Т Н А ДВИЖЕНИЕ ТО

Радиопредаване

"Спазвам правилата на пътя"
В училищно радиопредаване ученици от вто
ри клас припомниха на своите съученици прави
лата за безопасно движение на пътя.
Обърнаха внимание на правилното движе
ние на пешеходците по улиците на града и око
ло училището. Напомниха, че детските игри са
безопасни само на определените за това мес
та. Управляването на велосипед е свързано със
спазването на строги правила за безопасно дви
жение на пътя.

Комисия по БДП
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Райна Княгиня
"А паша я пита, пита и разпитва
Райна Поп Гьоргьова:
– Кой уши байряка, кой му тури знака –
„Смърт или свобода“?
– Аз ще да ти кажа, – Райна отговаря
на пашата, –
Аз уших байряка, аз му турих знака –
„Смърт или свобода“
(народна песен)
Райна Поп-Георгиева Футекова (1856 – 1917),
по мъж Дипчева, влиза в историята и в нашето
съзнание като Райна Княгиня. Родена е в Панагю
рище в семейство на свещеник от именития Фу
теков род на 18 януари 1856 г. Проявява голям
интерес към учението и след килийното учили
ще в метоха е изпратена да се изучи в Железник.
След това се завръща в Панагюрище и става учи
телка.
Едва на 20 години е, когато Бенковски я кани
на заседание на комитета, и й възлага да ушие
главното знаме на въстанието. При обявяването
на въстанието, войводата я качва на бял кон и за
едно със знамето тя язди начело на въстаниците,
а цялото население я обсипва с цветя.
„На втория ден на свободата знамето бе до
вършено. Тогава, по желание на гражданите,
трябваше да го взема на ръце, да препаша сабя и
револвер и да седна на избран кон, за да преми
на през целия град и да оповестя на събралия се
по улиците народ, че петвековното турско иго е
отхвърлено завинаги...“
При потушаването на бунта, баща й е убит
пред очите й. Младата учителка е хваната от тур
ците и е разкарвана с вързани ръце, полугола, из
немощяла, замеряна с яйца и камъни по главната
улица на Пловдив. Прекарва месеци по турските
затвори и е спасена полумъртва, след намесата
на чуждите дипломати. Здравето й е сериозно
увредено. След като е освободена, Найден Ге
ров я изпраща в Русия, където учи за акушерка.
Там, като член на Дамския благотворителен ко
митет тя приема 32 панагюрски сирачета, които
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получават образование. След Освобождението
работи като учителка в девическата гимназия в
Търново.
Райна се омъжва за брациговския революци
онер, тогава вече панагюрския кмет Васил Дип
чев и когато той става народен представител се
преместват в София. Ражда му 5 момчета и оси
новява едно момиче. Едното й дете умира малко.
През 1898-ма година, мъжът ѝ, виден русофил,
е убит в Черната джамия в София вследствие на
политически сблъсъци, и тя остава сама с шестте
си деца. В последните години от живота ѝ, дър
жавната администрация дарява на Райна Дипче
ва парцел, върху който тя си построява къща. По
това време тя вече е болна от тежка форма на
костна туберкулоза. Умира на 29 юли 1917 г.
За да издържа децата си, Райна Княгиня ра
боти дълги години като акушерка в най-бедните
софийски квартали „Орландовци“ и „Малашев
ци“. Едновременно с това е била канена да аку
шира в домовете на много заможни българи и
дипломати.
Паралелно със споменатите професионални
ангажименти, Футекова доброволно помагала

на жени от бедните населени региони на София и
правела всичко възможно да се противопоставя
на съществуващите по това време твърде оста
рели схващания и суеверия, касаещи раждането
и грижата за децата. Любопитното е, че именно
Райна е инициатор на т.нар. „школи за здравно
възпитание“, съвременното проявление на кои
то донякъде са днешните много популярни учи
лища за родители. Българската акушерка, с но
ваторския си подход и мислене, била способна
да предава своя опит и на другите. Тя успява да
обучи редица от следващото поколение след нея
акушерки. Нещо повече, Райна е една от първите
в своята професия, които свързват кариерния си
път със служба в българската болница „Майчин
дом“. Не на последно място - тя е една от създа
телките на първата акушерска организация у нас
– дружеството „Акушерка“.
За съжаление всичките й синове умират
след 9 септември 1944, преследвани от новата
власт...
Светла Караянева – учител по история и цивилизация

БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Резерват "Силкосия"
Основаване и статут
Силкосия е най-старата защитена територия
в България. Резерватът е създаден на 23 юли
1931 г. с постановление на Министерски съвет
№ 10346 с цел опазването на вечнозелените хра
стови формации, обхващащи най-високите части
на резервата. Тогава носи името „Горна Еленица
– Силкосия“. Обхваща територия от 389,6 хекта
ра в планината Странджа.
Местонахождение
Разположен е между селата Българи и Кости.
Резерватът обхваща части от землищата на две
те села и част от водосборния басейн на река
Велека. Теренът в Силкосия е изключително раз
нообразен, но в по-ниските части преобладават
влажни блата. Резерватът заема територии меж
ду 100 и 250 м надморска височина и по този на
чин е един от ниските резервати в България.
Флора
Въпреки малката си територия резерватът
предлага голямо разнообразие от растителни
видове. Установени са 260 вида висши растения.

Дървесните видове са 14, а храстовите и мно
гогодишните тревисти растения са 160. Устано
вени са 16 вида реликтни и 3 вида ендемични
растения. Срещат се растения, характерни за
различни географски ширини, което прави ре
зерватът интересен от научна гледна точка.
„Силкосия“ е горски резерват. Горските це
нози заемат 97,9 % от площта на резервата.
На територията на „Силкосия“ се наблюдава
явлението растителна инверсия. При нормални
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условия буковите дървета заемат по-студените
терени на по-голяма надморска височина, а дъ
бовите се намират в ниските части. В Силкосия
се наблюдава обратното – буковите гори заемат
ниските и долинни части.
Във влажните долинни части се наблюдават
растенията странджанска зеленика, лавровишна,
кавказка боровинка, обикновен тис и други. Го
лям интерес представлява единственото находи
ще на дива мушмула в Европа, което са намира
на територията на резервата. От тревните видове
най-разпространени са кавказка иглика и пролет
на циклама, които са цъфтящи видове и цъфтят
през месеците февруари и март.

Фауна
Резерватът има богата фауна. Земноводните
са представени от зелена крастава жаба, дървес
ница и гръцка дългокрака жаба.
Характерни влечуги са шипобедрената и
шипоопашатата костенурка, слепокът и жълто
коремникът. Разнообразието от змии е голямо
– голям стрелец, смок мишкар, пъстър и вдлъб
наточел смок.
Изключително разнообразна е орнитофауна
та. Тук гнездят авлигата и южният славей, както и
различни видове кълвачи и грабливи птици.
От бозайниците се срещат дива котка, белка,
златка, вълк и др.
Иван Ганев – учител по география

ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Градът на нашите мечти

през погледа на учениците от 2 а клас
В часа по изобразително изкуство учениците
имаха задача да изготвят проект на тема ,,Гра
дът на нашите мечти”. Град, какъвто те си пред
ставят, и където биха искали да живеят. Класът е
разделен на 6 групи.
Всеки ученик в групата рисува на отделен
лист определена сграда, като идеята е тя да бъде
интересна, като форма и цвят.
Основна задача при изпълнението на проек
та е нарисуваните сгради да бъдат апликирани
една до друга в обща композиция, върху предва
рително подготвена основа. Дорисуваха допъл
нителни детайли като дървета, цветя, птици.
Учениците работиха с много желание, проя
виха творческо въображение и нарисуваха гра
да на техните мечти.
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Мария Митева - класен ръководител на 2 а клас
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Изложба от книжки на учениците от 3 б клас
В училищната библиотека можете да видите
изложба от книжки, сътворени от ученици от 3б
клас. В тях са описани интересни случки и части
от биографиите и произведенията на известни
български творци на културата – писатели, пев
ци, художници. Книжките са част от проектна
дейност, извършвана в учебните часове по Чове
кът и обществото, и са свързани с темата „Богат
ството на българската култура”.
				

Нина Търева - класен ръководител на 3б клас

Представителна изява
на клуб „Математичко”
На 12 декември се състоя представителна
та изява на клуб „Математичко”. Темата беше
„Логически задачи”. Бяха формирани два от
бора и децата решаваха групово различни по
сложност задачи. Занятието премина в три
етапа. Най-интересни , но и трудни за реша
ване се оказаха математическите квадрати и
игрословицата.
Родителите, които бяха гости на малките
математици, взеха участие в третия етап на
състезанието. Те се забавляваха и даваха на
соки за решаване на задачи, свързани с еже
дневието.
Гост на изявата беше г-жа Ангелина Велева.
В края резултатът беше равен и всички си
тръгнаха доволни от училище. Родителите бяха
поканени да ни гостуват отново и те с радост
се съгласиха.
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Ръководител на клуб „Математичко” – Нина Търева

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Стилиана Пенева – учител по английски език

13

М АТЕМ АТИК А УРА!

Мисли и отговори

На състезание по математика са предложени няколко
по-леки и няколко по-сложни задачи. Участниците получа
ват по 3 точки за решението на сложните и по 2 точки за
решението на леките задачи. Освен това за нерешена лека
задача се отнема по 1 точка. Йорданка решила 10 задачи и
събрала 16 точки. Колко от леките задачи е решила тя?

Решение на задачата от миналия брой
От съд пълен със златоносен пясък са извлекли
половината от всичкото злато, а след това 1/3 от ос
таналото злато. В резултат на което, пясъкът в съда
останал наполовина. Каква част от златоносния пя
сък в съда е било чистото злато?
1 1 1 2
Извлеченото злато е + . = от всичкото злато
2 3 2 3
и това количество е половината от цялото количе
ство златоносен пясък. Търсената част е 1 : 2 = 3 .
2 3

4

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Ежедневие в библиотеката
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Мария-Ана Спаски, 3 б и Росица Михайлова, Георги Ковачев, 6 а клас, е горд с направения проект
3 а клас
за животните, който подари на библиотеката
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Междучасие

Ученици от 6 а клас изготвят проект
Елена Пенишева – библиотекар

Ш А Х М АТ

Задача:
Бели на ход печелят

1D

а7

Отговор:

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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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