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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Истории в рисунки комикс
Учениците от четвъртите класове на ОУ „Алеко Константинов“ гр. Пловдив използваха своето въображение на творци,
създавайки малки сцени, обединяващи думи и рисунки, за да
представят своите истории. Сюжетът трябваше да е представен с
рисунки - от 4 до 8. Към тях трябваше да има надписи, поясняващи действията на героите /диалози или мисли/. Всички с желание и интерес се включиха в изработването на забавни истории.
Така те съчетаха уменията си по български език и изобразително
изкуство и създадоха впечатляващи комикси.

1

4 в клас

4а
клас
Йорданка Иванова – начален учител
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Проекти - 3 и 4 клас

These are our English projects called ,,A fairy tale” made by the students
from 3 b,v and 4 a,b,v classes.

Стилиана Пенева – учител по английски език
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Патриаршеската катедрала

„Св. Александър Невски”

Патриаршеската катедрала „Св. Александър
Невски” е една от най-известните забележителности на София и нейн символ. Тя е най-големият
православен храм на целия Балкански полуостров. Построена е по предложение на министърпредседателя Петко Каравелов в памет на 200
000 воини, дали живота си за освобождението на
българския народ от османско иго през Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). Затова
е храм-паметник. Носи името на св. Александър
Невски, покровител на руското войнство.
Основният камък на катедралата е положен
на 19 февруари 1882 г. Заедно с него в храмовите
основи са поставени и два текста: единият е гравиран върху метална плочка, а другият е написан
на пергамент. В тях се увековечават събитията от
1877-1878 г.
Първоначалният проект е дело на руския архитект Богомолов, а окончателният - на арх. А. Померанцев. Новият проект се различава от предходния не само мащабно, но и като архитектурна
концепция. Вътрешното пространство е единно,
но създава илюзията, че е разделено на четири
етажа. Детайлите на фасадата и многобройните
арки и фризове са украсени с каменна пластика
като дантела. Те са проектирани с елементи от
плетеници, старобългарски мотиви и пр. Изключение правят само дървените входни врати. Отвън
се влиза през 11 врати, три от които са обединени
в главния вход и водят към притвора.
След дълъг подготвителен период истинското
строителство започва едва в началото на XX век.
Сградата се строи около 9 години и достига рекордната за времето си сума от 5 и половина милиона
лева. Най-мащабната от последните строителни операции е позлатяването на част от куполите. Строителството е завършено през 1912 г.,
но поради избухването на няколко поредни войни освещаването не става на предвидената дата
(02.08.1912 г.), когато трябва да се чества 25-годишният юбилей от възцаряването на княз Фердинанд. Тържественият звън на най-голямата
храмова камбана оглася София за първи път през
1913 г. след победата на българските воини при
Одрин, а официалното освещаване на храма се
прави едва през 1924 г. Тъй като храмът има три
престола, освещаването се извършва в три поредни дни - 12, 13 и 14 септември. Тогава се поставя
и началото на редовни богослужения, в които на
празници участва и голям смесен хор.

Височината на храма е 50,52 м, а покривният
мостик - 28 м. Над главния сводест вход с три врати се издига камбанарията, която завършва с купол. Той е опрян на три колони, между които има
широки отвори и през тях се виждат 12-те камбани. Общата им тежест е ок. 25 тона. Най-голямата тежи 11 758 кг, езикът й - 374 кг, диаметърът й
е 2,70 м, а височината - 2,80 м, втората е 6002 кг,
а най-малката - 10 кг. При хубаво и топло време
звънът на голямата камбана се чува на около 30
км от София. Най-големите камбани са украсени
с релефни изображения и икони на Господ Исус
Христос, св. Богородица, св. Александър Невски,
св. София, св. Кирил и Методий, както и възпоменателни надписи, изпълнени със старобългарска
плетеница. На западната фасада по камбанарията е поставена мозаична икона на св. Александър Невски, дело на българския художник Антон
Митов. По своя размер и украса, по своята архитектура и монументалност днес храм-паметникът
“Св. Александър Невски” съперничи на най-известните паметници от този вид в целия свят.
Иконостасите, големият и малкият архиерейски трон, царският трон, амвонът и цялата подова настилка са изработени от оникси и мрамори от цял свят. Централният олтар е посветен на
св. Александър Невски. Иконите на иконостаса са
от руски художници. Северният олтар е посветен
на св. братя Кирил и Методий. Иконите за този
иконостас са от български художници, като централните са от Ив. Мърквичка. Южният олтар е
посветен на св. цар Борис I. Иконите са от български художници - общо 17. В храма има 18 полилея, като най-големият тежи около 2000 кг.

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

Българските острови в Черно море
торическите източници не се откриват сведения
за малкия остров. Сред местните се носят легенди, че може би се е отделил от Св. Иван през последните столетия в резултат на земетресение.
Остров Св. Кирик, понякога наричан Св. КиЗа това няма убедителни доказателства и това
рил или Св. Кирик и Юлита, е разположен севесъбитие е по-скоро част от местните митове. На
розападно от Созопол. Площта му е от 80 дка. От
острова има следи от параклис и керамика.
1927 г. островът е свързан с вълнолом до континенталната част, като по този начин оформя Созополския залив. Това дава основание да не се
възприема като остров, ако вълноломът се счита
за провлак. Свети Кирик представлява интерес
за архелозите в България и се предполага, че на
него е имало светилище на Аполон.
/продължение от бр. 189/

Св. Кирик

Остров Св. Петър
Трите острова (Св. Иван, Св. Кирик и Св. Петър) са местообитание за над 70 вида птици.
Най-голямата колония от средиземноморски
жълтокраки чайки (Larus michahellis) гнезди на
Свързаният с вълнолом остров Св. Кирик
островите. От 1993 г. остров Св. Иван е със статут
към Стария Созопол
на защитена територия. Любопитен факт е, че на
острова е единствената популация на интродуСлед Ньойския мирен договор, когато на
цирания през 1934 г. заек подземник (Oryctolagus
България е забранено да има редовна армия, на
cuniculus).
острова се изгражда училище за “рибари”, където всъщност са прехвърлени кадрите от Военноморското училище във Варна. На острова има
множество масивни военни сгради. В наши дни
островът е част от архитектурния резерват “Созопол”.

Св. Петър

Свети Петър е остров с площ от едва 15 дка.
Височината му е около 9 m и е разположен в
близост до остров Св. Иван и полуостров Столец.
Наричан е още “Островът на птиците”, заради
колониите от гнездящи птици. До XIX век в исИван Ганев – учител по география
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ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Времето и сезоните в Българиягрупова работа по Човек и общество

Учениците от 3 в клас усвоиха знания по темата „Времето и сезоните в България“ от раздел
„Природните условия и богатства на България“.
Класът бе разделен на 4 групи със задача да се
опише промяната на времето през конкретен годишен сезон. Учениците с помощта на географска карта и атлас откриха най-студените места
през зимата и най-горещите през лятото на територията на България. Всяка група, с помощта
на мултимедийна презентация, описа характерните особености на избран годишен сезон,
като посочи как времето през него влияе върху
дейността на хората. Учениците работиха старателно и прецизно при изготвяне на постерите на
групите. Проявиха творчество в презентирането.
Показаха знания по темата.

Гергана Стоицова – старши учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Царь - пушка

На Ивановской площади в Москве находится знаменитая Царь-пушка. Она установлена на лафете, а возле неё лежат ядра. Но,
не думайте, этими ядрами и с этого лафета
Царь-пушка стрелять не может, и не смогла
бы никогда.
Царь-пушка – это вообще-то не пушка как
таковая, а бомбарда. Бомбарды стреляли
большими глыбами камней и предназначались для разбивания стен крепостей во время их осады. Царь-пушка также предназначалась для стрельбы камнями весом до 800
кг. Чтобы зарядить подобную бомбарду требовались сутки, а чтобы выстрелить строили
специальные стены для погашения отката.
Царь-пушка была отлита в 1586 году мастером Чоховым Андреем. Её длина – 5.35 м,
диаметр ствола – 120 см, калибр – 890 мм,
вес – 39.31 т (2400 пудов).

Так почему же пушку назвали Царь–
пушкой.
Есть две версии. Первая – это из-за её
больших размеров, вторая — из-за выгравированного изображения последнего царя
из рода Рюриковичей — Фёдора Ивановича
верхом на коне. Историки склоняются больше ко второй версии, т. к. существует пушка
размерами и калибром больше русской –
турки отлили.
Давно считалось, что Царь-пушка никогда не участвовала в боях и из неё ни разу не
стреляли, т. к. к тому времени, когда её отлили, пользоваться бомбардами практически
перестали. Но в 1980 г. во время ремонта в
Серпухове выяснили, что, по крайней мере,
один раз из Царь-пушки стреляли.

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

Мисли и отговори
Задача на Нютон

Тревата на една ливада расте еднакво гъсто и бързо. Известно
е, че 70 крави могат да я опасат за 24 дни, а 30 крави - за 60 дни.
Колко крави ще я опасат за 96 дни?

Решение на задачата от миналия брой

Задача на Ойлер
Баща оставил следното завещание: „Най-възрастният син да получи 1000 рупии и 1/8 от останалото, следващият – 2000 рупии и 1/8
от новия остатък, третият син – 3000 рупии и 1/8 от третия остатък, и
т.н.“ Последният получил всичките останали пари. Намерете броя на
синовете и парите, оставени от баща им.
Ясно е, че от останалите, след като вторият син е взел 2000 рупии, е по-малък от остатъка, когато първият е взел 1000 рупии, и
всеки следващ остатък е по-малък от предходния. Най-малкият
е взел всичките пари и няма остатък. Следователно от остатъка на
предпоследния син са 1000 рупии. Всичките пари в остатък са рупии. Предпоследният е взел от 8000, т. е. 1000 рупии и са останали
8000– 1000 = 7000 рупии за най-малкия си. Всеки син е взел по 7000
рупии и синовете са 7. Парите, оставени от баща им, са 49 000 рупии.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Нежно и красиво цвете имам аз
като в пролетен романс.
Колко ли тайни крие то,
но се страхува да каже...
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1 клас

1 клас

Мартин Маринов, Пресила Маринова, 3б клас
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1 клас

1 клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Децата творят

Луси, Сашо, Мече, Ани, Мими, динозаври и
още други са все персонажи от книжки, но няма
да ги откриете на рафтовете в никоя книжарница,
защото те все още ,,живеят” в домовете на своите създатели – Иван Димитров и Петър Михайлов от 3а клас, Лилия Цветанова и Шантал Коева
от 4б клас. И, разбира се, в тях се говори за приятелство, лудории, неочаквани изненади. Иван и
Петьо пък са в плен на загадъчните динозаври.
Интересуват се от всичко, свързано с тях – кога и
къде най-напред са се появили, как са устроени,
с какво са се хранили, по какво си приличат и се
различават, колко вида са известни и т.н.
За каквото и да пишат, каквито и герои да
включват, малките автори са обединени от едно –
магията на писането и литературата, в които правят своите първи крачки. Със сигурност им е интересно и забавно, но и малко трудно. Те обаче
го правят по собствено желание, мотивирани са
и затова ще успеят.
Очакваме и следващите ви книжки, деца!

Шантал Коева

Иван Димитров и Петър Михайлов

Лилия Цветанова

11

Нови книги в библиотеката

Елена Пенишева – библиотекар
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Разкази в картинки:
Комиксите в България
В България комиксите добиват популярност
още в самото зараждане на жанра – много от
героите, познати по света, са се печатали и в
наши вестници и списания. През 1938 г. излиза
„Перли от приказки“, с редактор Зашо Петров
(под псевдонима Жул Скрежов), в което, наред
с адаптации на приказки, има и някои чуждестранни комикси, сред които „Котаракът Феликс”.
В началото на 40-те години на 20-ти век се
появяват няколко превода на приключенски
комикси и адаптации на романи като „Тримата мускетари”. В Седмична забава се появява и
не кой да е, а самият Мики Маус. Историята на
„Мики и седемте призрака” първоначално е издадена през 1936, а българският превод излиза
още през 1941 г.
През същата година Чавдар Кюранов превежда комиксовата адаптация на „Снежанка и
седемте джуджета” на Дисни – първият пълнометражен анимационен филм в света. 52 страници
са издадени в „Детско Четиво“, а по-късно следва преиздание във вестник „Весел Патаран“, където
присъства и Доналд Дък.
Следват и много други герои като научно-фантастичните приключения на Флаш Гордън на художника Алекс Реймънд. Много от тези комикси са преведени от сръбски, а не от оригиналните си
издания.

Здравко Генов – учител по английски език
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РЕФЕРЕНДУМ

Втори приказен конкурс
Фондация „Български издател“
обявява за втори път конкурс

,,Приказки - за малки и големи”
Приемат се приказки (за малки и големи)
до три страници А4 при шрифт 12 пункта.
Могат да бъдат в проза или в мерена реч.
За тези, които напишат приказка в римувана проза (като Елин Пелин),
ще има допълнителни бонуси.
Всеки автор може да участва с до три произведения, които ще бъдат
публикувани в сайта ни.
Конкурсът е явен, но може да участвате и под псевдоним.
Произведенията изпращайте на адрес: story@bgizdatel.bg
Произведенията трябва да бъдат написани на Word, в DOC формат,
при големина на шрифта 12 пункта.
Няма ограничение за времето, в което протича приказката, нито за митовете, легендите и героите, които са използвани, но произведенията,
развиващи се в България и на основа български фолклор,
ще имат бонус.

Краен срок 04.03.2018 г.
Награди:
Първите 10 произведения, определени от журито, ще бъдат включени в
алманах „Детски истории“, който ще излезе до 1 юни. Всеки от авторите, включен в него, ще получи авторска бройка.
Елена Пенишева – библиотекар
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Ш А Х М АТ
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Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

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

15

