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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Петра отново
на върха!
В началото на месец март в гр. София
се проведе международeн и републикански турнир по художествена гимнастика "Angel's Cup”, който се организира за
втора поредна година от СКХГ ЦСКА. На
откриването присъстваха и част от "златните" момичета на България. В състезанието участваха около 500 гимнастички от 20
клуба в България, както и от Русия, Гърция,
Австрия, Норвегия и Швейцария. Момичетата от СК "Тракия", гр. Пловдив взеха
много медали за своята страхотна игра.
Достойно за пореден път се представи без
уред, при родените 2008 г., и ученичката
от 3 а клас на ОУ ,,Алеко Константинов”
Петра Стойчева. Тя заслужено се качи на
първото стъпало на стълбичката, за да
вземе златен медал.
Пожелаваме ѝ още много бъдещи успехи!
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Нина Саръсакалова – Треньор

Два медала в едно състезание
за Симона!
Атлетическа лига "GO KIDS!" е годишно
спортно мероприятие, състоящо се от 6 състезателни дати, в които малките атлети от десетки
спортни клубове в България се съревновават в
условия много близки до тези при професионално провежданите лекоатлетически турнири. Всяко от състезанията дава възможност на
спортиста да трупа точки, в зависимост от класирането му. През м. декември победителите
по точки от всяка възрастова група печелят много награди и плакети.
Стартът на тазгодишното издание на лигата
се проведе на 25.02.2018 г. в зала "Асикс арена" гр. София. Симона Илиянова Иванова, от
1 в клас, участва в дисциплините спринт 60 м и
скок от място и спечели златен медал на скок и
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сребърен на спринт. С резултата си оглави текущото класиране по точки за набор 2010. В миналогодишното издание на турнира Симона се
състезава в групата на атлетите от набор 2009 г.

и завърши шеста в крайното класиране за деца,
родени през 2009-та година. Симона е състезател на АК "Пълдин" гр. Пловдив с треньор Антония Йорданова.

Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 1 в клас

,,Карлсон”
На 27.03. и 28.03. актьорите от пловдивския
театър "Hand" отново гостуваха на малките ученици от втори и трети клас с детската куклена постановка "Карлсон" по Астрид Линдгрен.
Представлението се проведе след часовете в
залата на физкултурният салон на училището,
където предварително бяха поставени красивите декори. Историята за необикновеното приятелство между самотното момченце и неговият
въображаем приятел с перка на гърба грабна
децата. Всяко дете има нужда от приятел до себе
си, някой, който да споделя игрите и лудориите
му. Момченцето толкова искаше другар в игрите
си, че когато не получи кученце си измисли такъв. Неговият приятел беше необикновен, защото можеше да лети, да ходи по покривите, да
яде много сладкиши и най-важното - да се забавлява и да се смее от сърце. Учениците с усмивки
на лицата следваха героите в техните пакости. В
края на представлението момченцето получи за
рождения си ден кученце и беше много щастливо. Вече имаше истински приятел за игри и затова Карлсон изчезна, вероятно при друго самотно
дете.
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Величка Филева – начален учител
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Занимания по интереси
В часовете за занимания по интереси децата имаха за задача да нарисуват или изработят неща, които са ги впечатлили и са задържали
тяхното внимание. Момчетата от 2 в клас Павел
Еленин, Ростислав Аксенов и Деан Ташев изработиха прекрасни знамена от хартия. Павел
Еленин дори нарисува и знамето на любимия си
футболен отбор. Момичетата рисуваха сгради и
приказни герои.

Величка Филева – начален учител
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,,Правила на класа”
В час на класа учениците от 4 в клас работиха на групи и сами определиха правилата за
поведение, подходящи за всички.
Накрая ги обединиха в общ проект.

Йорданка Иванова – класен ръководител на 4 в клас
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Човекът и обществото –
трудно, но интересно, нали?
България през Средновековието – огромна
и сложна материя, която трябва да усвоят учениците от четвърти клас. Как по-лесно и по-забавно да учим, за да запомним най-важното за
великите български ханове, царе, важните дати
в нашата история? Учениците от 4 а, б клас имат
свое портфолио, в което събират информация
за български владетели, свои мисловни карти,
проекти. При представянето на новите уроци
се използват интересни презентации. Активно
се работи и в група. Вече знаете за различните
„туристически агенции“, които представиха свои
маршрути за екскурзии в различните области на
България. Сега, когато изучаваме историята на
България, отборите представят свои проекти за
български ханове, царе. В тях те представят нови
и интересни факти, които са открили за великите българи. А мисловните карти систематизират
най-важната информация от изучавания материал. Интересно, нали?

Виктория Стойнова – главен учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Some colourful English
phrases
Here are some very useful popular phrases
that include colour with their meanings
to pass with flying colours – to do very well, with distinction
a horse of a different colour – a very different thing/ idea
true colours – real self
white as a ghost – scared
a white flag – surrender
a white lie – a harmless lie, an innocent lie to protect another person's feelings
to be in black and white – to be written down officially
to be black and white (situation) – to be clear
a black mood – a bad mood
Black Friday – The day after American Thanksgiving when many stores have sales
a redhead – a person with orange-colored hair
to see red – to be very angry
to go red – become embarrassed
a red flag – something is wrong
to paint the town red – to dine, dance, have fun in a town or city
green with envy – very envious
to give the green light – to approve
to be green – to care about the environment
greens – vegetables
little green men – space aliens
to have a green thumb – be skillful in the garden
a greenhorn – an inexperienced or a naive person
greenbacks – dollars
a yellow card – to warn someone for the first time
out of the blue – unexpectedly
to be blue – to be sad

Ангелина Велева – учител по английски език
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М АТЕМ АТИК А, УРА!

Мисли и отговори

Дадени са 2009 точки, някои 3 от които не лежат на една права. Двама
души А и В играят следната игра. Отначало А свързва две произволни точки
с отсечка, след това същото прави В и т. н. Всеки може да свърже две точки,
които не са вече свързани. Играта завършва, ако някой от тях пръв образува
триъгълник и той е победител. Кой от двамата може да победи? Как трябва
да играе?

Решение на задачата от миналия брой

Пред Николай и Атанас има по една дъска с написани естествените числа
от 1 до 20 включително. Всеки от тях изтрива произволни две числа и вместо
тях написва число, равно на сбора им, намален с 2. На следващия ход операцията се повтаря и т. н., докато на дъската остане само едно число. Печели
онзи, който е оставил по-голямо число. Николай първо е изтрил 1 и 2 и написал 1, а Атанас – 19 и 20 и написал 37. Николай или Атанас ще спечели играта
оттук нататък при най-добри ходове? Отговорът да се обоснове.
Дали ще изтрием две числа с различна четност и ще запишем разликата
им, или две числа с еднаква четност и записваме тяхната разлика, то броят
на нечетните числа или не се променя, или намалява с 2. Понеже нечетните
числа са 25, то последното число ще е нечетно.
Никой от тях няма да спечели играта. След произволни 19 хода остава
числото 1 + 2 + ... +20 – 19.2 = 172 и на двете дъски.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Весело припкат в равни поляни
кончета сиви, кончета врани.
Припкат, играят, люляк се рони.

Мария-Ана Спаски

Творчество на учениците от 3 б клас
с класен ръководител Нина Търева

Димитър Димитров
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Денис Стефанов

Габриела Матева

Мартин Маринов
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Инабел Ангелова

,,Вълшебство от думи“
В часовете по СИП български език учениците от 4а клас продължават работата си по проекта
„Вълшебство от думи“. Ето няколко броилки:
Едно момиче си има птиче.
Два таратора окъпаха бора.
Три цигулки са красиви като булки.
Четири врабчета са на самолета.
Пет мишлета имат големи нослета.
Шест думи се търкалят като гуми.
Седем бонбона седнаха на трона.
Осем лебеда имат си бебета.
Девет кошнички са пълни с нощнички.
Десет банана се лепнаха на тавана.

Едно прасенце има си детенце.
Две мушички купиха мекички.
Три дечица играят ръченица.
Четири мечета имат си врабчета.
Пет мишлета имат големи нослета.
Шест пирата стрижат си брадата.
Седем кукли имат малки букли.
Осем срички са сестрички.
Девет малинки са балеринки.
Десет папагала са на бала.
Христина Бояджиева

Рая Добрева и Селин Чабук, 4б

Мартина Кузманова, 2 б

Йоана Живкова, 2 б

Картички, 2 б клас
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Мама

Майките са единствените, които ни разбират толкова добре. Moята майка е моето всичко и
аз много я обичам. Може би всеки, когато се е чувствал тъжен и ядосан ,е казвал на майка си, че
е добре, но тя усеща, че има нещо. Ние често се сърдим на майките си и забравяме за грижите и
саможертвите, които са полагали и правили за нас през годините. В тези моменти трябва да се сетим кой ни e научил да говорим, да пишем, да четем, да се храним сами, кой ни е слагал студени
компреси, когато сме били болни, кой се е притеснявал за нашия първи ден в яслата, градината и
училище? Кой ни облича всеки ден, за да сме красиви и да ни е удобно, кой ни купува всичко, което
искаме? Кой полага толкова усилия да сме щастливи? На всички тези въпроси се отговаря с една
дума – МАМА . Аз съм много благодарна на моята майка, че ме е родила, грижи се за мен и ме дарява с любов, защото без нея аз нямаше да съм това, което съм сега.
Наталия Желева, 6 д клас

Ръцете на Мама
Ръцете на мама! Ръцете, които са ме прегърнали нежно в деня. в който аз съм си взела първата
глътка въздух. Ръцете, които са ме водили, когато съм направила първата си стъпка! Ръцете, които
бършат сълзите, докато се стичат по лицето ми. Те са дървото, на което се облягам, те държат звездите и ме насърчават да ги достигна, те са тези, които ме познават най-добре, те са тези, които ме
научиха на всичко и ме направиха това, което съм сега.
На тези ръце е посветено едно от любимите ми стихотворения:
Ръцете на мама са най-нежната ласка!
Те галят най-меко, с тях ми е леко.
Те са със нас и когато сме далеко.
Ръцете на мама са най-добрия лечител.
Във нощите болни те влизат във ада,
взимат от болката и я пият с омраза.
Ръцете на мама са най-работните ръце!
Когато работят, сякаш времето спира,
подреждат дома, вземат нашата грижа.
Ръцете на майката са най-милия повик!
Сънувам ги често, че ме викат на сън,
забързана тичам, защото обичам
в ръцете на мама да не бъда голяма!
Ръцете на мама най-горещо обичам!
Целувам ги в съня си и наяве често!
Дори вече голяма... не мога!
Не искам без двете любими ръце - ръцете на мама.
Майката е човекът, който винаги ще ни обича и ще бъде готов на всико за нас. Тази, на която
можем да признаем и споделим всичко, а тя ще направи за нас дори и невъзможното.
Мария Торком Дюлгерян, 6д клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Знаете ли, че...
На Оскар Уайлд принадлежат следните парадоксални изказвания:
“Нищо да не правиш – това е най-тежкият труд.”
“Никога не отлагай за утре това, което можеш да направиш
в други ден.”
“Аз се интересувам само от това, което съвсем не се отнася до мене.”
“Аз мога да повярвам само на невероятното”.
“Когато хората се съгласяват с мене, виждам, че не съм прав.”
“Филантропите са лишени от всякакво чувство на човеколюбие.”
“Най-голямата опасност е да бъдеш върнат от пътя на добродетелта.”
“Най-доброто средство да се избавиш от изкушението, е да му се
поддадеш.”

Ърнест Хемингуей

Оскар Уайлд

Малко преди смъртта си Ърнест Хемингуей бил
интервюиран от едно американско списание как е постигнал своя оригинален стил, характеризиращ се с
точен и сбит израз.
– Тайната ми е много проста! – отвърнал писателят. – Аз пиша прав, при това балансирам на един
крак. При такова положение умората и възбудата принуждават към къси формулировки. После, когато коригирам моите работи, сядам удобно на меко кресло.
Така мога в отпуснато положение и спокойно да изчистя всичко онова, което ми се струва излишно. Този
метод е необикновено резултатен и всички писатели
би трябвало да го възприемат.

Един ден в спор Хемингуей заявил, че ще напише разказ, състоящ се само от шест думи, способен да разтърси всеки читател. Той спечелил спора с фразата: „Продават се детски обувчици.
Никога неносени.“
Хемингуей имал навика да ходи навсякъде с джобове, пълни с книги. Всяка свободна минута
използвал за четене. „Няма по-верен приятел от книгата."
Страстен любител на книгите, писателят притежавал над 7400 тома. Библиотеката му съдържала всякаква литература и множество специализирани научни издания.
В едно интервю, на въпроса от кои писатели е научил най-много, Хемингуей изброява имената
на много писатели, но и на художници и дори композитори. „За писането уча от художниците също
толкова много, колкото и от писателите. Питате ме как става това? Ще ми отнеме още един ден да
ви обяснявам."
Сред имената, които споменава, са: Марк Твен, Флобер, Стендал, Бах, Тургенев, Толстой, Достоевски, Чехов, Ендрю Марвъл, Джон Дан, Мопасан, добрия Киплинг, Шекспир, Моцарт, Кеведо,
Данте, Виргилий, Тинторето, Йеронимус Бош, Брюгел, Гоя, Джото, Сезан, Ван Гог, Гоген.
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Фредерик Браун съчинил най-кратката страшна история писана някога: „Последният човек на земята си седеше в стаята. В
този момент на вратата се почука …“
О. Хенри победил в конкурса за най-кратък разказ, в който
присъстват всички съставни части на традиционния разказ – завръзка, кулминация, развръзка:
„Шофьорът запали цигара и се наведе над тубата, за да погледне, колко бензин остава… Покойникът беше на двадесет и
три години.“

Фредерик Браун
Елена Пенишева – библиотекар

РЕФЕРЕНДУМ

Конкурси

Фондация „Свети Евтимий Патр
иарх Български - София"
в рамките на декадата 2013-2023 г.

„Космос - земя човек"
обявява за 2018 г. следните конкурси:
„Българийо, за тебе те умряха",
по повод 140 години от Освобождението на България
"Toз, който падне в бой за свобода, той не умира",
по повод 170 г. от рождението на Христо Ботев
„Душата ми се моли, дете, душата ми се моли",
по повод 140 г. от рождението на Пейо Яворов
„Пази, Боже, сляпо да прогледа",
по повод 205 г. от рождението на Алеко Константинов
„Екзарх Йосиф като възстановител на Българската църква"
В конкурсите могат да участват с есе, разказ, стихотворение, научно съобщение, интервю, репортаж, реферат, народопис, предание, легенда, епос, фотоматериали,
рисунки, миниатюри, презентации и др. ученици, студенти, учители, родители и др.
Творбите да се изпращат от 18.01.2018 г. до 28.12.2018 г. на адрес:
София 1574, ж.к. „Гео Милев", ул. „Коста Лулчев" № 60, вход Г, ет. 6, ап. 30, Фондация
„Свети Евтимий Патриарх Български"
(За конкурса)
или по e-mail: lili34@abv. bg (Лили Спасова - само за българите
участници от чужбина); margab.d@abv. bg (Маргарита Братанова); nataliyanedelcheva@
gmaiL com (Наталия Неделчева - само за художествени творби)
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и iulil3@mail.bg (Григор Константинов).

Ш А Х М АТ

Задача:
Бели на ход печелят.

g8
1.T

Отговор:

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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