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Отличен
математик
Ивайло Евгениев Иванов от 2 б клас е победител - 3 място
в Зимния кръг на Пети международен турнир ,,Математика без
граници".
Пожелаваме на Ивайло бъдещи успехи в областта на математиката и математическите състезания.

Кл. ръководител - М . Райковска

Спортни успехи на Републиканското
първенство по джудо
Валентин Сарафян - 5 в клас

На 24.02.2018 г. в София, зала ,,Универсиада", се проведе Републиканско първенство за момичета и момчета, родени 2006-2008 г.
В най-голямото състезание за годината участие взеха общо 436 състезатели от цяла България.
В категория 34 кг с 60 състезатели Валентин Сарафян от АДС ,,Щит"
Пловдив завоюва бронзов медал. Валентин започва да тренира айкидо
през 2013 г., а година по-късно вече тренира джудо в клуб ,,Щит" Пловдив.
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Успехите не закъсняват. На първото си участие в Международен турнир по Джудо през
2016г. в Ниш, Сърбия печели сребърен медал.
Там участват състезатели от 11 държави. Има
сребърен медал от Международни състезания София 2017 г. и Панагюрище 2017 г. В колекция
та си притежава и 3 бронзови медала.
Тренира упорито 5 дни в седмицата и мечтае за големи победи.
Да пожелаем успех и нови медали за нашето
момче!

Стела Куртева - класен ръководител на 5в клас

Отворени врати
в ПУ "Паисий Хилендарски"
Участниците в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
бяха поканени на среща с декана на Химическия факултет на Пловдивския университет
на 15 март 2018 г. Една от най-големите бе
групата на алековци. Деканът на факултета
доц. Кметов приветства участниците и изнесе мотивираща лекция. Направихме посещение в катедрите на факултета, където учениците се запознаха с работата на химиците и
наблюдаваха демонстрации. Всички ученици
получиха сертификати.
Лилия Топчийска, заместник-директор и учител по химия
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Приятел
Приятел е човекът, на когото винаги може да
разчиташ.Той е винаги до теб, помага в беди и ти
подава ръка, вярваш му и му се доверяваш.
След проведената беседа на тема " Моят
най-добър приятел" ученичките от 2 в клас Поля
Петрова и Мария Колева направиха проект на
тази тема. В него записаха своите мисли за приятелството и дадоха отговор защо те са добри
приятелки.

Подарък и картичка за празника
на мама

През изминалата седмица беше празника на мама.
Всяко дете имаше желание да направи картичка за мама
и да и поднесе подарък, който е направил сам и с голяма
любов. В часовете по занимания по интереси учениците
изработиха картички с прекрасни пожелания и вложиха
много старание. За всички майки имаше и по една чашка
изработена от хартия. Учениците бяха много щастливи от
празника и от изработените си подаръци.

Величка Филева - начален учител
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Проекти 4 а и б клас
Човекът и обществото
Тема: "България през Средновековието"
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Виктория Стойнова – главен учител

УЧИТЕЛ ЗА ЕДИН ЧАС
През месец март в часовете по английски език учениците от 5 клас имаха възможност в рамките на един учебен час да се превъплътят в ролята на учители. Темата на урока беше „Упражнение
върху изучаваните думи за частите на човешкото тяло“. Малките учители работиха в екип по двама.
Разделиха класа си на групи и проведоха забавни състезателни игри с подготвени материали по
темата. Всички групи участваха активно и спазвах зададените правила. Учениците-учители разпределяха задачи, следяха точността на отговорите, поставяха точки… и разбира се оцениха най-добре
представилите се.
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За учениците използването на този интерактивен подход беше интересен и полезен. Целта е
децата да развият качества като отговорност, взаимно уважение и стремеж за изява.

Стела Куртева - учител по английски език

Wonder
Movie essay

August Pullman is an ordinary kid, born with facial deformity. His mother has been homeschooling
him over the years. People stare at him whenever he goes. He enters fifth grade, but things turn out to
be even worse. His classmates won’t talk to him or even look at him. A kid named Jack becomes friends
with Auggie. He thinks that Auggie is an ordinary kid just like him, and he wants to help him make friends.
Auggie’s journey will make people believe that beauty doesn’t matter, and that the most important thing
is love.
I’ve seen many movies in my life, but none of them has made me cry. What is “wonder’’, you ask – well
it’s something that can’t be seen or even touched. It’s hidden deep inside you. You just have to find it.
People are different. That’s what makes us special. Auggie is an ordinary kid, and he deserves to know
what is like to experience happiness.
He may be different, he may not be as beautiful as his classmates, but he has something they will
never have – brave heart and strength. August has a very deep connection with his parents and sister –
he is scared to go out because he knows that people will stare at him. He has to prove the world that no
matter how many surgeries he has, he is a normal kid. If people care to know him, they’ll see that. Have
you heard of the saying “Don’t judge the book by its cover”? Of course you have. Imagine Auggie was
a book and people stared at him all the time. Would you feel bad for him? I personally would. Let’s not
forget that there are nice people, too. Jack, an ordinary kid, who loves Star Wars, becomes Auggie’s best
friend. He helps him fit in and make friends. Together they prove to their classmates that beauty isn’t skin
deep. Julia Roberts, who plays Auggie’s mother, says that Auggie is “a wonder”. That’s true ! – he really is
“a woder”
Don’t be bad to people, be nice to them because although they are different, they have feelings and
emotions. We all are human, we all bleed the same blood, and we should know that. When given the
choice between being right or being kind – choose kind.
Николай Димитров – ученик от 7а клас
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,,С лице към различието
и към самите нас”
Всяко едно дете е уникално, всеки човек е
единствен и уникален. Всяко дете по свой начин
е различно и неповторимо. Да умеем да посрещаме различието е въпрос на култура и уважение към уникалността на всеки един от нас. Приучаване към уважението към различието между
хората, в класната стая е важно и фундаментално по отношение на формиране на собствена
идентичност, както и на култура на толерантност.
Тази култура започва в семейството, но особено
много се проявява в училище, и особено в първи
клас, където срещата с различни деца в училище
може да носи много радост, но и много тревога
както за децата, така и за родителите.
В часа по английски език по един естествен начин се въвежда различието, говорейки и
срещайки се с различната култура, с различния
език.
Ето защо и темата за присъствието на различието между нас намира своята естествена среда в чуждоезиковото обучение.
В урок, посветен на различния ученик в класната стая, децата от Първи клас рисуват как си
представят това различие, въведено чрез темата
за пришълеца от различна планета.
В юношеството, въпроса "кой съм аз" и дали
аз съм различен от другите отново придобива
своята сила и напомня, че е важно всеки един
юноша, от една страна, да намери мястото си
сред групата връстници, но от друга, да открие
различието и своята уникалност.

Ето защо поредицата от уроци на тема - "Различните други" бе осъществено посредством
гледане на прекрасния филм"Чудо", с Джулия
Робъртс и Оуен Уилсън . Във филма се разказва
за дете - Огъст Пулманс, имащо лицево- челюстна деформация и трудностите, които то среща по
пътя на приемането му сред другите.
Гледайки филма, категорично бих могла да
кажа, че няма дете, което да не бе развълнувано
от преживяванията на Оугъст, както и от трудностите, които децата срещат по пътя си на учене
и на живеене с връстниците.
Част от материалите, посветени на тази тема
ви предоставяме на вашето внимание и очакваме вашите отзиви.
Ще се радваме, ако с нещо сме провокирали
вашето мислене, ученици, родители и учители!
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Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

Изследваха историята
на Древна Тракия
Учениците от петите класове изучаваха историята на Древна Тракия. Те влезнаха в ролята
на изследователи и трябваше да открият сред
експонатите на Археологическия музей доказателства за различни аспекти от живота на
траките. Учениците се справиха отлично с тази
задача. Те представиха и един археологически
обект, който ги е впечатлил, както и интересната професия на археолога. Изключителна
креативност петокласниците показаха при изработването на карта на тракийските гробници
и съкровища.
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Фантазия и забележителни знания учениците показаха и при проведената контролна работа
на същата тема. Те трябваше да напишат писмо на свои приятели в Англия и да им разкажат за
древните обитатели на българските земи - траките. Темите бяха изтеглени чрез жребий. Учениците бяха подготвили специални листове, пликове и рисунки и много знания. Поздравления за
отличното представяне!

Светла Караянева – учител по история и цивилизация

ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

Синоними – групова работа
по Български език в трети клас

Учениците от 3 в клас усвоиха знания по темата
„Синоними. Подбор на думите в речевото общуване“. Класът бе разделен на 6 групи, всяка с конкретна задача - да открие синоними на посочени думи,
да състави и запише различни по вид изречения с
тях. С помощта на мултимедийна презентация се
извърши проверка на езиковите упражнения на
всяка група. Умението да редактират текст, като
използват синоними, учениците затвърдиха чрез
словотворческа задача. Всяка група представи
работата си чрез постер. Учениците показаха
знания по темата. Работиха с желание в атмосфера на сътрудничество и взаимопомощ.

Гергана Стоицова – старши учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Царь-колокол
Он находится на Ивановской площади неподалёку от Царь-пушки.
У Царь-колокола трагическая история. В
него так ни разу и не звонили, потому что во
время пожара от него отвалился большой кусок, весом в 11.5 тонн.
Первый Царь-колокол был отлит ещё в
1600 г. Весом он был 2450 пудов (около 40 т.).
Но во время пожара в середине 17 в. он упал с
колокольни, на которой висел и разбился.
В 1652 году из разбившегося «Царя» отлили
новый колокол весом уже 8000 пудов, т.е. больше 130 т. Колокол был водружён на звонницу
рядом с колокольней Ивана Великого. Этот колокол просуществовал до 1654 г. На Рождество,
когда били во все колокола, Царь-колокол разбился. Видимо, кто-то чересчур усердно в него
звонил.
В следующем 1655 году Царь-колокол вновь перелили, и он ещё прибавил в весе. Новый
Царь весил около 10 000 пудов (более 160 т.).
Через 3 года его подняли в специально построенную звонницу на Соборной площади. И опять
судьбу Царь-колокола решил пожар. В пожаре
19 июня 1701 г. Царь-колокол упал и разбился.
В 1730 г. императрицей Анной Иоанновной
был издан указ о создании нового колокола.
4 года разрабатывался и утверждался проект нового Царь-колокола. Но, когда дело дошло до отливки, начался пожар, а во время
восстановительных работ умер главный мастер
– Иван Моторин. Все дела по отливке колокола передали его сыну Михаилу. И, наконец, в
1735 г. 25 ноября Царь-колокол был отлит.
Сама отливка Царь-колокола заняла всего
1 час и 12 минут. После этого начались чеканные работы, но в 1737 г. в Кремле опять
вспыхнул пожар.
Люди, боясь, что колокол расплавится от
высокой температуры, поливали его водой. От
резкого изменения температуры Царь-колокол
потрескался и от него отвалился кусок в 11.5 т.

Это выяснилось только после пожара. Потрескавшийся и сломанный колокол стал никому не
нужен и про него забыли на 100 лет.
В 1819 г. после войны с французами во
время восстановительных работ в Кремле
Царь-колокол, наконец, подняли и установили на постамент. Высота Царь-колокола –
6.24 м, диаметр – 6.6 м, масса почти 200 тонн.
На колоколе надпись, что отлит он был в
1733 г., хотя на самом деле это произошло только в 1735 г.
Вот такая судьба у самого большого колокола в мире, все его беды были связаны в основном с пожарами. Сейчас он стоит на постаменте рядом с Колокольней Ивана Великого.
Васка Гуджева – учител по руски език
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М АТЕМ АТИК А, УРА!

Мисли и отговори

Естествените числа 1, 2, 3, ..., 1996, 1997 са написани последователно в
редица. Могат да се зачертаят няколко последователни числа от редицата и
на тяхно място се записва число, даващо броя им. (Например ако зачертаем
2, 3, 4, се получава редицата 1, 3, 5, ..., 1996, 1997.) Може ли след краен брой
зачертавания да останат числата 999 и 1000? Обосновете отговора си.

Решение на задачата от миналия брой
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?
Точка, която е свързана с още 2 други точки, наричаме „губеща“. Ако
А направим такава точка, то В е победител. Нека двамата се стараят да не
правят „губеща“ точка. При всеки ход на А и В броят на точките, които не са
краища на вече построените отсечки, намалява с 4. От 502.4 = 2008 следва,
че ще остане само една точка, която А трябва да свърже с някоя от свързаните вече точки и ще направи „губеща“ точка. Победител е В.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Мама

Мама е най-близкият човек до мен. Тя не само ме обича, но и е моята най-добра приятелка.
С нея споделям онова, което става в училище и кои са моите приятелки. Като всяка майка тя е грижовна и винаги намира време за мен и брат ми. Сигурно такива са повечето майки, но всеки помни
някакви случки, които са се запечатали в съзнанието му.
Когато бях малка ,винаги исках да правим нещо заедно. Решихме да направим торта. Купихме
продуктите. Аз се качих на стола, за да стигам плота и започнахме да бъркаме сокове и заливки.
Много исках да помагам и започнах да изсипвам сока върху блата. Оказа се, че тортата се получи
прекалено мека и се разкапваше докато я режехме. Но това нямаше значение. Двете много се смяхме, ядохме с лъжица и ни беше много забавно. За мен това беше най-вкусната торта на света.
Сега съм вече по-голяма и мога да оценя неща ,които някога не съм забелязвала. Това е
тревогата в очите й, когато сме болни аз и брат ми. Това е радостта, когато ние се учим добре и се
забавляваме.
Теодора Йондрова, 6 г клас
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Мама
Благодаря ти мамо,
че още преди да се помня, ти ме обичаш.
За милите думи преди първия учебен ден,
че когато ми е трудно си винаги зад мен.
За твоите мили и нежни очи,
които ме гледат сякаш нежна мелодия звучи.
И повярвай, аз тази мелодия зная
и ще я следвам до безкрая.
И прости ми за моите грешки
за моите грешки-лудешки.
Съжалявам, забравях, че от моите белези
и от твоите очи текат сълзи.
Знам, че не мога да покажа
обичта си голяма.
Мога да само да кажа:
Благодаря на МАМА!
Варти Гарабедян, 6 б

***
Един рибар дълбоко заспал.
Двама другари черешата обрали.
Три момичета си закичили кокичета.
Четири баби много се смяли.
Пет майки в хора пеели като чайки.
Шест бебета спели като бебета.
Седем момчета счупили шишета.
Осем полицаи шамари им раздали.
Девет войници се строили в редици.
Десет хлебари сготвили комари.
Демира Христова, 4 а

***

Един див козел пие коктейл.
Две тлъсти прасенца ядат вкусни филенца.
Три патки са си сложили шапки.
Четири кучета си имат внучета.
Пет гъски кълват афъски.
Шест птици ядат пици.
Седем мишки четат книжки.
Осем кончета хапват бонбончета.
Девет камили ризи си ушили.
Десет котарака си стрижат мустака.
Демира Христова, 4 а
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***

Една франзела купи си капела.
Две мишки четяха своите изгризани книжки.
Три момченца направиха си суфленца.
Четири прасенца въргаляха се като
палави момченца.
Пет танка имат си камбанка.
Шест кози купиха си спортни коли.
Седем лодки яздиха ги малки котки.
Осем дини пропаднаха в златни мини.
Девет кабинки бяха пълни с ръчно
омесени милинки.
Десет раници живеят във вкусни баници.
Петър Хасковлиев, 4 а

***

От един комин излиза дим.
Два козела гонят петела.
Три деца играят с перца.
Четири мечки чупят клечки.
Пет стени разделят стаи три.
Шест пейки говорят със зелки.
Седем зайчета въртят кравайчета.
Осем коли имат красиви врати.
Девет знака се крият в храсталака.
Десет пици скачат с птици.
Ангелос Патсиос, 4 а

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

За човека и Вселената
На 14-ти март 2018 г. почина професор Стивън Хокинг – един от най-блестящите умове на
нашето време. Всъщност, той не се нуждае от
представяне. Теориите му, трудовете му, дори
биографията му са постоянен обект на интерес
и то далеч не само от страна на научните общности. „Кратка история на времето“ от 1988 г. е
една от най-четените научни книги в света, издадена на повече от 30 езика, а доказателството
му, че черните дупки всъщност излъчват енергия
(процес, известен като лъчение на Хокинг), е първото явление, за чието описание се комбинират
законите на гравитацията, квантовата механика
и термодинамиката.
Въпреки тежкото си заболяване – амиотрофична латерална склероза (АЛС) – Хокинг не
престава да се труди в областта на науката, показвайки, че физическото увреждане не прави
никого по-малко способен да твори. Окончателната диагноза му е поставена на 21-годишна
възраст. Докторите му казват, че едва ли ще живее повече от 1-2 години. Въпреки това, той не
се отказва да се бори с болестта. Хокинг е сред
най-дълго живелите с това заболяване, познати
на медицината. От 1985 г. използва специален

апарат, за да говори. Компютърът, инсталиран в
инвалидната му количка, му позволява освен да
говори, да пише статии, други текстове, да ползва Интернет и електронна поща. Управлението
се извършва чрез движение на единствения мускул, който Хокинг може да контролира – един от
лицевите мускули на бузата, под окото. Движенията се разчитат от специален инфрачервен
сензор, вграден в очилата му, а за въвеждане на
текст се използва система за предсказване на думите.
Освен всичко Стивън Хокинг е и автор на
приключенско-образователна детска литература? Той и дъщеря му Луси Хокинг работят заедно
по „Тайният ключ на Джордж за Вселената” – забавен, разбираем и достъпен начин за деца (и
родители!) да навлязат в необятния свят на космологията!
Стивън Хокинг така и не успява да полети в
космоса. Но животът и трудовете карат всеки да
погледне нагоре и да се зачуди какво се крие отвъд пределите на познатото ни.
За ваша информация: „Тайният ключ на
Джордж за Вселената” можете да заемете и от
училищната ни библиотека.

Здравко Генов - учител по английски език
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Организатори




Изпълненията ще
се оценяват от експертно жури



Община Пловдив
Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив
Регионално управление на образованието—
Пловдив
Партньор

СНЦ „Писалка
и
перо“

17—18 април 2018 г.
НБ „Иван Вазов“
Пловдив
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Ш А Х М АТ

Турнир по шахмат
„Лайпциг 2018”
На 18.03. неделя в хотел ,,Лайпциг" се проведе традиционния турнир по шахмат „Лайпциг" 2018.
Взеха участие 83 деца от Пловдив и страната. Отлично се представиха няколко момичета от ОУ „Алеко
Константинов". До първи клас трето място и бронзов медал спечели Никол Добрева от 1 в клас.
При момичетата до втори клас трето място и бронзов медал заслужи Стела Ангелова от 2 в клас
и до четвърти - второ място и сребърен медал спечели Ивайла Найденова от 4 а клас.

Никол Добрева, 1 в клас

Стела Ангелова, 2 в клас

Ивайла Найденова, 4 а клас

Димитър Илчев - ръководител на клуба

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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