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РУБРИКИ:

Национално състезание 
„Ключът на музиката”
На 24 март в АМТИИ – гр. Пловдив  се проведе за поредна го-

дина заключителният кръг на Националното състезание „Ключът 
на музиката”.

То дава възможност на учениците да демонстрират знания 
и умения, съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното 
съдържание по предмета. Решаването на задачите предполага 
свободно боравене с основни знания за музиката, а критерии-
те за оценяваните компетентности на учениците са разработени 
съгласно държавните образователни изисквания и държавните 
образователни стандарти за учебното съдържание. Оценяват се  
и проявените творчески  способности на участниците.

За националния етап на състезанието се класираха ученици-
те  от нашето училище  Диана Стоянова от 4 в клас, Александра 
Божкова от 5 а клас, Яна Панова от 5 б клас, Ивон  Григорова  от 
5 в клас, Варти  Гарабедян от 6 б клас, Кристияна  Бекирова от  6 г 
клас, Наталия  Желева от 6 д клас. 

Гордеем се с вас и ви пожелаваме много нови успехи!

Нина Димитрова – учител по музика
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Деан Йорданов Ташев от 2 в клас е награден 
за достойно представяне и показани творчески 
умения в състезанието на Многознайко, Млад 
творец - І ви кръг. Той получи грамота за Първо 
място за изработен макет на ферма от естестве-
ни материали.

Браво на младия творец! 
                    

Пореден успех за Стела и Деан

     Eлена Петкова – класен ръководител на 2 в клас

Стела Йорданова Ангелова от 2 в клас заслу-
жава поредно признание за своите успехи в об-
ластта на математиката. Тя спечели ІІІ място на 
Зимния кръг на престижното и не леко състеза-
ние ,,Математика без граници".

Пожелаваме ѝ още математически успехи!
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Учениците от шестите класове изучаваха въз-
никването на средновековните градове в Запад-
на Европа. Те получиха трудна изследователска 
задача, с която се справиха блестящо. Четири 
екипа от по четири човека трябваше да проучат 
и сравнят по зададени критерии градовете Брю-
ге, Любек, Париж и Флоренция с Пловдив през 
ХІІІ-ХІV в. Добрата екипна работа и оригиналните 
решения постигнаха своя резултат -  учениците 
научиха много нови неща, посетиха биб лиотеки 
и музеи, създадоха интересни проекти и усъвър-
шенстваха презентационните си умения. Отлич-
но представяне, шестокласници!

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Проектна дейност 
в шестите класове
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Светла Караянева, учител по история и цивилизация
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На 22 март 2018 година за осма поредна годи-
на в Пловдив се проведе общоградският празник, 
посветен на Световния ден на водата. Хепънин-
гът се състоя в спортната зала на СУ „Св. Па- 
триарх Евтимий“ и в него взеха участие над 350 
деца от 14 пловдивски училища. Темата на праз-
ника тази година беше „Природата за водата“, а 
името на кампанията „Отговорът е в природата“. 
Децата представиха свои проекти, рисунки и пос-
лания, свързани с темата за опазване на водата.

Представители на нашето училище бяха уче-
ниците от 5 в клас, които с ентусиазъм подкрепи-
ха каузата. В часа по английски език децата гле-
даха презентация за проблемите по опазване на 
водните ресурси на планетата, начините, с които 

може да помогнем да се пести и пази водата.
В часовете по изобразително изкуство с по-

мощта на г-жа Елена Георгиева нарисуваха ри-
сунки, които представиха на самия празник. 
Ивон Григорова изработи макет на пречиства-
телна станция за вода, а Асен Гюров изготви пре-
красно табло с темата на празника „Природата 
за водата“.

22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Стела Куртева – класен ръководител  на 5 в клас
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БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Известни речни ждрела в България
Земенски пролом

  Иван Ганев – учител по география

Земенският пролом е най-
дългият пролом на река Струма. 
С дължина от 22 километра, той 
се намира между Земенска и Ко-
нявска планина. Води началото 
си от град Земен (Земенския ма-
настир) и се влива в река Струма 
при село Ръждавица. Земенски-
ят пролом е пълен с невероят-
ни природни творения – скални 
скулптури; скални пирамиди; жи-
вописни теснини; отвесни стени; 
скални зъбери; пещери; красиви 
водопади; карстови извори. В 
средата на пролома се извисяват 
острите гребени на Земенските 
ритли, които принуждават река-
та да криволичи и да образува 
красиви меандри. В южната част 
на пролома се намира красивият 
Скакавишки водопад. 

Прочутият чешки учен Кон-
стантин Иречек е останал въз-
хитен от красотата на Земен-
ския пролом и е написал:

“Вътре в теснините настава 
великолепен пуст край, който 
донякъде напомня прохода 
на Люг в Залцбургските Алпи… 
Всеки завой, зад всеки скалист 
издатък, е отделен свят… На 
левия бряг нерядко се срещат 
ниски дъбови храсталаци и от 
техните зелени листа се изди-
гат чудно сформирани високи, 
белезникави стълбове и игли, 
които напомнят известните 
Белоградчишки скали.”

/Следва продължение/
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Stonehenge is situated in the South 
West of England in Salisbury. It is an ancient 
stone circle that was built between 3000 and  
2000 BC. Nobody really knows who built it 
or why. Some people think it was to worship 
the sun or the moon. There are many buri-
al mounds around it. The stones are huge, 
weighing 4 and 5 tons. They are called blue-
stones and they come from Wales, more 
than 200 miles away! Archaeologists think 
that the builders placed the stones on rafts 
and sailed around the coast to bring them 
to Salisbury. 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Stonehenge

Name of monument:
Setting:
Age:
Who built it:
Theories on why it was built:
Stones:
Transport of stones:

True or false?
a) Stonehenge is a modern monument.
b) It was built about 2000 years ago.
c) The stones are marble from Italy.
d) They placed the stones on rafts.
e)Stonehenge is an ancient stone circle.
f) It was a place of burial and you can still see 

the mounds (small hills).  

Даниела Букович - учител по английски език

Archaeologists think that the ancient builders 
had some knowledge about astronomy. On June 
21st (the summer solstice, which is the longest 
day), the sun rises directly above the heel stone 
and then enters the circle through an arch and goes 
directly through the central trilithon. Because of 
this, many thousands of people go to Stonehenge 
on June 21st to observe this phenomenon. It is a 
pity, but very often, the weather is too cloudy and 
you can’t see it.

ancient         praise
circle     small hill
huge             simple boat
worship       Before Christ
build             grave
burial            round
raft               massive
mound        construct
BC                 very old

Match up the word and its meaning/description. Then, complete the grid.
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Дадени са числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -7, -8, -9, -10, -11. 
Двама играят следната игра: един след друг всеки избира по едно число. 

Накрая всеки събира своите 7 числа. Побеждава този, чийто сбор по абсо-
лютна стойност е по-голям. Кой от играчите би могъл да спечели - първият 
или вторият, и защо?

М АТЕМ АТИК А, УРА!

Решение на задачата от миналия брой
Естествените числа 1, 2, 3, ..., 1996, 1997 са написани последователно 

в редица. Могат да се зачертаят няколко последователни числа от реди-
цата 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.

Не. Числото 1000 може да остане само в два случая: I) Ако, то не е за-
чертано, но тогава всички числа след него трябва да се зачертаят и след 
него ще стои число, равно на броя на зачертаните числа. II) Да се зачертаят 
1000 последователни числа и на тяхно място да се запише броят им - 1000. 
При това зачертаване ще се премахне и числото 999. Така в последния за-
пис ще липсва числото 999.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Мисли и отговори

Днес в нашия двор
се събрахме голям отбор.
Започнахме да чистим и решихме
тоз отбор да го кръстим 
Бригада нов двор.
Всеки се захвана с нещо:
дядо и тати взеха големи лопати,

Бри г а д а но в д в о р
баба, мама и аз, нали сме жени,
хванахме метли. 
Бригадата заработи дружно
и изхвърли всичко ненужно.
Дворът стана чудна красота,
ех, ще пада тук голяма игра!
                       Михаела Терзиева, 3 а
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Книжен свят
Свят вълшебен има
в книжка чудна,
която мама купи ми днес.
       А в нея Баба Меца и ловеца,
       Лиса, Кумчо, Ежко и Зайо.
                    Как да спра да я чета...
                    Вече ми е тя любима
                    от всички най-много на света.
                                     Адриана Гешева, 2 а клас

  Книжка
Книжке дълга, книжке голяма,
колкото целия свят и мама.
Ти си мъдра, ти си земен рай,
разказваш за житената питка
и родния край.
Обичам те много,
обичам те безкрай!
           Белослава Далчева, 2 а клас

Един пастел има чуден гел.
Две острилки измислят си броилки.
Три морета играят на щафета.
Четири чертички правят весели редички.
Пет ръчички пляскат като малки птички.
Шест прасета вият като псета.
Седем понички са много болнички.
Осем шунки скачат като маймунки.
Девет книжки играят с бели мишки.
Десет патки отиват при своите бабки.

Една овца се мисли за звезда.
Две козлета отшили да яздят прасета.
Три птички правят си сармички.
Четири майки хранят своите чайки.
Петият ми братовчед се опита 
                                       да управлява самолет.
Шест ранички имат си бабички.
Седем патици ядат студени баници.
Осем кокичета играят с момичета.
Девет училища правят си купон през зимата.
Десет мухички пият топли чорбички.
                                  Йоана Малакова, 4 а клас

Броилки
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Тази година Международният ден на дет-
ската книга – 2 април, се оказа пръв сред огър-
лица от важни и обичани както от децата, така 
и от възрастните празници – 8 април – Велик-
ден, 23 април – Международен ден на книгата 
и авторското право, 24 май – Ден на славянска-
та писменост и култура, 1 юни – Ден на детето,  
2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата. 
Тъй като от цялата детска литература най-люби-
ми на децата са приказките, с учениците от вто-
ри и трети клас инициирахме четене с надслов 
„Бабо, прочети ми приказка”. Бабите са тези, 
които винаги намират време за внуците си, и с 
удоволствие помагат и се включват във всички 
дейности, свързани с отглеждането им. Затова 
и често с умиление си спомняме за най-ранните 
ни детски години, когато лежим на диванчето в 
кухнята на баба и се унасяме в сън, докато тя ни 

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

2 април - 
Международен ден на детската книга

разказва приказка след приказка. Как  ли бихме 
пораснали без приключенията на Маншон Полу-
обувка и Мъхестата брада, Пипи, Мери Попинз, 
Том Сойер и Незнайко...

Даня, Вивиан,Велизар,, Виктория, Иван, Вла-
дислав, Изабела, Каннан, 2 а клас

Г-жа Елена ПенишеваГ-жа Василева
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Всяка баба беше избрала приказка, която да 
прочете пред децата, и види се, се  вълнуваше 
поне колкото тези, които я слушаха. Следваща 
стъпка беше след края на приказката те да на-
рисуват илюстрация, която да се оформи като 
корица на прочетения текст. Трябва да кажем, 
че малките художници се справиха блестящо, 
макар че някои от рисунките трябваше да бъдат 
довършени допълнително след часа.

2 а клас

Алекс Ботев, Алекс Рангелов, 2 а класБелослава, Анна, Васил, Антъни, 2 а клас

Светлин, Християн, Румен, Теа, 2 а клас

2 б клас Къни, 2 б клас
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Росен, 2 б клас Вики, 2 б клас Г-жа Н. Радулова

Мари, 2 б клас

Най-хубавите творби намериха място на 
страниците на вестника, а  после, заедно с всич-
ки останали, бяха подредени в изложба в учи-
лищната библиотека и фоайетата на сградата.  

Смятам, че четенето на децата е най-безбо-
лезненият начин те да бъдат въведени в света 
на възрастните. Досегът до литературата още в 
ранна възраст разпалва фантазията, стимулира 
въображението и помага на детето да преодо-
лее кризите, с които се сблъсква по време на 
порастването. Да не забравяме, че над 25% в 
света нямат шанс за достъп до основни култур-
ни блага, като книгата и четенето. Причините са 
различни - етнически произход, нисък образова-
телен ценз, възраст, местоживеене. /Изследва-
не  на читателските практики през 2014 г./ Пак  
толкова, вече конкретно от българите, смятат, че 
няма нужда да четат. Иска ми се да вярвам, че с 
начинания като ,,Бабо, прочети ми приказка” и 
други подобни, това ще се промени и светът ще 
стане по-добър, хората по–отзивчиви, по-мили и 
сърдечни помежду си.

Честит 2 април, мили деца!
Благодарим на г-жа Паскова, г-жа Славейко-

ва, г-жа Василева, г-жа Аргиларска и г-жа Радуло-
ва за участието им в мероприятието.

            

Мариана, 2 в класГ-жа Савина Славейнова

2 в клас
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Кристин Сарафова, 2 в клас

Христа Чакова, 2 в клас Поля, 2 в клас

Г-жа Нина Паскова Мериан, 2 г клас

2 г клас Ева Пенева, 2 г клас
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Борис Анев, 2 г клас Александър Хубенов, 2 г клас

Александра Кисьова, 2 г клас 3 а клас

Елена, Роси, Ада, Михаела, Марина, 3 а клас

Ива, Вики, 3 а клас Атанас,Теодора, Марая, 3 а клас
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3 а клас Г-жа Т. Пехливанова

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

По какво си приличат 
страстните читатели 

и запалените геймъри? 
Освен това, че и едните, и другите имат тен-

денцията да си развалят очите до късна доба, от-
дадени на любимото си хоби. Случва се литера-
турни произведения да бъдат адаптирани като 
интерактивни забавления (още на вече античния 
Правец-8 сред любимите ми заглавия беше един 
прекрасен куест по „Алиса в Страната на чуде-
сата”, дело на Windham Classics), а и обратното 
– игрите да прекрачат от екрана на страниците. 
Такъв е случаят с днешното ревю.

Една тъничка книжка от зората на 90-те, с 
едър шрифт и корица като обложка на долно-
пробен екшън от кварталната видеотека… Ко-
гато случайно я открих на символична цена в 
антикварно магазинче, веднага ме лъхна на нос-
талгия! ….и може би на леко мухлясала хартия. 
Грабнах находката си, седнах на първата пейка и 
се оставих на книжлето да ме върне назад във 
времето, когато пикселите все още бяха големи, 
а екраните изпъкнали…

„Ninja Gaiden“ без съмнение е една от вели-
ките класики в каталога игри на 8-битовото поко-
ление. Светкавичен екшън геймплей, допълнен 
с фантастични филмчета и пленителна история 
е печеливша комбинация за добра видео-игра. 
Дали обаче същото важи и за книга?

 Елена Пенишева – библиотекар
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НОВИ КНИГИ В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

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! 

Поредицата „Worlds of Power“ е създадена 
от Seth Godin, с идеята да стимулира четенето 
при деца, които играят видео-игри. Godin под-
бира игрите (включително „Blaster Master“ и 
„Castlevania II: Simon’s Quest“) и създава обшир-
ни справочници за всяка от тях, описвайки геро-
ите, историята и нивата. И макар псевдонимът 
му – F.X. Nine (избран, за да бъде подреждан 
близо до книги за Nintendo в библиотеки и кни-
жарници) да присъства на всички корици, книги-
те всъщност са писани от няколко други, селек-
тирани от Godin, автори.

На Peter Lerangis (с псевдоним A.L. Singer) се 
пада да пресъздаде играта-бестселър на япон-
ския гейминг гигант Tecmo в книжна форма. 
Lerangis е отговорен също и за гореспоменатата 
адаптация на „Blaster Master“, елементи от която 
Sunsoft в последствие вкарват в играта „Blaster 
Master: Blasting Again“. Да видим обаче как се е 
справил с нинджите.

Сюжетът разказва за подвизите на младия 
нинджа Ryu Hayabusa (главният герой в игра-
та), който напуска Япония, за да отмъсти за  
смъртта на баща си. По време на пътуванията 
си из Америка, Ryu е вербуван от Foster, начал-
ник на специално звено на ЦРУ, да спре мисте-
риозния Guardia de Mieux (известен още като 
Jaquio), чиято цел е да подчини човечеството на 

волята си. Hayabusa, научавайки, че тези събития 
са свързани с миналото на баща му, приема, и, 
придружен от една от служителките на Foster, се 
отправя по Амазонка за сблъсък с Jaquio…

„Ninja Gaiden“ е една от игрите с най-развита 
история за времето си, тъй че е перфектен кан-
дидат за адаптация като роман. Пленителният 
сюжет, за щастие, до голяма степен е предаден 
в книгата и дори е разширен, развивайки допъл-
нително героите. Предвид обаче, че книгата е 
предвидена за по-млада аудитория, определе-
ни елементи, като например края и възрастта на 
Ryu, са променени, което може да разочарова 
някои фенове. Съветите за справяне с отделни 
части от играта, с които завършват повечето гла-
ви, обаче ще са от полза на нови играчи, които 
тепърва ще се запознаят с трудността на играта 
от първа ръка.

Макар определено да експлоатира нинджа-
манията от 80-те и интересът към видео-игри от 
времето си, „Ninja Gaiden“ е по-добра адаптация 
от повечето средностатистически спин-оф ро-
манчета и представя вълнуващо приключение. 
Като цяло считана за най-добрата книга в поре-
дицата Worlds of Power, „Ninja Gaiden“ е приятен 
начин да убиете малко време, и бих я препоръ-
чал както на зажаднелите за екшън почитатели-
те на нинджи, така и на всеки геймър.

 Здравко Генов –  учител по английски език

РЕФЕРЕНДУМ


