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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Буквоплет
БУКВОПЛЕТ е ученическо състезание за
деца във втори клас по
правоговор и правопис на български език.
В продължение на
няколко месеца училища на територията
на Община Пловдив
провеждат вътрешни
училищни кръгове на
БУКВОПЛЕТ и излъчват
по двама състезатели,
които ще представят
себе си и училището
на финалното градско
състезание.
Форматът БУКВОПЛЕТ е създаден и е
собственост на Лайънс
клуб Русе – Север, като
тазгодишното състезание се провежда с
подкрепата на РИО.
Състезанието се провежда в подкрепа на обучението по български език. Има за цел да фокусира общественото внимание
върху необходимостта от повишаване на грамотността и да развива умения за представяне пред публика, съобщават организаторите.
На 23 февруари се проведе вътрешноучилищния кръг. След
изключително оспорвана и дълга надпревара, журито с председате г-жа Силвия Милева, излъчи двамата победители – Краси-
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мира Стоянова и Петър Бенков от 2 г клас, с класен ръководител
г-жа Зорка Христова.
На 18 март те представиха ОУ ,,Алеко Константинов” на финалното градско състезание, което бе проведено в конферентната зала на хотел „Империал”.
В състезанието участваха ученици от 18 училища от град
Пловдив. Нашите състезатели представиха достойно себе си и
училището.
Гордеем се с успеха им!

Класни ръководители - 2 клас

Отлично представяне на седмокласниците
в Общинско състезание по гражданска защита
На 28.03.2018 г. учениците от седми клас
/Мануел, Деница, Диана и Ивайло/ взеха участие
в общинско състезание по гражданска защита.
Състезанието се проведе с решаване на тест от 30
въпроса, свързани с бедствия, аварии и катастрофи. Нашият отбор се представи на високо ниво.
Вторият кръг бе практическо занимание по
отделни центрове /поведение и действия при земетресение, спасяване на давещ се, херметизиране на хранителни продукти, обгазяване с хлор
и амоняк, поставяне на памучна марля и херметизиране на прозорец, поставяне на противогаз/. Нашите ученици завършиха само с 4 грешки
и отлично време 4.26.
След крайното класиране нашия отбор е на 4
място в града от 11 отбора.
Поздравления за нашия отбор!
Людмила Калофоридова – учител по физкултура и спорт
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Великден в Дом за стари хора
„Св. Василий Велики”
На Великден християните почитат саможертвата и Възкресението на Христос.Това е празник, който представя прераждането на една идея, жива от векове. Затова не трябва да забравяме традициите, следва да ги пазим в сърцата и умовете си.
Този празник кара всеки един човек да се замисли за тези,
които имат проблеми, защото има хора в много тежко социално положение. Затова, когато се чукнем с яйцата, когато разчупим козунака и запалим свещичка в църквата, нека помним
защо го правим! Да постъпваме добре в името на Този, чието
Възкресение честваме.
Учениците от IVв клас на ОУ „Алеко Константинов“ гр. Пловдив, придружени от класен ръководител Йорданка Иванова и
родители, посетиха на 12 .04.2018 г. Дом за стари хора „Св. Василий Велики” в гр. Пловдив. Те представиха своя програма с
песни и стихове, посветени на светлия празник Великден!

Йорданка Иванова - класен ръководител на 4 в клас
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Сертификат
Във връзка с участието на 5 в клас в хепънинга, посветен на 22 март – Световния ден на водата,
ОУ ,,А. Константинов” получи Сертификат.

Стела Куртева, класен ръководител на 5 в клас

Калоян Драгнев носи медал
от всеки турнир!
Плувен турнир „Цветница” гр. София 24–25.03.2018 г. Спортна палата – Златен медал на щафета.
Турнир „Русалка” – Стара Загора 9 – 10.03.2018 г. – Бронзов медал 100 м бътерфлай.
Плувен турнир „Cooper cup” – гр. Бор, Сърбия 2–3.03.2018 г. – І място за ПК Спринт Пловдив и
трофей за най-добър клуб.
От тригодишен плува. На пет вече е поканен в отбора ПК Младост. От 2016 г. е състезател в Плувен клуб
Спринт, с треньор Славяна Раденкова.
До края на плувния сезон (до лятната ваканция) му предстоят 27-28.04.2018 г. турнир „Такън
Къп” в София, 11–13.05.2018 г. турнир „Спартак” в
Сандански и през юни – най-важното състезание –
Държавно първенство във Варна.
Желаем още медали на малкия плувец!
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Иванка Динева – класен ръководител
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IV регионална конференция
на началните учители от област Пловдив
„Училището – място за деца“
На 30 и 31 март 2018 г. в гр. Хисаря се състоя IV регионална конференция на началните учители от област Пловдив – „Училището
– място за деца“. Тя се проведе под патронажа на г-жа Ив. Киркова – началник на РУО –
Пловдив. Във форума участваха 90 педагози
от 42 училища в област Пловдив. В продължение на два дни участниците дискутираха
и представяха успешни практики по темата
„Мотивацията на ученика – фактор за участие
и активност в образователния процес“. Гости
на конференцията бяха Галя Захариева, заместник-председател на Комисия по обраwзованието и науката в 44. Народно събрание,
д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдикат на българските учители към Конфедерация на независимите синдикати в България,
Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“, Крум Косев,
представител на EVN България и инж. Александър Чобанов, създател и ръководител на
извънкласното „Национално училище по роботика-България“. Работата на форума беше
разделена в три тематични направления:
„Иновативни педагогически практики в обучението по учебни предмети“, „Интегриране
на ИТ в образователния процес в начален
етап“ и „Четенето – ключова компетентност
за постигане базова грамотност на учениците
от начален етап“.

Участници в конференцията бяха Виктория Стойнова, Нина Търева, Зорка Христова и Пламена Шопова –
учители в ОУ „Алеко Константинов“. Г-жа В. Стойнова
представи презентация на тема „Вълшебство от думи“.
В нея са описани иновативни методи, свързани с формирането на комуникативно-речеви умения, които тя
използва в работата си. Темата на презентация на г-жа
Търева беше “Учене чрез сътрудничество и ролята му
за сплотяване на класа“. Основната тема в презентацията е приложението на „кооперативно учене“ и как
то води до сплотяване на учениците от класа. И двете
разработки бяха приети с интерес от останалите участници в конференцията. В дискусиите на представените добри практики активно се включиха г-жа Христова
и г-ца Шопова. Инж. Чобанов представи проекта „Роботи и буквари – на първолака другари“, реализиран
успешно в нашето училище. Показа как малчуганите
сами сглобяват, програмират и управляват истински
роботи, които изпълняват техни желания.

Нина Търева – старши учител
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Млади изследователи химици

На 16 април 2016 г. учениците от Клуба по химия посетиха Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”. В центъра за химични демонстрации имаха възможност да наблюдават химически експерименти с натрий, демонстрирани от
гл.ас. д-р Йорданка Стефанова.
Проведено бе занятие, при което учениците имаха възможност да извършат по няколко
експеримента. За пръв път те работиха в истинска химическа лаборатория и изследваха рН на
разтвори на няколко киселини, кафе, перилен
препарат. Успяха да открият халогенидни йони
с разтвор на сребърен хлорид. Получиха калциев карбонат от бистра варна вода. Доказаха
наличие на сулфатни йони в разтвор. Получиха
гипс от калциев оксид и сярна киселина. Много
прецизно работиха при неутрализация на натриева основа и солна киселина. Проявиха се като
истински химици-изследователи. По време на
експерименталната дейност учениците показаха отлични знания за наблюдаваните процеси,

спазваха правилата за безопасна работа в химическата лаборатория.
Браво, ученици! Гордея се с вас!
Посещението в Пловдивския университет е
осъществено с любезното съдействие на гл.ас.
д-р Йорданка Стефанова. Подготовката за експерименталната работа и осигуряването на необходимите пособия и реактиви е на химик Петя
Петрова, на която благодарим за търпението и
подкрепата.

Лилия Топчийска - учител по химия
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БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Известни речни ждрела в България

Кресненски пролом

От Симитлийската котловина, през Кресненското поле, река Струма тече между скалите на
Пирин, Влахина и Малашевската планина. Проломът е с дължина 25 километра и започва от
село Крупник, а при град Кресна излиза от пролома и продължава към Санданско-Петричката котловина. В древността през Кресненското
дефиле е преминавал пътят между Егея и Придунавието. В южните части на пролома се намира резерватът Тисата – единственото в България находище на дървовидна хвойна. Южно
от Кресненското ханче се намира долината на
малката река Дивленска – приток на Струма, истинско царство на люляците. В близост до град
Кресна и село Ощава се намират лековити минерални извори. Целият Кресненски пролом е с
разнообразна растителност – бяла топола, бяла
върба, чинар. По склоновете растат летен дъб,
благун, келяв габър, дървовидна хвойна, а на
най-високите части – бук, клен и габър. Голямото
разнобразие на растителни и животински видове се дължи на факта, че Кресненският пролом е
коридор за миграция на едри бозайници между
планините на Балканския полуостров. През пролома преминава един от главните коридори за
миграция на прелетните птици от Европа към
Африка – Виа Аристотелис.

скали. Много красиви са Лакатнишките скали,
състоящи се от червени пясъчници и варовици.
След Лакатник, река Искър завива на изток, заобикаляйки Врачанския Балкан. Старопланинската част на пролома завършва с отвесните Черепишки скали и Ритлите при село Лютиброд.
Проломът става по-широк и плитък в частта
на реката, течаща през Предбалкана, като образува амфитеатрални стъпала с пещерни отвори.
Допреди прекарването на ЖП линията СофияВарна през дефилето, Искърският пролом е бил
труднопроходим и по-малко известен. В момента проломът е достъпен както с влак, така и с
кола по пътя Ребърково – Нови Искър. Това дава
възможност да се насладите на красотата му и
да посетите някои от интересните места за туризъм – водопада Скакля, пещерите около село
Зимевица, пещерата Темна дупка, карстовият извор Житолюб, Лакатнишките скали, Черепишкия
Най-известният и величествен пролом в Бъл- манастир, Ритлите.
гария започва от гр. Нови Искър и продължава цели 84 километра до Мездра.
В него могат да се видят разнообразни образувания – каньовидни долини,
ждреловидни теснини, остри зъбери,
амфитеатрални и стръмни склонове,
многобройни пещери и карстови извори. До село Бов, Искър тече през меки
и лесно разрушими скали, поради което проломът е широк. След Бов, проломът силно се стяснява поради твърдите

Искърски
пролом

Иван Ганев – учител по география
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Представителна изява на групата
по проект "Твоя час"
На 28.03. по програма на секция Баскетбол
се проведе представителна изява на групата по
проект "Твоя час".
Целта е да се покаже работата на групата и
уменията на учениците да прилагат усвоените
знания до момента от играта баскетбол.
Представителната изява започна в 13.20 часа.
Присъстваха родители на участниците в групата.
По време на занятието учениците показаха

изучените технически елементи до момента/ловене и подаване на топката, водене на топката,
стрелба в коша в движение/. Разделени на отбори показаха уменията да играят в отбор в играта
„Пас“ с правила от баскетбола. Учениците показаха усвоените знания от правилата на играта.
Всички се справиха добре и се забавляваха
заедно. Получиха аплодисменти от своите родители.

Людмила Калофоридова – учител по физкултура и спорт
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Арт клуб - изложба
През последната седмица на месец март ние, учениците от Арт клуб, с
ръководител Таня Невлева, направихме чудесна изложба. Тя се състоеше
от декупаж на рамка, бутилка и яйце
и изрисувани купи и чаши. За рамката приложихме техника квилинг, а
материалите бяха салфетки и разноцветна хартия. За бутилката, купите и
чашите използвахме специални бои
и салфетки. Най-много ни затрудни
рисуването върху стъкло, а най-лесно
беше направата на декупажа.
Вложените усилия обаче си заслужаваха, защото останахме доволни от
получения резултат.
Румяна Таратанова, Луиза Налджиян, 6 д клас

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Love and the time story
Once upon a time, there was an island where all
the feelings lived: Happiness, Sadness, Knowledge,
and all the others, including Love. One day it was announced to the feelings that the island would sink,
so all constructed boats and left. Except for Love.
Love was the only one who stayed. Love wanted
to hold out until the last possible moment. When
the island had almost sunk, Love decided to ask for
help.
Richness was passing by Love in a grand boat.
Love said, “Richness, can you take me with you?”
Richness answered, “No, I can’t. There is a lot
of gold and silver in my boat. There is no place here
for you.”
Love decided to ask Vanity who was also passing
by in a beautiful vessel. “Vanity, please help me!”
“I can’t help you, Love. You are all wet and might
damage my boat,” Vanity answered.
Sadness also passed close by, so Love asked,
“Sadness, let me go with you.”
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“Oh . . . Love, I am so sad that I need to be by
myself!”
Happiness passed by Love, too, but she was so
happy that she did not even hear when Love called
her.
Suddenly, there was a voice, “Come, Love, I will
take you.” It was an elder.
So blessed and overjoyed, Love even forgot to
ask the elder where they were going. When they

arrived at dry land, the elder went
his own way. Realizing how much she
owed to the elder, Love asked Knowledge, another elder, “Who helped
me?”
“It was Time,” Knowledge answered.
“Time?” asked Love. “But why did
Time help me?”
Knowledge smiled with deep wisdom and answered, “Because only
Time is capable of understanding how
valuable Love is.”
Стела Куртева – учител по английски език

М АТЕМ АТИК А, УРА!

Мисли и отговори

Дядо Бончо има за продан 13 кг грозде. С помощта на везни
и 3 камъка той може да претегли гроздето от 1 кг до 13 кг. Колко
килограма тежи всеки от камъните?

Решение на задачата от миналия брой
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 абсолютна стойност е по-голям. Кой от играчите
би могъл да спечели - първият или вторият и защо?
Сборът на дадените числа е 0. За това който и да започне първи, каквато и стратегия да предложи, то накрая двата сбора на
играчите са противоположни числа и ще имат една и съща абсолютна стойност.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика
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Л ю би м и я т п о дар ъ к
На две гуми летим
като пегас до Бургас.
Ще ме закара завчас.
С него се забавляваш,
но и здравето си подобряваш.
Пътувам надлъж и нашир
и творя мир.
Лазар Йорданов, 4 б клас

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

23 април -

Международен ден на книгата
и авторското право
Целта на Международния ден на
книгата – наред с инициативи като буккросинг, „Голямото четене“, „Малкото
голямо четене“, „Походът на книгите“,
изграждането на къщички за книги,
създаването на онлайн медии и много
други - е да насърчи четенето и книгоиздаването.
Титлата "Световна столица на книгата" се присъжда от ЮНЕСКО за пръв
път през 2001 година на Мадрид и
оттогава всяка година един световен
град получава това звание заради отдадеността си на каузата на книгата, четенето, създаването и достъпа до книгите – чрез библиотеки,
книжарници, издателства, образователни институции и всички дейности, свързани с това чудо на
човешката цивилизация.
През 2017 година за Световна столицата на книгата е избрана столицата на Гвинея Конакри.
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова обяви гръцката столица Атина за Световна столица на книгата за 2018 г.
Елена Пенишева – библиотекар
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Първото Нинтендо стана на 35!

В днешно време, когато се приберат от училище, много от децата сядат я пред компютъра, я пред някоя модерна конзола с безжични
джойстици, онлайн мултиплейър и HD графика.
Когато аз бях ученик обаче, децата сядаха пред
добрия стар „Терминатор”, или, ако са адски
късметлии – Sega Mega Drive. После, разбира се,
навлязоха и Плейстейшъните... но, да не се отплесвам...
Гореспоменатият
„Терминатор”,
беше
всъщност менте на популярната конзола
Nintendo Famicom (известна още като Nintendo
Entertainment System на запад), една от найзначимите платформи в историята на гейминга.
А на 15 юли тази година се честват 35 години от
нейното излизане в Япония.
Примитивните, на пръв поглед, 8 бита
позволяват на редица програмисти и дизайнери да създадат някои от най-обичаните
видеоигри за всички времена. Като започнем с вечната класика “Super Mario Bros”
и минем през редица други като “Metroid”,
“The Legend of Zelda”, “Castlevania”, “Ninja
Gaiden”, “Megaman”… списъкът е безкраен!
Е, не съвсем. В Япония излизат 1252 лицензирани игри, но за добро или лошо, до за-

падната част на света стигат едва половината от тях.
Когато излиза Nintendo Famicom създава истинска революция – представя графика и геймплей, надхвърлящи всички възможности на
предците си (включително и на Pong клонинга
произвеждан от Нинтендо), да не говорим, че
успехът му на запад през 1985 г. е и отговорен,
че изкарва САЩ от така наречения „Крах на
видеоигрите” от началото на 80-те години. И
именно затова се помни и до днес – в Youtube
ще намерите хиляди видеа по темата, да не говорим за безбройните статии, сайтове и върли
колекционери. Самите Нинтендо също отразиха
тази любов към ретрото, като пуснаха на пазара
умален модел, съвместим с модерни телевизори, в който са вградени 30 от най-култовите заглавия.
Ако на някой от вас му е любопитно, но няма
откъде да изрови 35-годишна игрова конзола,
препоръчвам да пробвате емулатор на своя
компютър или телефон. Много от игрите можете да намерите онлайн и смятам, че бързо ще
се убедите, че остарялата графика не означава
лоша игра. Ако това не ви убеди... е, следете
следващите броеве на вестника ;)
Здравко Генов – учител по английски език
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Ш А Х М АТ

Задача:
Бели на ход печелят.

1.D

h8

Отговор:

+Ц
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f8D
2.e

т.
ма

Димитър Илчев – ръководител на клуба

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

„Разказвачът на приказки
представя...”
От 15 април 2018 година в град Пловдив стартира нова иницитива за насърчаване на детско-юношеското четене под наслов „Разказвачът на приказки представя...” и ще се провежда
всяка неделя от 11:00 ч. на територията на МОЛ Марково тепе.
Всеки понеделник инициативата „Разказвачът на приказки представя...” заедно с детски отдел на Народна библиотека
„Иван Вазов” в град Пловдив, ще гостува на различно училище
на територията на община Пловдив по тяхна покана.
По време на тези събитие в продължение на два часа децата
от нашия град ще имат възможността да се срещнат с авторите
на най-интересните и най-желаните български детски книги. По
време на провеждането на тези срещи с детските читатели, авторите ще четат и разказват за своите герои, ще има представления, игри и възможност децата да получат автограф от авторите.
Гостите на инициативата за насърчаване на детското четене
„Разказвачът на приказки представя...” в град Пловдив, в по-го-
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лямата си цялост не предлагат своите книги в книжарниците (с
едно единствено изключение за нашия град), а само на срещи
с читатели и през собствените си интернет сайтове. В този смисъл провеждането на тези читателски срещи е една от редките
възможности децата да се срещнат на живо със създателите на
своите любими герои.
Повече за инициативата „Разказвачът на приказки представя....”, календара на събитията, книгите и авторите гости на инициативата може да намерите ТУК:
https://www.facebook.com/bookstoreatstorytaller
инж.мсн. Константин - Кирил Иванов

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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