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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Рада Фратева и проектът и'
за историята на Пловдив
впечатли журито на ХІ
Национална олимпиада
по гражданско образование
От 13 до 15 април 2018 г. в
гр. Русе се проведе ХІ Национална
олимпиада по гражданско образование. За пръв път в нея взе участие
ученичка от ОУ "Алеко Константинов" - Рада Фратева от VІ б клас. Тя
защити пред националното жури
своя проект, свързан с историята
на град Пловдив. Рада се представи
отлично в своята възрастова група.
Браво и нови успехи през следващата година!
Светла Караянева – учител по история и цивилизация

Парад на приказните герои
По случай 23 Април – международен ден на книгата и авторското право, в нашето училище се проведе
Парад на приказните герои. В него активно се включиха учениците от начален етап. Те с желание представиха избраните от тях герои, облечени в прекрасни костюми. Прецизното жури бе очаровано от сценичното
поведение и танците на участниците. Публиката аплодираше героите, а на финала се включи в последния
танц. Директорът на училището, г-н Ангелов, награди
с грамота всички участници. С празнично, пролетно
настроение завърши Парадът на приказните герои.
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Гергана Стоицова – старши учител начален етап

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

„Лесно ли е да си тийнейджър?“

Юношеството е период от развитието на човека, събрал в себе си огромно богатство от исторически традиции и многообразие на подходи
и трудности . От една страна, в различните култури то носи своеобразието на народопсихологията, но от друга, има и някои общи за всички
хора моменти, свързани с периода на промяна
от детството към зрелостта. Съвременната епоха
изправя юношите пред нови предизвикателства.
Значително е влиянието на дигиталната революция чрез намесата на виртуалния свят, което
превежда в едно уникално разширяване на вселената на възможното, на възможните светове.
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В така очертаните регистри се развива поколението от 13 до 19, чиято реалност е свързана
до голяма степен с училището. Как се посрещат
от юношите там и какво пространство би могло
да се отвори за трудностите в прехода?
Една алтернативна възможност предлага използването на часовете по чужд език – разширена подготовка. Осъществено бе обучение на
тема“Лесно ли е да си тийнейджър?“
В обучението се включиха 12 юноши и девойки от 6 а и б клас. Поставени им бяха задачи,
които те трябваше да изпълнят в часа.
На въпроса кои ценности биха отразили в
„колелото на живота“, се получиха следните отговори:
1. Семейството – 100%
2. Приятели – 90%
3. Образование, училище – 80%
4. Здраве – 80%
5. Любов – 60%
6. Моят компютър – 70%
7. Моето хоби:
7.1. Компютърни игри , телефон 80%
7.2. Любимо животно – 60%
7.3. Слушане на музика, танци – 30%
7.4. Спорт – 30%
7.5. Кино – 10%
Може да се направи извода , че ценностите
на учениците са ориентирани около семейство,
училище и лични интереси. По отношение на
споделянията, учениците посочват, че това, което ги прави щастливи е получаването на отлична
бележка в училище, срещите с най- добрия приятел, ваканциите.
По отношение на трудните моменти, те споделят за преживяване на тъга и гняв при ситуации
на предателства, изневяра на приятел, трудни
разговори с родителите, боледуването, загубата
на близък. Учениците споделят, че претоварването им в училище също ги кара да се чувстват угнетени. Разочарованието свързват с неочаквани

моменти, например при загуба на любима вещ.
Преживяването на тъга се свързва със загуба на
близък човек или загуба на приятел.
По време на изпълнението на задачите се водеше наблюдателен протокол.
Прави впечатление, че учениците с желание
и усърдие се заеха да попълват информацията.
Проявяваха самостоятелност, вярвания и ценности с другите. Имаше и ученичка, която каза,
че информацията е твърде лична и не желае да
я споделя.
Като обобщение на урока бе дадена възможност за обратна връзка, да отразят впечатленията си от подобни задачи. Всички споделиха, че
този тип задачи им допадат и са доволни от споделянията, както и от възможността да научат
повече за другите си съученици, да общуват и
споделят различни гледни точки.

5

В заключение, въз основа на получените резултати, може да се направи обобщението, че
подобен тип упражнения развиват подрастващите, формират знания и умения за социална
комуникация, умения за саморефлексия, споделяне и обмен, умения за телерантност. Всичко
това благоприятства създаването на една задълбочена култура за самопознание и усещане за
лична уникалност. Същевременно това отваря

пътя за тяхната значимост, както и за изследване на различието помежду им. Във възрастта
на преход, каквато е юношеството, фокусът към
личната уникалност и пространство е от съществено значение за израстването и конструирането на мотивацията за успех.

Йорданка Христозова-Мандраджиева - учител по английски език

Един интересен час
по Човекът и природата
Темата, по която работихме, беше ,,Многообразието и групирането на организмите”. Разделихме се на групи, всяка от които получи интересна задача. На работни листове, съставихме
таблици, в които сравнявахме същинскоядрени
с предядрени организми и други. По забавен начин този час научихме нови неща.
Деница Велева, 5 а клас
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Пролетни празници
Народните обичаи – това са особени дни,
в които се изпълняват едни или други обреди, за да се постигне ред и хармония в природата и в живота на хората. Празниците са
колективни, в тях участва цялата общност, защото обредите имат за цел да донесат плодородие, здраве и живот за всички, както и да

предпазят природата и човека от зли сили и
действия.
Учениците от 4в клас работиха на групи и
изработиха чрез рисунки, стихове и разкази
постери, отразиха специфичната обредност
на пролетни народни обичаи – Лазаровден,
Цветница, Великден.
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Йорданка Иванова - класен ръководител на 4 в клас

Проекти
по Човекът и природата – 4 а клас

Петра Ксаник, 4 а клас

Елисавета Коритарова и Марина Захариева,
4 а клас
Елена Пенишева – библиотекар
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Пловдив и кръстоносците

Малцина знаят, че преди десетина века
Пловдив се е славел из цяла Европа като любимия византийски град на рицарите кръстоносци. Те идват под тепетата по време на първия
си поход през 1096 г., предвождани от Петър
Пустинника и Валтер Голака. Жителите на тогавашния Филипополис посрещат западните войни с голямо въодушевление и ги отрупват с подаръци и провизии. Неслучайно летописецът на
този поход Алберт Аквенски представя Пловдив
като един от най-богатите градове на Византия,
„изобилстващ с хляб, вино и всякакви храни”.
Въпреки това обаче рицарите не са допуснати
да се настанят в пределите на крепостния град.
Те са принудени да ходят на литургия в храма
„Св. Георги”, който по онова време се намира извън Пловдив.
При Втория кръстоносен поход (1147-1149 г.)
рицарите разполагат лагера си край река Хеброс, под Небет тепе, откъдето местните хора им
спускат храна с въжета. Три дни след пристигането на рицарите умира техният духовен наставник Алвизус от Арас. Те го погребват при олтара
в храма „Св. Георги”, днешната арменска църква
„Сурп Кеворк”. По-късно гробът на епископа се
превръща в обект на поклонение заради мълвата, че край мощите му стават чудеса. Сред многобройните посетители на църквата са френският
крал Людовик VII и Конрад Немски. Смята се, че
по време на Втория кръстоносен поход възниква

Латинският квартал под тепетата, в който се заселват много чужденци от Западна Европа. Това
са предимно френски, немски и ломбардски
търговци и занаятчии. Те успяват да сформират
свое тържище и спомагат за развитието на стопанския живот в Пловдив.
Положението в града се променя коренно
при Третия кръстоносен поход (1189-1192 г.),
когато войските на германския император
Фридрих I Барбароса причиняват опустошения,
подобни на тези, които е сеел хунският вожд
Атила. Отношенията между българи и кръстоносци се изострят до краен предел. В резултат
на кръвопролитията, Пловдив е изоставен от
закрилящия го гарнизон, както и от по-голямата
част от населението. През лятото на 1189 г. войските на Фридрих I Барбароса превземат града
и заграбват богатствата му. Неизвестен хронист
на кръстоносците пише: „На 26 август с голяма
радост влязохме във Филипопол, който като че
ли от бога ни бе отреден, и намерихме много
припаси за войската… Ние се настанихме в този
град като в наш собствен, обрахме и изстискахме
гроздето на оная земя, извадихме закопаното в
ями жито и всеки от нас си прибра достатъчно
запас от него в определеното му помещение.”
Същият хронист споменава и за примирието
между местното население и войската: „Тогава
арменците и някои от българите дойдоха при
господаря император и с клетви за вярност успя-
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ха да получат здрав мир, при условие да уреждат
за войската ни пазар за продукти при Филипополис”. След няколко месеца част от войниците
начело с Фридрих тръгват към Одрин, а другите
остават в Пловдив още половин година, като се
настаняват в изоставените от местните жители
домове. Признават, че градът е „празен от хора,
но пълен с вино, храна и други богатства…”
При четвъртия кръстоносен поход (1202-1204 г.)
основната цел на предводителите му е завладяването на Византия и нейните несметни богатства. Рицарите успяват да създадат своята втора
Латинска империя и определят за император
Балдуин Фландърски. Той разпределя придобитите земи между първенците си. Пловдив, който
тогава се намира извън българските граници, се
пада на Рение дьо Три, който се настанява в града заедно с войска от 120 рицари.
Латинският император надменно отхвърля
предложението на българския цар Калоян за
мир и сътрудничество и не скрива апетитите си
към земите му. Тогава Калоян сключва съюз с
гърците. Рицарската армия е разбита от българ-

ския владетел при Одрин, а летописецът Роберт
дьо Клари отбелязва в хрониката си, че там умира „цветът на западното рицарство.” Балдуин е
пленен и затворен в Търново, където по – късно
е съсечен. Пловдив се оказва обаче мишена на
задкулисните борби на византийския пълководец Алексей Аспиет. Той прогонва Рение дьо Три
и се настанява в града като в свой собствен. Отмъщението на Калоян не закъснява. Българският
цар превзема Пловдив и избива самоволно настанилата се византийска управа.
Когато Борил идва на власт, започва нов конфликт между България и Латинската империя,
управлявана тогава от император Хенрих. Последвалите военни действия се водят с променлив успех за българите. Първоначално везните
натежават в полза на цар Борил, но после нещата
се обръщат и на север от Пловдив латинците печелят решаващата битка. Градът остава за дълго
време в пределите на империята. Едва при приемника на цар Борил – Иван Асен II, Пловдивска
област отново се присъединява към България.
Автор: Ася Сократова

Светла Караянева - учител по история и цивилизация

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Saint George‘s Day
Saint George's Day is celebrated on 23 April,
the traditionally accepted date of the saint's
death. For those Eastern Orthodox Churches
which use the Julian calendar, the date is 6 May
of the Gregorian calendar.
Saint George is the patron saint of England.
He was a Roman soldier who was beheaded for
refusing to renounce his Christian faith. George
was born into in Cappadocia - modern Turkey - in
280 AD. He served the Emperor Dicoletian in the
province of Palestine.
He was imprisoned, tortured, dragged through
the streets of the Palestinian city of Lydda and
finally beheaded on 23 April 303 AD. George's
bravery inspired King Edward III to make him England's patron saint in 1327.
George is also honoured as the patron saint
of Bulgaria, Cyprus, Ethiopia, Georgia, Greece,
Lithuania, Palestine, Portugal and Serbia; of the

10

regions of Aragon and Catalonia in Spain; and of
the cities of Beirut, Genoa, Istanbul, Moscow and
Venice. He is also the saint of soldiers, archers,
cavalry and farmers.
The legend of his slaying a dragon appears
to originate in the Eastern Orthodox Church and
tales told by warriors during the Crusades. The
story takes place in Silene, a city in Libya that was

terrorised by a dragon, who lived in a local lake.
The dragon wanted two sheep a day. When the
people ran out of sheep, they prepared to sacrifice their own children at which point George, intervened to kill the monster and rid the people of
its tyranny - on the condition that they converted
to Christianity in exchange.
Ангелина Велева – учител по английски език

М АТЕМ АТИК А, УРА!

Мисли и отговори

Имате 8 еднакви по вид бижута, но едното от тях е по-тежко от
другите. С колко най-малко претегляния на везна с две блюда без
теглилки може да се открие по-тежкото бижу?

Решение на задачата от миналия брой
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?
Камъните са с тегло 3 кг, 4 кг и 6 кг.
Тогава 1 = 4-3, 2 = 6-4, 4 = 3 + 1, 5 = 3 + 2, 6 = 4 + 2,
7 = 3 + 4, 8 = 4 + 4, 9 = 5 + 4, 10 = 6 +4, 11 = 7 + 4,
12= 6 + 6, 13 = 7 + 6.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Моя т а н ге л - хр а нит е л

Казват, че всеки човек до себе си има ангелхранител, за да бди над него, да го пази от злото,
което е около нас. Тези крилати, невидими същества с бели одежди, са символи на доброто,
защото напътстват към добри дела.
За мен ангели в моя живот са моите родители. Ежедневно усещам тяхната грижа и нежност.

Дори когато съм непослушен и правя грешки,
в техните укори и съвети се усеща голямата им
обич.
Една вечер играхме с моя малък брат и в
борбата паднах и си счупих ръката. Изпитах неописуема болка и сълзите ми потекоха. Татко
отсъстваше от града, а навън бушуваше буря с
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пороен дъжд. Без миг колебание мама запали колата и потеглихме към болницата. Освен
болката, изпитвах огромен страх, защото дъждът блъскаше в стъклото и нищо не се виждаше. Мама смело държеше волана и в това напрежение намираше сили да ме успокоява. Тя
беше до мен. Чувствах нейната опора и в този
момент я почувствах като ангел-пазител.
Може би мисията на всяка майка е такава –
да бди над децата си.
Искам дълги години моята майка да бъде до
мен и като ангел-пазител да ми дава мъдри съвети, да ме подкрепя и обнадеждава.
Васил Митрушев, 6 б клас

АНГЕЛИТЕ В МОЯ ЖИВОТ

Хората често казват, че всеки си има свой ангел-хранител.
Представата ми за ангелите се изчерпва с образа на добродушно човекоподобно същество, с
невинен поглед и огромни бели крила. Допълнително прочетох, че то, съществото, трябва да е
свръхестествено, безстрашно, разумно и притежаващо нечовешки възможности.
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В живота си определено не съм срещал носител на горепосочените външни белези.
Не мога да кажа същото обаче за останалите
ангелски качества.
С тях се срещам ежедневно. Те се появяват в
моменти, в които аз или друго живо същество до
мен, изпитва трудност или безизходица. Откривам ги в брат ми, когато зарязва приятелите си,
за да ми обясни някоя задача. Откривам ги в Сафет Халид от село Зарица, който прибрал в дома
си група щъркели, за да ги предпази от измръзване, както и в хората, които даряват последните
си спестени пари, за да бъде излекувано болно
дете.
Ангелското, за което говоря, е преживяло
през вековете чрез Крали Марко от българския
фолклор, чрез Баба Тонка Обретенова от възрожденската история, чрез отец Йеротей от „Под
игото” и чрез Йовковия Серафим. Сега съществува чрез постъпките на Спайдърмен, Супермен и
Батман. То е вярата на човека в доброто и справедливостта. То е олицетворение на надеждата
за изцеление, за избавление или победа над
злото. То е сливане на една сила в друга.
Но ангели в моя живот не съществуват или
поне не тези със свръхестествените сили и големите крила. Те са само нашето обяснение за
това, че съдбата ни се е усмихнала.
Любомир Раев, 6 г клас

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Второто издание

на конкурса за детски приказки

„Дъбови листа“
търси

златните пера на България

Вече можете да се включите във второто издание на конкурса за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа“, което търси златните пера на България. В него могат
да участват всички деца и младежи на възраст до 18 г. Няма жанрови ограничения – задължителни са само добрата писмена култура и богатото въображение.
И тази година основната идея на конкурса е да насърчи родители, деца и учители да
взаимодействат и мечтаят заедно. Организаторите са убедени, че именно приказките са в
основата на стремежа към грамотност и развиване на въображението.
Крайният срок за участие е 24 май.
Творбите се изпращат на azpisha@abv.bg

13

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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