e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
www.oualeko.com
ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:
Училищен живот
Отг. Здравка Петрова
История и настоящe
Отг. Светла Караянева
България - позната и непозната
Отг. Иван Ганев
Иновативно училище
Отг. Нина Търева
Проектна дейност
Отг. Йорданка Мандраджиева
Езикова страница
Отг. Васка Гуджева
Метаметика, ура!
Отг. Виолета Мусерова
Детско творчество
Отг. Елена Пенишева
Библиотечно-информационен
център
Отг. Елена Пенишева
Младежка култура
Отг. Зравко Генов
Шахмат Отг. Димитър Илчев
Референдум.
Училищно настоятелство
Отг. Елена Пенишева
Отг. Здравка Петрова

бр. 199

година 12, 8 май 2018 г.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

І-во място
за вестник „Алеко Online”
и ІІІ-то за Деница Велева!

В началото на тази година за VІ-ти пореден път МОН, РУО –
гр. Разград и ЦПАР организираха Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” на тема „Светът под лупа”.
Участват материали, публикувани през изминалата учебна година на хартиен носител и в електронен вариант. Отделно се оценява работата на екипите, чрез представяне на два броя по избор.
От наша страна бяха изпратени два публицистични материала
и едно интервю за раздел Публицистични материали за вестник,
присъствали на страниците на вестник ,,Алеко Online”, както и броеве за обща оценка. Интервюто на Деница Велева от 5 а клас със
заглавие „Деца – нумизмати, защо не” и участници Никол Боева
– 5 а клас и Тереза-Рада Келбечева – 6 в клас, беше поставено на
ІІІ-то място в съответния раздел, а вестник ,,Алеко Online” зае почетното І-во място заедно с още едно ученическо издание.
Горди сме, че трудът ни беше високо оценен и макар че усилията, които полагаме, за да имаме всяка седмица интересни и
полезни материали, никак не са малко, то такава една награда
може само да ни мотивира да работим още по-всеотдайно, за да
са доволни най-вече нашите настоящи и бъдещи читатели.
Поздравления за високия резултат на Деница, както и на целия екип на вестника!
Елена Пенишева – библиотекар
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Екскурзия до гр. Перущица
На 21.04. и 22.04. учениците от втори и трети клас бяха на екскурзия до град Перущица.
Посещението започна от историческия музей,
който представя историята на селището, преминавайки през поселенията на траки и славяни, и
героичната жертва на българите от Перущица за
освобождението от османско владичество. След
това учениците разгледаха църквата "Св. Архангел Михаил", която е била последна крепост и
убежище на въстаналите за освобождение перущенци през Априлското въстание през 1876 г.

Исторически музей
Това е мястото, където извършват подвига си
Спас Гинов, Кочо Честименски и други. Църквата е построена с доброволни средства и труд на
местното население. Децата с радост и вълнение разгледаха Възрожденското училище, където е преподавал видният просветител и издател
Христо Данов, и е едно от първите класни училища от Възраждането. През 1869 г. в него Васил
Левски основава перущинския революционен
комитет. В училището учениците изпробваха
различни начини за писане и с радост записаха
своите впечатления от обекта.

Исторически музей

2 клас, Дановото училище
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Църквата Св. Архангел Михаил

2 клас, Дановото училище
Последното място, което посетиха
през този ден, беше Червената църква
"Св. Богородица". Храмът е от IV в., а внушителните останки са сред най-ранните
запазени християнски храмове и една от
най-значимите и оригинални раннохристиянски базилики на Балканите. Запазени
са отделни стени и части от купола и една
малка част от стенописите. Там учениците
се отдадоха на игри и забавления, с което
завърши прекрасният ден.

3 в клас

3 б клас
Величка Филева – начален учител
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Успехи зад граница на наш ученик

Деан Йорданов Ташев от 2 в клас ни изненада за пореден път със своята креативност. От
университета по информационни технологии в
Саутхямптън, Англия, са му оказали признателност, като са му издали сертификат за екипна
работа за реновиране на компютър с детайли,
които са адаптирани.
Поздравления за младия иноватор!
Ели Петкова – класен ръководител на 2 в клас

Нови успехи на Никол Николова
След успехите на Коледните състезания по български
език и математика, Никол Николова отново е победител!
Тя се класира на 1-во място и получи Златна грамота за
най-висок резултат в Националното състезание по български език, организирано от Сдружението на учителите
филолози в България. Никол спечели златен медал и получи сертификат за победител в състезанието „Математика без граници”. Предстои ѝ да получи сертификат за
отличното си представяне на Московската олимпиада по
математика.
Пожелаваме на талантливата и амбициозна Никол още
много успехи и победи!

Ели Петкова – класен ръководител на 2 в клас
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Спортни успехи в първи "б" клас
Месец април беше щедър
и възнагради с медали и купи
Георги Георгиев и Татяна Пеева
за упоритите им тренировки.
Георги Георгиев спечели купата и златния медал на Регионалния турнир по тенис, момчета до 8 г., който се проведе на
21.04. в гр. Пазарджик, а Татяна
Пеева заедно с отбора си взе
сребърните медали на XIII турнир по художествена гимнастика „Фея под липите” в гр. Стара
Загора.
Съучениците и класният им
ръководител им пожелават още
много успехи и победи!
Анета Терзиева – класен ръководител на 1 б клас

22 април –
Световен ден на Земята
По случай 22 април – деня на Земята учениците от 3 б клас направиха проучване за
чистотата на училищния двор. Първоначално всеки един от тях попълни анкета относно
броя и произхода на намерените отпадъци.
След това работиха групово, обобщиха резултатите от проучването си и изготвиха табла с
получените данни. Накрая предложиха мерки,
които биха могли да доведат до намаляването
на отпадъците и подобряването на чистотата в
училищния двор. Някои от предложенията са:
● Поставяне на повече кошчета за отпадъци.
● Поставяне на кошчета за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.
● Поставяне на табелки, приканващи отпадъците да се поставят на определените за
целта места.
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● Използване на тетрадки от хартия, която
се рециклира и събирането ѝ в специални кутии.
● Храната, която се продава в барчето, да е
в хартиени опаковки.
● Всеки срок да има един ден акция „Аз почиствам училищния двор“
Можете да видите резултатите от проучването на постери, поставени в коридора на първия
етаж.

Нина Търева – класен ръководител 3 б клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Съчинения 3 б клас
Подижният тротоар

Един учен на име Боб от малък си мечтаел в
града му да има подвижен тротоар. Когато пораснал, той посветил няколко години, за да прави чертежи и проекти. Най-накрая изобретил
подвижния тротоар. Той бил черен и се придвижвал с помощта на малки колелца.
Ученият Боб попитал кмета на града дали
тротоарът може да бъде построен. Кметът го
похвалил и се съгласил да реализира идеята.
В града сложили много табели как да бъде
използван тротоарът. Всички жители били мно-
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го доволни, защото въздухът щял да бъде много
по-чист.
Много строители се заели на работа и построили новия подвижен тротоар. След две години целият град бил застроен с такива тротоари. Всички били много щастливи.
Благодарение на изобретяването на този
тротоар са премахнати трамваите, тролеите и
автомобилите. Все още има улици, но те служат
на децата да играят на топка.
Сияна Багрянова – 3 б клас

Подвижен тротоар

Живяло някога със семейството си и своята
баба – Татяна момиче на име Елинор. Те живеели в далечен град на име – Вавильон. Там въздухът бил много замърсен, а и нямало детски площадки, където децата да си играят.
Един ден на Елинор ѝ хрумнала чудна идея
– да бъде изобретен подвижен тротоар. Улиците
щели да продължат да съществуват, но там щели
да си играят децата.
Вечерта разказала идеята си на семейството, но то ѝ се присмяло. Казало ѝ, че по-глупава идея никъде не може да се чуе. Все пак един
човек повярвал в нея – баба ѝ Татяна. Тя рекла
на Елинор, че нейното въображение е огромно и
може би, ако идеята се реализира, ще бъде сполучлива.
На сутринта Елинор отишла с баба си в кметството, за да предложи идеята на кмета на града. Той бил много алчен и решил, че може да
взема пари от хората за превоза. Затова се съ-

гласил и извикал най-добрите изобретатели на
града. Възложил им задача – да изпълнят идеята
на момичето.
След месеци упорита работа тротоарът бил
готов. Елинор и баба ѝ били поканени за откриването му. Тогава Татяна попитала внучката
си дали е помислила какво ще стане с хората,
които са загубили работата си. За миг Елинор се
натъжила, но ѝ хрумнала страхотна идея – шофьорите, изгубили работата си, да се грижат за
тротоара. Тогава щели да бъдат доволни. Самата Елинор имала честта да открие тротоара. Той
приличал на ескалатор, но бил хоризонтален,
въпреки това вече всички били щастливи.
Благодарение на изобретяването на този
тротоар са премахнати трамваите, тролеите и
автомобилите. Все още има улици, но те служат
на децата да играят на топка.
София Стоянова – 3б клас

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Приход весны
Жила-была Весна. Она
была настолько прелестна,
что с её внешностью мог
сравниться лишь подснежник – первый цветок на
земле после долгой зимы. У
Весны были длинные волосы цвета солнечных лучей,
огромные голубые глаза,
алые губы. Девушка одевалась в платья нежно-зелёного цвета.
Жила Весна в дремучем
лесу, в дикой хижине, до
которой невозможно было
добраться обычному человеку. Только птички и
звери прилетали в её маленький мирок, да свежий ветерок приносил новости с дальних берегов.
Однажды ветер нашептал ей, что пришло её
время ступать по земле. Весна вышла из хижины
и направилась из леса. Она шла босыми ногами

по холодному снегу, и снег таял, обнажая уставшую от зимы землю. Там, где ступала Весна,
появлялись не только проталины, но и первые
цветы – подснежники. Цветы, подобно первым
лучам тёплого и обжигающего солнца, украшали
полянки своими жёлтыми лепестками, которые
тянулись к голубому небу.
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Весна шла, а вслед за ней распускались первые цветы, летели с юга птицы, дул тёплый ветер. Менялось всё: оживали деревья, расправляя ветки, на них набухали почки, и появлялись
первые листочки; на дорогах и опушках таял снег
– и вот уже первые ручьи стремились достичь
ближайших рек и озёр. Девушка-Весна приносила с собой шум и веселье. В воздухе появлялась
новая жизнь, новые звуки: просыпались жучки,
мухи и комары, пробуждались медведи после
долгой зимней спячки, птицы громко-громко
щебетали, наполняя мир новой мелодией жизни.

давая жизнь цветам и деревьям, освобождая
озёра от сковавшего их льда. Весне было достаточно прикоснуться рукой до замёрзшего зимой
дерева - и оно оживало, по его стволу начинала
бежать жизнь.

Весна была лёгкой и доброй, красивой и
нежной. Люди не видели её образ, а замечали
девушку лишь звери и птицы. Но при этом Весна
не чувствовала себя одинокой: ей было хорошо
в мире природы. Она помогала каждому проВесна раскрасила небо в голубой цвет и до- снуться от зимы, несла с собой жизнь и радость.
бавила на него белые облака. Она пустила по
небу лёгкий, тёплый ветерок, который заставил
облака летать по небу. Города изменились: они
словно ожили, вдыхая свежий весенний воздух
и наслаждаясь прилётом пернатых птиц с юга.
Веселее на улицах заблестели автомобили, автобусы и маршрутки. Люди сняли тёплые одежды
и оделись в красивые лёгкие вещи.
А Весна всё шла и шла, минуя города, деревни
и посёлки. Она несла с собой счастье и радость,
тепло и солнце, творила волшебство на земле,
Васка Гуджева – учител по руски език
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М АТЕМ АТИК А, УРА!

Мисли и отговори

Имате девет еднакви по вид пластинки, но едната е по-лека от останалите. Разполагате с двустранна везна без теглилки. С колко най-малко
претегления ще откриете фалшивата пластинка? Обосновете отговора си.

Решение на задачата от миналия брой
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?
Две. Разделете бижутата на три купчинки по 3, 3 и 2. На двете блюда слагате по 3 бижута. Ако те са в равновесие, то фалшивото е в третата
купчинка. Нея я разделяте на 1 и 1 и ги поставяте в блюдата. По-тежката е
фалшива. При претеглянето на 3 и 3 ако едната купчинка е по-тежка, там е
търсеното бижу. По-тежката купчинка разделяме на 1, 1, 1 и две от тях поставяме в блюдата. При равновесие следва, че третото бижу е фалшивото,
ако не са в равновесие, то по-тежкото е търсеното.

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Га т а н ки з а м а м а
Тя на рози ухае
и много добра е.
Коя е тя?
Дарина Ковачева, 1 в клас
Тя е мила и добра,
дарява с обич най-голяма
и наричаме я ние...?
Сутрин ме събужда с целувки.
Вечер пак заспивам с милувки.
Цял ден за мен мисли и милее
и вечер нежни песнички ми пее.
Коя е тя?
Никола Тодоров, 1 в клас

Тя е много обичлива.
Гали като коприна,
мила като сърце.
Коя е тя?
Рая Кесякова, 1 в клас
Бди над мен като ангел мил
и за нищо аз не бих я заменил.
Ще превърже нежно тя
мойта рана и душа.
Ще целуне моето челце
и ще каже: „Ей, усмихни се дете!“
Коя е тя?
Анабел Караиланска, 1 в клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Гостува ни пловдивската писателка
Величка Настрадинова

По повод на Международния ден на книгата - 23 април, наш гост беше пловдивската писателка Величка Настрадинова. На срещата с нея
шестокласниците от ОУ ,,Алеко Константинов” се
запознаха с дългия й творчески път и й зададоха
много въпроси, на които тя им отговори съвсем
искрено и сърдечно.
Учениците прочетоха ,,Градът на жеравите”
- една от последните й книги, в която авторката
описва любопитни истории с известни и неизвестни пловдивчани, където документалното се
преплита с художествената измислица. Сред ис-
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тинските образи в сюжетите откриваме този на
Христо Г. Данов по времето, когато е бил кмет,
и интересната фигура на Мамин Кольо. Онова,
което свързва героите в отделните разкази, са
добродетелите, които притежават - милосърдие,
човечност, прошка, справедливост, преданост и
любов.
Величка Настрадинова е автор на над 15 книги - романи, сборници с разкази и детски приказки. За творчеството си е отличена с редица
награди, сред които приза „Гравитон" - първата
българска награда за фантастика.
Директорът на издателска къща „Хермес" Валентин Георгиев, определя пловдивчанката
като „един знаков български автор и „жив класик".
Докосването до такъв човек е винаги вълнуващо. Провокирани от писателката, децата откриха сърцата си и споделиха своите мечти, както и своите лични литературни предпочитания, а
тя ги окуражи да продължават да го правят – да
търсят, сравняват, да харесват или не харесват,
но важното е да четат. Накрая се разделихме
като приятели с пожелания за нови срещи, за
нови и интересни книги, които да носят мъдрост
и изпълват дните ни с непредвидени очаквания.

Подаръци за библиотеката
по повод 23 април Международен ден на книгата
Всяка година по традиция по повод 23 април
- Международния ден на книгата и авторското
право, библиотеката инициира кампания ,,Подари любима книга на училищната библиотека, за
да я прочетат и други”. Тази година най-голямата
изненада дойде от учениците от 5в клас с класен ръководител Стела Куртева, които събраха и
подариха нови 45 книги, все с интересни и вълнуващи заглавия, сред които имаше четива и за

малки, и за по-големи. Бяха ги подредили с толкова старание и грижа, че не ми се искаше дори
да ги разместя. Изпълнени с ентусиазъм и горди
от добре свършената работа, тези чудесни деца
очакваха да видят моето възхищение, което така
ме беше изпълнило, че извика и сълзи в очите
ми.
Благодаря ви, ученици! Благодаря, г-жо Куртева!
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Други дарители по време на кампанията и учебната година:
Димитър Каралилов, 2 в клас

Румяна Топузова, 4 в клас

Иван Филипов, 2 а клас

Яна Панова, 5 б клас

Теодор Стоянов, 2 в клас

Красимира Елмасян, 5 б клас

Пресила Нейчева, 2 в клас

Мария Костурска, 5 в клас

Мария Димитрова, 2 б клас

Александра Костадинова, 4 в клас

Йоана Живкова, 2 б клас

Варти Гарабедян, 6 б клас

Габриела Матева, 3 б клас

Ивелина Цанкова, 6 д клас

Лилия Кръстенова, 3 б клас

Екатерина Попова, 6 г клас

Стелиана Нешева, 3 б клас

Мария Митева – начален учител

Шантал Коева, 4 б клас

Мария Райковска – начален учител

Никол Виденова, 4 б клас

Клуб ,,Приятели на книгата”

Биляна Карастоянова, 4 б клас
Иван Шопов, 4 б клас

Благодарим на всички от сърце!

Елена Пенишева – библиотекар
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Междузвездните войни
продължават в нов телевизионен
сериал

Когато „Межзудвездни Войни: Бунтовниците” (Star Wars: Rebels) приключи своя четвърти и последен сезон по-рано тази година, много от почитателите на поредицата останаха повече от доволни от завършека на историята, но и донякъде натъжени, че няма да видят още приключения с
екипажа на кораба „Призрак”.
Ето обаче, че анимираните приключения в далечната галактика ще продължат съвсем скоро!
“Star Wars: Resistance” е новият сериал, над който в момента работи екипът на Дейв Филони, движещата сила зад поредиците “Rebels” и “The Clone Wars” (работил още по многообичаната поредица
“Avatar: The Last Airbender”).
Този път действието ще се развива малко преди събитията от Епизод VII на култовата сага и ще
следва приключенията на Kazuda Xiono, млад пилот от Съпротивата и превърналият се в любимец
на много дроид BB-8. Ще видим и други познати лица като По Дамерън и Капитан Фазма. Премиерата на сериала ще бъде тази есен, като от Лукасфилм вече разкриха, че стилът ще е силно вдъхновен от японския аниме жанр.
Дейв Филони споделя: “Идеята за Star Wars: Resistance се породи от интереса ми към Втората
световна война и бойните самолети. Дядо ми е бил пилот, а чичо ми реставрираше и пилотираше
самолети, така че това много ми повлия. Светкавичните гонки са се превърнали в част от Междузвездни Войни и мисля, че успяхме да уловим чувството на вълнение в стил, вдъхновен от аниме,
нещо, което целият ни екип отдавна иска да направи.”
Здравко Генов – учител по английски език
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Ш А Х М АТ

Задача-10
Черни на ход печелят.

1..

. Tc

Отговор:

5

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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