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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Самотният рицар на честта

Алеко Константинов
1863-1897

Убеден демократ и последователен
русофил. Неподкупен и справедлив съдия и прокурор, адвокат. Бохем по природа, любител на шегата, обаятелен събеседник, ценител на красотата и галантен
кавалер, Щастливецът е кумир за много
хора. Банкерът Буров казва за него:
„Алеко би могъл да създаде партия
на веселите хора и тя щеше да спечели
изборите, а той щеше да стане премиер.”
Безгранична е неговата любов към народа и живота. Негови са думите: „Стой!
Долу ръцете! Не досягай народа! Свали си шапката и се поклони
на този измъчен страдалец, на този дълго търпелив мъченик, на
тоя, който ти дава храна и живот, поклони се на българския народ!”
Точно тази негова любов кара Щастливеца да създаде знаменитите си фейлетона. Те са пълни с
неприкрита симпатия към обикновените хора от народа, но и с безпощаден сарказъм към нихилизма, алчността, бездушието, наглостта, самодоволството и духовната нищета на новите богаташи.
Невероятните разкази за Бай Ганьо са най-тежкия обвинителен акт на Алеко срещу неговото
общество. Главният герой, пълен антипод на своя автор, съчетава в себе си черти, като безпросветност, жажда за бърза и лесна печалба, стремеж към власт и лична изгода.
Любовта към родината Щастливецът възпява в незабравимите си пътеписи. Страстта му към
пътешествия обаче, не се ограничава само в любимата му България. За жалост смъртта осуетява
мечтаното околосветско пътешествие.
Преди 121 години замлъква един безпощаден към уродливите обществени прояви глас. Спира
творческият път на един ярък талант, съчетал в себе си възрожденските традиции, Ботевия патос и
Вазовата любов към родното.
Патронът на нашето училище, Алеко Константинов, ни учи да бъдем истински хора - верни на
традициите и идеалите си, обичащи родното и любопитни към чуждото, нравствено извисени,
честни към другите, отзивчиви към чуждата болка, непримирими към лъжата, фалша, лакомията и
простащината.
Екатерина Попова, 6 г клас
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Сребърен медал за Ивайло Иванов
Ивайло Евгениев Иванов от 2 б клас е победител – 2 място в Пролетен кръг на Пети международен турнир ,,Математика без граници”.
Успешното представяне на Иво в международния турнир показва високите му възможности в областта на математиката.
Иво, пожелаваме ти нови успехи и отличия!

Мария Райковска – класен ръководител на 2 б клас

Нови спортни постижения
за първокласничките
Симона и Софи
На 22.04.2018 г. на Национален стадион "Васил Левски" гр. София се проведе второто състезание за годината от веригата GoKids, организира но от СК Приорити спорт, с подкрепата на
БФЛА и Министерст вото на младежта и спорта.
В надпреварата взеха участие над 600 деца на
възраст от 11 до 15 години от спортни клубове по
лека атлетика в България. Симона Иванова спечели златен медал и купа в дисциплината скок от
място, а само 5 стотни я разделиха от медалите
в спринта на 60 м. Симона е състезател на клуб
по лека атлетика "Пълдин" гр. Пловдив с треньор
Антония Йорданова.
На 20.04. в София се проведе Международно
състезание по художествена гимнастика за купа
"Феникс". Софи Славчева от клуб "Спартак" спечели бронзов медал.
Браво, момичета! Гордеем се с вас!
Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 1 в клас
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Деян Куртев – най-младият участник
в Републикански шампионат
по мотокрос – с. Порой
Деян Даниел Куртев от 2 в клас е участвал в
състезанията от първият кръг на Републиканския
ни шампионат по мотокрос, който се проведе на
31.03. и 01.04.2018 на мотополигон с. Порой, община Поморие.
Имало е над 20 000 зрители, а участниците
били 96 пилоти от 34 клуба. Пясъчното трасе в
Порой е едно от най-трудните за каране в Европа.
За Деян това беше дебют в спорта, като беше
най-младият участник в състезанието. От общо
15 пилота в неговият клас (от 6 до 12 г.), той финишира 10-ти с неговия 65 кубиков Кавазаки.
Следващият 2-ри кръг от националния календар по мотокрос е на 5 и 6 май в Севлиево.
Шампионатът се състои от 8 кръга, като последният ще бъде на 27 и 28 октомври 2018 г.

Ели Петкова – класен ръководител на 2в клас
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

„По следите на римската цивилизация"открит урок по история и цивилизация
с ученици от V б клас
На 9 май 2018 г. се проведе открит урок по история и цивилизация с ученици от Vб клас. Темата
на урока бе „По следите на римската цивилизация". Учениците влязоха в ролята на археолози за
един час. Те изследваха интересни текстове, справиха се с трудни задачи и загадки. Историята е не
само интересна, но и много забавна!

Светла Караянева, учител по история и цивилизация
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Корица на книга
В часовете по изобразително изкуство чениците от шестите класове имаха за задача да нарисуват корицата на своята любима книга или илюстрация от нея. Справиха се блестящо.
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Елена Георгиева – учител по изобразително изкуство
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

9 май - Ден на Европа
Денят на Европа отбелязва датата, на която през 1950 година френският външен министър Робер
Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа. 5 години след края на Втората
световна война в Европа Шуман призовава за съюзяване на френските и западногерманските ресурси
и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти.
Това предложение остава в историята като „Декларацията на Шуман“ и се счита за основополагащо
на днешна обединена Европа, за началото на поетия път към общност на споделени ценности и общи
интереси.

”Европа няма да се създаде отведнъж, нито
само с един единствен план. Тя ще бъде изградена само с помощта на конкретни стъпки, създаващи преди всичко действителна солидарност",
казва в декларацията си Шуман.
От 1950 г. Европейската общност за въглища
и стомана започва да обединява европейските
държави в икономически и политически план, за
да се гарантира траен мир. Шестте държави основателки са Белгия, Франция, Германия, Италия,
Люксембург и Нидерландия. През 1957 г. с Договора от Рим се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), позната също като „общия пазар“. Дания, Ирландия и Обединеното кралство се
присъединяват към нея на 1 януари 1973 г. и с тях
страните членки стават девет на брой. През 1981 г.
Гърция става 10-та държава от ЕС, а Испания и
Португалия я последват пет години по-късно.
През 90-те години на са подписани два договора
— Договорът от Маастрихт от 1993 г. (Договор за
Европейския съюз) и Договорът от Амстердам от
1999 г. През 1995 г. към ЕС се присъединяват три

нови държави: Австрия, Финландия и Швеция.
Малко село в Люксембург дава името си на споразуменията от Шенген, които постепенно позволяват на хората да пътуват, без паспортите им
да бъдат проверявани по границите.
10 нови страни от Централна и Източна Европа се присъединяват към ЕС през 2004 г., последвани от България и Румъния през 2007 г.
Договорът от Лисабон е ратифициран от всички
държави от ЕС и влиза в сила през 2009 г. Той
осигурява на ЕС модерни институции и по-ефикасни методи на работа. През 2013 година Хърватия става 28-ата страна членка на ЕС.
През 1985 г. ръководителите на страните от
Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. В
България Денят на Европа се отбелязва на 9 май
от 2005 година, след като Министерският съвет
издава постановление за това на 29 март 2005 г.
България се присъедини към Европейския съюз
от 1 януари 2007 година. Договорът за присъединяване е подписан на 25 април 2005 година.

Светла Караянева, учител по история и цивилизация
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БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Резерват

"Бистришко бранище"
във Витоша

„Бистришко бранище" е един от най-старите
български резервати (1934 г.). Обхваща територии от водосборите на реките Бистрица и Янчевска, между 1430-2282 м.н.в., под върховете Скопарник и Резньовете на планината Витоша.

Създаден е с цел да се запази първичното
естествено състояние на обширните високопланински смърчови гори заедно с храстовия и
тревния подлес, субалпийските храстови формации от сибирска хвойна, зелена елша, туфи, клек,
както и тревни съобщества, скални образувания,
каменни реки.
Резерватът се отличава с голямото си растително разнообразие - установени са 453 вида
висши растения, от които 34 вида ендемити
(31-балкански и 3 - български). Най-богата на
растителни видове е субалпийската зона. Тя едно
от последните местообитания за многоредки и
застрашени от изчезване видове не само в България, а и в Европа. Сред защитените от закона
растения са планински божур (витошко лале),
златиста кандилка, нарцисовидна съсънка, петниста и жълта тинтява, жълт планински крем
(самодивско лале), червено омайниче, кръглолистна мурава (у нас се среща само на Витоша),
планински минзухар, около 20 вида от семейството на орхидеите.

Най-голямото богатство на резервата са девствените гори (повече от половината му територия) - останки от древната гъста и непроходима
"Магна силва булгарика" (Великата гора на българите), която преди няколко века покривала
цялата планина. Най-широко разпространение в
резервата има смърчът, с голямо разнообразие
от подвидове. Във високопланинската зона той
образува чисти насаждения, а в ниските части
е смесен, най-често с бук. Над и около горската граница обширни площи заемат планинската
хвойна и черната боровинка.

Любопитно: Смърчовите гори в България са
предимно по северните склонове на планините
във височинния пояс от 1400 до 2000 м. В сравнение с белия бор те имат по-ограничено разпространение. Смърчовитте гори най-добре са
представени във Витоша, особено в биосферния
резерват "Бистришко бранище". Тук средната
възраст на дърветата е 80-100 години. Най-старите дървета (на 140-150 години) са високи до
30 м., а дебелината им е от 0,6 до 1,3 м. Смърчът
лесно може да се разпознае сред другите иглолистни дървета по дебелите клони, от които като
гирлянди висят надолу тънки клонки. Той има
най-ценната дъвесина, от която се произвеждат
мебели, музикални инструменти и висококачествена хартия.
Иван Ганев – учител по география
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П о д в и ж н ия т т р о т о ар
На една далечна планета живее ли едно момче на име Рики и чичо му Доналд. Един ден Рики
замолил чичо си да му изобрети подвижен тротоар. Чичото не бил учен или специалист, а най-обикновен продавач на млечни продукти и нямал опит в изобретяването на разни неща, но решил да
опита и се съгласил. Рики бил много щастлив.
Чичото работил много месеци. От стаичката му /наречена от него “работилничка“/ постоянно
се чували различни шумове. Доналд не излизал от нея. Рики се притеснил за него, но разбрал, че
чичо му просто е много съсредоточен и изнервен.
Най-накрая изобретението било готово. То било много дълъг тротоар, който се движел. Рики
много го харесал и предложил на чичо си да го изложат в Голямата зала. Доналд се съгласил. Хората много харесали невероятното съоръжение. 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.
Лилия Кръстенова – 3 б клас

Христина Петкова, 2 б
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Тротоарът, който се движи
Един ден в Страната на въображението момиченцето Лузи и момченцето Джейби решили
да играят на „Магическо синьо кълбо“.
Те се срещнали в парка „Подскачащи дракони“. Първо трябвало да нарисуват магическо синьо кълбо на магически лист. След това кълбото
се съживило, защото Лузи го посипала с вълшебен прах. Накрая започнали да си подават кълбото седем минути и този, у когото останело накрая
то, трябвало да се качи на „дъгата-пързалка“. Те
започнали да играят, но Джейби изпуснал кълбото на улица „Сребърна гъска“. Тя била най-натоварената с движение улица и когато Джейби
слязъл от тротоара, един автомобил профучал и
го сгазил. Лузи, съкрушена от случката, започнала да плаче. Покрай нея минала една жена. Тя
пристъпила към детето и му казала, че е преживяла същата случка и оттогава била решена да
направи подвижен тротоар, за да бъдат премахнати превозните средства. Лузи я попитала защо
не го е направила , а жената отвърнала, че вече е
много стара. Лузи разбрала, че всъщност я при-

канва тя да направи подвижен тротоар. Жената я
погледнала право в очите, пожелала ѝ късмет и
отминала.
Лузи отишла в училищната библиотека и се
затворила там. Не мислела за нищо друго, освен
за изобретението. Не ядяла, не пиела вода, дори
не излизала на чист въздух. Започнала за твори.
Първо взела 1000 от най-старите и напрашени
книги, които не били нужни на библиотеката. Посипала ги с няколко слоя различни лепила, а отдолу сложила миниатюрни колелца. След един
месец невероятното изобретение било готово.
Лузи била много щастлива и го представила на
класа си, после на семейството си и на жителите на целия град. Всички толкова харесали подвижния тротоар, че започнали да го използват
непрекъснато.
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.
Мария-Ана Спаски – 3 б клас

Карла Фортуна, 2 б клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Посещение на издателство с учениците
от клуб ,,Приятели на книгата”
На 9.05.2018 г. група ученици от пети и шести клас посетиха издателска агенция, където
им беше разказано за пътя на книгата от автора
до читателя. Преди това, на специална среща,
пловдивската писателка Величка Настрадинова
им разказа как се създава едно произведение,
а сега те научиха какво означават някои специфични понятия от полиграфията, както и това, че
производството на печатните произведения преминава през полиграфичните процеси:
• изработване на печатна форма;
• печатане;
• довършителни процеси, които придават
на печатното произведение окончателна форма.
Разгледаха и техниката за размножаване.
Всичко това им беше много интересно, увериха
се колко много труд и знания са необходими, за
да се осъществи такава дейност.

Криси и нейната книжка
Застанала плахо пред мен, мило и дружелюбно гледаше ме
Криси един ден: „Искам да ви кажа, че аз пиша книжка.” Този
израз колкото и пъти да го чуя, застивам в усмивка и начаса в
мен възникват куп въпроси. Чудя се как да ги задам, така че да
не притесня детето, дошло да сподели своята радост от това,
което се случва с него. Особено, ако е за първи път. Отговаря
ми с охота, като на места се замисля. Разбира и усеща и моята
радост, че съм ,,избрания човек”, и с гордост споделя идеите си
за в бъдеще.
Желая ти успех, Криси! Продължавай да твориш и да мечтаеш, забавни случки и герои с ръце и ум да ваеш!
Кристиана Пукалова, 2 в клас
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Елена Пенишева – библиотекар

Нови книги в библиотеката
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Елена Пенишева – библиотекар
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Ш А Х М АТ

Задача 11
Черни на ход печелят.
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Отговор:

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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