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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 201
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ул. „Божидар Здравков” № 3а
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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

РУБРИКИ:

На Кирил и Методий 
Иван Давидков 

Пеят весели деца, 
светят чистите лица 
и с божури във ръцете, 
с клончета и росно цвете
 дружно виеме венци 
за безсмъртните предци. 
Днес е празник най-велик, 
ден на нашия език
 и славянските народи,
 ден на Кирил и Методий. 
С техни букви всеки ден
 ние пишем и четем

Честит 24 май –
Ден на славянската 

писменост и култура

 книжки български, чудесни, 
с приказки и родни песни. 
Грее весело небето 
над Балкана и полето, 
чуруликат пойни птички
 край гори и край рекички. 
И в ръцете с росно цвете 
ние кичим ликовете 
на учителите – братя, 
да ги славим по земята
 – вредом, докъдето стига 
родна реч и родна книга!



2



3

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

 На 11 май с много усмивки и творчески заряд учениците от 
първи клас се включиха в ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА. Тя беше органи-
зирана по повод Патронния празник на нашето училище. На шест 
станции бяха проведени  дейности по интереси. Първокласници-
те имаха възможност да творят, като използват различни матери-
али. Те минаха през всяка една от работилничките. Конструираха 
сърчица, използвайки квилинг техника. Направиха апликации на 
пеперуди с цветни салфетки. Апликации с природни материали 
и пластилин. Оцветиха картинки с тампонче и темперни бои. На-
низаха си гердани от цветни сламки. Заедно обсипаха с мъниста  
голямото пролетно дърво на приятелството.                            

В празничния ден ученици и учители се забавлявахме заедно. 

Детска работилница  
в първи клас
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             Пламена Шопова – начален учител
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 Учениците от втори клас отбелязаха Па-
тронния празник на училището  с посещение 
в Държавния куклен театър. На децата беше 
представена постановката " Болен здрав носи" 
по българската народна приказка. В нея глав-
ните герои са хитрата и лукава лисица и наив-
ният  и доверчив вълк. Учениците с радост по-

срещнаха хитрините и лъжите на Кума Лиса и 
съжаляваха вълка, който незаслужено си отне-
се боя. Но накрая  всички бяха щастливи, кога-
то  справедливостта възтържествува и лисица-
та беше  наказана за своите постъпки.  С много  
радост и приятни вълнения измина този праз-
ничен ден.                                                                                                              

Патронен празник

       В деня на Патронния празник - 11 май, четвъртокласниците посетихме няколко места. Първо-
то от тях беше Археологическия музей. В него видяхме стари монети, книги, картини, икони и други. 
На тръгване си купихме много красиви картички със съкровищата в България. 

До музея е Паметникът на Съединението. Фигурата на млада жена показва съединението на 
двете разединени части на страната - Княжество България и Източна Румелия. Направихме си сним-
ки за спомен.

11 май

В Природонаучния 
музей пък ни изнена-
даха с пеперуди, кои-
то кацаха по нас. Ви-
дяхме истински змии, 
гущери, паяци, октопо-
ди, риби и много други 
животни както живи, 
така и препарирани. 

Накрая си поиграх-
ме на воля в близкия 
парк. Много ни хареса 
този ден.

Дара Хаджийска, 
4 а клас4 а клас
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В памет на Алеко
   На  11.05.2018 година във връзка с Патронния праз-

ник на училището по традиция учениците от 5 клас посе-
тиха лобното място на Алеко Константинов в с. Радилово.

Децата поставиха венец пред паметника на писателя. 
Радослав Пеев разказа важни моменти от биографията 
на Алеко, а Божидар Попов прочете последната написа-
на творба на Щастливеца.

Всички ученици изпяха песента „Ден на будителите”.
Поклон пред писателя и общественика Алеко Кон-

стантинов!

4 в клас

4 б клас
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Класни ръководители - 5 клас
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На 11 май, Патронния празник на нашето 
училище, всички шестокласници посетихме Ет-
нографския музей в Стария град. С нетърпение 
и вълнение пристъпихме прага на красивата Ку-
юмджиева къща, в която се помещава експози-
цията.

В прожекционната зала на първия етаж с го-
лям интерес изгледахме филмовия епизод „Бай 
Ганьо на гости у Иречека“. Великолепната игра 
на Георги Калоянчев ни разсмя до сълзи. Дълго 
след края коментирахме комичните приключе-
ния на Алековия герой в чужбина.

След кратко слово за живота и творчеството 
на Щастливеца, изнесено от наша съученичка, 
уредничката на музея ни запозна с историята му. 
Научихме как е възникнала идеята за създаване-
то на национална етнографска сбирка в Пловдив 
и как е била осъществена.

Последователно разгледахме залите на вто-
рия етаж, представящи традиционните занаяти 
за нашия регион по време на Възраждането – 

абаджийство, грънчарство, медникарство, желе-
зарство и златарство, с типичните за тях инстру-
менти и изделия. 

Възхитихме се също на различни тъкани и 
народни носии. Особено ни впечатлиха шаре-
ните килими и кукерските костюми. В залите за 
мебели и обзавеждане разгледахме Копривщен-
ската, Родопската и Пловдивската стаи с богата 
дърворезба и интересни предмети.

В залите за музикални инструменти видяхме 
първия клавишен инструмент в Пловдив – хар-
мониумът на Найден Геров, както и много дру-
ги музикални инструменти. Много интересни ни 
бяха също изложбите на красивите великденски 
яйца и различните църковни предмети.

Тръгнахме си обогатени с впечатления за 
бита и културата на нашите прадеди от Тракия, 
Родопите и Средногорието по време на Възраж-
дането. С удоволствие бихме посетили  музея от-
ново, за да научим нови факти за живота тогава.

Екатерина Попова, 6 г клас

Посещение на Регионален 
етнографски музей - Пловдив
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Посещение на Етнографския музей
На 11 май 2018 г. учениците от  

6 клас на ОУ ,,А. Константинов” посе-
тихме Етнографския музей в Стария 
град по случай Патронния празник 
на училището ни. От проведената 
беседа научихме, че той е вторият 
по големина етнографски музей в 
България.  Помещава се в  Куюм-
джиевата къща от възрожденския 
период, наричана още  царска за-
ради размерите си. Собственост на 
Аргир Куюмджиоглу, тя се подпира 
на римска стена, датираща от 2000 
години. 40 000-те културни ценнос-
ти, които съдържа музея, бяха мно-
го интересни за нас, любопитните 
шестокласници. След тяхното раз-
глеждане, ни пуснаха и филма ,,Бай 
Ганьо”, създаден по произведението 
на Алеко Константинов. 

Останахме доволни от посещението си там. Беше при-
ятна и полезна разходка из архитектурния резерват.

Иван Балабанов, 6 б клас
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Роза Зафирова – учител по БЕЛ

Тази година на 11 май учениците от седми 
клас участваха както в честването на Патронния 
празник на училището,  така и в градското шест-
вие, посветено на  Светите братя Кирил и Мето-
дий. 

За  училищния празник седмокласниците бяха 
подготвили доклади и презентации, посветени на 
писателя, общественика, хуманиста и природо-
любителя Алеко Константинов. Те бяха разделени 
на групи – една част от тях работиха върху живота 

и делото на писателя, втората част изнесоха до-
клади и презентации, в които разкриха преклоне-
нието и възхищението на природолюбителя Але-
ко пред чудната игра на природата – Ниагарския 
водопад. Третата група ученици представиха ин-
тересния и сложен, жив и противоречив образ на 
Бай Ганьо от едноименното произведение на тво-
реца.  Подготвиха и кратка викторина, чрез която 
провериха как са слушали и какво са запомнили 
техните съученици.

Честване на Патронния празник  
от седмокласниците

На 11.05.2018 г. ние, учениците от шестите 
класове, посетихме Етнографския музей по по-
вод 121 г. от смъртта на Алеко Константинов. 
Когато влязохме в музея имахме възможността 
да се запознаем с културата на Тракия, Родопите 
и Средногорието от периода на Възраждането. 
От традиционните занаяти в музея са предста-
вени абаджийство, гайтанджийство, грънчар-
ство, медникарство и железарство. Запознахме 
се и с традиционните за това време народни 
тъкани,костюми, килими, изработвани ръчно, 
така също и с музикалните инструменти.

Разказаха ни за първата идея за създаване 
на Етнографския музей, който датира от края на 
1891 г. През 1938 г. от кмета - Божидар Здрав-
ков, е поставено второто начало на музея, а на 
14 октомври 1943 г. той е отворен за посещение. 
В залите има много артефакти: пастирска дър-
ворезба, медни съдове, накити и много други 
неща. Къщата  на Аргир Куюмджиоглу е на чети-

ри етажа. Тя е единствената къща, построена в 
кобилична форма /от кобилица/.

Днес музеят разполага и с библиотека, в коя-
то се съхраняват много ценни книжа. 

На мен най-много ми харесаха килимите от 19 
век. Толкова съм впечатлена от всичко видяно, че 
оттогава препоръчвам на всички да го посетят.

Ивелина Цанкова, 6 д клас

Запознаване с миналото
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На 11 май 2018 г. представителна група уче-
ници от 7 а, б, и в клас на нашето училище се 
включи в празничното шествие по случай Деня 
на Светите братя Кирил и Методий. 

Официални гости бяха инж. Иван Тотев – 
кмет на Община Пловдив, Иванка Киркова – 
Началник на РУО - Пловдив и други. Участници  
бяха 18 пловдивски училища. Шествието мина 
по централната улица на града и завърши на ба-
релефа в Стария град. 

Шествие по случай 11 май - 
Денят на Св. св. Кирил и Методий

Трето място и бронзов медал за  

Стоян Аладжов, ученик от 3 в клас на 

нашето училище, в група момчета до 10 

години на шахматен мемориал "Леген-

дарни Пловдивски треньори" група А. 

Честито, Стояне!

Людмила Калофоридова, Галина Минева – учители по физическо възпитание и спорт

Шахматна победа 
за Стоян Аладжов

Гергана Стоицова – 
класен ръководител 3 в клас
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Гергана Стоицова – класен ръководител 3 в клас

  В град Бургас се проведе Държавно пър-
венство за деца по карате киокушин. Георги Фи-
лев , ученик от 3 в клас и състезател в СК „Улот 
Сморт“ Пловдив Киокушин карате клуб, стана 
Републикански шампион категория до 30кг за 
мовчета. В първенството взеха участие състеза-
тели от цялата страна.

Честито, Георги!

Златен медал за Георги Филев

Гергана Стоицова – класен ръководител 3 в клас

„Хубавец“ - Леда Милева
В час по литература, работейки по групи, учениците от 3 в клас изготвиха прекрасни проекти, 

свързани с изучаване на стихотворението „Хубавец“ на Леда Милева.
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1. The English word alphabet comes (via Latin) from the names of the first two letters of the Greek 
alphabet: alpha and beta. These Greek words, however, are derivations of the Phoenician aleph and bet 
(see the similarity to the Hebrew alphabet), which go back further than 1050 BC.

2. The most commonly used letter from the English alphabet is E

3. The 26 letters of the English alphabet make up more than 40 distinct sounds. Since there are a lot 
more sounds than letters, many letters have different pronunciations,e.g. the C  in cool sounds different 
than the C  in city

4. The dot over the letter “i” is called title.

5. The least commonly used letter in English is Z

6. Each letter has both a majuscule (major) and a minuscule 
(minor) version. Many modern conventions such as clear capital 
letters and spaces between words date back to a system of writ-
ing called Carolingian minuscule from around the 10th century

7. About 100 languages use the same alphabet like in Eng-
lish which makes it one of the most widely used alphabets in the 
world. While some languages have a few more and others a few less, they all share the 23 core letters 
originally found in the Roman alphabet.

8. The most common word in English is THE

9. The longest word in English which doesn’t use the letter E is floccinaucinihilipilification

10. A sentence which contains all 26 letters of the English alphabet is called a pangram. A famous 
pangram  is: “The quick brown fox jumps over the lazy dog.” but there are even shorter ones such as: 
“Pack my box with five dozen liquor

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

10 Fun Facts 
About The English Alphabet

               Даниела Букович – учител по английски език
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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.

Ш А Х М АТ

                                  Димитър Илчев – ръководител на клуба

Честитим рождените дни на всички,  
родени през тази седмица, 

  с пожелание за здраве и успехи! 


