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РУБРИКИ:

Участие в Национално финално състезание на СБНУ имаха 
учениците, получили максимален брой точки в поне две от про-
вежданите състезания. Тестът включваше въпроси с отворен и 
затворен тип отговори от тематичните области на всички прове-
дени състезания по класове, без състезанията по чужд език. Тес-
товите въпроси бяха ориентирани към комплексните знания на 
учениците в съответствие с изучавания учебен материал. За по-
редна учебна година учениците от 2, 3 и 4 клас на нашето учили-
ще участваха в Националното състезание и се представиха много 
успешно. 

Поздравяваме ги за показаните високи знания и им пожела-
ваме и следващата година да се представят така достойно!

Национално финално състезание 
на Сдружението на българските 

начални учители/ СБНУ/ - 2018 г.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

4а се представи отлично на състезанията, 
организирани от Сдружението на българските 
начални учители/ СБНУ/. От нашия клас Анге-
лос Патсиос, Василян Аръков, Дара Хаджийска  
и Демира Христова събраха максимален брой 
точки-50 на финалния кръг на състезанието, а 
Николай Петров, Ивайла Найденова, Марина 
Захариева, Атанас Сърбаков, Йоана Силямова и 
Йоана Малакова се представиха също достойно. 
Всички наши съученици получиха Грамоти и кни-
ги. Поздравления! Горди сме от постигнатото. 

Класни ръководители на 2,3, и 4 клас

Участие на 4 а клас в Състезанията 
на СБНУ - награди

4 а клас Дара Хаджийска, 4а клас
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4 в клас

4 б клас2 г клас

2 а клас 2 в клас

2 б клас
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Тази година последният кръг на националното състезание  „Клю-
чът на музиката”, което се  организира от Министерство на образо-
ванието и науката, съобразно регламент,  разработен от  Национал-
ната комисия, бе тържествено открит в Академията за музикално 
танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив с концерт на хора 
на Пловдивските момчета с диригент  Милка Толедова.  За нацио-
налния кръг на това състезание се  класираха седем  ученици от на-
шето училище.

Нека поздравим  Яна Панова от 5 б клас, която се представи блес-
тящо и зае  трето място, за което получи и  плакет от Министерството 
на  образованието и науката.

Браво, Яна! Пожелаваме ти здраве, щастие  и много нови успехи!

Национално състезание  
„Ключът на музиката”

Нина Димитрова – учител по музика
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На 22 05. в училището се проведе спортен празник. От 9 ч. в парка „Бунарджика" се събраха 
учениците от II, III и IV клас. Там децата се разпределиха по класове. Бяха направени отбори от 
момичета и момчета, които  активно  взеха участие в организираните щафетни и други игри.  
Малките спортисти показаха голям състезателен дух и желание за победа. Всяко състезание 
премина с много  трепетни вълнения. За своето добро представяне отборите получиха грамоти 
и с това приключи този спортен празник.                                              

Спортен празник
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Величка Филева - начален учител 



6

В деня на Спортния празник учениците от прогимназиален курс играха волейбол, 
хандбал и баскетбол. Имаше победители и победени. Всички играха с хъс и желание 
за изява. Състезателен характер имаха само игрите в шестите класове. 

                                    Г. Минева, Л. Калофоридова – учители по ФВС
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Ивайла Найденова, 4 а клас

В края на месец май по Човекът и природата ни поставиха следната задача-3D проект по избор. 
Класът се раздели на групи. Едни правиха ,,Вулкан”, други ,,Северен полюс”, ,,Станция на Марс”  и 
др. Нашата група се състоеше от петима души. Направихме проект за Космоса и Слънчевата систе-
ма. Беше приятно да работим заедно. Горди сме със създадените от нас проекти.

                                                                      

3D проекти
У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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 Левът е приет за българска парична единица 
малко след Освобождението на Княжество Бъл-
гария. На 4 юни 1880 г. е приет Закон за право-
то на резани монети в Княжеството, а на след-
ващата година са отсечени и първите монети. 
Този закон определя количеството злато, сребро 
и мед в различните монети и ограничава общо-
то парично предлагане до 15 млн. лева. По това 
време левът има стойност равна на тази на френ-
ския франк. 

Българската народна банка (БНБ), създаде-
на през 1879 г., успява да наложи употребата 
на лева на българска територия с помощта на 
специални закони за преустано-
вяване ползването на румънски, 
сръбски и руски монети. Първите 
монети на Княжество България са 
медните от 2, 5 и 10 стотинки, от-
сечени през 1881 г. в Бирмингам, 
Англия. Година по-късно в Русия 
са отсечени сребърни монети от 1 
и 2 лв. и златни - от 10, 20 и 100 
лв. Със Закона за БНБ от 1885 г. се 
засилват чисто емисионните функ-
ции на банката и първите българ-
ски банкноти, които са обменяеми 
в злато, са златните „орловки” /по 

името на автора Иван Орлов/ от 20 и 50 лв., кои-
то са отпечатани в Санкт Петербург. През 1951 г. 
се създава българският Монетен двор, а на след-
ващата година България за първи път сама отси-
ча монети. България за първи път сама отпечат-
ва банкноти през 30-те години на ХХ век. Това са 
отпечатаните в Държавната печатница в София 
банкноти от 5000 лв. и 20 лв.

Първата българска банкнота е с номинал от 
20 лева и е емитирана през 1885 г. Това се по-
твърждава от серийния й номер №000001:

А ето как са изглеждали някои от първите 
български банкноти:

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Българският "левъ"

Светла Караянева - учител по история и цивилизация
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На 18.05 2018 г. участниците в клуб „Му-
зикално студио” по проект „Твоят час” посе-
тиха Дом на културата „Борис Христов”. Там 
се провеждаха репетиции за предстоящите 
концерти.

Учениците с интерес изслушаха  първа част 
от концерт за пиано и оркестър №20 от Волфганг 
Амадеус Моцарт, със солист Борис Петков - въз-
питаник на НУМТИ "Добрин Петков" гр. Пловдив. 
С лекота и изящество бе изпълнена  и каденца-
та – част от концерта, в която солистът  показва 
своето майсторство при изпълнение на виртуоз-
ни  пасажи.

След това с интерес чухме и концерт за мал-
ко барабанче и оркестър със солист  Божана 
Юрганджиева - произведение, което бе част от 
програмата на концерта на АМТИИ - гр. Пловдив 
за вечерта. Сложните ритми и ефекти ни впечат-
лиха.

След направените снимки с  Ани Цончева – 
цигулка и Васил Сариев – фагот, които са част от 
филхармоничния оркестър, си тръгнахме  въоду-
шевени и впечатлени  от срещата ни с музикал-
ното инструментално изпълнителско изкуство.

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб „Музикално студио”

Нина Димитрова – ръководител на клуб
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Нина Търева – ръководител на клуба 

Клуб „Математичко“ завърши своята дейност 
за учебната 2017/2018 година с представителна 
изява на тема „Логически задачи от българския 
фолклор“.  Децата показаха на своите гости как, 
работейки в група, могат успешно да решават 
задачи. Учениците бяха разделени на три групи 
и трябваше да решат заедно три задачи от бъл-
гарския фолклор. За всеки верен отговор получа-
ваха елемент от геометрична фигура, съдържащ 
сричка . От всички елементи трябваше да обра-
зуват триъгълник, а със сричките да изпишат ду-
мите „Твоят час“. Присъстващите родители също 
се включиха в работата на групите.

В края на занятието децата получиха грамо-
ти, а гостите бурно ги аплодираха за работата им.

                                                      

Представителна изява
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1. I am beautiful, up in the sky.
I am magical, yet I cannot fly.
To people I bring luck, to some people, riches.
The boy at my end does whatever he wishes.
What am I?
2. You saw me where I could not be.
Yet, often you see me.   What am I?
3. Reaching stiffly for the sky, 
I bare my fingers when its cold.
In warmth I wear an emerald glove
 and in between I dress in gold.
What am I?
4. I am a way to say goodbye to your sweetheart. What am I?
5. I lose my head in the morning and regain back it at night.
 What am I?
6. Green but not a lizard, white without being snow, and bearded without being a man.
7. Which letter of the alphabet has the most water?
8. I do not speak, but there is no word I cannot make. What am I?
9. I am not alive but seem so, because I dance and breathe with no legs or lungs of my own. What am I?
10. I am rarely touched but often held, and if you are smart you'll use me well. What am I?

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Riddles and Brain Teasers 
for Kids

     10. Tongue

Answers:

  1. R
ainbow 

2. Reflection

3. Tr
ee

4.
 K

iss

5.
 P

illo
w

6. Leek

7. C

8. Alphabet

       9. Flame 

Стела Куртева - учител по английски език
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По дв ижният трото ар
   Децата в един малък град не можели да си играят, защото по улиците минавали много коли и 

автобуси.
Един ден Петьо се оплакал на баща си и на дядо си, че той и приятелите му няма къде да играят 

на „Народна топка“, защото топката често попадала под гумите на някое превозно средство. Дядо 
му казал:

- Ние с баща ти ще направим нещо по въпроса.
Умували няколко дни и  после започнали работа. Няколко седмици по-късно изобретението 

било готово. Измайсторили подвижен тротоар. Той бил досущ като всички други тротоари, само че 
под него имало гуми, които го движели, а върху него имало дръжка, която служела за волан.

Подвижният тротоар бил достатъчно дълъг и широк. Бил удобен и всички го използвали да се 
придвижват.

Благодарение на изобретяването на този тротоар са премахнати трамваите, тролеите и автомо-
билите. Все още има улици, но те служат на децата да играят на топка.

                                                               Стелиана Нешева – 3 б клас

Mротоарът, 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 7 минути и този, у когото останело накрая, той тряб-
вало 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 го е направила , а жената отвърнала, че вече е много стара. Лузи разбрала, че же-
ната я приканва 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. Пър-
во 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 неве-
роятното 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 автомо-
билите. Все още има улици, но те служат на децата да играят на топка.

Мария-Ана Спаски – 3 б клас
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За първокласниците от нашето училище де-
нят 3 май беше един от многото празнични дни 
през месец май. След научаването на буквите и 
цифрите дойде ред и библиотеката да стане част 
от техния живот. В този ден, на специално тър-
жество под надслов ,,Вече сме читатели”, гости 
им бяха Д`Артанян, Пипи Дългото чорапче, Чер-
вената шапчица, Котаракът в чизми и Робин Худ 
– все любими герои от приказките, които децата 
познават много добре. 

Ролите изпълняваха деца от 2 а клас, кои-
то с трепет очакваха този момент. И тъй като 
от всичко в тази възраст децата най-много ха-
ресват приказките, започнахме с ,,Приказка за 
думите”. Припомнихме си и за лъва, който не 

можел да пише. Смятах, че най-много ще ги за-
трудни съчиняването на текст по дадена илюс-
трация, но те и с това се справиха без проблем. 
Така стигнахме и до по-сериозния въпрос - за-
познаване с дейността на библиотеката и пра-
вилата за нейното ползване. В края на търже-
ството новите читатели получиха своята първа 
книжка с молба да я пазят чиста и да я върнат 
в определения срок. Разделиха се с ,,приказни-
те герои” с обещание още следващата учебна 
година да са най-редовните посетители на учи-
лищната библиотека.

Благодарим за участието на Влади, Ники, 
Иза, Теа и Сашко от 2 а клас и техните родители, 
за участието в тържеството!

Тържество ,,Вече сме читатели” 
в първи клас

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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                                              Елена Пенишева – библиотекар                     



16

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

С нарастването на популяр-
ността на аниме и манга сред 
младежите, сметнах, че е ред-
но да ви разкажа малко и за 
друг от най-култовите японски 
кино жанрове - Tokusatsu! Как-
во е Tokusatsu ли? Ами, гледали 
сте Power Rangers, нали? Общо 
взето това е :) Tokusatsu (или на-
кратко Toku) е японски термин за 
игрални филми и сериали, които 
използват огромно количество 
специални визуални и практи-
чески ефекти, често в сферата 
на ужасите и научната фантас-
тика. Някои причисляват и Kaiju 
филмите (тези с чудовища като 
Годзила, Гамера и т.н.) към Toku. 

За разлика от повечето си 
западни адаптации в Япония тези сериали и фил-
ми не се ограничават до детска аудитория и често 
имат по-сериозни сюжети. 

Сред големите майстори на жанра е Keita 
Amemiya - гениален дизайнер, отговорен за 
костюмите и чудовищата в "Choujinki Metalder" 
("Super Human Machine Metalder", адаптиран на 
Запад, като част от първи сезон на "VR Troopers"), 
"Kamen Rider Black" и "Black RX" (възхвалявани 
като едни от най-добрите сезони на поредица-
та) и много други. На феновете на видео-игрите 
също сигурно ще е познат - работил е над загла-
вия като "Hagane: The Final Conflict", "Shin Megami 
Tensei IV" и поредицата "Onimusha".

Amemiya обаче е и талантлив режисьор. 
Първият ми сблъсък с филмите му беше дуоло-
гията "Zeiram", любима поредица и до днес. 
"Mechanical Violator Hakaider" от 1995 г. обаче оп-
ределено също не е за изпускане.

Главно действащо лице във филма, разбира-
емо е Hakaider - злодеят от поредицата "Android 
Kikaider" на Shotaro Ishinomori (един от бащите на 
Toku жанра, създал още Super Sentai и Kamen Rider), 
представен тук като анти-герой. Hakaider се събуж-
да след дълъг престой в таен затвор, без спомени 
за това кой е и каква е целта му, подтикван от жаж-
да за унищожение. След бягството си, той попада в 
Jesus Town (бивш Йерусалим) - пост-апокалиптичен 

град, в който хората са контроли-
рани от привидно набожния Gurjev 
и андроидът Mikhail, начело на ар-
мията му. Hakaider се сблъсква с 
група бунтовници, борещи се сре-
щу управлението на Gurjev, сред 
които и красивата Kaoru. За разли-
ка от другарите и Hakaider усеща 
искреността в нейните намерения, 
а и тя самата усеща странна връзка 
с него. Заедно, те ще се изправят 
срещу Gurjev и Mikhail, за да изба-
вят Jesus Town от така наречената 
им "справедливост".

Обичайно за Toku филмите, 
това, което прави впечатление, 
е дизайнът на продукцията, а не 
историята (макар тя да е доста-
тъчно разбираема). За своите 77 

минути "Mechanical Violator Hakaider" не спира 
действието нито за миг - гонитби с мотоциклети, 
престрелки и ръкопашен бой, на фона на изпипа-
ни дизайни на бази и западнали градове. Типич-
но за Amemiya, има и великолепна stop-motion 
битка (използваща макети и технологията "кадър 
по кадър"), също както в "Zeiram" и "Kamen Rider 
ZO". Музиката (или липсата на такава, както е при 
сблъсъка между Hakaider и Mikhail) допълва ат-
мосферата съвършено във всеки един момент. 

Филмът пожънва достатъчен успех, за да 
бъде пуснат и на запад (първоначално под името 
"Roboman Hakaider") и да получи продължение 
под формата на игра за Sega Saturn (за съжаление 
излизала само в Япония), действието в която се 
развива 10 години по-късно.

"Mechanical Violator Hakaider" е класика! Привид-
но може да създаде впечатление за нискобюджетно 
плагиатство от Терминатор (черен андроид с пушка и 
мотоциклет) и историята му може да ви остави да се 
чудите на някои неща. Героите обаче са добре харак-
теризирани, а екшънът, дизайните и практическите 
ефекти радват окото във всеки един момент. Ако си 
търсите някой по-неизвестен научно-фантастичен 
екшън, предпочитате практически ефекти пред CGI 
мелетата в днешните кино-хитове или сте почита-
тели на Toku жанра, "Mechanical Violator Hakaider" е 
филм, който определено си заслужава да се види!

Японски роботи на мотори се дуелират  
в ,,За бъдещето на човечеството”

 Здравко Генов - 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.

Честитим 

рождените дни на всички,  

родени през тази седмица, 

  с пожелание за здраве 

и успехи! 


