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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Виктория Стойнова
с награда на РУО-Пловдив
По случай деня на славянската писменост и българската просвета и култура г-жа Виктория Стойнова, учител в начален етап
на образованието, получи една от годишните награди на РУО –
Пловдив.
Госпожа Стойнова има дългогодишен стаж като учител в
ОУ „Алеко Константинов“. Тя работи всеотдайно и умее да мотивира своите ученици за постигане на отлични резултати. Като
специалист, който непрекъснато повишава своята квалификация, тя следи новостите в сферата на образованието и ги прилага ефективно в работата с учениците си. Има I ПКС и е главен
учител в училището.
Госпожа Стойнова е разработила собствена система, свързана с подпомагане развитието на комуникативно-речевите умения на учениците. Тя я използва активно в своята работа и резултатите показват, че приложението ѝ дава отлични резултати. В
момента се издава втората книжка „Вълшебство от думи“, чийто
автор е г-жа Стойнова.

Същата участва в IV регионална конференция
на началните учители от област Пловдив – „Училището - място за деца“ с презентация на тема
„Вълшебство от думи“. Разработената тема беше
обект на голям интерес от присъстващите начални учители и беше оценена много високо от тях.
Г-жа Стойнова е от осемте учители в нашето
училище, които реализират проекта –иновативно училище. Включва се активно в обученията и
събитията, организирани по този проект, споделя
свои идеи и иновативни практики, които прилага в работата си. По време на осъществения мониторинг, по повод статута на училището ни като
иновативно, едно от посещенията на комисията
от МОН бе в класа на г-жа Стойнова. Високо се
оцениха приложените от нея методи и постиженията на учениците й.
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Един от нейните ученици се класира на областния кръг на състезанието „Знам и мога“, а
друг беше класиран на 3 място в областния кръг
на състезанието „Св. Иван Рилски“. Петима от
учениците ѝ достигнаха до финалния кръг на националното състезание, организирано от СБНУ.
Г-жа Стойнова активно участва в работата на
методичното обединение - дълги години беше
негов председател. Тази година отново е базов

учител на ПУ. Винаги готова да подпомогне дейността на своите колеги, тя е наставник на млади
колеги в училището. Отговорно и компетентно
изпълнява поставените й от училищното ръководство задачи.
Виктория Стойнова е един достоен български учител, който с любов и отговорност обучава
своите ученици и им дава възможност смело да
вървят напред и да градят бъдещото си.
Нина Търева – старши учител

Ваканция, ура!
На 04.06. в двора на училището се проведе тържество, с което се отбеляза краят на
учебните занятия за учениците от начален
етап. Програмата включваше стихчета и песни, изпълнени от деца от втори, трети и четвърти клас. След това четвъртокласниците
благодариха от сърце на своите класни ръководители и на учителите, които са били до
тях през тези години, и в знак на уважение им
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подариха приз "Най-любим учител". В края
на тържеството бяха отличени и наградени с
книга и грамота всичките тридесет ученици,
които са получили максимален брой точки
на финалното състезание на СБНУ. След края
на програмата учениците влязоха в класните
стаи, където получиха своите удостоверения.
Така с много усмивки и добро настроение
премина тази празник.

Величка Филева – начален учител
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Сребърни медали завоюваха
момчетата ни в Добрич
От 31.05.18 г. до 03.06.18 г. в град Добрич се дали, а вратарят ни - Мартин Пангелов, беше оппроведоха финалите на Ученическите игри по ределен за най-добър вратар на турнира.
хандбал за 5-7 клас. Отборът на училището ни
Гордеем се с вас, момчета! Благодарим за разае престижното второ място и сребърните ме- достта, която ни доставихте!

Людмила Калофоридова, Галина Минева – учители по ФВС
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„Спортът - по-доброто място
децата да пораснат”
Учениците от 4 клас посетиха мероприятието, организирано от МВР и РУО, „Спортът – подоброто място децата да пораснат”.
Учениците се представиха отлично. Получиха купа, медали и награди. Участваха в щафетни игри и демонстрации с кучета и пожарна кола. Накрая поиграха и се завърнаха горди
в училище.

М. Найденова, Й. Иванова – учители 4 клас
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Роботи раздават дипломи
на първолаци
Роботи, създадени от първокласниците в
пловдивското ОУ „Алеко Константинов“, раздаваха дипломи на успешно завършилите обучение по пилотния проект „Роботи и буквари – на
първолака другари”. Такова систематично обучение на целия випуск от първи клас се осъществява за първи път в България. Финансирането е
по проект „Твоят час”.
Пред родители и гости малките ученици демонстрираха невероятни умения и способности,
които са придобили след едногодишното обучение – управляваха роботи – електрически автомобили и подреждаха куба на Рубик. Особен
интерес предизвика футболният мач на двата
отбора роботи.
„Занятията направиха децата умни, сръчни, креативни и упорити при разрешаването на
различни трудности”, похвали ученолюбивите
малчугани ръководителят Александър Чобанов.
Научиха се да конструират в екип електро-механични конструкции и електронни роботи по
зададени на таблети графични инструкции. Създадените модели говорят, изпълняват команди
и нареждат разбъркан куб Рубик.
Eкип на вестника
По материали от www.mon.bg
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Поздравителен адрес от Президента
на Р България Румен Радев по случай завършване
на 1. ниво на курса по „Обучителна роботика“
с първокласниците от ОУ „Алеко Константинов“ Пловдив
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Областно математическо състезание
,,Обичам математиката”
В края на месец март СОУ „Св. св. Кирил и Методий “- гр. Пловдив и УН „Св. св. Кирил и Методий - 2001“ проведоха Областния кръг на математическото състезание „Обичам математиката“ за
ученици от 4, 5, 6, 7 клас.
Цели: 1. Да се стимулира интересът и мотивацията към изучаване на математиката на учениците от 4, 5, 6 и 7 клас.
2. Да се предостави възможност на четвъртокласниците и седмокласниците, желаещи да
проверят знанията и уменията си за външното
оценяване и НВО по математика.
3. Да се предоставят възможности за изява на
математическите способности на учениците и други.
Състезанието включваше решаване на 20 задачи, съобразени с учебната програма по математика и ДОИ за съответните класове.
Никола Костурски от 4б клас показа отлични знания по предмета и завоюва престижното
ІІ място. За труда си беше награден с грамота и
книга.

Поздравления, Никола!

Никола Костурски, 4 б клас

Мариана Найденова – класен ръководител на 4б клас

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Изработка на изделие – представителна
изява на клуб Арт ателие
На 04.06.2018 г. участниците в клуб Арт
Споделиха, че плетенето ги е заинтригувало
ателие имаха представителна изява на тема и смятат да създадат и други свои модели, как,,Видове плетива”. Показаха модели плетива, то и да усъвършенстват техниката на плетене.
изработени с различни материали и пособия:
шапки, шалове, колиета, ключодържатели и
други дребни подаръци.

Таня Невлева – ръководител на клуб
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Конец урокам, лето ждёт,
Пришла его пора.
С каникулами всех
Поздравлю я с утра.
Желаю дней весёлых,
С друзьями приключений,
Мест новых, незнакомых,
И радостных мгновений.

Желаю я каникулы
Счастливо проводить,
Желаю на три месяца
Про школу всем забыть.
Каникулы летние обожаем все мы,
Три месяца счастья, солнца, любви.
Всех вас поздравляю сегодня - УРА!
Жаркое лето ждёт нас, друзья.
Пусть ваши исполнятся летом мечты,
Теперь в сентябре лишь увидимся мы.

Васка Гуджева – учител по руски език
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Тв ор че ство - ПИГ 2 к лас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Библиотеката награди
най-активните си читатели
„Книгата е мой приятел”-това твърдят една
немалка част от учениците в начален курс, а и не
само те. Затова и така искрено греят усмихнатите
лица на децата с грамоти за активна читателска и
дарителска дейност. Всяка година ръководството и библиотеката на нашето училище връчват
такива грамоти на най-ревностните читатели.
Желаем им здраве, весело лято и следващата година пак да са част от списъка на най-четящите деца.

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

Игри за родните компютри
Преди няколко броя споменахме как, когато
децата на запад са се радвали на Super Nintendo
и Sega Genesis, тук още се подвизаваха клонинги на популярните конзоли – било то под името
„Терминатор”, „Рамбо” или някой друг екшън герой. Преди да навлязат конзолите обаче, много
деца, включително и аз, се радваха на игри на
прословутия български компютър „Правец-8”
(или на 16-битовият му братовчед, ако са имали
късмет).
Малко техническа история
Първият български компютър е "Витоша",
разработен още в края на 1961 г., и е въведен
в експлоатация в началото на 1962 г. В края на
70-те години по цял свят започват да се развиват
информационните технологии и необходимият
за тях хардуер и софтуер. Началото на разработването на български персонални компютри започва през 1979 г. с появата на ИМКО-1 (Индивидуален Микро Компютър).
Той е разработен от Института по техническа
кибернетика и роботика към БАН само в 3 броя.
ИМКО-1 е разработен по модел на Apple II, но не
разполага с флопидисково устройство, тъй като
по това време в България подобни не се произвеждат, а работи с магнетофонна лента. През

1982 г. неговият наследник ИМКО-2 е внедрен в
завода в град Правец. Там машината е преименувана на „Правец 82" и става основа за навлезлите по-късно 8-битови български персонални
компютри, произвеждани серийно.
През 1985 г. са произведени 15 000 компютъра "Правец 8М" с нов дизайн. През същата година са произведени и първите 500 броя "Правец
16". След това тези машини бързо навлизат в заводите, институциите и... училищата. Всъщност
именно часовете по информатика в началните
класове са мястото, където за пръв път много
момчета и момичета се сблъскват с тези невероятни интерактивни картини на монохромния
екран. Наричат ги "игри" и за някои това е любов
за цял живот.
„Правец" и геймингът
Bъзмoжнocттa дa стартираш игpa e зaлoжeнa
oщe в пъpвия "Πpaвeц 82". Oт нeгo, тa чaĸ дo ĸpaя
нa 80-тe, cиcтeмнитe изиcĸвaния нa бългapcĸитe
ĸoмпютъpни игpи cи ocтaвaт идентични: 8-битoв „Πpaвeц" (бeз знaчeниe oт мoдeлa - може да
е 82, 8C, 8M, 8Д и дp.), пoнe 48 КВ RAM памет,
ĸaceтoфoн или 5,25-инчoвo флoпи. Все пак, "Правец" 8M има втори процесор Z80A и поддържа
както DOS, така и CP/M. Най-развит си остава
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"Правец" 8С, който се произвежда между 1990 г.
и 1994 г. и е с подобрен дизайн на дъното и
128КВ RAM.
Отнaчaлo игpитe ce зaпиcвaт нa ĸaceти и ce
зapeждaт oт вĸлючeн ĸъм ĸoмпютъpa ĸaceтoфoн.
5,25-инчoвитe диcĸeти cтaвaт пoпyляpни
oĸoлo cpeдaтa нa 80-тe, a cлeд излизaнeтo нa
пpoeĸтиpaния ĸaтo дoмaшeн игpoви цeнтъp
"Πpaвeц 8Д" ĸaceтoфoннитe игpи ca пpoдaвaни ocнoвнo зa нeгo. Caмитe ĸaceти и диcĸeти
ca пpoизвeждaни в Зaвoдa зa инфopмaциoнни
нocитeли в Πaзapджиĸ.
Независимо от модела компютър, срещу вас
стои една доста грозновата и тромава машина.
Както много други продукти от онова време,
елегантният дизайн не е присъщ. Бутоните на
клавиатурата са огромни и груби, а екранът загрява болезнено бавно.
За разлика от гейминга в Щатите, където почти веднага възникват и съпровождащи машините и игрите аксесоари, у нас пo-гoлямaтa чacт oт
игpитe ce yпpaвлявaт caмo чpeз ĸлaвиaтypaтa.
Въпреки че „Правец" 8C има съвместим порт и
в игpи ĸaтo „Лyнeн пaтpyл" и „Haшecтвиe" имa
възмoжнocт зa yпoтpeбa нa външен джoйcтик, тe
ниĸoгa нe пpидoбивaт пoпyляpнocт.
Кои бяха игрите
На българските компютри вървят всички

игри за Apple II, което позволява първия етап
на разпространение на чуждестранни заглавия.
Практиката не е ограничена само у нас; в Съветския съюз по същото време се ползва 8-битовият
"Агат", който също е базиран на архитектурата на
Apple II. От Москва у нас прескача и създаденият
през 1984 г. „Тетрис", а Алексей Пажитнов програмира първата версия на класическата игра на
компютър "Електроника" 60.
Тук се разработват предимно копия на американски игри с побългарени имена. Така се раждат
популярни за времето си зaглaвия като „Лyнeн
пaтpyл", „Mopcĸa битĸa", „Πyлcap", „Щастливецът” и, paзбиpa ce, „Kapaтeĸa". Πoвeчeтo игpи oт
тoзи вид имaт аркаден геймплей с минимални
cюжeти. Акцентира се върху едно или няколко
действия, които съставят основата на геймплея
- yнищoжaване на вpaжески кораби, пилотиране
на самолет, шофиране, схватки и др.
В края на 80-те и началото на 90-те години,
както и всички други сфери, геймингът у нас също
претърпява промени. Започват да навлизат първите западни конзоли, като някои от тях са оригинални, а други отново са клонинги. Появяват
се и игралните зали, където първи стъпки в света на игрите правят въоръжените с шепа монети
хлапета, залепени пред игралния автомат заради “Street Fighter II” или “Cadillacs & Dinosaurs”.

Здравко Генов - учител по английски език
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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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