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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Приключи още една
успешна година
2017-2018
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Здравка Павлова

Марияна Найденова

Първо място на състезанието
„Иван Рилски“ за Андреа Филипова
На 31.05.2018 г. в сградата на Областна управа,
Пловдив се проведе награждаването на участниците в състезанието „Иван
Рилски“ през тази учебна
година.
Ученичката от 3 в клас
на нашето училище Андреа Филипова се класира
на първо място сред третокласниците, участвали в
състезанието.

Браво, Андреа!

Гергана Стоицова – класен ръководител 3 в клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб "Музикално студио"
Представителната изява на клуб „МузиБлагодаря на тези талантливи деца за
кално студио”, част от европейския проект усърдието, с което работиха през учебната
„Твоят час” се състоя на 04.06.2018 година.
година, и им желая искрено много успехи
Пред приятели, гости и родители учени- занапред в света на музикалното изкуство.
ците изнесоха концерт, на който с много настроение прозвучаха изучени песни, пиеси
на пиано, а учениците, които изучаваха през
тази учебна година инструмента блок флейта, изпълниха с акомпанимент и популярни
мелодии.

Нина Димитрова – ръководител на клуба
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Представителна изява за
закриване на проекта ,,Твоя час”секция ,,Баскетбол”
На 13.06.2018 г. се проведе занимание за закриване на проекта
с открит урок пред родителите. Демонстрираха умения, придобити през годината /спиране, обръщане, ловене и подаване, стрелба в
коша/ и учебна игра, с приложение на техническите елементи и правилата от играта.
Учениците и родителите са удовлетворени от свършената работа
в секцията през учебната година.
Пожелахме си хубаво и весело лято.

Людмила Калофоридова – учител по ФВС
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Popular games
for children
Musical Chairs

Musical chairs is a game of elimination involving
players, chairs, and music, with one fewer chair
than the number of players. Chairs are arranged
in a circle, facing outward. One player has to be in
charge of the music. When the music starts, the
players walk around the chairs. When the music
stops, players sit down in the nearest chair as soon
as they can. The one player who does not have a
chair is out. One of the chairs is then removed, and
the game continues in this manner. The player that
sits in the final chair is the winner. You can play this
game inside, but it can also be played outside with
outdoor furniture and a portable music player.

In The Pond-Out The Pond

Draw a circle. Children can stand on this. One of
the kids should call out either "In the pond" or "Out
the pond". When the kid says, "In the pond", all the
others should jump inside the circle and vice versa.
The one who doesn't follow the prompt will be out
of the game.

Sharks and Fishies

Red Light, Green Light

One kid is the traffic light. The other kids line up
about 15 feet away. The traffic light turns her back
on the rest of the players and says “green light” —
which means everyone can move toward her. Then
she says “red light” and turns around to face the
other players; anyone who is still moving is out. The
first player to tag her wins and gets to be the traffic
light for the next game.

This game is simple and gets kids moving, which
is important. Spread a few beach towels out on
the ground to make safe zones for the fishies. One
child is the shark, the other kids are fish. The fish
all start in a den (standing on a towel). But when
the shark calls out, “Fishie, fishie, cross my ocean!”
all the fish have to make it to another den without
getting tagged. If you’re tagged you’re a shark too.
The game’s over when there are no fish left.

Ангелина Велева, учител по английски език
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М АТЕМ АТИК А, УРА!

Мисли и отговори

Красимир получил сутринта определена
сума пари. Първо той си купил закуска за 70 ст.
и тетрадка за 2 лв. и 10 ст. Половината от останалите пари дал на брат си, а когато срещнал
Стефан, му услужил с 80 ст. В края на деня Краси има 1 лв. 20 ст. Колко пари е получил Красимир сутринта?
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Отговор:

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

Творчество - ПИГ 2 клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Съобщение
През
лятната ваканция
библиотеката
ще бъде затворена
от 23 юли
до 15 август.
Елена Пенишева – библиотекар
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Нови книги в библиотеката
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Ш А Х М АТ

Задача 13:
Черни на ход печелят.
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Отговор:
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Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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РЕФЕРЕНДУМ

Скъпи читатели на вестник ,,Алеко-online”,
Желаем Ви прекрасно лято,
изпълнено с пълноценна почивка, много настроение,
откриване на нови приятели и кътчета от красивата ни страна!
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Конкурс „Българийо, за тебе те умряха"
Фондация „Буквите" и военноисторически форум „Историята" (istoriata.net) обявяват
конкурс за разказ на военноисторическа тема под надслов „Българийо, за тебе те умряха".
Конкурсът ще се проведе от 2 юни 2018 г до 31 август 2018 г.
Разделите са два: поезия и проза, като всеки автор има право на участие с до три произведения в раздел.
Произведенията изпращайте на адрес: istoriata@bukvite.bg

Награди:
Журито ще определи по 10 произведения от всеки раздел, които ще бъдат издадени
на хартиен носител. Премиерата му ще бъде на 27.09.2018 г.

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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