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Във връзка с инициативите, посветени на „Пловдив – Евро-
пейска столица на културата, в Народно читалище „Алеко Кон-
стантинов” се проведе конкурс за написване на есе, разказ, сти-
хотворение за ученици в различни възрастови групи. 

Роза Зафирова – учител по български език и литература

В конкурса учениците от петите класове се представиха достойно. Бяха отличени творбите на 
Ивайла Найденова от 5а клас  на първо място. Тя написа съчинение в акростих, а Христина Боя-
джиева, която представи и стихотворение, и съчинение и се класира на трето място. Творбите бяха 
оценявани от жури, в което участваха пловдивски писатели, поети и преподаватели.

На 1-ви ноември се състоя тържественото награждаване на класиралите се. Грамоти получиха 
всички участници: Дара и Демира от 5а; Ирен, Селин, Лазар, Деа и Радослав от 5 б; Александра 
Костадинова от 5 в. Класиралите се на първите три места прочетоха своите творби пред публика от 
града и в присъствието на пловдивски писатели и поети като: Елена  Диварова, Иван Вълев, Любка 
Славова, Мария Николова, Клариела Конова, Петър Краевски, Рамела Бохосян.

Предлагам ви да прочетете наградените творби на вашите съученици.
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ДНЕС ЗА БУКВИТЕ
До днес хората си говорят с изречения, съставени от думи, а дали съществуват в света думи без букви?
Не мога да си представя такъв живот.
Единствено и само буквите ни позволяват да бъдем грамотни.
Слово без букви няма.

За всички народи е необходимо да има азбука.
А нашата българска азбука е

Богата, защото има цели 30 букви.
Уникална е била и глаголицата, първата българска Азбука, създадена от светите братя
Кирил и Методий.
Винаги ще съществува  
И никога няма да бъде забравена.
Трябва да сме горди, че познаваме буквите, че можем да пишем, да четем и да творим.
Едни достойни българи, ние пазим своята история и писменост.
                                                                                        Ивайла Найденова, 5 а клас

За буквите
Хей, буквички игриви,
малки, сладки, търпеливи.
Подскажете ми сега, как
да стигна от А до Я.

Търпеливо чакайте
да ви подредя, в
думички да ви наредя.

Всяка чака своя ред,
в дума коя по-напред.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
И така ще образуват словоред.
                     Христина Бояджиева, 5 а клас
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Нашата азбука е създадена в далечната 855 г. 
Сътворена от светите братя Кирил и Методий. 
Двамата братя създали така наречената ГЛАГО-
ЛИЦА. Тя е много по-трудна от КИРИЛИЦАТА. 

  Те я създават, защото без нея всички ние - 
българите, нямаше да имаме писменост, щяхме 
да бъдем неграмотни.

Сега колкото са по-далеч българите от роди-

ната си, толкова по-силно искат да знаят за ис-
торията на България, като започнем от първия 
период на човечеството (праистория) до съвре-
менна България.

Минали са повече от 1000 г. от смъртта на 
братята Кирил (Константин) и Методий, но тяхно-
то дело остава. Трябва да сме им БЛАГОДАРНИ! 
Христина Бояджиева, 5 а клас     

Нашата  азбука

Ние, учениците от 2 б клас  направихме дърво на 
приятелството. На него вместо листа се срещат нашите 
ръце, протегнати за приятелски поздрав.

За нас приятелството е една от най-големите цен-
ности в живота.  Ние сме по-силни, когато сме задруж-
ни, по-лесно преодоляваме трудностите и дните ни в 
училище са забавни и радостни. Подкрепата на прия-
телите ни дава увереност, че можем да постигнем меч-
тите си. Както се пее в любимата песен на децата от 2 б  
клас: „Приятелство, обичано приятелство, на тебе всич-
ко се дължи...” Затова ние пазим своето приятелство и  
ще се радваме нашето дърво на приятелите да расте и 
цъфти през всички години, които ще бъдем заедно!

  Никол Николова, Дамян Йондров  2 б клас
                         

Дърво на приятелството
У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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Учениците от 3 клас изготвиха проекти по 
Човекът и обществото на тема „Описвам при-
роден обект по карта”. В проектите са включени 
разнообразни обекти: равнина, низина, поле, 
планина. Всяка форма от земната повърхност е 
описана подробно с помощта на последовател-
ни стъпки. Освен изчерпателното описание, уче-
ниците са използвали и подходящи илюстрации 
и снимков материал.

Описваме природни обекти 
по карта

 Класни ръководители - 3 клас
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Нина Търева – кл. ръководител 4б клас

Темата за околната среда е особено актуал-
на в наши дни. Много важно е у децата още от 
ранна възраст да се формират знания,  умения и 
навици за опазването на природната среда.

В учебния предмет „Човекът и природата“  
за изучаване са предвидени теми, свързани с 
опазването чистотата на почвата, въздуха и во-
дата. Учениците от 4б клас работиха в екипи от 
по 5 човека по  темата „Замърсяване и пречист-

ване на водите“. 
Целта беше да изготвят постери, чрез които 

да представят своите идеи, за това как може да 
се пречиства водата, използвана в промишлени-
те предприятия и в бита и тази, която е замър-
сена от нефт и нефтопродукти. В края на часа 
учениците  показаха  груповите си проекти и  
споделиха виждането си за опазването чистота-
та на водите.                                                

Екипна работа  
в час по „Човекът и природата“

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

7 декември 1941 г. Нападението 
над Пърл Харбър 

В ранната зора на 7 декември, 1941 годи-
на, тихоокеанският военноморски флот на САЩ 
претърпява един от най-тежките удари в исто-
рията си - атаката над базата в Пърл Харбър.

Япония изненадва американците и сякаш от 
нищото атакува с над 350 самолета, без предва-
рително да е обявила война.           

Загубите за военноморските сили на САЩ са 
огромни, а точката е повратна в развоя на Вто-
рата световна война, тъй като именно на след-
ващия ден американците се включват с пълни 
сили в конфликта.

Самото начало на атаката над "Перленото 
пристанище" е рано сутринта. Повечето амери-
кански моряци все още спят

"Въздушна атака срещу Пърл Харбър! Това 
не е учение!" – това съобщение пристига във 
Вашингтон в 13,57 часа местно време на 7 де-
кември 1941 година. Съобщението обаче е без-
възвратно закъсняло. От повече от 20 минути 
японски бомбардировачи обстрелват бойните 
кораби, кръстосвачите и миноносците на аме-
риканския Тихоокеански флот в Хавай. Всички 
неразрушени плавателни съдове стават мише-
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Зорка Христова – начален учител, по материали от интернет

на на втората вълна бомбар-
дировки, при която са атакува-
ни бойните кораби "Аризона", 
Калифорния", Оклахома" и 
"Западна Вирджиния". При 
тази атака изгарят и 350 аме-
рикански самолета. Казват, че 
американският президент Руз-
велт ударил с юмрук по маса-
та, когато научил новината и 
казал: "За Бога! Да разрушат 
американски самолети и то на 
земята!"

Най-жестока е съдбата 
на екипажа на американския 
боен кораб "Аризона". В 8,06 ч.  
местно време 800-килогра-
мова японска бомба пробива 
палубата на кораба и избухва 
в склада с боеприпаси. "Ари-
зона" се превръща в масов 
гроб за почти целия екипаж от  
1200 души. Само 200 души 
оцеляват. Корабът потъва почти изцяло само за десет минути и продължава да гори в продълже-
ние на два дни. 

През 1961 година на това място е издигнат мемориал, който всяка година се посещава от 1,5 
милиона души годишно.

В този трагичен декем-
врийски ден на 1941 година 
Джордж Буш е бил само на 
17 години. Половин година 
по-късно се записва добро-
волец и става най-младият 
пилот във ВВС на Америка. 
Две години по-късно япо-
нците свалят самолета му 
над Тихия океан. Американ-
ска подводница го спасява. 
"Пърл Харбър стана част от 
моя живот", каза Буш 50 го-
дини след нападението на 
японците. И до днес Пърл 
Харбър е травматичен спо-
мен за цялата американ-
ска нация, чийто трагизъм 
е сравним само с тази на 
терористичните атаки от  
11 септември 2001 година. 
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Учениците от клуб Екология от 4 в клас участ-
ваха в инициатива Научна лаборатория на Байер 
България, която се проведе в Аграрен универси-
тет Пловдив.

Пред тях бяха демонстрирани забавни екс-
перименти от света на химията и биологията. 
Целта на инициативата бе да доближи децата 
до науката и да предизвика желание за учене и 
изследване на природата чрез забавен, приятен, 
ангажиращ и запомнящ се начин. Експерименти-
те, които бяха демонстрирани пред участниците 
от клуба „Пътуващи цветове“, „Преспапие“, „По-
върхностно напрежение“ и др. бяха придружени 
от подробни обяснения от страна на демонстра-
торите.

Инициативата бе посрещната от учениците 
с изключителен интерес и желание за участие в 
опитите.

 

Клуб Екология
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Гергана Стоицова – ръководител на клуб Екология
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Ива прочете една книга за три дни. Първият ден прочете 15 страни-
ци, а втория – с 10 страници повече, отколкото през първия. Прочетени-
те страници през третия ден се оказаха два пъти по-малко от прочете-
ните през първия и втория ден заедно.

а/ Колко страници е прочела Ива втория ден?
б/ Колко страници е прочела Ива третия ден?
в/ Колко листа има книгата?
На 7 от страниците на тази книжка има нарисувана по една фигура: 

или триъгълник, или квадрат. Броят на страните на всички нарисувани 
фигури е 25.

Колко са нарисуваните квадрати?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

                                                                      Елена Петкова – начален учител

Мисли и решавай

Никола Александров, 2 в клас Никол Добрева, 2 в клас
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Анабел Караиланска, 2 в клас Калин Димитров, Мира Граматикова, 2 в клас

Атанас Куманов, 2 в клас Красимир Цапрев, 2 в клас
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Имя Екатерина пришло 
в русский язык из греческо-
го языка и означает «чистая, 
непорочная». Во многих за-
падноевропейских языках па-
раллельно существует два фо-
нетических варианта имени: 

Катерина (Кэтрин, Катари-
на) и Каталина (Кэтлин, Кат-
лин, Кейтлин).

В настоящее время появил-
ся вариант имени Екатерина – 
Каталия, который набирает по-
пулярность и может считаться 
как самостоятельным именем, 
так и ласковым обращением 
к обладательницам имён Ека-
терина, Каталина, Катерина и 
их вариаций. Аналогом имени 
Екатерина в Грузии стало имя 
Кетеван. В США в 1965 году 
Катя стало одним из самых по-
пулярных имён у американских девушек.

История имени
Имя Екатерина на Руси до середины XVII века относилось к редким именам. В переписи Мо-

сквы 1638 года упоминаются 441 женщина. Из 12 носительниц имени большинство были ино-
странки. Популяризации имени способствовал царь Алексей Михайлович, назвавший именем 
Екатерина свою дочь, родившуюся в 1658 году. 

Незадолго до рождения царю якобы явилась во сне святая Екатерина Александрийская с ве-
стью о рождении дочери; в честь этого события государь повелел основать монастырь на месте 
своего вещего сна. 

Таким образом, имя вошло в царский именник, что не могло не отразиться на его популярно-
сти. В то же время на росте симпатий к имени в России сказывалась и его очень высокая распро-
странённость в Западной Европе в XVII веке. 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Екатерина 
Значение имени

Екатерина Попова, 7 г клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Първа среща на клуб 
"Приятели на книгата" 

за 2018-19 учебна година

Яна Фратева - 6 б клас, Яна Панова - 6 б клас, Александра Костадинова - 5 б клас, Иванка Раева -  
7 клас, Ставрула Мелатиаду - 7 д клас, Дарина Гимишева, 7 а клас

Документална проза   
Индже войвода, Конст. Петканов
Освобождението на Пловдив 16 ян. 1878
Тракийското съкровище от Рогозен, Богдан Николов
Спомени за княжеското време, Добри Ганчев
100 г. Проглед, 1892-1992, Сборник, Ал. Маринов, А. Чакъров
140 г. Стою Шишков, Хр. Гиневски, Ал. Маринов
Първият летописец на Чепеларе - Свещеник Марин Караджов и неговото възрожденско дело, 

Н.Петрова, Ал.Маринов

Нови книги в библиотеката
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Челеларски будители,Спомени за В.Дечев, д-р Г. Чичовски, Д.Пенчев
Паметниците на Кап.Петко войвода, П.Чакалова-Генева
Спомени и памет за Каракирковия род- родът на Кап. Петко войвода, П.Чакалова-Генева
Анонимни жития, Йордан Велчев
Древните цивилизации-загадки, находки, хипотези, Ст. Никитов
Така казват хората, О.Кръстева
Български празници и традиции, М. Проданова
Църквата в село Добърско, Б. Димитров
Рембранд, А. Мейсън
Микеланджело, Ш. Конъли
501 места, които трябва да посетите, Джакъм и Дейвид Браун
Етнографски сборник ,,Етър”, Симеон Недков
Бачковски манастир, Славчо Кисьов
Атон-легенда жива, Б. Милев-Огин, М.Берберов
Балканският човек, Й. Велчев т.1,2,3 том

NASA наскоро обяви, че Кралят на Чудовища-
та – Годзила, ще получи свое собствено съзвез-
дие.

Японската кино-икона дава името си на съз-
вездие с гама-лъчи, тъй като учените сметнали, 
че им напомня за атомния дъх на любимото на 
много хора чудовище. Това не е единственото 
съзвездие с името на поп-културен образ – тази 
чест е отдадена също на Невероятния Хълк, ко-
раба “Ентърпрайз” от “Star Trek” и TARDIS от бри-
танската поредица “Dr. Who”. Междувременно, в 
Япония пък, почитателите на гигантското чудови-
ще могат да се явят на изпит по Годзилознание. 
Като част от честванията по повод предстоящата 
65-та годишнина на поредицата, феновете ще 
могат да тестват знанията си на платен изпит за 
Годзила експерти, който ще се проведе в Токио и 
Осака на 10-ти март 2019 г. Изпитът ще е разде-
лен на две нива – за начинаeщи, което включва 
оригиналния филм от 1954 г. и най-новия - “Shin 
Godzilla” от 2016 г. Нивото за експерти обаче съ-

държа въпроси от всички 29 японски филма от 
поредицата. Успешно преминалите изпита полу-
чават почетен сертификат, който със сигурност 
би накарал автобиографията ви да изпъкне, ма-
кар по необичаен начин.

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

NASA кръщават съзвездие на Годзила

Здравко Генов – учител по английски език

Елена Пенишева – библиотекар
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Някога правили ли сте номер на приятел или 
пък той на вас? Независимо дали е първи април 
или не, номерата могат да бъдат забавни. Тук 
разбира се говорим за приятелски и леки номе-
ра, като да зададеш странен въпрос чийто отго-
вор е смешен. Например „Как се коси сено?“. Тук 
всеки ще започне да се чуди или пък ще каже 
логичните отговори като косачка и ръчно, дока-
то накрая вие просто не кажете, че сеното не се 
коси, защото това е вече окосена трева. И тогава 
всички се смеят! Или пък можете да размените 
захарта в захарницата със сол. Това също не е 
толкова опасно! Ето за такива номера говорим –  
те са интересни и развеселяват всички, незави-
симо от деня, времето или настроението. Сега 
отново ще ви предложим една такава весела 
закачка, която можете да приложите на всеки с 
чувство за хумор. За да е тя обаче по-интересна 
и още по-смешна ще изисква и няколко мате-
риала, които всеки има вкъщи! Готови ли сте да 
изиграете един номер и да се забавлявате заед-
но! Той е подходящ за всеки повод – гости, вечер 
със семейството, дори и парти или рожден ден!

За него ще ви трябват:
тясно шишенце от 500 мл вода или пък сок 

(ако пък имате колба от химически комплект ще 
е идеално), но и с шишенце също се получава

орех или друга ядка
чаша или шише пълно с вода
вилица или китайски клечки
щипка за пране
сламка

Номерът е следният!
Пуснете половин орехова ядка, бадем или 

лешник в празно тясно шише от сок или колба! 
След това поставете всички изброени неща на 
маса, бюро или друго място и предизвикайте 
приятелите и семейството си. Кажете им, че този 
който успее да извади ядката ще бъде обявен за 
най-умният от всички. Кажете им, че могат да из-

ползват всичко, което видят на масата по какъв-
то начин намерят за добре. Могат да използват 
заедно и няколко неща. Но имат една минута! 
Всъщност само толкова е необходимо! Ще ви-
дите доста смешни и изобретателни, но неефек-
тивни опити. По нашите наблюдения хората пър-
во опитват с китайските клечки и почти успяват, 
но винаги изпускат ядката по средата на пътя и 
едната минута изтича. Тогава те започват да спо-
рят, че са щели да успеят, но никой не би могъл 
за една минута. Тогава им показваме нашия на-
чин и всички умираме от смях. Други пък духат 
в бутилката със сламката, което само по себе си 
е забавно за гледане или пък захващат сламката 
с щипката за пране и... не знаем какво точно се 
опитват да постигнат ама пак е смешно.

Колкото до начина, който вие трябва да зна-
ете – той е съвсем лесен. От всички неща нали 
не забравихте да сложите и шише с вода. Всич-
ки го забравят, но ако напълните другото шише 
(колба) с вода то ядката просто ще плува отгоре 
и можете да я вземете дори с ръце. Отнема дори 
и по-малко от минута и всички ще се смеете, за-
щото как така не са успели да се сетят! Опитайте 
и се забавлявайте с нещо по-различно!

Прочети още на: http://az-deteto.bg/mozhesh-
li-da-izvadish-yadka-ot-tyasno-shishe-strahoten-
nomer-za-priyateli/18138/view.html

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Можеш ли да извадиш ядка от тясно 
шише – страхотен номер за приятели

Христомира Петкова – начален учител
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Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Ш А Х М АТ
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 III-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА – 2018 

„Символ на Доброто“
Организатори „Сдружение Азбукари“, Единение „Българи 

за България“ и Професионална гимназия 
по каменообработване в село Кунино 

Цел:
Конкурсът за детска рисунка на тема „Символ на Доброто“ е насочен към български-

те деца, живеещи в страната и в чужбина. Желанието ни е да мотивираме учениците, 
чрез творчеството си, да пресъздадат образа на Доброто днес, да покажат положител-
ните страни в характера на българския народ, добрите постъпки на отделни личности 
или общности, красотата на българската природа и особеностите на родните обичаи, 
традиции и култура. Децата на България имат нужда от добри примери, подкрепа и 
надежда, за да ги вдъхновим да растат щастливи и отговорни за своето, изпълнено с 
добротворство бъдеще. Конкурсът за рисунка „Символ на доброто“ има за цел да при-
влече вниманието на децата върху впечатляващите светли образи на нашето съвремие. 
Чрез рисунките си учениците са провокирани да мислят върху въпроса: „Какво означава 
да бъдеш добър днес?“ 

Регламент:
Право на участие имат ученици от цялата страна от I до XII клас от училищата, читали-

щата, клубовете, школите, както и българчета, живеещи в чужбина. Конкурсът е индиви-
дуален, колективни рисунки няма да бъдат разглеждани.

• Всеки участник може да се включи само с една творба.
• Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер 35х50 см или А4 – 21х29,7 см 

(без паспарту), с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник.
• Участниците могат да изпращат рисунките си до 31 януари 2019 г.
• На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за:
• име и фамилия на автора;
• клас;
• възраст;
• учебно заведение;
• населено място;
• пощенски и електронен адрес;
• телефон за контакт на родител/учител;
Отличените творби ще получат награди и изненади на специална церемония, за 

която ще бъдат предварително информирани.

Очакваме да изпращате рисунките си на адрес: България, гр. София, кв. Редута,  
ул. Царичина 1, офис 1, „Сдружение Азбукари“, пощ. код 1505.
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

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

1а. 25 страници
1б. 20 страници
1в. 30 листа
Квадратите са 4

                                             Елена Петкова – начален учител


