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Варти Гарабедян от VІІ б клас 
спечели ІІ място в V националния 
ученически конкурс Национален 
парк "Рила" – познат и непознат. Тя 
участва с интерактивна игра, която 
е представила блестящо пред жу-
рито. Представителят на НП "Рила" 
е бил впечатлен от образовател-
ната идея и е пожелал играта да 
бъде използвана при посещения 
в Парка. Представеният продукт 
надхвърляше поставените ограни-
чения за брой слайдове, но идеята 
е оценена като изключително креа-
тивна и иновативна и не само беше 
класирана за финалния кръг, но и 
отличена подобаващо.

Светла Караянева, консултант - учител по история и цивилизации

Варти Гарабедян  
с висока награда 

за креативната си идея
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Нашите преживявания 
по време на екскурзията

На 17-ти ноември ние, учениците от петите кла-
сове, ходихме на екскурзия до два музея в София –
„Музейко” и Националния исторически музей. Пъ-
туването беше малко скучно, защото пътят  беше 
дълъг, но самите музеи бяха много интересни.

 Първо посетихме „Музейко”. Там ни беше 
най-забавно. Разделихме се на три групи: „а” 
клас, „б” клас и „в” клас. В „Музейко” имаше три 
нива –  минало, настояще и бъдеще. Миналото 
беше на първия етаж, настоящето – на втория, а 
бъдещето –  на третия. Най-интересно и забавно 
ни беше  в бъдещето. Там имаше кантар, който 
показва на коя планета колко килограма тежиш. 
Имаше и една маса, на която беше показана ця-
лата планета Земя и два сателита, чрез които се 
виждаха различни места по света. Екскурзовод-
ката ни даваше задачи да откриваме разни фа-
кти, като например как се казва вождът, който 
обича какао. Много ни хареса мястото, където се 
люлеехме на люлки и така захранвахме радио-
то и вентилатора с електричество. В настоящето 
беше много детско, но пак ни беше забавно. С 
удоволствие ще отидем отново. 

После посетихме Националния историче-
ски музей в София. Там сме били вече два пъти. 

Организацията беше по-различна. Разделихме 
се на групи и разгледахме две зали – залата на 
Средновековието и залата на Османското влади-
чество и Освобождението. После имахме задачи 
и отидохме в една специална зала с  артефакти, 
по които трябваше да изпълним задачите. В Ис-
торическия музей беше най-забавна последната 
зала, където ни разказаха за поетите и писатели-
те от Възраждането. 

       Диана Стоянова 
и Мариана Драгомирова, 5 в клас

Екскурзия до София
Когато се качих в автобуса, забелязах, че 

всички бяха усмихнати и развълнувани от пред-
стоящата екскурзия. Пътуването беше спокойно. 
Автобусът се носеше като шейна, пътуваща меж-
ду облаците и една шарена дъга блещукаща до 
нея. Всички се забавляваха. Едни слушаха музи-
ка, други тихичко си гледаха през прозорците и 
си мислеха колко ще е забавно на тези места, за 
които ще разберете малко по-късно, а трети си 
говореха и се смяха (да си призная аз бях от тях). 
След дългото  и  приятно пътуване пристигнахме 
в София. Запътихме се първо към детския научен 
музей „Музейко”.

Там ми хареса на етажа, в който беше „на-
стоящето”. Имахме различни мисии. Една от тях 
беше да погледнем през очите на рибата, орела и 
скакалеца. Трябваше да отгатнем през кое око се 

вижда най-добре. Всички отговорихме правил-
но. Спомнихме си, че не случайно има израз  „ор-
лово око” за човек, който вижда много добре –  
наблизо и надалеч. Запознахме се с видове на-
секоми, които вече ги няма.

Следващият етаж беше на „бъдещето”. Лич-
но на мен ми хареса най-много, защото ми беше 
изключително интересно. Можеш да си избереш 
тема и да запишеш видео как ще се развива спо-
ред теб в бъдещето. На този етаж имаше маши-
ни, които произвеждат енергия. Имаше столове, 
над които бяха разположени малки екрани, за 
да си представим как излитаме с ракета. Когато 
приключихме приключението си в „Музейко”, се 
отправихме към следващото вълнуващо място.  

Това беше Националният исторически музей. 
Човекът, който ни водеше беседата, разказваше 
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много интересно и подробно. За жалост, залата 
с Панагюрското съкровище беше затворена за 
посетители. В този ден имаше изложба на кар-
тини. Макар да бяхме уморени, слушахме вни-
мателно и разглеждахме всичко по витрините. В 
музея имаше малки магазинчета и когато бесе-
дата  приключи,  повечето от нас се втурнаха към 
тях. Всеки си купи това, което му  харесва. Бла-
годарение на учителите и на тяхното търпение, 
всички си взеха по нещо за себе си или за своите 
братчета и сестричета.

Излязохме от Националния исторически му-
зей и се отправихме към автобуса. Всички отно-
во се забавляваха по свой си начин. Попътувахме 

малко и спряхме за час до един ресторант, за да 
си похапнем.

Аз и още няколко мои приятели седнахме 
на една маса със столчета. Някои ядоха кроаса-
ни, други пиеха сокове. Времето бързо мина – в 
приказки и смях. Отново  се настанихме по мес-
тата в автобуса и потеглихме. Пътувахме, гледах-
ме навън, а някои много бърбореха, защото ни 
беше забавно да сме заедно. Шофьорът ни пус-
на и филмче. 

Всички бяхме доволни от екскурзията и от 
приятните моменти, в които имахме възмож-
ност да сме заедно. Пожелаваме си и други та-
кива преживявания.

Благодарим на учителите и на организатори-
те за полезните уроци и щастливите мигове!

 Христина Бояджиева, 5 а клас

В час по литература учениците от 4 в клас се забав-
ляваха при прочит на произведението на Джеймс Крюс –  
„Царството „Никъде“. Текстът провокира творческото въ-
ображение на четвъртокласниците и даде възможност за  
формиране  на литературни умения и развитие на сло-
вотворческите способности на децата. Речевата задача, 
която бе поставена на учениците имаше за цел  да съста-
вят кратък текст, по подобие на авторовия, чрез използ-
ването на антоними. Учениците с интерес слушаха съчи-
нените истории на своите съученици, като  разгледаха и 
предложените от тях илюстрации.

А проектът на Полина Петкова –  „Царството „Бонбо-
ния“ беше повече от вкусен…

Учениците от 4 в клас в царството 
„Някъде“

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Гергана Стоицова – класен ръководител 4 в клас                             
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

През 1932 г. е избран за кмет на Плов-
див. За двата си мандата (1932–1935 г.) и  
(1936–1939 г.) той разгръща много ползот-
ворна дейност за града. По негово време за-
почва изготвянето на нов градоустройствен 
план, на модерно водоснабдяване и кана-
лизация на моста “Ландос” на р. Марица. 
Той прекратява дейността на дружествата 
за камъни, унищожаващи тепетата, защото 
разбира значението им за града. В замяна 
подпомага създаването на работилници за 
бетонови бордюри и тръби за улиците. Строи 
нови училища, изолационен блок за болни 
от туберкулоза, старчески дом, родилен дом 
и др.

През 1936 г. на конгрес в Париж в оспорва-
но съперничество с Варна и София, Пловдив е 
предпочетен като място, където да се провеж-
да Международния мострен панаир в Бълга-
рия. До 1932–1933 г. в града има само две 
градини “Цар Симеон” и  Еврейската градина  
Започва залесяването на тепетата и те посте-
пенно се превръщат в любими за отдих пар-
кове с пътища за коли, алеи за разходка, пър-
залки, водоскоци, бюфети. Божидар Здравков 
има огромен принос за запазването на Стария 
град като архитектурно-исторически резерват. 
Лично се намесва и спасява къщата на Аргир 
Куюмджиоглу от разрушаване и тя се превръ-
ща в Етнографски музей.

     /следва продължение/

БОЖИДАР ЗДРАВКОВ И СТЕЛА ЗДРАВКОВА  
В ИСТОРИЯТА НА ПЛОВДИВ

Божидар Здравков и неговата съпруга Стела Здравкова са личности, ос-
тавили значима следа в историята на нашия град през 30-те години на ми-
налия век. Божидар Здравков e смятан за най-успешния кмет на града. През 
2000 г. е обявен за “Кмет на столетието”, а посмъртно през 2006 г. – за поче-
тен гражданин на Пловдив.  

Роден е в град Пирот, Сърбия. Завършва гимназия в Ниш. Учи право в 
София и Загреб. Работи като стажант-съдия в Бургас, заместник-прокурор в 
Ямбол и Пловдив, съдия – в  Сливен и Ямбол, адвокат – в Пловдив.  Участва 
в Балканската  и Първата световна война и получава медал за заслуга. Член 
е на Демократическата партия и постепенно влиза в нейното ръководство.

Стефан Гайдаров, 6 в клас
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Мария Райковска – начален учител

Национален парк 
"Централен Балкан" е 
една от най-големите 
защитени природни 
територии в наша-
та страна (на трето 
място след Приро-
ден парк "Странджа" 
и Национален парк 
"Рила").

Той включва поч-
ти изцяло Златишко-
Тетевенския и Тро-
янско-Калоферския 
дял на Средна Стара 
планина. Създаден е 
през 1991 г. с цел да се 
запази невероятната 
природа на Средния 
Балкан – множество 
екосистеми с голямо 
видово разнообразие, местообитания на редица 
редки и защитени видове, забележителни пей-
зажи и релефни форми – скални феномени, про-
пасти, пещери, каньони, водопади (пръскала).

Паркът е с най-богатата флора сред българ-
ските защитени територии. В границите му са 
описани 1850 вида висши растения, от тях 112 са 
записани в Червената книга на България, 20 са 
български ендемити, от които 11 локални (ста-
ропланинска иглика и еделвайс, янкиев крем, 
великденче и др.). Това е защитената територия 
с най-голям масив от вековни естествени гори от 
европейски бук. На някои места възрастта на го-
рата е 250 години.

Паркът е забележителен също с вековните 
белмурови гори в Златишко-Тетевенския и със 
смърчовете и боровите гори в Троянско-Кало-
ферския дял. Паркът включва множество при-
родни забележителности и 9 резервата, 4 от тях 
биосферни – "Боатин", "Царичина", "Стенето" 

Национален парк 
"Централен Балкан"

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

и "Джендема". Паркът е едно от най-важните 
местообитания в Европа на дива коза, мечка, 
вълк, златка, белогръб кълвач, скален орел и 
др.

Любопитно: Резерватът "Соколна" е разпо-
ложен в планинския масив Триглав (Калофер-
ска планина), НП "Централен Балкан". Тук се на-
блюдава изобилие от карстови релефни форми, 
сред които и дълбоко всечената в окарстените 
варовици долина на река Соколна. Резерватът 
е обитаван от 40 вида птици. Някога по тези 
места се срещал белоглавият сокол, който дал 
името на реката, и на природния резерват. В 
НП"Централен Балкан", между горното течение 
на река Росица и билото на връх Росоватец, се 
намира резерватът "Пеещи скали". Над веков-
ната букова гора се извисяват Пеещите скали, 
наречени така заради многозвучното свистене, 
което се носи от тях при силен вятър. То се дъл-
жи на песъчливо-глинестия състав на скалите.                                                          



6

У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
 

Какво мога да направя, ако подозирам, 
че моето дете тормози други?

/продължение от бр. 209/
Не си мислете: „Моето дете не може да 

бъде грубиян!“ 
Погледнете на проблема сериозно. Гово-

рете с вашето дете. Имайте предвид, че дете, 
което тормози другите, често опитва да скрие 
отрицателните и агресивни-
те чувства и поведение и да 
хвърли вината върху другите. 

Не мислете, че детето ви 
е „лошо“. 

С поведението си децата 
показват, че се случва нещо и 
има проблем. 

Учете детето си какво е 
добро, какво е лошо и кое 
наранява другите. 

Вгледайте се внимател-
но в своето поведение като 
родител. Погрижете се дете-
то да не става свидетел на грубост и насилие 
между членове на семейството. 

Кажете на детето си, че не допускате по-
добно поведение. Обсъдете с детето въздейст-
вие, което оказва тормоза върху жертвите. 

Говорете с учителя и/или директора. Чес-
тата комуникация с учителите е важна, за да 
разберете как се държи детето ви в училище. 
Увеличете бдителността си за заниманията на 
детето и местата, на които ходи. Разберете кои 
са приятелите му и се информирайте къде се 
намира във всеки момент. Отклонявайте го от 
поддържането на взаимоотношения с агресив-
ни връстници. 

Разговаряйте за мотивите му да се държи 
агресивно. 

Въведете ясни правила в семейството и се 
придържайте твърдо към тях.

Когато децата  участват в установяването 
на правилата, за тях е по-лесно да ги спазват. 
Когато децата се придържат към правилата, 
веднага покажете одобрението си. 

Не унижавайте детето като наказателна 
мярка, за да му покажете какво е да бъдеш 

тормозен. Вместо това по-
мислете за ефективна ре-
акция без насилие

Тя би трябвало да бъде 
съответна на сериозността 
на извършеното от дете-
то и на неговата възраст 
и етап на развитие. Телес-
ното наказание носи пос-
ланието, че „правото е на 
силния“. Помогнете на де-
тето си да се научи как да 
контролира подобаващо, 
без да наранява никого. 

Прекарвайте повече време с вашето дете. 
Търсете неща, които можете да правите 

заедно, например спортни занимания или хо-
бита. Поощрявайте детето си,когато е мило и 
учтиво към другите. Дайте му да разбере, че 
добротата се цени. Вдъхновявайте го да се 
държи добре в името на доброто държание и 
да прави каквото е добро и правилно. Не на-
сърчавайте доброто поведение с награди (по-
даръци, шоколади, компютърни игри, гледане 
на телевизия или други „подкупи“) и не санк-
ционирайте лошото държание (с отхвърляне, 
наказания, плесници), за да не учите децата 
да се държат добре само в замяна на одобре-
ние, внимание, подаръци или за избягване на 
санкциите.

  /следва продължение/

Здравка Петрова – педагогически съветник
Център за консултиране, психотерапия и психоанализа към Фондация „Асоциация Анимус”
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2 б клас - рисунки върху 
восъчен картон

Задача за 2 – 4 клас

В шест часа сутринта в неделя гъсеница започнала да из-
качва едно дърво. През деня т.е. до 18 часа, тя изпълзявала на 
височина 5 метра, а през нощта слизала 2 метра. Кой ден и в 
колко часа тя ще изпълзи на височина 9 метра?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

 Десислава Радионова – учител по математика

Мисли и решавай

Димитър Ганчев, 2 б клас Даниел Вълчев, 2 б клас

Дамян Йондров, 2 б клас Георги Табаков, 2 б клас
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Георги Георгиев, 2 б клас Виктория Кълвачева, 2 б клас

Йоана Атиас, 2 б клас Никол Николова, 2 б клас

Никол Николова, 2 б клас Никол Табакова, 2 б клас
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Елена Пенчева, 2 б клас

Калина Ганчева, 2 б клас
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Занимания по интереси – ПИГ 2б
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

10 riddles using the English 
language

Q. Which letter of the alphabet has the most water?
A. The letter C.
Q. What starts with the letter P, ends with the letter E and has thousands of 

letters?
A. The Post Office!
Q. What begins with T, finishes with T and has T in it?
A. A teapot
Q. What word begins and ends with an ‘e’ but only has one letter?
A. Envelope
Q. How many letters are there in the English alphabet?
A. There are 18. Three in ‘the’, seven in ‘English’ and eight in ‘alphabet’.
Q. What is the longest word in the English language?
A. Smiles - Because there is a 'mile' between the two S's.
Q. Which word is the odd one out - Stun, Ton, Evil, Letter, Mood, Bad, Snap, 

Straw?
A. Letter. If you read them all backwards, letter is the only one that does not 

make another word.
Q. What four days of the week start with the letter T?
A. Tuesday, Thursday, today and tomorrow.
Q. What occurs once in every minute, twice in every moment and never in a 

thousand years?
A. The letter M.
Q. What occurs twice in a week, once in a year but never in a day?
A. The letter E.

Даниела Букович – учител по английски език
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Елена Пенишева – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Кампанията за избор на 10-те най-четени 
български книги от учениците в Пловдив при-
ключи. Заключителната церемония се състоя на 
8 ноември 2018 г. с участието на представители 
от Пловдивската Народна библиотека, Община 
Пловдив –  Отдел „Образование“ и РУО – Плов-
див, партньори на събитието, ученици, учители 
и библиотекари. Инициативата се проведе по 
повод Деня на народните будители.

Романът „Под игото“ на Иван Вазов е на пър-
во място в проведената класация. 849 ученици 
от две възрастови групи – V-VII и VIII-XII клас  
гласуваха най-много за тази книга. В кампани-
ята участваха общо 4697 деца и младежи от 34 
училища и 10 читалища. Те имаха възможност 
да гласуват както електронно, така и на хартиени 
бланки, които пускаха в специални урни в учи-
лищните и читалищните библиотеки.

Във възрастта на най-малките – от I до IV клас, 
„Българските народни приказки“ спечелиха пър-
вото място, а втори останаха „Патиланци“ на Ран 
Босилек, третото място беше отредено за „Мили 
бате!... Писма на един Дакел“ на Станка Пенчева. 

Тогава бяха наградени и най-хубавите отзи-

ви за книги и изтеглена томболата с награди за  
всички участници в кампанията. 

130 деца от ОУ ,,Алеко Константинов” пусна-
ха своите бюлетини и показаха , че четенето на 
книги е любимо занимание за тях. Някои дори 
доста се замислиха кои от заглавията, които по-
знават, да изберат. В коментарите защо избират 
точно тази книга обаче, най-често присъстваше 
израза ,,Защото е много интересна”. Имаше и ня-
кои по-задълбочени и искрени  изказвания. От-
зивът на Яна Панова, от 6б клас, получи одобре-
нието на комисията и тя бе наградена с книга.

На специална церемония обявиха 
най-четените от учениците 
в Пловдив български книги

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор 
на задачата

 Във вторник в 13 часа и 12 минути

 Десислава Радионова – учител по математика
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Някои пингвини не строят 
гнезда, а носят яйцата върху 
краката си.

Кравите също имат най-
добри приятели и стават из-
нервени, когато са разделе-
ни.

Пандите нямат опреде-
лено място за сън и заспиват 
там, където са били до този 
момент.

Когато овцата се разбо-
лее, тя се лекува сама, като 
яде определени растения, от 
които ѝ минава.

Домашната котка може 
да надбяга Юсейн Болт.

Заекът има 360-градусо-
ва панорамна визия и така 
се предпазва от опасности от 
всички страни.

Слоновете не могат да 
скачат.

Слоновете имат доста 
силни и гъвкави хоботи. Това 
е така, защото в тях има над 
40 000 мускули и сухожи-
лия. Слоновете обаче доста 
добре ползват хобота си - те 
могат да изтръгнат дънер с 
него, но могат да откъснат и 
цвете, без да го наранят.

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Любопитни факти за животните
Животните са неразделна част от нашето 

ежедневие. Почти всеки от нас има или е имал 
домашен любимец - котка, куче, хамстер, папа-
гали... И въпреки, че обичаме животните много, 
има интересни факти, които не са ни известни. 
Ще ви запозная с част от тях.

При пингвините мъжкият 
"предлага брак" на женския 
пингвин с камъче. Ако тя го 
вземе, те стават партньори. 

Сърцето на прасето може да се използва за 
човешка трансплантация.

Зебрите могат да общуват помежду си. Кога-
то ушите им са изправени и стоят назад, означа-

ва, че зебрата е разстроена 
или ядосана.

Щастливите кучета махат 
опашките си надясно, а кога-
то са тъжни – наляво.

Новородените лисичета 
тежат само 100 г, не могат да 
виждат, да чуват и да се дви-
жат. Гледат ги майките им, а 
бащите носят храна.

Синият кит е дълъг кол-
кото шест слона, само езикът 
му тежи колкото един.

Преди много години, в 
Древен Египет, когато котка-
та на едно семейство почине, 
всички от тях обръсвали веж-
дите си в знак на тъга.

Има три животни, кои-
то имат сини езици - кучето 
Чау-Чау, вид гущер и черната 
мечка.

Преди 4000 години всеки, 
който убие котка, се наказва 
със смъртно наказание.

Във Вермонт има повече 
крави, отколкото хора - съот-
ношението им е 10 към 1 в 
полза на животните.

Крокодилите плачат, но... 
не съвсем. Техните сълзи са 
жлезист секрет и имат за зада-
ча да изхвърлят излишната сол 
от очите. Оттам идва и изразът 
"крокодилски сълзи", който 
означава фалшиви сълзи.

Надявам се да ви е било 
интересно и забавно. 

София Стоянова – учител ЦДО 2 клас
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РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве 
и успехи! 

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com


