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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 212
 година 13, 23 декември 2018 г.

РУБРИКИ:

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
www.oualeko.com
ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

В навечерието на Коледа сме отново развълнувани и устреме-
ни! Пеем, танцуваме и раздаваме  усмивки  на своите приятели, 
родители, учители... Това е нашият подарък за вас, мили хора –  
един празник на таланта, младостта и вдъхновението. Изпраща-
ме ви поток от настроение – весело, игриво, слънчево, като са-
мото детство. Вземете си от него с пълни шепи и го превърнете в 
споделени мигове на щастие!

Нека бъдат дните ви от радост озарени и любовта да ви сгря-
ва в зимните дни! Нека има здраве и благополучие в домовете ви 
и да са окрилени от вяра мечтите ви! 

А пътят от нашето „сега” до „живота на мечтите”  минава през 
благодарността. Нека в навечерието на светлия празник поспрем 
смирено за миг забързания си житейски ритъм и просто да бла-
годарим... за това, което сме, за това, което сме получили  и за 
това, което можем!  

По Коледа се случват чудеса, достатъчно е само да повярваш!

Коледно вдъхновение
Училищен живот

Отг. Здравка Петрова
Проектна дейност

Отг. Йорданка Мандраджиева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Езикова страница

 Отг. Васка Гуджева
Забавна математика  

Отг. Красимира Бекярова
Елена Петкова

Детско творчество
Отг. Анета Терзиева

Роза Зафирова 
Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. София Стоянова
Здравко Генов

Шахмат      Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно 
настоятелство             Отг. Елена 
      Пенишева и  Здравка Петрова
Забавна страница

Богдана Мумджиева
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Учениците от ОУ „Алеко Константинов”
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На 17 и 18 декември в ОУ "Алеко Константи-
нов" се проведе благотворителен базар. По ини-
циатива на клуба по Гражданско образование 
събраните средства ще бъдат дарени на деца 
със синдром на Даун. Клубът работи по проект 
"Всички в един свят", чрез който да представи 
заболяването и трудностите, с които се сблъск-
ват семействата на тези деца. 

Учениците от петите класове изработиха ко-
ледни картички с логото на проекта, чрез което 
показаха своята съпричастност и толерантност.

Събрана е сумата от 326 лв. Благодарим на 
всички за участието!

Очаквайте новите инициативи на клуба през 
следващата година!

Весели празници, здраве и благоденствие 
във всеки дом!

 

Благотворителен базар
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Светла Караянева – учител по история
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Учениците от 2 а клас очакват с трепет Дядо 
Коледа. Класната им стая е украсена празнично 
и озарена от усмивките на децата. Писмата са 
написани прилежно, малките ученици са  били 
много послушни през годината и подаръците 
няма да закъснеят.

Коледна украса

Елиана Щерева – начален учител
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Малките таланти от 
ЦДО 2 клас се събират 
веднъж месечно, за да 
сътворят вълшебства, 
които се превръщат в 
прекрасни творчески 
проекти. Децата разви-
ват своето въображение, 
учат се на сътрудничество 
и взаимопомощ и заедно 
с това се забавляват. 

Клуб „Кутия с вълшебства”

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Весел час на математиката
На 13.12 се проведе първото тържество на 

1б клас - Весел час на математиката. То преми-
на много емоционално и зареждащо! Малките 
ученици показаха колко много са научили за тол-
кова кратко време и бяха горещо аплодирани. 
Гости на тържеството бяха  госпожа В.Стойнова, 
главен учител в училището и доц.Капитанова от 
ПУ" П. Хилендарски ".

1б клас и техните родители изказват голяма 
благодарност към госпожа Калофоридова и 5б 
клас. Петокласниците поздравиха малките уче-
ници, бяха подготвили коледни торбички за вся-
ко дете! 

 М. Найденова, кл.ръководител на 1 б клас

Благодарим Ви, мили деца от 5 б клас! Благо-
дарим Ви, госпожо Калофоридова, за радостта, 
която ни доставихте! Благодарим Ви, мили роди-
тели! Без Вас празникът нямаше да е същият! 
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     Лилиите в езерото
В едно езеро има мрежа от лилии. Всеки ден тя удвоява 

размера си. Ако знаем, че мрежата ще покрие цялото езеро 
за 48 дни, колко време ще отнеме на мрежата да покрие 
само половината от езерото?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Ели Петкова – начален учител

Мисли и решавай

Национален парк "Рила"
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Рила е една от най-красивите планини в Бъл-
гария. Нейната природа и естествена хубост не 
спира да привлича и приютява хиляди туристи и 
планинари всяка година. Веднъж стъпил в Рила, 
човек иска да се връща отново и отново. Първо-
то име на планината е дадено от траките. Те са я 
кръстили Доункас, което на техния език означа-
ва „планина с много вода“. По-късно славяните 
я наричат Роула, което на техния език означава 
същото – „водната планина“, с което смисълът на 
наименованието се запазва и до днес. Изменено 
е само произношението на името.

Националният парк „Рила” е  най-големият 
национален парк в  България. Разположен в юго-
западната част на страната, в Рила планина. Пар-
кът има обща площ от 81 046 ха и е най-големият 
от трите национални парка в България и един от 
най-големите в Европа. На територията му има 
над 100 върха с надморска височина над 2000 м,  
като сред тях се издига най-високият връх в страна-
та и на Балканския полуостров - Мусала (2925 м).  
Най-ниската измерена температура на Мусала е 
-31,2°С, а най-високата температура е + 18,7°С. 
Температурата остава отрицателна през девет 
от годишните месеци, въпреки че дори през 
летните месеци тя рядко надвишава 15°С. Във 
високопланинските части на Рила има над 120 
постоянни и 30 временни ледникови езера, раз-
положени главно в дълбоките дъна на циркуси-
те. Оттук извират едни от най-пълноводните и Водопадът "Рилска скакавица"
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дълги реки на Балканския полуостров – Искър, 
Марица и Места. Водните запаси, които се фор-
мират в границите на Национален парк „Рила”, 
са най-важният ресурс на чиста питейна вода за 
околните общини, за столицата София и за част 
от населението в Гърция и Турция. 

Територията на парка е покрита от горски 
екосистеми като смърч, ела, бяла мура  и клек . 
Около 95% са естествени, със средна възраст 90 
години. Биологичното разнообразие на парка е 
изключително богато. Срещат се около 1400 ви-
сши растения, 105 вида реликти и 57 ендемити 
като рилска иглика, павловско шапиче  и рилски 
ревен. На територията на парка са установени 
282 вида мъхове, 130 вида сладководни водо-
расли и 233 вида гъби.

Планинската фауна е представена със 172 
вида гръбначни животни: риби – 5 вида, земно-
водни и влечуги – 20, птици – 99, бозайници – 48. 
Тук се намира най-голямата популация на бал-
канска дива коза в България, най-голямата висо-
копланинска популация на лалугера, едно от че-
тирите находища на алпийски тритон и едно от 
двете в България гнездови находища на малката 
кукумявка. Уникална е безгръбначната фауна. 
Досега са установени 2934 вида. 

В Националния парк „Рила” има 4 резерва-

та (Парангалица, Скакавица, Ибър и Централен 
Рилски резерват). Резерватите и паркът са вклю-
чени в „Списъка на ООН на националните парко-
ве и еквивалентните на тях резервати”. 

Резерватът „Скакавица” е един от малките 
български резервати. Площта му е 70,8 ха. Той е 
типично горски резерват, в който се опазват ве-
ковни гори от бяла мура. 

„Парангалица” е резерват от 1933 година. 
Разположен е върху част от югозападните скло-
нове на Рила планина, на площ от 1509 ха. В него 
се опазват едни от най-старите смърчови гори в 
Европа, със средна възраст над 200 години. От 
март 1977 г. е включен в листата на биосферни-
те резервати по програмата „Човек и биосфера” 
на ЮНЕСКО. „Централен Рилски резерват” е най-
големият в България и един от най-големите в 
Европа. Създаден е с цел да се съхранят горски, 
субалпийски и алпийски екосистеми. Площта на 
резервата е 12 393,7 ха и обхваща значителна те-
ритория около връх Мусала. 

Резерватът „Ибър” опазва храстови гори от 
клек, както и находищата от реликтни растения 
и редки животински видове. Площта му възли-
за на 2248,6 ха. Обхваща северните склонове на 
билото на планината между върховете Ибър и 
Белмекен. 

                                                                                                                                                      
          Величка Филева - начален учител
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Добре дошъл, Дядо Коледа! 
Творчество на децата от 3б, в група ЦДО
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          Величка Филева – начален учител
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 За първи път елхата става коледно дръвче в 
Германия. Старите германци вярвали, че в нея 
живее духът на гората, който ги закриля, а по-
късно вечнозеленият цвят на клоните  вече оз-
начавал вечна вяра в Христос. От германските 
обичаи дошъл и този, елхата да се украсява с иг-
рачки, светлини и под елхата да се оставят много 
подаръци.

В Швеция елхата се украсява от бащата. Ни-
кой друг няма правото да я вижда до раздаване-
то на подаръците.

Вместо елха, виетнамците украсяват 
клоните на прасковата.

В страните от Латинска Америка, ко-
ледното дръвче е заменено с палмово, 

отрупано с памук.
В България обичаят да се украсява 

елха идва от Русия. Руснаците украся-
вали коледни дръвчета в по-големи-

те градове на България по време 
на Руско-турската освободителна 

война. Така елхата станала една 
от най-популярните в България. 

Тя е не само коледно, а и но-
вогодишно дръвче. 

Официално първото ук-
расено дръвче се появява 

веднага след Освобож-
дението през 1878 г. То 

се намира в Пловдив, 
който тогава е столица 

на Източна Румелия.
 Коледното 

дръвче вече е популярно  и в Япония, макар че 
повечето японци не са християни.

Напоследък в Китай стана много модно да се 
ходи на църква по Коледа. Макар че по-голямата 
част от китайците не са християни, те с интерес 
слушат на китайски език празничните коледни 
литургии в католическите храмове.

Коледната елха е украсена ела (или друго 
иглолистно дърво) за празника Рождество (или 
Коледа), разпространена и за празника Нова го-
дина (новогодишна елха).

   Тя е сред най-разпространените традиции, 
свързани с празнуването на Рождество Христо-
во. Представлява украсяване на вечнозелено иг-
лолистно дърво.

Преди Коледа дървото се внася в дома и се 
украсява с разноцветни светлини, орнаменти и 
лакомства. Също така вместо живи дървета се 
използват изкуствени.

   Макар че днес коледната елха се счи-
та за християнски обичай, всъщност той 
възниква в древността. В Древен Египет 
са украсявали палмите. Германските 
племена по-късно украсяват вечно-
зелени клонки, за да отпразнуват 
дара на светлината около най-къ-
сия ден на годината – 21 декем-
ври. В началото хората са укра-
сявали само клонки от елхи, 
ели, борове и чак през 1597 г. 
започват да украсяват цели 
дървета. Вечнозелените 
дръвчета символизират 
вечен живот. Те са сред 
най-значителните час-
ти от празничния 
обред. Постепенно 
украсите на елхата 
стават по-богати; 
коледните дръв-
чета се обкич-
ват с гирлянди, множество светлини и коледни 
играчки.

Обикновено на върха на коледната елха стои 
голяма звезда, която символизира пътеводната 
звезда, показала пътя на тримата мъдреци при 
раждането на Иисус Христос.

  

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Коледната елха

Пламена Шопова – начален учител, по материали от интернет
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Дядо Коледа по света

Дядо Мраз от Русия

Дед Мароз е руският Дядо Коледа .Има си и 
Снежанка, която му помага за подаръците. Ба-
бушка е добрата баба, която също подарява по-
даръци.    

Богдана Мумджиева – начален учител

/Продължение от бр. 211/

В Швеция има двама Дядо Коледа: попрегър-
бения дядо с топчест нос Юлтомтен и джуджето 
Юлниссаар. И единият, и другият в навечерието 
на Нова година обикалят къщите и оставят пода-
ръци на первазите. 

Санта Клаус в Австралия

Холандският Синдеркалас в навечерието на 
Нова година пристига с кораб в Амстердам, но 
не раздава подаръци. За тази работа си има цяла 
свита — маври с пищни тюрбани.   Децата оста-
вят в обувките си сено за коня на Синдекраас. 
Пред децата той се появява, като баща им или 
друг любим човек от семейството от мъжки пол.

Белоруският Дед Мароз 
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Честитим рождените дни на всички, родени през 
тази седмица, с пожелание за здраве и успехи! 

Шахматна задача:
Бели на ход печелят 

Отговор:

1.Tc1

Ш А Х М АТ

                                  Димитър Илчев – ръководител на клуба

РЕФЕРЕНДУМ

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


