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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Наградени ученици
от 1 в клас

І място - Математика без граници ІІ място - Математика без граниАлександър Кайряков, 1 в клас
ци - Георги Йорданов, 1 в клас

Грамоти за участие в състезание Аз рисувам, 1 в клас

1

І място - Коледно математи- ІІ място - Коледно математичеческо състезание Александър ско състезание - Йоана Шопова, 1 в клас
Кайряков, 1 в клас

Сребърен медал от Софийски
математически турнир - Александър Кайряков, 1 в клас

І място - Ден на будителите,
Александър Кайряков, 1 в клас

І място - Ден на будителите,
Александър Кайряков, 1 в клас

І място - Шахматен турнир,
Георги Георгиев, 1 в клас

Иван Салабашев - І място; Александър Кайряков - І място; Йоана Шопова - ІІІ място Калоян Андонов - 1 в клас
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Вълшебен час
по математика в 1в клас

Йорданка Иванова – класен ръководител на 1 в клас

Като доброто старо време да си
изпратим картичка за Коледа

Изпращането на поздравителни картички до
приятели и семейство е традиция, която датира
от 200 години. Много преди тази традиция да
стане популярна, древните китайци си разменяли послания с добри пожелания, за да отпразнуват Новата година. Ранните египтяни предавали
своите поздрави на папируси.

Учениците от ЦДО 2 б,в клас се включиха в
инициатива за размяна на картички с деца от
други градове. Те бяха много заинтригувани и
впечатлени от идеята. В часа по Занимания по
интереси, класната стая се преобрази в арт ателие.
Сръчковците изработиха красиви картички и

3

се въплътиха в ролята на писатели, допълвайки
ги с коледни пожелания.
Ето и крайния резултат – първите картички,
които пристигнаха са от училище СУ „Христо Ботев“ гр. Враца. Емоцията за децата беше неопи-

суема. Всички се радваха, разглеждаха и показваха своите картички.
Нашата идея е инициативата да продължи,
с пожелание някой ден децата да се видят на
живо.

София Стоянова – начален учител
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Акция
„Жълти
стотинки“
За единадесета поредна година се проведе
инициативата Акция "Жълти стотинки - деца помагат на деца" на сдружение Съзидание - 2012.
И тази година децата от ОУ “Алеко Константинов“ участваха в нея, като събираха жълти монети и така помогнаха за закупуването на два
комплекта тръби за изкуствена вентилация за
неонатологичното отделение към УМБАЛ “Проф.
Д-р Стоян Киркович”– АД – Стара Загора.
Предавайки стотинките, всяко дете направи
добро и проявявайки милосърдие и добросърдечност, помогна за здравето в живота на друго
дете.
Нина Търева – начален учител

Знаем ли къде трябва
да играем?
През изминалата година в ЦДО 2 клас гостува
полицай Ганев, който запозна децата с опасните
места за игра. Той раздели учениците на отбори
и им раздаде снимки на опасни места за игра.
По тях учениците отговаряха на три въпроса:
„Какво е това?“, „Какво може да се случи на това
място?“, „Как ще реагирате, ако стане нещо?“.
Учениците и полицаят дискутираха къде не
трябва да играят и как да постъпят, ако се случи нещастен инцидент. Също така по време на
разговора гостът обърна внимание на предметите, които могат да намерят на безлюдно място.
Обясни на учениците как да постъпват с тях.
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София Стоянова – начален учител
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Весел час на математиката
в 1а клас

14.12.2018 бе специален ден за малките ученици от 1а клас. Ден на математиката! В прекрасната атмосфера на класната стая, децата
показаха на своите родители колко много са научили за тези три месеца. Те рецитираха и пяха
с много настроение и желание. На гости им бе и
Математиката. Водещият я покани да присъства
на празника, организиран специално за нея.
Така оживяха всички числа от 0 до 10! Децата разиграха няколко забавни приказки и броилки. А след това малките ученици работиха по
отбори. Математическото влакче премина през
5 спирки – Математическо рали; Аз познавам
цифрите; Забавна математика; В царство „Гео-

метрия“; Щастливо детство. Естествено, имаше
и победител – отборът на Гъбката! Но и останалите отбори се представиха достойно, затова
състезанието завърши с ръкопляскане и усмивки. Малките ученици получиха своите първи
грамоти от Математиката. Грамота имаше и за
г-жа Нейкова, която първа реши задачата за родителите.
Тържеството завърши с вкусна почерпка, подготвена от родителите, които дълго ръкопляскаха
на своите умни математици.
Браво, деца! Чудесни бяхте! Благодарим и на
родителите, които с много любов и желание ни
подкрепят и подпомагат нашата работа!

Виктория Стойнова – начален учител

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Славянка

Славянка е планина в Югозападна България.
Разположена е на границата с Република Гърция.
Самата планина дълго време е считана за част от
Пирин. Гръцкото ѝ име е Орвилос - името, с което гърците наричат и Пирин, т.е. от тяхна гледна
точка планината е южен дял на втората по височина планина в България. В миналото Славянка е
носела турското име Алиботуш.

В началото на XX век е направен опит да бъде
прекръстена с името Китка, поради голямото разнообразие от диви цветя и билки, но то не успява да
се наложи. Близо столетие достъпът до планината
е силно ограничен, тъй като се намира в граничната
зона. Това е допринесло за съхраняването на безценното биологично разнообразие, което в наши
дни се опазва в рамките на резерват „Алиботуш“.
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Географска характеристика
Планината е с площ от 96 km2 на територията
на Бългрия. Дълга е около
20-21 km и широка около 10-12 km. Най-високата точка е Гоцев връх (2212 m), а общо планината има четири върха на 2000 m. Славянка
е на шесто място по височина в България след
Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Осогово.
Тя е част от Рило-Родопския масив. Изградена е
основно от варовици и мрамори, които покриват гранитното ѝ ядро. Има стръмни склонове,
срещат се лавинни улеи, а речните долини са Vобразни.
Тезерватна територия
Планинският резерват „Алиботуш“ е обявен
за такъв през 1951 г., а по-късно е признат за биосферен. Целта му е опазване на най-голямото
находище на иглолистното дърво черна мура и
своеобразните планински ландшафти. Няколко
интересни географски фактора се съчетават тук
и правят природата изключително интересна и
неповторима като изглед в България. Тук меката
зима, в съчетание с голяма надморска височина
и карстовата основа, предопределят уникалните
геоекологични особености на планината. Те са
най-добре са запазени и се наблюдават именно
на територията на резервата „Алиботуш“, който
е с площ от 1628 ха, а буферната му зона обхваща 701,3 ха земи в горския фонд. Защитената
територия през 1977 г. е включена в списъка на
биосферните резервати по програмата “Човек и
биосфера” на ЮНЕСКО като територия за опазване на световното природно наследство.

Във флората на Славянка планина са установени 46 растителни вида, които са балкански
ендемити, т.е. срещат се само на Балканския
полуостров. Някои от тях са дреновският карамфил (Dianthus drenowskyanus), пиринският
чай (Sideritis scardica) и др. Наскоро в планината
беше открит и вид гъба (Zeus olympius), считан за
ендемичен в Гърция.
Фауната също е много разнообразна. Срещат
се всякакви животински видове – от насекоми
и безгръбначни до хищни бозайници. Примери
за животинското разнообразие са наличието на
къртици, таралежи, мишки, полевки, зайци, сърни, елени, белки, лисици, мечки и др.
Климатът на планината е континенталносредиземноморски, като е характерно топлото
лято и меката зима под влиянието на Средиземно море. Водните запаси са ограничени и планината е почти безводна. Протичат само няколко
малки реки в подножието ѝ. Там се намира и
Петровският карстов извор с дебит над 1000 l/s.
Това е един от най-големите карстови извори в
страната. В наши дни изворът е каптиран, за да
снабдява близките села с питейна вода.
Мария Райковска – начален учител
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Клуб „Екология“

Учениците от клуб „Екология“ посетиха Институт по зеленчукови култури „Марица“. Запознаха се с основни зеленчукови култури, диагностика и средства за защита на растенията.
Посетиха лаборатории по физиология и имунитет на вирусни болести по растенията. Всеки ученик получи разсаден материал - репичка, чесън,
краставица, за който да се грижи, а напролет да
засади в своята градина. С голям интерес и желание за участие в различни практически дейности
премина занятието за децата от клуба.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб „Екология“
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача за 5-7 клас

Намерете число, което разделено на 2 дава остатък 1,
при деление с 3 дава остатък 2, при деление на 4 дава остатък 3, при деление на 5 дава остатък 4, при деление на 6
дава остатък 5, а на 7 се дели без остатък.
Десислава Радионова – учител по математика

Зимно настроение
ЦДО 3 б,в клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Нова Година - Нов късмет

Така казваме ние в началото на Новата година и застиваме сякаш в очакване на късмета... Какво правят другите? Например в англоговорещите страни имат обичай да си правят планове и да
обсъждат какво са постигнали и какво желаят да постигнат. Предлагам да пробвате и вие с вашите
близки.

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Абонамент вестници и списания
Уважаеми читатели,
Представям на вашето внимание
абонамента за вестници и списания на
библиотеката за 2019 година
Списания /на български език/
Български език и литература
История
Математика и информатика
Чуждоезиково обучение
Природните науки в образованието: Химия
Педагогика
Стратегии на образователната и
научна политика
Акълчета 4 – 8 кл.
Математика
Предучилищно и училищно образование
Професионално образование
Философия
Бърборино
National Geographic+National Geographic KIDS
Спорт и наука
Вестници/ на български език/
Вестник „Аз Буки”
Учителско дело

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

Любопитни обичаи и поверия
за Йордановден
На 6-ти януари православната църква чества празника Йордановден. Смята се, че това е
един от големите християнски празници. Вижте
няколко любопитни обичаи и поверия за Йордановден.
Освен Йордановден празникът е наричан
още Водици, Водокъщи и Богоявление.
На този ден според библейската легенда е
покръстен Исус Христос във водите на река Йордан от Йоан Кръстител.
Според народните поверия през нощта на
Йордановден небето се отваря. Който успее да
види чудото, той ще сбъдне всичките си желания.
Хората вярват, че на Йордановден водата има
по-голяма сила. Освен че пречиства греховете, тя
умее да лекува, затова болните влизат в реката, в
която е хвърлен кръстът. Ако той замръзне, годината ще бъде здрава и плодородна.
На Йордановден се меси обреден хляб, за
направата на който се използва част от светената
вода. Всеки от дома трябва да си вземе късче, за
да бъде здрав и да се радва на късмет и успехи
през годината.

На 6-ти януари се извършва празничен водосвет край големите водоеми, а кръстът от църковната служба се хвърля във водата. Който успее да го хване, болести няма да го ловят цяла
година.
Някои смятат, че именно от Йордановден
тръгва обичая, според който имениците се мокрят за здраве и късмет.
На 6-ти януари празнуват всички с името Йордан, Йорданка, Богдан, Богданка, Божидар, Божидара, Божан, Божана, Боян, Бояна, Данчо, Дана.
Богдана Мумджиева – начален учител

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Първият увеселителен парк
в света

Създателят на увеселителните паркове „Дисниленд“ е Уолт Дисни. Той работил много упорито,
за да създаде свое филмово студио. Дисни обичал
да прекарва времето с дъщерите си. Той искал да
направи място, където всички да се забавляват. Родители и деца да могат да се возят заедно. Приятелите му смятали идеята за налудничава, но
г-н Дисни я намирал за добра. Строежа на парка в
Анахайм, Калифорния започва през 1954 г. и година по-късно той е открит. Уолт Дисни използвал телевизионното шоу „Дисниленд“, за да предизвика
интерес у повече хора да посетят парка.
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Първоначално Дисни мислил да направи
малък парк срещу студиото, в което работел.
Въпреки че не успял да осъществи проекта си, той
продължил да обмисля и развива идеята. Ангажирал Изследователския институт в Станфорд, за
да определи най-подходящото място за парка. То
се оказало именно в Анахайм, Калифорния.
Първият парк струвал 17 млн. долара. Построен бил за по-малко от две години и през цялото време Дисни променял плановете. Само за
входната врата на парка са направени 129 различни скеча.

Откриването на парка било излъчено по телевизията. На този ден много неща не били в ред. На
частното събитие били поканени 11 000 души, но дошли около 30 000. Асфалтът по улиците бил все още
нов, на много хора им залепнали обувките, дотолкова, че се наложило да ги събуят. Другият проблем
била течащата вода. Уолт Дисни трябвало да избира между вода за пиене или вода за тоалетните. Той
избрал тази за тоалетните. Въпреки проблемите,
които имало в Дисниленд в деня на откриването,
паркът постигнал голям успех. Две години по-късно
броят на посетителите достигнал 1 милион.
В момента в света има 4 увеселителни парка
с името „Дисниленд“. В Анахайм, Токио, Париж
и Хонконг. Дисниленд наричат и втория парк на
територията на САЩ – „Вълшебното кралство“ в
Орландо, Флорида.

Любопитен факт е, че паркът в САЩ е затварян само два пъти за по един ден за цялото си съществуване. Първият път е през ноември 1963 г.
след убийството на президента Кенеди, а вторият – на 11 септември 2001 г. след терористичните
атаки в Ню Йорк.

София Стоянова – начален учител
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата: 119
Отговор на задачата от бр. 211 Лилиите ще
покрият половината от езерото на 47 ден - Ако мрежата от лилии удвоява
размерите си всеки ден и покрива цялото езеро за 48 дни, това означава, че
само ден по-рано – на 47 ден, тя е заемала половината площ на езерото.

Десислава Радионова – учител по математика
РЕФЕРЕНДУМ

Доброто е сред нас
Александър Дойков - ученик от 7д клас, е намерил и върнал важни документи и пари. Собственичката, развълнувана, се е обадила в училище, за
да благодари на Алекс за благородната му постъпка. Училищното ръководство и учителите също поздравяват достойния Алековец.

С. Милева – класен ръководител на 7д клас

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
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