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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 216
 година 14, 11  февруари 2019 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

Седмица на красивото 
писане 21-25 януари

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

Второкласниците преписаха красиво текстове на различни 
теми:

2 а клас – Моят роден град
2 б клас – Любими детски песни
2 в клас – Български национални символи
2 г клас  - Приключенията на Пипи Дългото чорапче
Децата се забавляваха и научаваха интересна информация, 

а своите преживявания отразиха в илюстрации към преписаните 
красиво текстове. Всеки клас  състави своя книжка по краснопис.                                              
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Класни ръководители на 2 клас
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Учениците от четвърти клас отбелязаха Деня 
на ръчното писане с участие в състезание по кра-
снопис. Задачата, която им бе поставена – пре-
пис на  басня  „Еленът и лозата“ на Езоп. Учени-

ците  работиха  старателно. От всеки клас бяха 
отличени най-добрите краснописци, които клас-
ните ръководители наградиха с грамоти. Работи-
те на учениците са подредени в изложба.
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                                  Класни ръководители на 4 клас
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Какво е необходимо, за да изготвиш проект? 
Тема, която ти е интересна, приятели, с които да 
обмениш хрумвания, вдъхновение и умение, за 
да я представиш пред съучениците си.

През първия срок учениците от 5, 6 и 7 клас 
имаха възможност да работят самостоятелно или 
в групи по изготвяне на проекти по теми, свърза-
ни с учебното съдържание. В пети клас децата из-
работиха семейно дърво и текст, представящ тях 
и близките им.  В шести клас темите бяха свър-
зани със спорта и храненето. Освен с креативна 
презентация Ния, Магдалена, Румяна и Андреа 
от 6 б клас впечатлиха съучениците си и с крат-
ко кулинарно филмче на английски език, което 
бяха заснели, и в което участваха като актьори. 
Седмокласниците работиха по теми, свързани с 
модата и любими стилове музика. При предста-
вянето на проектите момичетата бяха облечени 
с облекло или елементи от него, което представя 
модата на дадено десетилетие. Румяна, Наталия, 
Александра и Мария Магдалена от 7д изготвиха 
и книжка към своята презентация.

Поздравления за желанието, таланта и труда, 
който положиха всички деца!

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Стела Куртева – учител по английски език

/ продължение от бр. 215/

7. Ягодинската пещера

Ягодинската пещера се намира на около 20 
км южно от Девин и на 3 км от село Ягодина. Със 
своите 10 500 метра, Ягодинската пещера се на-
режда на трето място по дължина в България. 
Има три основни и две междинни нива. Третият 
етаж е благоустроен за туристи и дължината на 
трасето е 1 100 м. Тук могат да бъдат видени 22 

Забележителности в Родопите
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

вида от общо 28 световноизвестни вида пещер-
ни образувания. На първото ниво, 4 метра над 
естествения вход на пещерата са открити следи 
от човешко обитание,  именно енеолитно жи-
лище-местен керамичен център, единствено в 
Европа запазено в естествения си вид. Не всеки 
ден могат да бъдат видени находки на керамич-
ни съдове, керамична пещ, хромелни камъни и 
много други.
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8. Дяволското гърло 

Дяволското гърло - истинска подземна мис-
терия на хиляди години. Намира се на основния 
път Девин – Доспат, по линията на Триградското 
ждрело Пещерата е дълга 1 км, а туристическият 
маршрут 350 м. След 150 метра изкуствено про-
копан тунел, следва Бучащата зала. Наречена е 
така, заради грохотът, с който водата на влиза-
щата в пещерата река пада от 42 м. Това го прави 
най-високият подземен водопад на Балканския 
полуостров. Легендата разказва за Орфей, който 
слязъл към недрата на земята, именно тук в Дя-
волското гърло за да търси своята любима Еври-
дика в подземния свят на Хадес. Най-голямата 
мистерия в Дяволското гърло и до днес си остава 
подземната река, непроследена и до днес.

9. Пещера Ухловица

Една от най-старите пещери в България - 
Ухловица, се намира в Родопите близо до село 
Могилица.Името и идва от ,,улулица” - нощна 
граблива птица, срещаща се в тази част от Ро-
допите. До пещерата се стига пеша по виещ се 
планински път. Нелек преход, но резултатът оп-
ределено си заслужава. Входът на пещерата ни 

           Величка Филева – начален учител

отвежда в голяма зала, която се смята и за най-
красивата в пещерата. Преминавайки над някол-
ко дълбоки пропасти  и изкачване на стръмни 
стълби се озоваваме на горния етаж на пещерата 
-Залата на пропастите. Краят на туристическата 
обиколка се ознаменува от 7 изключително кра-
сиви пещерни езера. Към най-голямото от тях се 
спускат каменните струи на леден водопад.

10. Водна пещера Голубовица

Ако сте любители на пещерите, приключе-
нията и адреналина, то пещера Голубовица е 
точното място за всеки от вас. Тя се намира край 
село Смилян, южно от Смолян. Цялата пещера 
представлява всъщност система от 4 пещери, 
свързани генетично и морфоложки по между 
си. Посетителите, оборудвани  в специално во-
донепромукаемо облекло заедно с водач вли-
зат в пещерата. През нея протича река, а всички 
посетители на пещерата преодоляват различни 
трудности-преминаване през реката, плаване с 
лодка под скалите… Невероятно изживяване. Тук 
разбрах какво е непрогледна тъмнина. След на-
пускане на пещерата всички преминаваме през 
алпийски тролей и достигаме  до паркинга.

/Следва продължение/
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     Задача:

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Иванка Динева – начален учител

Мисли и решавай
Количка и топка
Количка и топка  заедно струват 1.10 лв. Количката е с 1 лв. по-

скъпа от топката. Колко струва топката?

  Магически сили
Един ден се събудих  със странното усещане, че 

нещо в мен се е променило. Отидох в хола и изведнъж 
телевизорът и компютърът се включиха сами. Погле-
днах през прозореца и видях, че колата е запалила и е 
загряла. Когато седнах в автомобила ни, той внезапно 
ме заведе в училище.   

След няколко дни видях, че мога да контролирам 
всички машини с ума си. Опитах се да правя същото и 
с хората, но  не ми се получаваше. Исках  да  им запо-
вядвам, а те да изпълняват. Незнайно защо хората се 
инатяха и не изпълняваха заповедите ми. Почувствах 
се безсилна. Помислих, че съм загубила дарбата си. 
Тогава ми хрумна друго. Усмихнах се, помолих, бла-
годарих. И... о, чудо! Всички съученици станаха мно-
го мили. Играехме заедно и се смеехме. Разбрах, че 
за да имам приятели, не е нужно да притежавам спе-
циални сили, а трябва само да имам добри обноски.                                                                          
Но никакви сили вече нямаха значение, защото се съ-
будих в леглото по пижама!

   Виктория Кълвачева, 2 б клас
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Рисунки на ученици от 1 б клас

Марияна Найденова – класен ръководител на 1б клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Интересные факты из мира
животных

1. Наверняка вы знаете, что все животные 
условно делятся на два типа: домашние и ди-
кие. Так вот за последние 4 тысячи лет ни одно 
животное не стало домашним. Коты, собаки, 
лошади и многие другие, известные нам жи-
вотные, были приручены больше 4 тыс. лет на-
зад.

2. Кстати, у вас есть дома кошка? Если да, 
тогда знайте, что у кошки в каждом ухе имеется 
по 32 мышцы. Так что осторожнее с ними, ведь 
они все слышат! 

3. Знаете, у кого из живых существ самые 
большие глаза? Это гигантский кальмар. Его 
глаз по величине приблизительно равно фут-
больному мячу. То-то зрение у него, наверное!

4. А вот про страуса вы, скорее всего, слы-
шали разные шутки, дескать, это очень глупое 
существо. Если это действительно так, то и не 

удивительно. Ведь глаза страуса по размеру 
больше, чем его мозг! Можете себе такое вооб-
разить?!

5. Ещё про эту диковинную птицу. Суще-
ствует распространённый миф, будто страусы, 
когда боятся чего-то, прячут голову в песок. Так 
вот знайте, что это неправда, а чистой воды вы-
думка.

6. Вы когда-нибудь видели носорога? Как 
вы думаете, из чего состоит его рог? Ладно, не 
будем вас мучить, а сразу скажем, что рог носо-
рога состоит из уплотненных волос. Вот как!

7. Любите ли вы спать, когда нужно идти, 
например, в школу? Если да, тогда этот инте-
ресный факт понравится вам. Дело в том, что 
улитки могут спать по три года. Представляете, 
как им неохота куда-то идти!
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Роботът Финч на гости на учениците
 от  ОУ „А. Константинов”

8. Слоны считаются очень добрыми живот-
ными, несмотря на свои гигантские размеры. 
Но у них есть один грустный секрет, который 
они не рассказывают никому. Дело в том, что 
слоны не умеют прыгать. Наверняка детям это 
покажется просто немыслимым!

9. У тигров полосатая кожа, а не только мех. 
Так что если мы их побреем налысо, они все 
равно останутся полосатыми.

Васка Гуджева – учител по руски език

10. Белые медведи – это одни из самых 
опасных и сильных хищников на земле. Однако 
они и одни из самых красивых животных! Так 
вот кожа у белых медведей черная. А мех не бе-
лый, а прозрачный, представляете!

Роботът Финч е малък робот, създаден с цел 
да вдъхнови и зарадва учениците, изучаващи 
компютърни науки (а и не само), като им пре-
доставя осезаемо и физическо представяне на 
компютърния код. Финч поддържа над дузина 
езици за програмиране, включително такива, 
подходящи за ученици на едва пет години!

Финч е разработен за катализиране на широ-
ка гама от преживявания свързани с обучение по 
компютърни науки от навлизане в основите на 
компютърното мислене по целия път до напис-
ването на изцяло интерактивни програми. Про-
грамирането с помощта на робота Финч развива 
детското креативно и логично мислене по един 
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Михаил Свирачев – завеждащ Американси център при НБ ”И. Вазов”
                  Елена Пенишева - библиотекар

любознателен, интересен, интуитивен, забавен 
и занимателен начин.

С начални умения за работа с Финч в края на 
месец януари се запознаха  учениците от ОУ „А. 
Константинов”.  Справиха се без проблем с по-
казаните конфигурации и дори създадоха свои. 
Особено ги впечатли „рисунката”, която създаде 

роботът, по зададени от тях параметри. 
Информираха се и за услугите, които предла-

га  Американския център към НБ „И. Вазов”, как-
то и за конкурсите, които той организира някол-
ко пъти в годината. Обещаха твърдо да участват 
и гарантираха, че ще започнат подготовката си 
още същия ден.

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:  
Топката струва 5 ст. -  Общата цена на топка, която струва 

5 ст. и количка, която струва 1.05 лв. е 1.10 лв. Така разликата 
в цената на двата предмета е точно 1 лв.

 
Иванка Динева – начален учител
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Февруари, ненапразно наречен малък Сечко, 
е най-кратният месец в годината. Сравнен със съб-
ратята си, 28 му дена (29 ако е високосна година) 
се струват малко и не достатъчни. Но защо е така? 
Какво поражда късотата на втория месец и защо 
и той не е като познатите ни  месеци с 30 или 31 
дена?

Нека да се върнем назад, когато римляни-
те владеели света и римската империя не знаела 
своите граници.

Римляните били образовани хора (за този пе-
риод) не било далеч от ума им, че календар ще е 
нужен да следи смяната на сезоните и идването на 
жътвите. Те ползвали т.нар. Римски календар (не 
много креативно име), който се състоял само от 
10 месеца. Започвал от март, а януари и февруари 
дори не съществували в този период.

Накратко календара изглеждал по този начин:
Мартус: 31 дена
Априлус: 29 дена
Майус: 31 дена
Юнус: 29 дена
Куинтилус: 31 дена
Сикстилис: 29 дена
Септември: 29 дена
Октомври: 31 дена
Ноември: 29 дена
Декември: 29 дена
Ако обаче се занимаем да направим сметка из-

лизат 304 дена. Както знаем годината има 365 (366 
високосна), това не е случайно число, днес знаем, 
че това е реалният период, за който планетата ни 
прави обиколка на Слънцето (плюс-минус няколко 
часа, затова има и високосни години).

Тогава обаче това не било голям проблем. При-
чината била, че зимата не била особено интересна.
Лятото  било топло и изкарвало продукция, от друга 
страна белият сезон бил скучен и недоходоносен. 
Общо взето за ~60-те дена зима повечето хора не 
си правели дори труда да гледат кой месец е, най-
просто считали, че няма такъв.

Това обаче не останало така. Когато дошъл на 
власт крал (да крал, гугъл е ваш приятел) Numa 
Pompilius сметнал тази система за глупава,  все пак,  
ако ще пренебрегваш 1/6 от годината, защо изоб-
що ти е календар?

Той решил да следва лунните цикли, 12 на брой 
за колективна година от 355 дни. Това довело и до 

 Богдана Мумджиева – начален учител

Малък Сечко
добавянето на януари и февруари към календара, 
правейки февруари последният месец в годината.

Това звучи добре, но все пак няма как да не се 
вкара и малко суеверие. Римляните вярвали, че 
четните номера били на лош късмет, затова Нума 
се опитал да направи всички месеци нечетни (ве-
роятно, за да не ги ловят уроки?). Това, обаче дове-
ло до конфликт с 355 дена от лунния календар и се 
наложило последният месец, февруари да изяде 
тоягата.

В резултат  календарът придобил следния вид:
Мартус: 31 дена
Априлус: 29 дена
Майус: 31 дена
Юнус: 29 дена
Куинтилус: 31 дена
Сикстилис: 29 дена
Септември: 29 дена
Октомври: 31 дена
Ноември: 29 дена
Декември: 29 дена
Ядуарус: 29 дена
Февруарус: 28 дена
Това обаче довело до редица проблеми. Все-

ки няколко години месеците и сезоните излизали 
извън ритъм и правели календара безполезен. 
Решението било да се добавя „високосен“ месец 
– Мерцедониус, който имал 27 (разбира се не-
четни) дена. Интересното било, че когато слагали  
13-ят месец режели 4 дни от февруари и го правели 
само 24 дена, показвайки колко ги било грижа за 
последния месец в годината…

Това било не по-малко главоболие, имайки  
предвид, че жреците решавали кога ще дойде ви-
сокосният месец, а те все пак били и политици и 
гледали личната си изгода. Не след дълго хората за-
почнали да не знаят кой месец е и дори кой ден е!

Дошло време да се намеси и познатият на 
всички Цезар. Той направил  през  46 година пр.н.е 
зашеметяващите 445 дена, за да изравни всичко, 
преминал обратно към слънчевия календар и до-
бавил няколко дена за първоначалната зимна дуп-
ка. Това довело до познатата ни година с 365 дена.
Февруари, който още стоял на края запазил своите 
28 дена.

Така и до днес (с леки размествания) остава 
най-късият месец. Благодарете на римляните.

                                       



15

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ОСВОБОЖДЕНИЕТО"

РЕФЕРЕНДУМ

І. СЪЩНОСТ
Конкурсът “Освобождението” се провежда ежегодно по повод Националния празник на 

Република България – 3 март. Творбите на малките художници представят по избор портрети 
на герои, паметници на признателност и сражения, свързани с националноосвободителните 
борби на българския народ и Руско-турската Освободителна война 1877/78 г.

ІІ. ЦЕЛИ
Да провокира историческата памет и насърчи участниците в конкурса към обогатяване на 

знанията по българска история.
Да даде възможност на учениците да открият и отразят с художествени средства факти 

и събития по посочените теми, използвайки разнообразни исторически, литературни и худо-
жествени извори.

Да даде възможност за изява на малките художници в областта на изобразителното изку-
ство.

ІІІ. ОРГАНИЗАТОР
Конкурсът се организира от Дирекция ”Военно- исторически музеи” и Община Плевен, с 

подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.

ІV. УЧАСТНИЦИ
Конкурсът е отворен за ученици от 1 до 8 клас от всички видове училища. Не се допуска 

участие на деца от художествени школи.
Участниците сами избират конкретната тема на рисунката, съобразно своите интереси и в 

съответствие с конкурсната тема.
Техниката на изпълнение на рисунката – графика, акварел, туш, пастел и др. е по избор на 

участниците. На обратната страна на творбите да са означени име, възраст, клас, училище и 
населено място на ученика.

За участие в конкурса се допускат индивидуални и групови творби.

 V. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ
Конкурсните работи се представят на адрес:
Дирекция ”Военно-исторически музеи”
Ул. ”Васил Левски” 157 п.к.195
5800 Плевен
За контакти -тел.064/83 02 51  panoramapleven@gmail.com
Срок: 15 февруари, 2019 г.
Оценяването се извършва от компетентно жури.
Най-добрите рисунки участват в изложба, която се експонира в залите на панорама ”Пле-

венска епопея 1877 г.”
Творбите не се връщат и остават във фонда на Дирекция ”Военноисторически музеи” - Пле-

вен.

VІ. НАГРАДЕН ФОНД
Специална награда на Министерство на образованието и науката
Голяма награда на Дирекция “Военноисторически музеи”- Плевен
Две първи награди; Две втори награди; Две трети награди; По пет поощрителни награди
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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

Шахматна задача:
Бели на ход печелят 

Отговор:

1.Тb8

1-0

Ш А Х М АТ

                                  Димитър Илчев – ръководител на клуба


