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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Нашите успешни деца
Даниел Джостов – сребърен медал "Математика без граници" и Константина Попова – сребърен медал в турнир по шах.
Поздравяваме ви, Дани и Константина!

Марияна Найденова – класен ръководител

Още един изявен математик
в „Математика без граници”
Борис Анев от 3 г клас извоюва трето място
на международното състезание „Математика без
граници”.
Гордеем се с успеха му!

Зорка Христова – начален учител
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Каузата "Да помогнем на Ники
да проходи" - изпълнена!
Сълзи от радост и гордост имаше в очите на Ники, майка му, децата от 1б и техните родители.
Размениха мартенички и много силни емоции.

Марияна Найденова – класен ръководител
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Отворени врати
в ПУ ”Паисий Хилендарски”
Участниците в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда бяха
поканени на среща с декана на Химическия факултет на Пловдивския университет на 7 март
2019 г.
Най-голямата група на седмокласници
бе тази на алековци. Деканът на факултета
доц. Кметов приветства участниците и изнесе
мотивираща лекция. Направихме посещение в
катедрите на факултета, където учениците се запознаха с работата на студентите-химици и наблюдаваха определяне на рН на разтвори.
Присъствахме на прожекция на филма ”Балонът на мечтите” за изследването на въздуха
от преподаватели и студенти на университета.
Всички ученици получиха сертификати.
Лилия Топчийска - заместник-директор и учител по химия

Ден на розовата фланелка
Денят на розовата фланелка се
чества в края на месец февруари. Мотото на този ден е „Не, на насилието!”.
По този повод през целия ден слушаме
лекции за толерантността, за взаимното уважение между нас, за подкрепата
един към друг. Обличаме се в розови
дрехи и слагаме лентички на ръцете си
в знак на съгласие с това. Изготвяме
проекти и рисунки по темата. Смятаме,
че всички имаме нужда да си го напомняме поне веднъж в годината. Насилието не носи полза за никого и ни прави
нещастни.
„Доброто ще спаси света! Правете
добро!”
Ивайла Найденова, 5 а кл.,
Лилия Цветанова, Шантал Коева, 5 б кл.
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Децата от 1 в клас също работят по темата

Ели Петкова – класен ръководител
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

22 март – Световен ден
на водата
10 до 15% от горите на България са унищожени през последните 10 години. Това показват данните, събрани от различни природозащитни организации.  
1 акър дръвчета осигурява кислород за 18 души годишно.
По-малко от 1% от водата на планетата Земя е достъпна за употреба от хората.
Ако температурата на планетата се повиши с 2,5 градуса по Целзий, това ще
изправи 50 милиона от населението пред гладна смърт.  
От преработката само на една алуминиева кутийка кока-кола
може да бъде спестена енергия, необходима за работата на лаптоп в продължение на 10 часа.
401 хиляди дървета щяха да умрат за отпечатването на последната книга
за Хари Потър в САЩ. Вместо това обаче издателите избраха да използват само
рециклирана хартия. От 2000 г. насам около 6 милиона книги в света са отпечатани по този начин.

"Природата за водата" - Асен Гюров, 6 в клас
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Водата съдържа 13 000 потенциално токсични елементи.
80% от заболяванията се предават чрез водата. Всяко трето дете в света умира заради замърсяванията на водата.
2 млн. деца умират всяка година от болести, свързани с недостиг на прясна вода; всеки ден 3200 деца умират от малария. Според Глобалния доклад за
човешкото развитие 1,1 млрд. души нямат достъп до питейна вода, а 2,6 млрд.
нямат достъп до елементарни хигиенни условия.
С 1/3 е намаляла площта на горите на планетата Земя през
XX век. В Африка буквално са изчезнали половината от горите, а в Латинска Америка – една
трета от първоначалните им площи.
Хиляди животински и растителни видове изчезват.
През миналия, двайсети век, са изчезнали завинаги 25 000 вида висши растения и 1000 вида
диви животни.
Тополите могат да се справят със замърсяването на околната среда, смятат американски учени.
В България всяка година се изхвърлят около 60 000 тона стари
гуми. Вреден отпадък, който не се саморазгражда.
Ежедневно от замърсяването на околната среда в света умират 8 000 човека.  Замърсените води и въздух са причината за 23% от
смъртните случаи.
От три чаши морска вода се получава една
чаша обезсолена и две чаши още по-солена вода, която изтича обратно в морето и нарушава неговото екоравновесие.
70% от боклука на планетата се изхвърля в морските басейни, което води до сериозни екологични и икономически последици, влияе и върху човешкото здраве.
Езерото Чад в Африка се е свило с 95% от 1960 г. насам, алармира президентът на Earth Policy
Institute Лестър Браун.
Сградите са най-големият производител на СО2 в САЩ. Днешните къщи са с 45% по-големи
отколкото преди 30 години.

Забележителности в Родопите
/продължение от бр. 220/

28. Село Косово
Село Косово е едно от онези вълшебни места,
които остават завинаги в сърцето ти. То се намира
само на 3 км от основния път Асеновград-Пампорово.
Сгушено в по-ниските части на Родопите, това вълшебно място съхранява вековна история, съхранена
архитектура и силна вяра, увековечена в многото параклиси разпръснати навсякъде. Може да останете
за уикенд, та дори и за седмица. Хубави екопътеки и
интересен етнографски музей.
29. Сливодолското падало
Водопад "Сливовдолско падало", наричано още
Сливодолско падало (50м) е най-високият водопад в
Родопите. Намира се в резервата "Червената стена"
в Западните Родопи, малко след Бачково. Местността
на река Сливов дол е много живописна и преди самия
водопад туристите може да видят множество каскади
и малки водопади.
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на посетителите, както и почистване на отпадъците
оставени от туристите.
По поречието на реката са запазени местообитания на видрата и на дивата коза, а по скалите наоколо растат Родопският силивряк (Haberlea rhodopensis
Friv.), Родопската горска майка (Lathrea rhodopea
Dingl.), Вълнестата камбанка (Campanula lanata
Friv.), Снежното кокиче (Galanthus nivalis L.) и др.

До водопада се стига за около 1 час спокойно ходене по пътека, която се хваща до изхода на третия
тунел на пътя Асеновград - Смолян, (малко след Бачково). Може да се стигне и по маркирана пътека от
хижа Марциганица, която излиза над водопада. Водопадът е най-красив през пролетното пълноводие,
след това водата намалява.
30. Екопътека "Струилица" и водопад Самодовското пръскало

Изградени са кътове за отдих край реката.
От основната пътека, вдясно, се отклонява друга по-кратка екопътека, която води до красивия водопад Самодивско пръскало. Тази пътека е изградена
от туристическо дружество „Орфей – 1970 г.“ гр. Девин.

Екопътеката започва от местността Струилица,
известна с терапевтичните си басейни с топла минерална вода, и се вие край живописните меандри на
реката. На места са изградени метални мостчета, които дават възможност да се върви край реката, към
изворите й. Всъщност, поречието на река Девинска е
защитена местност – в нея е забранено паленето на
огън, освен на определените за това места, голите
сечи, строителството и разселването на неместни
растителни и животински видове. Общата площ на
защитената територия е 1367 дка. В ЗМ „Поречието
на река Девинска“ е изградена зона за риболов на
балканска пъстърва с дължина около 3 км. С приходите от риболовния туризъм се покриват част от разходите за поддържането на екопътеката, която на места
е изградена от висящи мостове, нуждаещи се от постоянни ремонти с оглед осигуряване безопасността

Водопадът е изключително красив и си заслужава
да се отклоните от основната пътека – пътят до него
отнема около 30 минути. Общата дължина на основната екопътека Струилица-Калето-Лъката е около
4 км. Нетрениран турист я изминава средно за около
2-3 часа в двете посоки. Пътеката води до местността Лъката, в която е съществувало средновековно селище. Днес местността представлява обширна поляна,
обградена от красиви върхове. На 800 метра от поляната, нагоре и назад по склона на планината, се намират останките от прочутата родопска крепост Кавурското Кале (или просто Калето). Тя е просъществувала
в периода VІ-ХІІІ век, превзета е от турците след дълга обсада. Поради недостиг на средства крепостта не
е реставрирана. Обявена е за паметник на културата с
местно значение, заедно със средновековното селище
в м. Лъката. И двата обекта са под закрилата на Закона за паметниците на културата и музеите.
Величка Филева – начален учител
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб „Математичко“
Представителната изява на клуб „Математичко“ беше на тема „Правоъгълни и кръгови
диаграми“. Представянето на информация чрез
диаграми намира широко приложение в живота. При съставяне на правоъгълни диаграми
учениците предварително събират данни / чрез
интервю/ от своите съученици. След обобщение
на резултатите и преброяване на получените
различни отговори се оформят диаграми. Набирането на данни се извършва чрез групова работа. При работа с кръгови диаграми информацията се представя чрез изобразяване на кръг,
разделен на различни сектори. Чрез размера на
отделните сектори се представят стойността или
относителният дял на представяната величина.

Участниците в клуба се справиха отлично с
поставените задачи. Показаха на своите гости,
че могат успешно да се ориентират, дешифрират
и съставят графично изобразена числова информация.

Нина Търева - ръководител на клуб„Математичко“
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай
Задача:

В един клас правили контролна работа. Една трета от присъстващите ученици били с една сгрешена задача, една
четвърт - с две сгрешени задачи и една шеста - с три сгрешени задачи; една осма са сгрешили всичките четири задачи. Колко ученици са решили вярно всички задачи, ако в
класа е имало не повече от 30 ученици?
Евгения Илиева - учител физика и математика

Адриана Гешева, 3а клас
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Белослава Далчева, 3 а клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Как я боялся
Автор: Виктор Голявкин
Когда я впервые шёл в школу первого сентября в первый класс, я очень боялся, что меня там
будут сразу что-нибудь сложное спрашивать.
Например, спросят: сколько будет 973 и 772? Или: где находится такой-то город, который я не
знаю, где он находится. Или заставят быстро читать, а я не смогу – и мне поставят двойку.
Хотя родители меня уверяли, что ничего подобного не произойдёт, я всё равно волновался.
И вот такой взволнованный, растерянный, даже напуганный я вошёл в класс, сел за парту и тихо
спросил у своего соседа:
– Писать умеешь?
Он покачал головой.
– А девятьсот семьдесят три и семьсот семьдесят два можешь сложить?
Он покачал головой и испуганно на меня посмотрел.
– А быстро умеешь читать?
Он совсем перепугался, чуть под парту не
полез. Читать он совершенно не умел.
Я кое-как читать умел, но всё равно боялся.
В это время учительница спросила меня,
как моя фамилия, а я решил, что меня сейчас
заставят быстро читать или слагать большие
цифры, и сказал:
– Я ничего не знаю!
– Чего не знаешь? – удивилась учительница.
– Ничего я не знаю! – крикнул я испуганно.
– А как зовут тебя, знаешь?
– Не знаю! – сказал я.
– Ни фамилии своей, ни имени не знаешь?
– Ничего не знаю! – повторил я.
В классе засмеялись.
Тогда я сквозь шум и смех класса крикнул
во всё горло:
– Свою фамилию и своё имя я знаю, но больше я ничего не знаю!
Учительница улыбнулась и сказала:
– Кроме имени и фамилии, никто вас больше спрашивать ни о чём не будет. Пока ещё никто
из вас почти ничего не знает. Для этого вы и пришли в школу, чтобы учиться и всё знать. Вот с сегодняшнего дня мы и начнём с вами учиться.
Тогда я смело назвал свою фамилию и своё имя.
Мне даже смешно стало, что я сначала боялся.
А сосед мой назвал своё имя и фамилию раньше, чем его об этом спросили.

Васка Гуджева – учител по руски език
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Представяне на творчеството
на Зорница Христова
пред учениците от 3 клас

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

Молекулярна кулинария – между
екзотиката, полезното и приятното
Словосъчетанието молекулярна кулинария
звучи сложно и доста химично. И действително това съвсем ново течение е по-скоро смес от
физика и химия, отколкото от котлони, тигани и
ръце, покрити с брашно. Това обаче не значи,
че и при него не трябват щипка усет и няколко
грама въображение, дори напротив! Ето определението, което дава Институтът по хранителните технологии в Чикаго: „Дисциплината, в която
инженерните, биологичните и физичните науки
се използват за изучаване природата на храните, причините за тяхното влошаване, фундаменталните принципи на хранително-вкусовата промишленост и подобряването на храните в полза
на консуматорите.“ Сложничко, нали?
В основата на това течение от зората на 21
век, извор на което е френски учен на име Ерве
Тис, стои разделянето на хранителните продукти
на съставните им елементи, и то до молекулярно
ниво, като първата стъпка е промяната на агрегатното им състояние, след което и пренареждането им в различни комбинации чрез строго
специфични кулинарни техники в контролирана
среда. В този ред на мисли, в кухнята на един молекулярен кулинар няма да намерите тенджери
например, но за сметка на това е силно вероятно
да попаднете на съдове с течен азот, колби и епруветки. В процеса на работа могат да се получат

всякакви комбинации, като най-яркият пример е
ягода с вкус на риба.
Специфичното при ястията, приготвени с
този необичаен метод, освен необичайния вкус,
е най-вече, че са на малки порции и се поднасят
в подходящ естетически вид, както и в специфично режисирана обстановка. За консумацията
им изключително значение имат ароматите във
въздуха и осветлението например.
Единственото неприятно при молекулярната кухня остава... малкият грамаж на порциите
и понякога многото време, което отнема приготвянето на някои елементи, но храната, която
повече прилича на произведение на изкуството,
отколкото на задоволяващо глада средство, определено компенсира за това!

Богдана Мумджиева – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

14

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД“
Цели: 1. Създаване на траен интерес към културно - историческото наследство на Велики Преслав.
2. Организиране на форум за изява на ученици в областта на литературата
и изкуството.
3. Провокиране интереса и загрижеността у младите хора, чувство за принадлежност към България, родината и родния край.
Участници: Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи: 7-10 г.; 11-14 г.; 15-18 г.
Тематика на конкурса: „Велики Преслав -история на цял един народ“ I. Литературно творчество:
Регламент:
Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби - 2 стихотворения и/или 1 (есе) до 4 страници - шрифт Times New Roman - 12 пункта,
произведенията да са на български език, на e-mail razvitie_preslav@abv.bg.
Крайният срок за получаване на творбите - 31. Март 2018 година.
II. Художествени творби: Регламент: Всеки участник може да участва в
конкурса с до две творби. Жанров обхват: • живопис; • графика/рисунка; •
скулптура; • приложно-декоративни творби и проекти. ПРОЕКТ!
Материали и техники: по избор. Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см - без
паспарту. На гърба на всяка творба да бъдат изписани - • трите имена на автора; • клас, възраст; • училище, извънкласно звено - ръководител; • точен
адрес, телефон. Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав 9850,
ул. Борис Спиров 61, Народно читалище „Развитие 1874“, 0538/ 2529
Място на провеждане : Археологически музей гр. Велики Преслав Ще бъдат
раздадени награди по възрастови групи - грамота и статуетка. Изпратените творби не се връщат, ще се използват за популяризиране на конкурса и
организиране фонд на конкурса. Наградените творби ще участват в открита
изложба. Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.
Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си в определен ден от 21 до 28 април 2018 г.
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Ш А Х М АТ

Шахматна задача:

Бели на ход печелят

1.Т

Отговор:

d7

Димитър Илчев – ръководител на клуба

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:

3 ученика са решили вярно всичките задачи
Евгения Илиева - учител физика и математика

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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