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Национално сътезание

„Ключът на музиката”
Тази година на 23 и 24 март в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив се
проведе заключителният кръг на Националното състезание „Ключът на музиката”.

Националното състезание „Ключът на музиката“ е ученическо състезание по музика за ученици от IV, V, VI и VII клас. То съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание
по предмета, дава възможност на учениците да демонстрират
знания и умения, придобити при задължителната общообразователна подготовка и създава условия за изява и проява на творчески способности.
Състезанието се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, в които има въпроси с избираеми и отворени отговори, както и творчески задачи.

1

Критериите за оценяваните компетентности на
учениците са разработени съгласно държавните
образователни изисквания и държавните образователни стандарти за учебното съдържание по
музика.
Тази година, след достойно представяне на
общинския и областния кръг, за последния национален етап на състезанието се класираха
Андреа Филипова IV „В” клас, София Стоянова
от IV „Б” клас, Демира Христова от V „А” клас,
Иван Бурдев от V „Б” клас, Диана Стоянова от V
„В”клас, Яна Панова от VI „Б” клас и Стефан Гайдаров от VI „В” клас.
Нека ги поздравим за отличното представяне
и да им пожелаем много нови успехи!

Нина Димитрова – учител по музика

Убедително злато за Теди,
сребро за Ива
На 23-24 март т. г. се проведе Държавното лично отборно първенство за детско-юношеска възраст I-етап, в което взеха участие Теодора Боева и Ива Деливерска
от 4 а клас на ОУ "Алеко Константинов".
Състезателките на ГК "СПАРТАК", Пловдив се изправиха срещу отбори от Стара Загора, Хасково и
Свиленград и завоюваха съответно:
– Индивидуално класиране:
ТЕОДОРА БОЕВА – Първо място в многобой;
ИВА ДЕЛИВЕРСКА – Второ място в многобой.
– Отборно класиране: – Първо място

Теодора Боева и г-жа Мария Карталова–Стоилова
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Специални поздравления изказа г-н Йордан
Йовчев - многократен Олимпийски, Световен и
Европейски шампион по спортна гимнастика
към г-жа Мария Карталова-Стоилова и нейната
гимнастичка Теодора Боева за отлично представеното съчетание на греда. Теди игра под аплодисментите на цялата зала. Зрителите подкрепиха високата трудност, сложност и точност на
изиграването.   
Пожелаваме на Теди и Ива да работят все
така усърдно и всеотдайно!
Теодора Боева и г-н Йордан Йовчев
Татяна Кънчева - ГК "Спартак"

Най-добрият костюм
на празника Пурим
Имануел–Ари Леонард Капон – Първо място на конкурса за
костюм на празника Пурим в еврейската общност.
Еврейският празник Пурим не е религиозен празник. Пур – означава жребий, затова е наричан и празник на жребия и се празнува през месец март. Празник на радостта. Пурим е изключително
весел празник, който се празнува заедно от всички в една общност.
Традиционно на този ден евреите правят карнавал с маски, ходят
на партита, разменят си подаръци, правят дарове на бедните. Яде
се специална храна – триъгълни сладки с пълнеж. Във всяка синагога се чете историята на празника, описана в пергаментов списък.

Имануел–Ари Леонард Капон
Йорданка Иванова – класен ръководител
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Празник

В семейството на ЦДО 2 клас на 22 март отпразнувахме деветия рожден ден на една малка
роза – Виктория Тодорова. Пожелахме ѝ да бъде
жива, здрава, с шестици в бележника, с топли
чувства в сърцето и много сбъднати мечти. С
много песни, танци и весели игри отпразнувахме рождения ѝ ден. И какво е рожден ден без

торта? Най-забавното състезание за учениците
беше ядене на торта без ръце. Толкова много се
забавлявахме, смяхме и цапахме, че не усетихме кога мина всичко. Благодарим на Виктория
Иванова и семейството ѝ, че ни направи част от
нейният празник.

София Стоянова - ЦДО 2 клас

Околен свят – интересно,
забавно, полезно!
Околен свят е един от интересните и
забавни часове за учениците от 1а и 1б
класове. Децата направиха чудесни проекти – „Български символи“, „Светофар на
здравето“, „Храната“.

Поздравления, деца!
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Виктория Стойнова – класен ръководител

Жизнен цикъл
Учениците от 4 в клас представиха отлично
усвоени знания по темата „Развитие на животните, които снасят яйца“, чрез прекрасни рисунки.

Гергана Стоицова – класен ръководител 4 в клас
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Съчинения
по житейски проблем в 5 клас
Каква е ползата и каква е вредата
от социалните мрежи?

Без съмнение социалните мрежи ни влияят
по много начини. Това влияние има положителни и отрицателни страни, но аз считам, че те са
необходими в модерния свят. През социалните
мрежи често общуваме с приятели, независимо
къде се намираме. От друга страна лесно може
да си създадем нови приятелства. Социалните
мрежи позволяват да се организират събития и
инициативи, да се обединят множество последователи.

Недостатък на този тип мрежи е, че хората
отделят много време във виртуалният си свят и
често се опитват да се покажат в нереална светлина. Общуването в социалните мрежи води до
загубване на навиците за реална комуникация.
Въпреки позитивите на социалните мрежи,
злоупотребата с тях води до пристрастяване, загуба на концентрация и време.   
Николай Бостанджиев, 5 в клас

Социалната мрежа е средство за изграждане
на връзки и взаимоотношения между хора, които споделят общи интереси, дейности, история
или познания. Повечето услуги се осъществяват
в интернет и чрез определено приложение. Например такива са Facebook, Instagarm, Twitter,
Myspace и други. Социалните мрежи позволяват
на хората да разменят идеи, снимки, информация помежду си.
Ползите
Интернетът е огромно поле от информация.
В него можеш за секунди да откриеш отговори
на всички въпроси, да получиш сведения от безброй различни източници, а и да популяризираш
даден факт, защото имаш достъп до множество
хора. За мен това е най-голямото предимство:
бърз, лесен и неограничен източник на данни.
Можеш да се пренесеш на края на света, да видиш други континенти, народи, религии и обичаи, само с едно кликване. Освен това, благодарение на социалните мрежи, ние общуваме
по-лесно. Всеки от нас има приятели и близки,
с които удобно и без ограничение се свързва,
даже да са в чужбина или в друг град.
Компютрите са намерили приложение във
всеки офис и дом, както и телефоните, таблетите. Голяма част от хората работят ежедневно на
тях, като използват различни програми, които да
улеснят тяхната дейност за събиране на информация, за печатно писане, за кореспонденция с
имейли, за изчисления, за чертане, както и он-

лайн преводач от различни езици. Можеш да си
купиш какво ли не: самолетни билети, екскурзия, стоки и дрехи, да запазиш хотел, а по този
начин да си спестиш време или да си доставиш
нещо от далечно място. Често аз проверявам работното време или местоположението на даден
обект и така се улеснявам.
Вредата
Вредите от социалните мрежи обаче не са
по-малко от ползите. Понякога в интернет се съдържа неподходяща или опасна за определени
възрасти информация. Хората, които прекаляват
с престой във виртуалното пространство, реално
губят от истинските човешки отношения и общуване, защото ние пренебрегваме хората до нас,
като сме на телефона и в чат с някой в мрежата.
Има фалшиви профили и сайтове и човек лесно
може да бъде измамен. Може да бъде открадната важна за нас информация – наши данни,
адрес дори и банкови сметки. Децата са найуязвими, защото често не знаят с кого общуват.
Друга вреда е свързана с нашето здраве. Облъчването от монитор вреди на нашето зрение, а
твърде дългата игра и гледане на екрана, пречат
и на нашата концентрация.
Аз считам, че ако всеки от нас има мярка при
ползването на социалните мрежи, ако не прекалява и е внимателен, може да се възползва от изброените предимства и да ограничи минимално негативните последици от интернет пространството.
Ангелина Лекова, 5а клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Учим и се забавляваме!

Клуб „Вълшебство от думи“ –

1а клас

За учениците от 1а клас участието в кръжока е истинско забавление. Чрез различни
игри, работа в групи, проекти, децата усвояват родния език. Съставянето на думи, изречения е вече от най-лесните упражнения
за малчуганите. От думи предмети и думи
признаци те съставят фантазийни биноми и
хипотези. Организират изреченията в забавни текстове.
Работата в група спомага и за сплотяване
на отборите, разпределяне на задачите. Децата се научават да си помагат, изслушват и
всички да участват в поставените задачи.
Поздравления, деца!
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Виктория Стойнова – ръководител на клуба

Клуб „Моят град през вековете"
На 11.03.2019 г. клуб "Моят град през вековете" проведе първата си представителна изява.
Театралната постановка "Трите кукли", по материали на музея Яд Вашем в Йерусалим, бе посветена на годишнината на спасяването на българските евреи.
Разказвайки за съдбата на три момиченца от
различни страни в Европа по време на Втората
световна война, учениците изпратиха послание
до присъстващите за толерантност и уважението съм различните народности и религии. В постановката участваха ученици от 5,6 и 7 клас.
Публиката беше от трите шести класа, родители
и приятели. Трагедията на Холокост не бива да
се забравя, за да не се повтаря.  
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Светла Караянева – ръководител клуб
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

По случай празника Цветница Явор и Детелина искат да почерпят
своите съученици за именния си ден.
Заедно двамата отишли на пазар и купили:
- Три кутии със сладки от по 5 лв.
- Шест кутии със сок от по 2 лв.
- Седем пакетчета фъстъци от по 1 лв.
- Кутия с шоколадови бонбони от 8 лв.
а/ Колко лева струват общо всички покупки на Явор и Детелина?
б/ За да платят, двете деца използвали спестените си пари. Детелина имала шест банкноти от по 5 лева, а Явор – три банкноти от по 10 лева.
Колко лева общо са спестяванията на двете деца?
Колко лева общо са им останали след като платили за всички вкусотии?
Ели Петкова – начален учител
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Творчество на децата
от ЦДО 3 б,в клас

Величка Филева – начален учител
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

2 април – Международен ден
на детската книга

Децата са нашето богатство.
Радваме се на техните успехи,
подкрепяме ги в трудни моменти.
Искаме най-доброто, за да постигнем щастливата детска усмивка, но
решението може би се крие там, в
книгата. Ние трябва само да го потърсим.
Любознателността на децата и
стремежът им към нови знания са
необятни. Ще ги задоволи пак тя –
книгата – с нови и вълнуващи факти за света или връщащи ни към
историята, понякога почерпени от
добрата стара книга, но все така
увлекателна, пристрастяващо интересна.

Елена Пенишева – библиотекар
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:

Отговори: а/ 42 лв.
б/ 60 лв. общо са спестяванията на двамата.
Останали са им 18 лв.

Ели Петкова – начален учител
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Литературна среща
със Зорница Христова

По случай Международния ден на детската
книга – 2 април, на 19 март ни гостува чаровната
Зорница Христова – писател и журналист, преводач и основател на издателство „Точица”. Автор
на книгите „Умножение без уморение“ (под
псевдоним Тео Рема), „Детето зад чина, или когaто вкъщи имa първоклacник“, (в съавторство с
Марин Бодаков), „Вкусна география“, „Сладоледена реторика“ и други. С това ние се включихме
в 17-то издание на кампанията „Младият Пловдив чете” – една изключително полезна и интересна за малките читатели инициатива. С ведра
усмивка и приятелско излъчване г-жа Христова
спечели децата още в самото начало на срещата.
Тя разказа на третокласниците, а после и на петокласниците, какво и как я вдъхновява да пише
детски книги, кога за първи път е имала куража
да го напише на лист хартия и още много други
лични спомени, останали незабравими за нея.
Децата пък я провокираха с куп други въпроси,

типични за детското им любопитство. На тези, на
които нямаше време да отговори, обеща да го
направи по имейла.
Накрая много от присъстващите я изненадаха с изработени от тях рисунки, картички, постер
и лични произведения и дребни подаръци, повечето създадени специално за нея.
Топлото отношение на децата я трогна и тя си
тръгна с още по-широка усмивка отколкото когато пристигна.
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Елена Пенишева – библиотекар
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Поредица от уъркшопове в месеца
на книгата – април и месец май
Във връзка с 2 и 23 април – Дните, посветени
на книгата, библиотеката започва поредица от уъркшопове, които са предназначени за учениците от
прогимназиален курс, и ще са насочени към различни теми. Ето датите и темите на събитията:
11 април /четвъртък/, 13, 30 ч. – Изработване на
картина с помощта на японската техника кири-е. Материалите са осигурени. Водещ – Анастасия Башева
18 април /четвъртък/, 13, 30 ч. – Второ занятие.
Изработване на картина с помощта на японската
техника кири-е. Материалите са осигурени. Водещ –
Анастасия Башева
25 април /четвъртък/, 13, 30 ч. – Изработване
на великденска украса. Необходими материали:
картонени кутийки за яйца, четки, ефекти. Водещ –
Пенка Коева.
2 май /четвъртък/, 12, 00 ч. – Изработване на
предмети с помощта на техника декупаж. Необходими материали: Буркан или шише, тишу хартия
/салфетки/ или друга мека материя, спрей. Водещ –
Пенка Коева.
10 май /петък/, 12, 00 ч. - Изработване на облекло на книга от текстилни материали /арт изкуство/.
Необходими материали: Текстилни материали
(по-твърда материя за основата и други за декорация) игла и конци, ножица. Водещ – Дора Пройчева.
17 май / петък/ 12,00 ч – Изработване на предмети на една кука. Необходими материали: кука и прежда /конци/ за плетене. Водещ – Дора Пройчева.

Важно! Участието във всички мероприятия е без заплащане, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване при библиотекаря най-късно три дни преди
определената дата. Ако се наложи промяна
на датата на някое от занятията, ще бъде
обявено допълнително.
Допълнителна информация за първото мероприятие – техника кири-е

Елена Пенишева – библиотекар
РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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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Най-големите породи кучета
/Продължение от брой 222/
5. Нюфаундленд

Нюфаундлендът първоначално е бил използван в канадските риболовни райони за
изтеглянето на мрежи и издърпване на лодки, което го прави отличен плувец. Кучетата
от тази порода са спокойни и добродушни
като проявяват подчинение и преданост и
се отличават с развит интелект.
6. Кавказка овчарка

Породата произхожда от Русия като е използвана основно с овчарско, охранително и караулно предназначение. Ръстът при мъжките достига
65 см, а теглото варира от 55 до 105 кг. Кавказката овчарка е умно, но своенравно куче, което
е лоялно към стопанина си, но може да прояви
агресивност към непознати. Това прави породата по-трудна за подчинение.

7. Тибетски мастиф

Тибетският мастиф също присъства в категорията „гигантски кучета“, като размерите му достигат
70 см, а теглото 90 кг. Породата е сред едни от найдревните, кучетата са били използвани за охранители на стада и за лов на едър дивеч. Тибетският
мастиф е смело и всеотдайно куче, което лесно се
поддава на обучение и няма свиреп нрав.
Породата е и най-скъпата в света, като миналата година тибетски мастиф беше продаден в
Китай за близо 2 млн. долара.
8. Българско овчарско куче

Сред големите породи се нарежда и българското овчарско куче, като на височина до достига
над 80 см, а теглото е около 60-70 кг. Представителите на тази порода имат буен нрав, силно
развито чувство за самостоятелност и необходимост от много движение. Българското овчарско
куче е отговорно и вярно, но недоверчиво към
непознати и със склонност към агресия към други животни.

Преди да решите да отглеждате куче от голяма порода е добре да съобразите пространството и разходките, които ще успеете да му осигурявате, добрата храна. Изключително важно за големите породи
кучета е да не затлъстяват, за да не се товарят сърцето и ставите им, както и доброто им възпитание в
ранна възраст, заради щетите, които могат да бъдат нанесени от тях поради големите им размери.

София Стоянова – учител ПИГ
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