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Богдана Мумджиева

Поздравления за  Георги Те-
тимов – ученик от 7 г клас, един 
от  42-амата  най-добри седмок-
ласници по български език и ли-
тература в България.

 На 30-31. 03. 2019 година в 
Бургас той участва в ХХХVIII На-
ционална  олимпиада по  българ-
ски език и литература /НОБЕЛ/. 
Пожелаваме му здраве и още 
много успехи!

 

Алековец  
сред най-добрите

Силвия Милева – учител по български език и литература

Александър Кайряков от 
1 в клас зае престижното 
1 място в състезанието.
Браво, Алекс! 

      
  Йорданка Иванова 

класен ръководител

Никол Николова от 2б 
клас е златна меда-
листка на международ-
ното състезание и се 
класира за финалния 
етап  в Несебър.  

Ивайло  Иванов от 3 б 
клас е победител сред 
третокласниците в  меж-
дународния турнир.

 Мария Райковска –  
класен ръководител

             Поздравления за победителите! Пожелаваме им  нови математически постижения!

Мира Граматикова от 2 в 
клас взе сребърен медал 
в същото състезание. 

          Анета Терзиева,  
Тодорка Тахчиева –  

класни ръководители



2

На 23 и 24 март 2019 г. в Благоевград, Сли-
вен, Варна, Монтана, Пловдив, Разград, София 
и Велико Търново се проведоха регионалните 
кръгове от Деветото национално състезание по 
правопис на английски език SpellingBee.

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПЕЛУВАНЕ

 

Spelling Bee 2019

 Стела Куртева – учител по английски език

Победителите от училищното състезание на 
ОУ „Алеко Константинов” - Андреа Филипова от 
4в клас и Стефани Бозукова от 7а клас участваха 
в регионалното състезание, което се проведе в 
ОУ „Княз Александър І” на 23.03.2019 г.

Поздравления за отличното представяне и 
на двете участнички!
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Ученици, участвали в състезанието, проведено на 
23.03.19 г.:

Никола Костурски, 5 б клас – 2 място
Мария Костурска, 6 в клас – 3 място
Поздравяваме ги за постигнатите високи резулта-

ти, както и техните учители, подготвили ги за участие-
то им, Евгения Илиева и Десислава Радионова.

Състезание  
„Обичам математиката”

Екип на вестника

На 25.03.2019 година се проведе Празник на 
буквите на 1а клас. Залата на Историческия му-
зей  бе празнично украсена и бързо се напълни 
със смях, радостни деца и много, много гости! 
Учениците от 1а клас показаха  колко много зна-
ят, рецитираха стихчета, свързани с буквите от 
нашата азбука, пяха, доказаха, че са и чудесни 
актьори. Заслужено получиха бурни аплодис-
менти! 

Родителите също се бяха подготвили за тази 
незабравима вечер - за всяко дете имаше  пода-
рък, чудесна бе и питата с късмети - каква профе-
сия ще има малкото дете! Имаше и приветствие 
от тях към децата и класния им ръководител.

Това бе една вечер на радостта, доброто на-
строение, а чудесните снимки за цял живот запе-
чатаха тези прекрасни мигове!

БЛАГОДАРЯ ВИ, деца! Бяхте чудесни!

Празник на буквите
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Виктория Стойнова – класен ръководител
1а клас, р-л. В. Стойнова

На 26.03 учениците от 1б клас имаха 
Празник на буквите. Празникът беше двоен. 
Не само, че станаха грамотни, но и се научи-
ха какво е съпричастност и състрадателност. 
Част от нас станаха двете дечица в неравно-
стойно положение, на които помагахме - Ники 

и Александра. Те също празнуваха с 1 б клас, 
забавляваха се и се радваха. Изненада ни на-
правиха и 5б клас, с класен ръководител- гос-
пожа ЛЮДМИЛА КАЛОФОРИДОВА. Те бяха 
подготвили пожелания за малките ученици и 
подаръци.
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1б клас, р-л М. Найденова

На 27.03.2019 г. в Историческия музей се 
проведе Празникът на буквите на ученици-
те от 1 „в“клас.  В залата, пълна с балони и 
пъстри декори, се събраха много родители 
и гости. Те станаха част от този празник на 
грамотността, на който децата показаха, че 
вече знаят не само да четат и пишат, а да 
рецитират като артисти и да пеят като ис-
тински малки звезди. Всеки първокласник 
получи грамота, а родителите бяха пригот-
вили интересна книжка за подарък. В залата 
имаше много настроение, усмивки светеха 
на лицата на децата, а родителите поощря-
ваха всяко детско изпълнение.

Пораснали са нашите деца – полека, неу-
сетно, но истински!!!

                                 

М. Найденоав – класен ръководител
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Класен ръководител: Йорданка Иванова

Да се върнем в миналото
В групата на ЦДО 2 клас, с учител г-жа Сто-

янова, продължават да се разменят картички с 
ученици от други училища в различни градове. 
Последните картички, които бяха изпратени, са 
до 40 СУ „Луи Пастьор“ гр. София. Те бяха на тема 
„Добре дошла, пролет!“.  Учениците запретнаха 
ръкави и сътвориха истинско вълшебство от ри-
сунки и пожелания.  
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София Стоянова – учител ЦДО 2 клас

„Групиране  на животните“ – 
комбиниран урок по Човекът  

и природата в 4б клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Темите,  в които се получават знания за  живо-
тинския свят, са сред любимите на децата. В урока 
„Групиране  на животните“ по Човекът и природата  
целта е учениците да научат названията на групите 
животни и някои най-важни общи характеристики 
за всяка група. За нейното постигане използвахме 
комбиниран урок, в който част от учебното съдър-
жание беше преподадено на български език, а ос-

таналата част – на английски език. Инструкциите 
за изпълнение на упражненията, свързани с гру-
пирането на животните на насекоми, риби, зем-
новодни, влечуги, птици и бозайници, бяха също 
на двата езика. Учениците показаха отлични зна-
ния по „Човекът и природата“ и по английски език. 
Справиха се в рамките на урока с всички поставени 
задачи и много се забавляваха.
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Учениците от 4 в клас усвои-
ха знания за повторението като 
художествено изразно средство 
и усъвършенстваха уменията си 
за откриването му в текст. Ра-
ботиха със стихотворението на 
Николай Лилиев „Светло утро“ и 
показаха старание при препис на 
творбата. 

                  Нина Търева – кл. ръководител,  Даниела Букович – учител по АЕ

Гергана Стоицова – класен ръководител 4 в  клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Представителна изява  
на клуб „Екология”

Гергана Стоицова – ръководител на клуб ”Екология”

На 29 март се проведе  първата представител-
на изява на учениците от клуб Екология под мо-
тото „Да опазим природата“. Гости на занятието  
бяха учителите г-жа Букович, г-ца Велева и г-жа 
Калофоридова. Учениците работиха по групи. 
Представиха свои проекти и с помощта на ком-
пютърна презентация показаха отлични знания 
по различни екологични теми. Изявата приключи 
с изготвяне на  постер от учениците в клуба.
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Тодорка Тахчиева – ръководител на клуб „Полезни растения”

Второкласниците от клуб „Полезните 
растения” провеждат своите срещи всяка 
седмица под формата на чаено парти. За-
познават се с видовете растения в нашата 
природа и тяхното приложение. Придоби-
ват умения и навици за здравословно хра-
нене и начин на живот. Членовете на клу-
ба се запалиха от инициативата на National 
Geographic „Планета или пластмаса”. Деца-
та поеха обещание да не използват пласт-
масови прибори за еднократна употреба на 
клубните занятия. Всеки ученик се грижи за 
свое растение в класната стая.

На 28 март децата поканиха на чай учи-
телите от филиала. Пред тях показаха свои-
те знания за често използвани билки и 
подправки, разказаха как се грижат за рас-
тенията в зеления кът в класната стая.

Клуб „Полезните растения”
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Да спасим Земята
Съчинение

Един ден мечката отишла в двореца на лъва и притеснена му казала:
– Ваше Величество, мисля, че Земята загива! Пчелите изчезнаха, а в горското училище учихме, 

че ако няма пчели,това означава, че природата е отровена и животът на Земята ще изчезне.
Разтревожил се лъвът и повикал животните да ги разпита. Събрали се всички в градината на 

двореца. Зайчето казало:
– Дърветата съхнат, тревата пожълтява и няма какво да ядем.
Вълкът се оплакал, че  тревопасните животни измират и няма с какво да нахрани вълчетата си.
– Водата е замърсена с нефт и ние ще загинем, защото няма риба! – казали две делфинчета.
Пингвините се оплакали,че ледовете се топят и скоро няма да има къде да живеят.
Последен пристигнал слонът и казал, че в Африка реките са пресъхнали от високите температу-

ри. 
– Планетата е в голяма опасност! – казал лъвът.
 Замислили се животните какво да правят. Лисицата предложила:
– Ваше Величество, нека да напишем писмо на хората и да им разкажем всичко. Между тях има 

учени. Те ще знаят как да постъпят.
Бухалът написал писмото. Вързали го с панделка за вратлето на гълъба. Литнал той с надеждата, 

че хората ще спасят Майката Земя!

                                                                         Дамян Йондров, 2б клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

FUNNY JOKES FOR KIDS
Jokes about animals

Q: What does a spider’s bride wear? 
A: A webbing dress.

Q: Where do cows go for entertainment? 
A: The mooooo-vies!

Q: What did one firefly say to the other? 
A: You glow, girl!

Q: What kind of dinosaur loves to sleep? 
A: A stega-snore-us.

Q: Why couldn't the pony sing? 
A: Because she was a little hoarse.

Q: What creature is smarter than a talking parrot? 
A: A spelling bee.

Q: Where does the chicken like to eat? 
A: At a rooster-ant!

Jokes about food

Q: Where do you learn to make banana splits? 
A: At sundae school.

Q: Why did the melon jump into the lake? 
A: It wanted to be a water-melon.

Q: Why did the cookie go to the doctor? 
A: It was feeling crumb-y.

Q: Why did the banana go to the hospital? 
A: He was peeling really bad.

Q: Where do hamburgers go to dance? 
A: They go to the meat-ball.

Даниела Букович, учител по английски език
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

 Маратон на четенето 
във всички паралелки

По случай 2 април - Денят на дет-
ската книга, всички класове в наше-
то училище участваха в националната 
инициатива Маратон на четенето, про-
веждаща се всяка година по този повод. 
За учениците от начален курс избрахме 
творчеството на Дора Габе, във връзка 
с нейната кръгла годишнина - 130 годи-
ни от рождението й през месец август, 
а за прогимназиален - Алфонс Доде и 
автобиографичния му роман „Дребосъ-
чето”. Децата от 3 а клас създадоха и 
прекрасни книжки с прочетените про-
изведения.
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      Елена Пенишева – библиотекар
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По повод на празника 2 април, с учени-
ците от ЦДО 2  б,в кл. беше проведен час на 
тема „Пролетни празници”, в който библио-
текарят Елена Пенишева запозна децата с 
ритуалите по време на празниците  Благо-
вещение, Цветница, Лазаровден, Великден, 
Гергьовден. С голям ентусиазъм после все-
ки изработи свое пролетно венче от хартия. 
Четохме и стихове за различните празници.

                                                                           

„Пролетни празници” в ЦДО 
2 б, в клас

      Елена Пенишева – библиотекар
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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

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Честитим рождените дни на всички, 
родени през тази седмица, с пожелание 

за здраве и успехи! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?
М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

В слънчевото ядро градусите са около 14 
милиона. След него има лъчиста зона, в коя-
то се осъществява пренос на генерираната в 
ядрото енергия към повърхността на Слън-
цето под формата на светлина. При този 
пренос температурата пада до около 6000 
градуса. С такава температура е и видима-
та повърхност на Слънцето или най-ниската 
част от короната, която се вижда по време на 
слънчеви затъмнения. В рамките на някол-
ко хиляди километра температурата скача 
от няколко хиляди до няколко милиона гра-
дуса. С помощта на сателитни снимки може 
да се види добре колко далеч от Слънцето 
се простира неговата корона. Тя се получа-
ва в резултат на разпространяването на газ с 
много ниска плътност и висока температура 
към студения Космос. Но когато стигнат по 
далеч, тези частици се ускоряват и се пре-
връщат в т. нар. слънчев вятър. Наблюдения 
на слънчевия вятър се осъществяват със спе-
циален телескоп коронограф, който закрива 

диска на Слънцето, за да може да се види 
слабата светлина от короната. Нажежената 
плазма в короната, която напуска Слънцето, 
се разпространява в слънчевата система с 
огромна скорост – до 1000 км в секунда.

                                                   

Даниел Чаушев – учител ЦДО 2 клас


