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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 226
 година 14, 26 април 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

Училищен живот
Отг. Здравка Петрова

Проектна дейност
Отг. Йорданка Мандраджиева

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Езикова страница
 Отг. Васка Гуджева

Забавна математика  
Отг. Десислава Радионова

Елена Петкова
Детско творчество

Отг. Анета Терзиева
Роза Зафирова 

Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. София Стоянова
Шахмат      Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно насто-
ятелство             Отг. Елена 
      Пенишева и  Здравка Петрова
Забавна страница

Богдана Мумджиева

Георги Георгиев 
от 2б клас е побе-
дител в тенис-тур-
нира  „Локо 98” за 
възрастова група 
8-10 г. 

Поздравяваме 
го и му желаем 
още много спорт-
ни успехи! 

Победител

         А. Терзиева – класен ръководител на 2б клас

Висок резултат за Йоана и Алекс
Трето място в мате-

матически турнир „Ма-
тематика с Монди” –  
Йоана Шопова и Алек-
сандър Кайряков от 1 в 
клас.

П о з д р а в л е н и я ,  
Йоана и Алекс!                       

Йорданка Иванова – кл. ръководител на 1в клас
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Заедно можем повече

Гимнастрада   
„Масов спорт – зона Юг”

На 7.04 се проведе Гимнастрада 
Масов спорт – зона Юг в ПУ „Паисий 
Хилендарски”. Участваха 35 отбора 
с общо 1190 участника.  Те предста-
виха композициите си пред препьл-
нената зала от ентусиазирана публи-
ка. Състезанието е част от Държавен 
спортен календар за 2019 година на 
Българската федерация по художест-
вена гимнастика.  

Златни медали във възрастова 
група 7 – 10 години спечелиха  Софи 
Славчева   и Дарина Ковачева от 2 в 
клас.

Гордеем се с вас, момичета!

Както знаете, всеки вторник децата от ЦДО 2 „б“ и „в“ клас играят играта 
„Заедно можем повече“  с таблети, осигурени от училището.Този път учениците 

трябваше да пресметнат текстови задачи по математика, да открият скритите посло-
вици и думи,  да решат кръстословица и да свържат картинките на  плодове с  техните 
названия на английски език. На първо място се класираха Никол Табакова и Радослав 
Апостолов,  на второ - Йордан Сакутски  и на трето - Симона Иванова и Димитър Ганчев. 
Поздравявам първенците за сплотеността и знанията, които показаха, а  останалите 
финалисти, че не се предадоха и се бориха докрай.

Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 2в клас

       София Стоянова – учител ЦДО 2 клас
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Виктория Стойнова – класен ръководител

Проекти на учениците 
от 1а клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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Лилия Топчийска - учител по химия

Основен акцент в учебно-познавателна-
та дейност по химия и опазване на околната 
среда в VІІ клас е усвояването на практичес-
ки умения за извършване на наблюдения и 
лабораторна работа. Провеждането на лабо-
раторни упражнения се посреща с радост от 
учениците. Основен метод в тези часове е ра-
бота по групи. Всяка група получава задачите 
и писмени инструкции за тяхното изпълне-

ние, които се обсъждат в групата, разпреде-
лят си дейностите и при необходимост търсят 
съдействието ми. Учениците извършват екс-
перименталните задачи като си сътрудничат 
по време на работа. Всеки участник в групата 
има възможност да извърши своя експери-
мент и да наблюдава работата на съученици-
те си. Специално внимание се отделя на без-
опасността при работа.

В химичната лаборатория

Изследване на рН на разтвори
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Национален парк „Пирин” се намира в Пирин 
планина, разположена в югозападната част на 
България. Територията на националния парк об-
хваща седем общини в област Благоевград - Бан-
ско, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Струмяни, 
Кресна и Симитли.

Национален парк „Пирин” е създаден през 
1962 г. и първоначално е носел името Народен 
парк „Вихрен”. Тогава площта му е била 6212 ха 
и обхващала най-високите части на Демянишкия 
и Вихренския дял. През годините територията на 
парка се е увеличавала няколко пъти и днес на-
ционален парк „Пирин” обхваща над 40 000 хек-
тара. От 1983 г. националният парк е под защитата 
на ЮНЕСКО.

Част от националния парк е и един от най-
старите резервати в България - „Баюви дупки - 
Джинджирица”. През 1934 г. е обявен за защите-
на територия, за да бъдат запазени естествените 
реликтни гори от бяла и черна мура и голямото 
разнообразие от растителни и животински видо-
ве. През 1977 г. е обявен за 
биосферен резерват по про-
грамата "Човек и биосфера" 
на ЮНЕСКО. През 1994 г. е 
обявен и другият резерват в 
парка - „Юлен”.

На територията на парка 
има над 182 вида лечебни 
растения. Описани са 1315 
вида висши растения, което 
е около 1/3 от българската 
флора. В парка се срещат още 
около 320 вида мъхове и 165 
вида водорасли.

Разнообразният релеф 
и флора е предпоставка и за 
многообразен животински 
свят. В националния парк са 
описани над 2000 вида безгръбначни животни и 
над 200 вида гръбначни животни. Парка обитават 
жабата дървесница (Hila arborea) и шипоопашата-
та костенурка (Testudo hermanni), които са в Чер-
вения списък на Международния съюз за защита 
на природата.

На територията на национален парк „Пирин” 
са описани 159 вида птици, които представляват 
40% от видовете на територията на България.

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Национален парк "Пирин"
В парка има няколко паркови района - „Сина-

ница”, „Баюви дупки”, „Вихрен”, „Безбог” и „Каме-
ница”, част от който е и район „Трите реки”.

В „Синаница” има два маркирани туристиче-
ски маршрута. С кафява маркировка е означен 
маршрутът местност Мандрата - хижа „Синани-
ца” (за хижа „Пирин”), а с жълто е маркировката 
от местност Мандрата до местност Черната вода 
(за хижа „Яворов”). В местността Мандрата има 
изграден информационен център - „Влахинска 
река”.

През парков район „Баюви дупки” премина-
ва международният маршрут Е4: Пиринеи - Алпи 
- Рила - Пирин - Пелопонес. В Пирин маршрутът 
е от хижа „ Предел ”, през хижа „Яворов”, хижа 
„Вихрен”, заслон „Тевно езеро”, хижа „Пирин” 
до местност Попови ливади. Друг туристически 
маршрут започва от град Разлог в района на мест-
ността Бетоловото - хижа „Яворов” - Суходолски 
превал - Кресна. В Разлог има център на парковия 
район, който се намира в историческия музей на 

града.
Парковият район „Вихрен” е свързан най-ве-

че с град Банско. Вихрен е и най-високият връх в 
Пирин - 2914 м, и вторият по височина в България 
след връх Мусала в Рила. Върхът е включен в Спи-
съка на стоте национални туристически обекта, а 
печат може да бъде взет от хижа „Вихрен”. Точно 
в тази част на национален парк „Пирин” се нами-
ра и най-старото дърво в България - Байкушевата 
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 Мария Райковска – начален учител

мура, чиято възраст се оценява на повече от 1300 
години. В Банско се намира и офисът на парковия 
район.

В парков район „Безбог” е включен и част от 
резервата „Юлен" с връх Полежан и циркуса на 
полежанските езера. Офисът на парковия район 
се намира в Добринище.

През парков район „Каменица” преминават 
35 км горски пътища. Част от него е и друг район 
- „Трите реки”. На територията на „Каменица”  ня-
колко туристически маршрута със специално обо-
значена маркировка: международен маршрут Е-4 
(червена маркировка ; хижа „Яне Сандански”- 
Спано поле – хижа „Вихрен” (жълта маркировка) 
; хижа „Яне Сандански” – хижа „Беговица” - хижа 
„Демяница” (синя маркировка); хижа „Синаница” 
- Спано поле – хижа „Беговица” - хижа „Пирин” 
(кафява маркировка). Офисът на парковия район 
се намира в Сандански.

На разположение на туристите в национален 
парк „Пирин” са осем хижи и четири заслона.

В Банско се намира Посетителският инфор-
мационен център на Национален парк „Пирин”. 

Центърът разполага с експозиция "Пиринската 
гора" - чрез 22 интерактивни модула посетители-
те могат да научат интересни и любопитни факти 
за стопаните на планината - дърветата, растенията 
и дивите животни. Прожекционната зала с 30 се-
дящи места е оборудвана с мултимедия и голям 
екран, повече от 150 научнопопулярни филми за 
животни, растения, специализирани филмчета за 
Национален парк „Пирин” и други защитени тери-
тории в България онагледяват лекциите, подготве-
ни от парковите експерти. В центъра се провеждат 
обучения за деца и възрастни, организират се по-
ходи в планината по създадените от парковата ди-
рекция образователни пътеки и в „класните стаи” 
на открито, като програмата „За Природата се учи 
най-добре сред самата Природа” е съобразена с 
различните възрастови групи.

Природен парк „Пирин” е изключително ва-
жен и за неговото опазване се полагат специални 
грижи. Недопустимо е посетителите в парка да 
замърсяват околната среда. Строго забранени са 
ловът, риболовът в някои реки, незаконната сеч и 
повреждането на маркировката.

Второкласниците от клуб „Полезните растения” проведоха практическо занятие на открито. Те за-
садиха в двора на филиала  декоративни растения и билки . Децата групираха растенията в две лехи – 
храсти и тревисти. Внимателно и грижовно поставиха младите растения в почвата и с радост ще полагат 
грижи за тях по време на следващите занятия. 

Засаждане на растения  
във филиала
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Тодорка Тахчиева –ръководител на клуба         
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     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Иванка Динева – начален учител

Мисли и решавай
1. Три котки изяждат три  мишки за час и половина:  

a) за колко време една котка изяжда една мишка  
б) за колко време 10 котки изяждат 10 мишки  
в) за колко време 10 котки изяждат 20 мишки

У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
 

Как да реагираме на предизвикателното 
поведение на детето

Здравка Петрова – педагогически съветник, Източник: endviolence.bg

Продължение от бр. 225
В конкретна ситуация, свързана с предизви-

кателно поведение на детето, може да използ-
ваме няколко подхода:

1. Да помислим за решение, което е добре и 
за двете страни – такова, което да съдържа пре-
сечна точка на „интереса“ 
както на детето, така и на 
възрастния или иначе ка-
зано възрастния постига 
целта си, без това да въ-
вежда детето в негативно 
преживяване. Например: 
„Сега ще загасим теле-
визора и ще тръгнем, 
защото твоят приятел 
ще се радва да те види 
навреме днес (а не защо-
то аз закъснявам).“

2. Да помислим от 
гледната точка на детето. 
Това естествено ни води 
към техните чувства и нужди. Заедно с това, 
да помислим и за нашите нужди и чувства.

3. Да предложим на детето да сподели 
как планира и смята, че може да се разреши 

ситуацията. Разбира се, предложеното от де-
тето решение може да не е реалистично или 
приемливо, но вече сме отворили вратата 
към разговор и търсене на споделено реше-
ние за предотвратяване на ситуацията в бъ-
деще.

Уменията да се спра-
вя с емоциите в ранна 
възраст са важни не само 
за бъдещото развитие на 
детето, но и за социално-
то му взаимодействие с 
родителите, членове на 
семейството, учители и 
връстници. Умението да 
разбират и управляват 
своите чувства е важна 
предпоставка за успеха 
на децата в предучилищ-
на и училищна възраст. 
То е свързано с това как 
детето се възприема от 

учителите и връстниците си от гледна точка на 
социални умения, както и до колко ще бъде 
приемано и харесвано в предучилищна или 
училищна класна стая.
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Денят на Ели
В един дъждовен ден Ели беше в кухнята и печеше ванилови сладки. Къщата мири-

шеше много  вкусно. Тя беше нетърпелива да опита какво е сътворила. Дъждът внезапно 
спря. Ели се зарадва и реши да излезе навън. Но тя забрави една малка подробност – че е 
сложила сладките да се пекат. Ели повика майка си да ги наглежда. Навън я очакваха ней-
ните приятелки Рая, Ани и Алекс. Момичетата бяха привлечени от аромата на сладките. 
Ели ги почерпи с тях. Те й благодариха и пожелаха следващия път да ги направят заедно.

                                                                              Антония Арнаудска, 2 в клас

5 б клас
5 б клас

Иван Балабанов 7б клас

Антоанета Петрова, 5а клас5 б клас
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Александър Маринов, Й.Петрова, Й. Силямова, Ивайла Найденова, 5 а клас

Дара Хаджийска, 5а клас

Асен Гюров, 6 в клас

4 б клас

5 б клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

RIDDLES
1. I go in hard. I come out soft. You blow 

me hard. What am I?
2. You can see me in water, but I never get 

wet. What am I?
3. What belongs to you but others use it 

more than you do?
4 What 4-letter word can be written 

forward, backward or upside down, and  can 
still be read from left to right?

5. The more you take, the more you leave 
behind. What am I?

6. I can fly but have no wings. I can cry but 
I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?

7. What gets broken without being held?
8. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. What am I?
9. People buy me to eat, but never eat me. What am I?
10. A kind of tree can you carry in your hand?
11. What three letters change a girl into a woman?
12. What disappears the moment you say its name?
13. What can be opened but cannot be closed?
14. What begins with T, ends with T and has T in it?
15. Where do fish keep their money?

            Стела Куртева - учител по английски език

Answers: gum, reflection, your name, noon, footsteps, clouds, promise, 
candle/pencil, plates and cutlery, palm, age, silence, egg, teapot, riverbank
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Вече сме читатели” –
Приемане на учениците от 1 клас 

в училищната библиотека
Отново е месец април и отново дойде време нашите първокласници да се влеят в редиците на 

читателите на училищната ни библиотека.
Събитието се състоя на 19 април и, както се казва, на празник като на празник. Усмихнати дечи-

ца, още по-усмихнати герои от приказките в карнавални костюми,  задаваха така любимите на мал-
ките гатанки, допълваха рими, че даже и измисляха свои истории / приказки/ по дадена илюстра-
ция. И тъй като в ден като днешния най-често говорим за приказките, имащи запазено челно място 
сред малките читатели, слушаха и „Приказка за думите”, която им показа защо трябва да четем и да 
научаваме нови думи. 

Честито, малки читатели! Добре дошли в нашата библиотека! До скоро!
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Елена Пенишева - библиотекар
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/продължение от бр. 225/

 Симон дьо Бовоар - За нея работата била 
на първо място, но също така връзката й с Жан 
Пол Сартр се отразявала на цялото й ежедне-
вие. Те поддържали отношения от 1929 г. до 
смъртта му през 1980, което ги прави една от 
най-забележителните двойки в историята - те 
имали не само странна сексуална връзка, но 
и дълбоко интелектуално приятелство. Бовоар 
работела сама преди обяд, след което се сре-
щала със Сартр и двамата обядвали. Следобед 
те работели в неговия апартамент, предимно по 
неговите трудове. Привечер излизали по някое 
актуално политическо или културно меропри-
ятие или просто прекарвали вечерта в нейния 
апартамент, пиейки уиски и слушайки радио.  
 

 
Харуки Мураками - Когато пише книга, Мура-

ками става в 4 сутринта и работи, без да спира, 
5-6 часа. Следобедите плува или тича, чете и 
слуша музика. Ляга си в 9 часа. Казва за днев-
ния си режим: " Спазвам тази програма всеки 
ден, без отклонение. Повторението става най-
важното нещо, за мен то е форма на хипноза. 
сам се хипнотизирам и достигам по-дълбоко 
ниво на съзнанието". Признава обаче, че по този 
начин силно ограничава социалния си живот. 

Марк Твен - неговият режим бил прост - след 
сърдечна закуска със семейството рано су-
тринта, той бил в състояние да пише, без 
да спира до към 5 часа, като държал да не 
бъде обезпокояван. Ако семейството му има-
ли нужда от него, надували свирка и ако той 
преценявал - идвал при тях, но те не може-
ли да го търсят лично. В много горещите дни 
той разтварял вратите на кабинета си и раз-
пилявал листовете на земята, прикрепяйки 
ги с тухли и работел "в центъра на урагана". 

Франц Кафка - През 1908 г. работел в застра-
хователно дружество на дневна смяна и живе-
ел със семейството си в много малко жилище. 
На практика това означавало, че нямал никак-
во време за писане. Затова той пишел вечер 
и нощем, когато всички спяли. Той пише на 
Фелис Бауер през 1912 г.: "времето е кратко, 
силите ми са ограничени, офисът е ужас, апар-
таментът е шумен" В това писмо обяснява и 
как разпределя времето: „Започвам в 10.30 да 
пиша и в зависимост от силите, вдъхновението 
или късмета, продължавам  до 1,2 или 3 часа, 
а веднъж беше 6  сутринта."

                                                                                        

Дневният режим на известни  
писатели и колко време за писане 

отделят на ден

Елена Пенишева - библиотекар, Източник: Ц. Цанева,  Hera.bg
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Защо католици и православни празнуват Ве-
ликден на различни дати?

Православната църква определя датата за праз-
нуване на Великден според Юлианския календар, 
а католическата църква – според Грегорианския. 
Протестантите пък честват Великден според мест-
ната традиция – на запад с католиците, на изток с 
православните.

Когато пълнолунието след астрономическия 
ден на пролетното равноденствие се падне след 4 
април, на изток и запад честват Великден на една 
дата, но ако пълнолунието се случи между 21 март 
и 4 април, на Запад празнуват Великден много по-
рано от православната църква. Понякога тази раз-
лика достига цял месец. През следващите 20 годи-
ни датите за честване на Великден съвпадат още 
шест пъти.

Откъде се e появил Великденският заек?  
През последните десетина година по родните 

магазини изобилстват шоколадови, керамични, за-
харни и плюшени фигурки на зайци като неизме-
нен атрибут на Великденския празник. Мнозина се 
питат защо около шарените яйца по-често се рисува 
заек, отколкото например, кокошка с пилета. Тради-
цията на Великденския заек е от езически времена.

Хората са принасяли зайци в жертва на саксон-
ската богиня на пролетта Еостре (от нейното име 
носи названието си на английски католическият 
празник Истър, Великден.). Правел се ритуален 
лов на зайци. Сега той е все още част от Великден-
ския празник, но никой не го възприема като све-
щенодействие. За първи път заекът се споменава в 
немска приказка от 15 век. Там се разказва за заек, 
който криел в градината шарени яйца от децата. В 
американския фолклор пък е привнесен през 17 в. 
от немски заселници в Пенсилвания. Децата там 

вярвали, че ако бъдат послушни, Великденският 
заек ще им остави гнездо с шарени яйца.

 Защо се яде агнешко месо?    
Агнето е изключително важен символ на Велик-

ден в Централна и Източна Европа. То олицетво-
рява Исус и се свързва с неговата смърт, тъй като 
е принесено в жертва в деня на Възкресението. 
Християнската традиция представя Исус като божи 
агнец. В много домове традицията повелява да се 
яде агнешко на първия ден след 40-дневния пост.             

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Интересни факти за Великден

Богдана Мумджиева – начален учител                                 
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Отговор на задачата:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

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

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

за здраве и успехи! 

Иванка Динева – начален учител

а) час и половина  
б) час и половина  
в) 3 часа

Поздравление!
Великден - празник не само на възкресението на Христос,  

но и символ на нашата вяра в по-добрите времена, в любовта към 
ближния и желанието ни доброто да се разпростре над света.

Светли великденски празници!

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО


