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Богдана Мумджиева

Георги Наков от 3 б  
клас е на първо място 
в Трета републиканска 
олимпиада по  ментал-
на аритметика  на  ISMA 
в  София. Поздравления  
за  победителя! Пожела-
ваме му нови успехи!

Първо място за Георги 
в олимпиада на ISMA!

Мария Райковска – класен ръководител

Дани е отличник и в шахмата
Даниел Костурски от 2 в 

клас спечели ново отличие в 
състезанието по шахмат, орга-
низирано от Общински детски 
комплекс – Пловдив. Той се 
състезава в пет кръга и се кла-
сира на 3-то място. 

Тодорка Тахчиева – класен ръководител
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Парад  
на приказните герои

Всяка година, по случай 23 Април – Меж-
дународен ден на книгата и авторското пра-
во, в нашето училище се провежда  Парад на 
приказните герои. В него активно се включ-
ват учениците от начален етап. Така беше и 
тази година. Те с желание представиха  из-
браните от тях  герои, облечени в прекрасни 
костюми. Вълнуваха се както децата, така 
и техните учители.  Публиката аплодираше 
героите, а на финала, когато настроението 
достигна връхната си точка,  освен костюми-
те децата показаха и как могат да танцуват.  
Директорът на училището, г-н Ангелов, на-
гради с грамота всички  участници. С праз-
нично пролетно настроение завърши Пара-
дът на приказните герои. 

4 б клас

3 а клас

4 в клас

1 б клас

1 а клас
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2 клас 4 а клас

3 б клас 2 клас 2 клас
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3 г клас

1 клас

1 в клас
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1 в клас 1 клас
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Гергана Стоицова - начален учител, Елена Пенишева – библиотекар
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

През тази учебна година учениците от 
вторите класове започнаха да се учат да пи-
шат и на английски език. Отначало  те  се за-
познаха с буквите, впоследствие започнаха 
да пишат и думички, а понастоящем - цели 
изречения и  самостоятелни текстове. Пър-
воначално съществуващата разлика меж-
ду двете азбуки - английска и българска  те 
възприемаха  с известна тревога. Чрез сред-
ствата на изобразителната техник  децата 
представиха своето разбиране за  двете аз-

буки по своебразен начин - като приятели,  
подаващи си ръчички, като крила на птица  
или две ръце на дете. Позитивният  подход 
стимулира децата да възприемат различие-
то по творчески и нестандартен начин, което 
от своя страна  подпомогна процеса на ус-
вояване.  

В представения проект може да видите 
как само след няколко месеца  децата пишат 
и рисуват, прилагайки своите знания - чрез 
образ и слово в единство.

Лесно ли е писането  
на  английски език?

Йорданка Мандраджиева, учител по АЕ
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

На 24 април се  проведе представителната  
изява  на музикално студио „ТОНИКА”, в кое-
то участват ученици от петите и шести класове.   
Пред свои съученици, родители и гости, с много 
настроение участниците  изнесоха програма. 

Те изпълниха песни  свързани с пролетта, с  
празниците  Лазаруване и Ладуване. Зарадваха 
ни и с инструменталните си изяви – Валерия Ки-
римова изпълни пиеси на блокфлейта, а Мария 
Цветкова, Жени Борисова и Демира Христова  – 
на пиано.

 Да пожелаем на  младите таланти да про-
дължат с радост общуването си с музикалното 
изпълнителско изкуство.

МУЗИКАЛНО СТУДИО "ТОНИКА"

Нина Димитрова – ръководител на студио
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Екипът на проект „Натура 2000 в България – 
Нови Хоризонти” бяха  гости на клуб "Екология". 
Темата на занятието бе опазване на птиците. На 
учениците по групи бе поставена задача да  съ-
берат информация за някои  видове. Те с инте-
рес слушаха разказа на еколозите и изгледаха 
презентация за защитени видове като – черве-

ногушата гъска, гривестата рибарка, белошипата 
ветрушка, лешоядите. Запознаха се и  със защи-
тените зони, които са част от  екологичната мре-
жа Натура 2000 и са важни за опазването на тези 
птици. Занятието премина с изключителен инте-
рес от страна на учениците, които изразиха же-
лание за нова среща с екипа на Зелени Балкани.

Да опазим птиците – съвместно 
занятие на клуб Екология  
с екип от Зелени Балкани

Гергана Стоицова – ръководител на клуб   "Екология"
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На 15 април 2019 г. учениците от Клуба 
по химия посетиха Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски”. В центъра за 
химични демонстрации имаха възможност 
да наблюдават химически експерименти с 
натрий и калий, демонстрирани от доц. д-р 
Йорданка Димова. Наблюдаваха самоза-
палване на водород, получаване на натриев 
хлорид, неутрализация.

Проведено бе занятие, при което учени-
ците имаха възможност да извършат някол-
ко експеримента. За пръв път те работиха в 
истинска химическа лаборатория и  изслед-
ваха рН на разтвори на киселини и основи с 
различни индикатори и бяха много прециз-
ни в действията си. Проявиха се като истин-
ски химици-изследователи.

По време на експерименталната дей-
ност учениците показаха отлични знания за 
наблюдаваните процеси, спазваха правила-
та за безопасна работа в химическата лабо-
ратория.

Браво, ученици! Гордея се с вас! 
 Посещението в Пловдивския универ-

ситет е осъществено с  любезното съдей-
ствие на доц. д-р Ваня Лекова – ръководи-
тел на катедрата по обща и неорганична 
химия с методика на обучението по хи-
мия. Подготовката за експерименталната 
работа и осигуряването на необходимите 
пособия и реактиви е на доц. д-р Йордан-
ка Димова, на която благодарим за тър-
пението и подкрепата.

Млади изследователи химици

Лилия Топчийска – учител по химия
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Рила е една от планините, в които туризмът е 
най-добре развит. В парка е обособена специална 
зона, наречена “Зона за интензивен туризъм”. Тя 
включва мрежа от пътеки и заслони, както и въз-
можности за настаняване в разположените в парка 
бази. Тук са възможни различни дейности – конни 
преходи, велопреходи, преходи със ски по опре-
делени и обозначени за целта маршрути; палене 
на огън, бивакуване, алпинизъм и др. За любите-
лите на дивата природа е изграден ботаническият 
маршрут “Приятели на растенията”. Изградени са 
и други специализирани маршрути като Екопътека 
„Бели Искър”, Пътека на балканската дива коза и 
др. Оттук минават и два основни европейски ту-
ристически маршрута – Е4 и Е8. 

Седемте рилски езера безспорно са една от 
най-впечатляващите природни забележителности 
на Балканския полуостров. Едно приказно място, 
което си заслужава да се види. Красотата им при-
влича не само хиляди български и чуждестранни 
туристи. Те са част от Стоте национални туристиче-
ски обекта. 

Седемте езера са разположени в Дамгския дял 
на Северозападна Рила планина. Те имат ледников 
произход. Разположени са стъпаловидно в голям 
циркус, обграден от върховете Сухи чал, Отовишки 
връх и Харамията. Всяко едно от езерата има соб-
ствено име, в зависимост от формата и особено-
стите си. Най-високо разположеното езеро е Съл-
зата. То е наречено така заради кристално чистите 
си води. Намира се на надморска височина 2535 м 
под Отовишки връх. Следва Окото – най-дълбоко-
то от езерата - 37,5 м, с характерна овална форма 
и наситено син цвят при добро време. В това езеро 
са правени водолазни спускания с научна цел. Под 
него е Бъбрека – вглеждайки се във формата му, чо-
век не може да измисли по-точно на-
именование на това езеро с площ 85 
декара и стръмни скалисти брегове. 
Следващото езеро е Близнака – ши-
роко и стеснено по средата като пя-
съчен часовник, в безводни години 
се стопява до две по-малки езерца, 
откъдето идва и името му. По-надолу 
по пътеката се намират Трилистника 
и Рибното езеро, с разположената 
на брега му хижа „Седемте езера”. 
Най-ниско разположеното езеро – 
на 2095 м н.в. – Долното, дава на-
чалото на река Джерман. Всички 
езера са свързани с тесни поточета. 

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Национален парк "Рила"
В някои от езерата живеят 
рибки – лещанка и пъстър-
ва, но като цяло биоразно-
образието е бедно заради 
студената планинска вода.  
Ето и някои любопитни фа-
кти за този парк: 

• Най-голямото лед-
никово езеро на Балкан-
ския полуостров се намира 
в Средна Рила. Това е Смра-
дливото езеро, разпрости-
ращо се на невероятните 
212 декара площ.

• На връх Мусала се намира най-високо раз-
положената метеорологична станция за цяла Юго-
източна Европа. Построена е през 1932 година.

• В Рила се намира най-високо разположени-
ят язовир на Балканския полуостров – язовир Ка-
лин. Намира се на 2394 метра и снабдява редица 
високопланински електроцентрали.

• Рила е известна с множеството си минерал-
ни извори. Тя е първенец и по този параграф, тъй 
като на нейна територия (в Сапарева баня) се на-
мира единственият гейзер на Балканите. Неговата 
топлина достига 101,4 градуса по Целзий. 

• Най-високият водопад в Рила е Скакавиш-
кият водопад. Разположен е на река Скакавица и 
се намира на 1750 метра височина. Височината, от 
която пада водата му, е 70 метра.

• Емблемата на Рила и на нашата страна из-
общо – Рилският манастир, също се намира в кра-
сивата планина. Построен е през 10 век. През 18 
век светата обител става жертва на огромен пожар, 
който почти унищожава манастира. Съграден е от-
ново през 1784 година.

Величка Филева – начален учител 
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     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Ели Петкова – начален учител

Мисли и решавай
За празника на детето мама купи известен брой балони, които да за-

несе на тържеството. Вили влезе в стаята и взе два от балоните, после За-
ри-Белята реши да си поиграе с останалите и половината от балоните спу-
ка. По-малката сестра преброи останалите здрави и техният брой се оказа 
най-голямото двуцифрено число с цифра на десетиците 1.

Колко балона е купила мама?
За празника децата купили 2 знаменца и 3 рози общо за 21 лв.
Ако едно знаменце струва колкото две рози, намерете цената по от-

делно на едно знаменце и една роза.

Огнян Андонов, 5а клас Дея Спасова, 5б клас
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Еми Атанасова, 7б класЕлисавета  Коритарова, 5а клас Йоана Малакова, 5а клас

Иванка Раева, 7 д клас

Леа Минкова, 6 б клас Мина Боева, 7а клас Радина Йорданова, 7а клас

Тереза Рада Келбечева, 7 в клас
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Проекти на учениците от 3 г клас

Тетрадки под дождём
На перемене Марик мне говорит:
— Давай убежим с урока. Смотри, как на улице хорошо!
— А вдруг тётя Даша задержит с портфелями?
— Нужно портфели в окно побросать.
Глянули мы в окно: возле самой стены сухо, а чуть подальше — огромная лужа. Не кидать же 

портфели в лужу! Мы сняли ремни с брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. 
В это время звонок зазвенел. Учитель вошёл. Пришлось сесть на место. Урок начался. Дождь за окном 
полил. Марик записку мне пишет: "Пропали наши тетрадки"

Я ему отвечаю: "Пропали наши тетрадки"
Он мне пишет: "Что делать будем?"
Я ему отвечаю: "Что делать будем?"
Вдруг вызывают меня к доске.
— Не могу, — говорю, — я к доске идти.
«Как же, — думаю, — без ремня идти?»
— Иди, иди, я тебе помогу, — говорит учитель.
— Не надо мне помогать.
— Ты не заболел ли случайно?
— Заболел, — говорю.
— А с домашним заданием как?
— Хорошо с домашним заданием.
Учитель подходит ко мне.
— А ну, покажи тетрадку.
Я молчу.
— Что с тобой происходит?
Я молчу.
— Придётся тебе поставить двойку.
Он открывает журнал и ставит мне двойку, а я думаю о своей тетрадке, которая мокнет сейчас 

под дождём.
Поставил учитель мне двойку и спокойно так говорит:
— Какой-то сегодня ты странный...

Васка Гуджева – учител по руски език

Автор: Виктор Голявкин
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Автор: Виктор Голявкин

Втори уъркшоп - 7 клас. 
Техника кири-е

Отговор на задачата:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Елена Пенишева - библиотекар

Ели Петкова – начален учител

40 балона, 1 роза = 3 лв., 1 знаме = 6 лв.
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Ш А Х М АТ

Шахматна задача:
Черни на ход правят реми

Отговор:

1... Dc1+

                                  Димитър Илчев – ръководител на клуба

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! 

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Ивелина Герева, 7 а класСтелла Рималовска, 7 а клас

Отговор:


