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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 228
 година 14, 20 май 2019 г.

РУБРИКИ:
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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

На 13 май в ПГХ "Св. св. Кирил и Методий" Началникът на РУО 
Пловдив инж. Иванка Киркова  и експертът по математика Зара 
Данаилова връчиха тържествено грамоти на най-изявените ма-
тематици, заели призови места в състезанията по финансова ма-
тематика и Европейско кенгуру - областен кръг. Елена Тодорова 
и Никол Николова от 2 б клас бяха отличени с грамота за първото 
място, а  Александър Кайряков от 1в – за второ. Поздравяваме ги 
и им желаем нови успехи и още победи.                                              

Браво, математици!

Ани Терзиева, Йорданка Иванова  – класни ръководители

На международния турнир по художествена гимнастика в Любляна, 
Словения, състезателките на клуб „Тракия“ завоюваха  шест златни и един 
сребърен медал.

В конкуренция с гимнастички от 19 държави, грациите представиха до-
стойно клуба и затвърдиха позициите на българската художествена гим-
настика.

Ива Панчева, ученичка от 4 в клас, с треньор  Нина Саръсакалова, се 
класира на 1-во място въже, в своята възрастова група.

Ива се представи успешно и на XIX Международен турнир по худо-
жествена гимнастика – „Огърлицата на Десислава“ в  гр. Велико Търново, 
на който отново спечели златен медал, заедно с ансамбъл обръчи.

Браво, Ива! Гордеем се с теб!

Нова победа за Ива Панчева
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 Гергана Стоицова – класен ръководител

   Първо място за Адриана 
        и нейния отбор!

Адриана Шишкова от 1 б клас тренира художествена гимнас-
тика в СКХГ Спартак – Пловдив. През месец април отборът им 
участва в „Гимнастрада 2019” – зона Юг и спечели първо място 
във възрастова група 7-10 години.

Поздравления за Адриана и нейните съотборнички! Желаем 
ви да заемате все така челното място!

                        

13 май - Патронен празник  
на ОУ „Алеко Константинов”

Марияна Найденова – класен ръководител на 1б клас

На 13 май, Патронния празник на учили-
щето, учениците от 2 клас посетиха експози-
ция "Еврика" на Музейко  в Музейния цен-
тър за съвременна история в град Пловдив. 
Второкласниците  разгледаха  телеграфа и 
имаха възможността с помощта на  морзо-
вата азбука да възпроизведат и да чуят как 
звучат най-милите думи: обич, мир, Бълга-
рия... Интересни им бяха  експонатите на 
първите телефони, генерирането, разпрос-

транението и графичното представяне на 
звуковите вълни във въздушна среда, кас-
кадното движение на спирали, равноуско-
рителното движение на дървени топчета 
по праволинеен улей,  който сключва малък 
ъгъл с хоризонта, а след това свободното им 
падане с начална скорост Vk в гравитацион-
но поле.

Наблюдаваха на екран устройството на 
предмети с помощта на рентгенови лъчи. 
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Научиха ,че  рентгеновите лъчи се употре-
бяват в много сфери на науката. За човека 
едно от най-важните им приложения е в 
медицината – получаване на снимки с рен-
тгенов апарат. След разглеждане на експо-
натите, информационните табла и краткия 

филм учениците  попълниха анкетен лист, 
свързаха изобретенията с техните открива-
тели и дати. Най-любознателните участваха 
във викторина.

Децата разгледаха  и постоянната експо-
зиция на музея  от японски кукли.

Е. Щерева, А. Терзиева, Т. Тахчиева, П. Шопова - класни ръководители на 2 клас
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Учениците от трети клас отбелязаха па-
тронния празник на училището с посещение 
на град Копривщица. Той е разположен в 
подножието на Средна гора и през 1978 г. е 
признат за национален архитектурен резер-
ват с международно значение. Селището е 
било опожарявано три пъти, като  последни-
ят път е било почти унищожено,  но местното 
население от занаятчии и търговци  успява 
да възстанови и благоустрои града.  Коприв-
щица е част от нашето  историческо мина-
ло, свързано с икономическия и културния 
възход на българския народ през епохата на 
Възраждането. Учениците се разходиха по-
край старите къщи, разгледаха  и прекрас-
ната  църква „Свето Успение Богородично”, 
изградена през 1817 г. на мястото на стар 
храм.  Тя е забележителна  с дърворезбата 
по владишкия трон и амвона и с автентич-
ните икони. Децата минаха покрай родната  
къщата на големият поет Димчо Дебеля-
нов и останаха впечатлени от построената 
в двора  популярна скулптура, олицетворя-
ваща вечно чакащата майка, приседнала 
на прага на копривщенската порта. Осле-
ковата къща, която е  строена през 1856 г. 
за богатия копривщенски търговец Ненчо 
Ослеков, заплени  всички отвън със своята 
богата стенописна украса. Третокласници-
те се разходиха по малките каменни мо-
стове, издигнати над рекички и поточета и 
стъпиха на Калъчевия мост, по-известен  с 
името Първата пушка. На него  на 20 април 
1876 г. е прозвучал първият изстрел, кой-

то е дал началото на Априлското въстание.  
След разходката из града децата посети-
ха  Музея на хляба и традиционните храни. 
Малчуганите се запознаха с историята на 
хляба и как той се е променял през векове-
те. С голямо желание учениците работиха 
с брашно и тесто и  направиха своите пър-
ви опити да омесят и приготвят своя малка 
питка и цвете от тесто. След положените 
усилия, докато чакаха питките им да се из-
пекат, третокласниците се забавляваха с му-
зика и танци. С много смях, веселие и добро 
настроение  завърши този прекрасен ден.  
                                                                         

Екскурзия до Копривщица
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Величка Филева - начален учител
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Всяка година на 11 май ние, петокласни-
ците от Основно училище „Алеко Констан-
тинов”, посещаваме паметника на Патрона 
на нашето училище, за да отдадем своята 
почит и уважение към писателя и обществе-
ника Алеко Константинов. През пролетта на  
1897 г. – на 11 май, деня на св. св Кирил и 
Методий, докато пътува с файтон заедно със 
свой приятел от Пещера за Пазарджик, пла-
тени убийци край с. Радилово стрелят от за-
сада и убиват Алеко. Политическото убийство 
разтърсва цялата страна и отнема на Бълга-
рия талантливия писател, естета, демократа, 
хуманиста и идеалиста Алеко, когото властта 

ненавижда, а хората боготворят.
 И тази година ние, учениците от пети 

клас, посетихме лобното място на Щастли-
веца. Поставихме цветя и венци. Нашите 
съученички – Марияна и Селин  разказаха 
за живота, делото и творчеството на Алеко, 
а Огнян и Ангелос от 5 а клас представиха 
анкетата на професор Шишманов с Але-
ко Константинов. Тя хвърля допълнително 
светлина върху  личността и идеалите на 
Щастливеца.

Пред паметника на Щастливеца

Демира Христова, Мирела Видева,  5 а клас
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Лилия Топчийска – учител по химия

Генералната асамблея на ООН определи 
2019 година за Международна година на пери-
одичната таблица на химичните елементи. При-
чината за това е събитие, връщащо ни 150 годи-
ни назад. На 6 март 1869 г. Дмитрий Менделеев, 
велик руски химик обявява създаването на пери-
одичната система. Международната година на 
периодичната таблица на химичните елементи 
е световно събитие, което отдава почит на Мен-
делеев, на когото следва да благодарим за това, 
че направи света на химията малко по-подреден 
и лесен за разбиране. През 2019 г. се отбелязва 
още една годишнина – навършват се 185 години 
от рождението на Дмитрий Менделеев.  

По повод на тези годишнини на 15 май 2019 г.  
в училище се проведе празник на химията 
„Вълшебна разходка из Периодичната систе-
ма”. Домакини на събитието бяха учениците от 
клуб „Приятели на химията”, които с много ста-
рание подготвиха за гостите си презентации, 
показаха част от вълшебствата на химията – 
как може да се получи от вода „мляко” и от „мля-
ко” вода, „разхладителни напитки”, „кафе” и „чай”, 
подариха на всички присъстващи по един любопи-
тен факт. Гостите участваха в игрите за отгатване на 
намислен химичен елемент и намисленото веще-
ство, състезаваха се в решаването на кръстосло-
вици за химичните елементи. Изненада за всички 
бе подготвената вкусна периодична система – 
 бисквити с изписани знаците на химичните еле-
менти.

На събитието бяха поканени ученици от ЕГ 
"Пловдив", които под ръководството на своя 
учител по химия г-н Попов, изненадаха публика-
та със забавни опити. Безкрайно им благодаря за 

ентусиазма, с който приеха поканата и отделиха 
от свободното си време да подготвят и демон-
стрират умения за експериментална дейност. 

Благодаря на всички, без чиято подкрепа 
празникът нямаше да бъде същият – ученици, 
колеги, служители!

 Празник на химията
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Колко е хубаво, когато повече хора сме до-
бри и човечни! Днес моите малки ученици, с го-
леми сърца и техните родители, помогнаха още 
на едно детенце! Сигурна съм, че тези деца ще 
станат достойни граждани на държавата ни!

  Марияна Найденова – 
 класен ръководител на 1 б клас

Доброто сред нас

Благодарим Ви от сърце, деца от 1 б клас на 
ОУ "Алеко Константинов"! Бъдете все така всеот-
дайни, достойни граждани и радвайте другите! 
Вие и Вашите родители и учители ни вдъхнахте 
надежда и кураж, че заедно можем да сбъднем 
мечтата на Дани да проходи, и да има един пъл-
ноценен живот! 

Бъдете благословени!                                                                          

Ивелина Стоянова –  
майка на Даниел Стоянов
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Тетрадките по четене се превръщат в шарени тетрадки, защото децата не само записват загла-
вието и автора на изучаваното произведение, но и рисуват, лепят картинки, оцветяват и записват 
мъдри мисли.

Шарени тетрадки в 1 в клас

 Йорданка Иванова – класен ръководител на 1в клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Учениците от вторите класове вече пишат са-
мостоятелно по английски език. В началото на учеб-
ната година, те се запознаха с английската азбука, 
но в края показаха и уменията си по писане.

Чрез творческия  проект "My album" те пред-
ставят себе си и своите любими  занимания: книга, 
музика, храна и др. 

Придобитите знания  се мултиплицират и ин-
тердисциплинарно, всeки ученик  усвоява  важни 
социални умения като умението да говори и мисли 

Writing is interesting!
за себе си като субект с уникална  индивидуалност,  
така и умението да заявява себе си и да  презенти-
ра добрите  си страни. Поздравления за успешната 
работа през годината!                                                              
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Йорданка Мандраджиева – учител по АЕ

В часовете по математика  учениците от пе-
тите класове изработиха кубчета и правоъгълни 
паралелепипеди с цел развитие на фината мото-
рика на ръцете. Темата беше „Лице на правоъ-
гълник, паралелепипед и куб”. Така се развива 
пространственото мислене на децата,  чрез кое-
то се осъществява  връзката между равнинните и 
пространствените фигури.

Учениците моделираха с удоволствие и енту-
сиазъм и гордо показаха своите предмети в края 
на часовете.

Развитие на фината моторика  
на учениците в 5 клас

          Росица Сулинаджиева – учител по математика
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Клуб „Математичко“ проведе своята пред-
ставителна изява „Забавна математика“. Тя беше 
последна не само за учебната година, а с нея 
приключи участието на учениците в клуба. Деца-
та показаха, че умеят да решават сложни задачи, 
но и да се забавляват. 

Благодарим на родителите и на г-жа Топчий-
ска, които бяха гости на изявата и ни подкрепяха 
през всички години, в които търсехме и нами-
рахме решения в чудния свят на математиката.

Забавна математика
ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Ръководител на клуба: Нина Търева

Занятието по засаждане на растение с уче-
ниците от клуб Екология премина изключително 
емоционално. Децата  участваха активно и с  же-
лание засяха  рози в зелените клетки на учили-
щето. Грижата за растенията и тяхното опазване 
е една от основните цели на клуба, която спо-
мага  за формиране на  екологично поведение у 
учениците.

Да засадим растение – занятие 
на клуб Екология
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     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Иванка Динева – начален учител

Мисли и решавай
В една клетка има няколко зайчета. Ивайло преброил,  
че общо ушите и краката на зайчетата са 36. 

Колко са зайчетата?

Гергана Стоицова – ръководител на клуб Екология

Рая, Никол, Василена, Емили, Биляна, 5б клас Два великденски заека, Надежда Цапрева и 
Ивон Григорова, 6в клас
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Ал.Канева, Ел.Маркова, 7д клас

Александра Белева Андреа Неделчева, 6 б клас

Велина Асенова, 7 д клас Георги Славов, 7 в клас Дарина Гимишева, 7 а клас

Яйца в кошница, Христо 
Сангуров, 6в кл.



15

Емануил Васкидович – създателят на първата  
българска училищна библиотека

Възрожденски просветител, книжовник и об-
щественик, роден в Мелник / тогава Османска 
империя/ през  1795  г. и починал малко преди 
Освобождението - през 1875 г.

През 1815 година в Свищов основава първо-
то елино-българско училище в българските земи, 
днешното СОУ „Алеко Константинов“, а по-късно 
организира и първата училищна библиотека в 
България, на която оставя своите 800 тома лите-
ратура. В училището през 1832 г. въвежда вза-
имоучителния метод за обучение и в него се изу-
чават граматика, аритметика и география.

Васкидович подпомага Неофит Бозвели да 
състави и издаде „Славеноболгарское детевод-
ство“ в 1835 г. Автор е на 15 учебника и книги и 
на една граматика на старогръцкия език. В ръко-
пис са останали негови учебници, преводи на Фе-
нелон и др. Развива и богата обществена дейност.

„Искам да работя за България” 
Маргарита Димчевска е първата жена, завър-

шила библиотекарство в Лондон
Смела и целеустремена, тя навлиза в библи-

отекознанието след І Световна война и оставя 
в него трайни следи, но за съжаление името й и 
приносът й за развитието на българските библио-
теки са почти неизвестни, както за професионал-
ната общност, така и за българската интелигенция.

Потомка на известен Доброски  род от с. Сла-
вейно  в Средните  Родопи. Родът й се състоял 
от начетени хора – учители, книжар, обществе-
ници. Със сестра си Естер Димчевска  завършват 
Американския девически колеж в Цариград, къ-
дето получават добро образование  и изискано 
светско възпитание. Именно те оформят първия 
дамски елит в България. По-късно Естер живее и 
работи в САЩ  - щата Колорадо, където завещава 
всичките си средства за основаване на фондация 
на нейно име, финансираща и до днес обуче-
нието на докторанти  по библиотечно-информа-
ционни науки.

Придобила достатъчно самочувствие и  вяра 
в способностите си Димчевска изпраща писмо до 
проф. Иван Шишманов с молба да  я посъветва 
как да кандидатства за директор на Народната 
библиотека в София. „Мога да остана в Англия 

Елена Пенишева - библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

11 май – ден 
на библиотекаря 

или Америка, но искам да работя за България”, 
казва в писмото си. Отговорът му не я задоволя-
ва, но тя е упорита  и настоява.

За да реализира мечтата си през 1923 г. М. 
Димчевска продължава обучението си в Лондон, 
където получава годишна награда от директора 
на университета за „Най-добър библиографски 
труд и най-добър успех от изпитите за универси-
тетска диплома”. След завръщането си получава 
доста по-ниско от желаното работно място – ка-
талогизатор в библиотеката, но след осем години 
работа там вече е на щат в Министерството на 
науката и просветата, където отговаря за училищ-
ните библиотеки и се проявява като добър орга-
низатор. Още през 1918 г. Димчевска за първи 
път провежда Седмица на книгата на Балканите. 
Според изследователя Петко Карапетков тя „ту-
рила в известност библиотечния имот на всички 
училищни библиотеки в царството, като урежда 
с Финансовото Министерство всички висящи въ-
проси, свързани с тях от самото им начало.

Неочаквано службата й бива съкратена  по-
ради факта, че отказва задължително да членува 
в либералната партия. Малко след това обаче й 
предлагат пост в библиотеката на Харвардския  
университет, известен с високите си критерии, 
който тя отказва, отново, за да работи за българ-
ското библиотечно дело. Проф. дфн М. Младено-
ва казва по повод на това: „За да бъде поканена 
на работа в тази  световноизвестна университет-
ска институция, тя е отговаряла на високите й 
професионални и личностни критерии, имали са 
и лични впечатления от нея при посещението й 
там през 1930 г.”

/Следва продължение/

Паметник на Емануил Васкидович в Мелник
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Ш А Х М АТ

Отговор: 1.Dc7

                                  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

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

Ели Петкова – начален учител

 
Всяко зайче има 4 крака и 2 уши, т.е. 6 от нещата, които Ивайло е пре-
броил. Но Ивайло е преброил 36 неща, т.е. зайчетата са 36:6=6  


