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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“ бр. 229
 година 14, 27 май 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

На книгата
Кой не е стоял над теб с възторг надвесен
и сред твоя дивен свят не е живял?
Кой в магията на словото унесен
от наслада или скръб не е трептял.

От житейската ти истина разтърсен
кой не е осъмвал нощем с теб без дъх?
Кой от твоите страници не е потърсил
и не е намерил път към слънчев връх?

Честит 24 май –  
Ден на българската 

писменост и култура!

На кого не подари богатства, тайни
и приятелка любима ти не бе?
Мъдра си като природата омайна
и дълбока като пролетно небе.

Океан от знания и чувства вечни
векове с грижовна обич пазиш ти,
За да може утре към звезди далечни
с огнени крила човек да полети.

Да проникне в необятната вселена, 
своя блян за съвършенство да узнай.
Помогни му, майчице благословена,
дух непримирим и светлина му дай!
                           

Димитър Южнянин
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Мира Граматикова спечели двойно отличие. 
На състезанието Go Kids, организирано от Атле-
тическата лига в София, тя спечели златен медал 
в дисциплината скок от място момичета 2010 г. В 
тази възрастова категория участваха 40 момиче-
та, а в състезанието – повече от 800 деца.

В състезанието „Математика без граници” 
Мира спечели златен медал в пролетния кръг и 
се класира за финалното състезание в Несебър 
през месец юни.

Браво Мира! Гордеем се с теб!

Два златни медала за Мира!

Тодорка Тахчиева – класен ръководител

„Принцът на морето и принцът  
на земята”

Мария Райковска – начален учител

Учениците от трети и четвърти клас посетиха 
куклено-театралния спектакъл, създаден  специ-
ално за програмата  на  Пловдив – Европейска 
столица на културата 2019 г. и е вдъхновен  от 
традиционния  японски куклен театър Бунраку.
На сцената оживява преданието за първия япон-
ски император. Приказката представя взаимо-

отношенията между двама братя – властелини 
на морето и земята, разказва за чистата любов  
между принца на земята и принцесата на океа-
на. За  силата на честността, достойнството и все-
отдайността. Спектакълът представя класическа  
японска легенда за любовта, доверието, дадена-
та дума и смисъла на живота
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По история имахме за задача да направим 
проект /брошура/ за исторически обекти от Рим-
ската епоха в град Пловдив.  Работата ни тряб-
ваше да съдържа име на императора, който го е 
създал и годината, през която  е построен, както 
и кратко описание на обекта – кога е намерен и 
реставриран. Трябваше да проучим какво е със-
тоянието му днес, използва ли се и как.

Задачата беше много интересна и всички съ-
ученици вложиха  много време  и труд, за ги на-
правят.   

Проекти по история
У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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Елина Щерева и Мария Йорданова, 5 в клас

На 16 май 2019 година се проведе публична 
изява на клуб „За света около нас“ на тема „Дне-
вен режим – храня се здравословно”. Децата 
даваха примери за своето хранене и полезност-
та на различни хранителни продукти, които упо-

требяват. Коментираха се задължителните пет 
хранения за децата, времето и  какво трябва да 
съдържат те.  Учениците рисуваха на платна здра-
вословно дневно  меню. Работиха по групи. Гост 
на 1 в клас беше Евелина Петкова – скулптор.                            

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб „За света около нас“
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Йорданка Иванова - класен ръководител на 1в клас
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Смях и малко сняг по пръстите –  
форма на помръкващо сияние,  
май отново безнадеждно се объркахме -  
озовах се не където трябваше.

Интересно е, че в цветните разтвори  
бълбука и окръгля се луната,  
учудващо е – гледам я отгоре,  
а стопила се е в леден прах земята.

А сега пък - гледана отдолу 
е раздърпана и сива и зъбата,  
но мисля, че размислих твърде скоро –  
това съвсем не ще да е луната.

Озовах се не където трябваше,  
бавно страховете ме полазиха,  
остана смехът ми и сиянието 
и малка шепа сняг – да се предпазя.

Яна Панова, 6 б клас

Творчество на децата от ЦДО – 2 б,в клас
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Румяна Тарапанова, 7 д клас

Ставрула Мелатиаду, 7 д клас

София Стоянова – начален учител

Стилиян Попо, 7 г клас
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Диана Добрева, 6 б клас

Лили Цветанова и Шантал Коева, 5 б класЛора Банкова, 5 б клас

Яна Фратева, 6 б клас

ЦДО 3 а,г класЦДО 3а, г клас
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Елена Пенишева – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Случайна среща с приказка” – избрахме, 
прочетохме, разменихме си приказки

Посещение на изложбата „Преот-
критият свят на стара Европа" в Ар-
хеологически музей – гр. Пловдив
С учениците от клуб „Приятели на книгата” 

разгледахме пет от най-емблематичните съкро-
вища на България, подредени в Археологиче-
ския музей.

"Целта е да представим Пловдив като един 
от най-старите живи градове с непоказвани 250 
находки от Шестото хилядолетие преди Хрис-
та, открити в могилите на "Лаута" и "Брезовско 
шосе", както и от най-ранните пластове на Небет 
тепе", коментира директорът на музея доц. д-р 
Костадин Кисьов в медиите.
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Видяхме Вълчитрънското съкровище, със-
тавено от 13 златни съда с общо тегло 12,5 кг. 
Открито е при обработка на лозе през 1924 г. 
и е най-старото у нас. Датира се от времето на 
бронзовата епоха. Второто съкровище е това от 
Хотница, Великотърновско, което се състои от 44 
златни предмета и е от каменно-медната епоха. 
Във витрините блестят също златните находки от 
Рупите и село Дъбене, Карловско. Най-впечатля-
ващо обаче си остава Панагюрското съкровище, 
за отбелязване е, че изложен беше самият ори-
гинал. Богатствата идват от НИМ, Националния 
археологически институт с музей при БАН и му-
зеят в Търново.

Изложбата е част от програмата на  "Пловдив 
2019".
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Елена Пенишева – библиотекар

/продължение от бр. 228/
През 1928 г. с подкрепата на МНП М. Дим-

чевска организира първия библиотекарски курс 
в страната за гимназиални учители, работещи и 
като библиотекари. За него тя получава специал-
но благодарствено писмо от Министъра на про-
свещението по това време – Никола Найденов. 
През 1931 г. следва втори такъв и така до края на 
30-те години на ХХ в. в тези единствени курсове 
за подготовка се обучават 550 човека. Това са на-
чалните стъпки на зараждащото се у нас  библи-
отечно образование, с което се свързва името на 
тази забележителна жена.

Следва четене на лекции по УДК – доста спо-
рен за ползата им въпрос сред останалите лек-
тори по това време, но желаещите да участват 
стават все повече и това доказва нуждата от тях. 

Голяма част от времето си тя отдава и за раз-
витието на детските библиотеки, като проучва 
примера на чужди страни. Като педагог изясня-
ва въздействието на положителните герои вър-
ху детската психика, които чрез поведението 
си възпитават у децата добродетели и човешки 
ценности, напомня, че освен със съдържанието 
си, книгите въздействат и с външния си вид –  
хартията, печата, илюстрацията, подвързията. 

През 1929 г. заедно с още 32 души подкрепя 
идеята на Т. Боров за създаване на сп. „ Българ-

ска книга”. През същата година тя пък дава идея 
и изготвя план за организиране на Седмица на 
книгата в България и ръководи провеждането й 
през първите четири години. 

Следва участие в Първия световен конгрес 
на библиотекарите и библиографите в  Италия  – 
1929 г., организиране на първа изложба в Бъл-
гария на планове и снимки на чуждестранни 
библиотеки /1930 г./, участие като експерт в  
конференция по повод разискване проекта за 
възстановяване на сградата на Народната биб-
лиотека в София.

Било известно че М. Димчевска е поклонник 
на англо-американската библиотечна система, 
заради това бива принудена да напусне библио-
теката, въпреки че била изключително ерудиран 
специалист. В края на 1965 г. тя заминава за САЩ 
и не се завръща повече. Остават публикациите 
й, показващи завиден професионализъм и отра-
зяващи постиженията и практиката  в областта 
на библиотечната архитектура на т. нар. капита-
листически страни през ХІХ в. и до края на ХХ в. 
Поради сериозни идеологически различия тога-
ва  обаче, те остават недостъпни и неизвестни за 
широката  общественост у нас, но представляват 
изключително ценен принос днес в една слабо 
позната научна област – библиотечната архитек-
тура в България.      

„Искам да работя за България” – 
Маргарита Димчевска – първата жена, завършила библиотекарство в Лондон

Елена Пенишева – библиотекар
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Даниела Букович – учител по английски език

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А
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Честитим рождените дни  
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 

Т. Георгиев, Л. Родозова, 6 б клас

Ш А Х М АТ

                                  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

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО


