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Богдана Мумджиева

Спортен празник  
на 25 май, 2019 г.
Спортният празник при малките ученици започна с  

упражнения за загряване, водени от учителите. След това 
всеки клас отиде в своята зона, за да започне спортните 
игри:

1 клас – щафета, 2 клас, разделен на момичета и момче-
та, игра народна топка и футбол. 

С много смях, емоции и веселие премина денят.

                                                            

София Стоянова – начален учител

Величка Филева – начален 
учител

В 9 ч. в парка "Бунарджика" 
се събраха учениците от  III и IV 
клас. Там децата се разпреде-
лиха по класове и направиха 
комплекс от упражнения за 
загрявка. След това отборите  
от момичета и момчета  взеха  
активно участие в организи-
рани щафетни и други игри.  
Малките спортисти показаха 
голям състезателен дух и же-
лание за победа. Всяко състе-
зание премина с много радост 
и  трепетни вълнения. 
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Всички ученици от 5 до 7 клас се включихме в игрите с идеята да станем първи, но ясно 
е, че само най-добрите ще спечелят. 5 клас се раздели на две групи – хандбал и баскетбол. 
В първата игра победител стана 5а клас, а във втората 5б.

Шестокласниците се състезаваха в същите дисциплини. Интересното беше, че 6в спе-
чели и в едното и в другото състезание. При 7 клас вместо баскетбол се игра волейбол и 
отново хандбал. 7д биха в хандбала, и 7б във волейбола. В края всички бяхме доста измо-
рени, но въпреки това се забавлявахме и насладихме на празника.                                                                                

 Франко Къналян, 6 б клас
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"Математика без граници" е междуна-
роден математически турнир с участници 
от над 30 държави от петте континента. 
Провежда се в три кръга - есенен, зимен 
и пролетен ( полуфинал). Класирането е 
международно.

За да бъде допуснат до финал (м. юни 
20190 г. в гр. Несебър), Християн се яви 
на допълнителен кръг в гр. Стара Загора и 
спечели място в квотата за финала.

В  трите кръга на състезанието Христи-
ян се класира на първо, второ и трето мяс-
то. Спечели  златен, сребърен и бронзов 
медал.

Браво, Християне!                               

Християн спечели куп награди 
в „Математика без граници”

 Мария Митева – класен ръководител
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                                         Никол Стаменова, Йоанна Кисьова, 7в клас

На 18.05. се проведе щафета  „Рекорд”, в която се представиха ученици от ОУ „А. Константи-
нов” от различни възрастови групи. Момичетата и момчетата от І-ІІ и ІІІ-ІV клас клас се класираха 
на І място. Момчетата от V-VІ клас завършиха на ІІ-ро, а момичетата на ІІІ-то място. Възрастова 
група VІІ-VІІІ клас също зае І място.  Така от състезанието ОУ „А. Константинов”  донесе 6 златни 
медала, 1 сребърна и 1 бронзова купа и най-голямата купа, дадена ни за най-активно участие в 
71-та лекоатлетическа щафета „Рекорд”.

Гордеем се с успеха!

Награди и пак награди  
в щафетата „Рекорд”
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Гергана Стоицова – класен ръководител 4 в клас

На 18.05.2019г. се проведе Трети 
детски шахматен турнир  в гр. Пър-
вомай. Стоян Аладжов, ученик от 4 в 
клас,  се състезава във възрастова гру-
па до 14 години и зае трето място при 
12-годишните. Турнирът се провежда 
в седем кръга по швейцарска систе-
ма. 

Браво, Стояне! Гордеем се с теб!

Шахматна  победа  
за  Стоян Аладжов

На 18.05.2019 година се проведе национална щафета Рекорда за 71-ви път. Нашето училище 
се представи за пореден път отлично като завоювахме следните призови места:

В първа възрастова група /1-2 клас момичета/ - 1 място;
В първа възрастова група /1-2 клас момчета/ -  1 място;
Във втора възрастова група /3-4 клас момичета/  - 1 място;
Във  втора възрастова група /3-4 клас момчета/ -  1 място;
В трета възрастова група / 5-6 клас момичета/ -  3 място;
В трета възрастова група / 5-6 клас момчета/   -2 място;
В четвърта възрастова група /7-8 клас момичета/   -1 място;
В четвърта възрастова група /7-8 клас момчета/  - 1 място;

Училището получи и купа за най-масово участие на състезанието.
Благодарим на всички ученици, които представиха училището отлично за поредна година! 

Гордеем се с вас!

НАЦИОНАЛНА ЩАФЕТА РЕКОРД
ОТНОВО СМЕ НАЙ-ДОБРИ!

Л. Калофоридова, Г. Минева – учители по ФВС
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Изложба на клуб 
„Моят град през вековете"

Учениците от клуб „Моят град през вековете" подготвиха изложба със снимки от Пловдив през 
годините. Нашият град винаги е бил символ на толерантност към различните етноси и религии. Ве-
кове наред тук са се преплитали култури и традиции от всички посоки на света, за да можем днес с 
гордост на наречем Пловдив европейска столица на културата.

                                                                           Светла Караянева – учител по история
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Учениците от 6а и 6в клас посетиха Историческия 
музей „Възраждане” в ОИ „Старинен Пловдив".  Там 
проведохме урок на тема  „Контакти и конфликти във 
всекидневието". Учениците работиха по поставени за-
дачи, свързани с музейната експозиция и работни кар-
ти. Изпълниха и разнообразни творчески задачи. Всяка 
група представи резултатите от своето проучване. Шес-
токласниците научиха много нови неща, свързани с ус-
тройството и живота в Пловдив през ХVІІ в. 

Урок на шестокласниците  
в Исторически музей „Възраждане”

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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   Светла Караянева – учител по история и цивилизации

     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай
Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят май-
ка, баща и всичките им деца: 3 момчета, които имат по една сес-
тра, така че за всеки да има лъжица?

Иванка Динева – начален учител
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Славянка е планина в Югозападна България. 
Разположена е на границата с Република Гърция.  
Дълго време е считана за част от Пирин. Гръц-
кото ѝ име е Орвилос - името, с което гърците 
наричат и Пирин, т.е. от тяхна гледна точка пла-
нината е южен дял на втората по височина пла-
нина в България. В миналото Славянка е носела 
турското име Алиботуш.

В началото на XX век е направен опит да 
бъде прекръстена с името Китка, поради голя-
мото разнообразие от диви цветя и билки, но то 
не успява да се наложи. Близо столетие достъ-
път до планината е силно ограничен, тъй като се 
намира в граничната зона. Това е допринесло за 
съхраняването на безценното биологично раз-
нообразие, което в наши дни се опазва в рамки-
те на резерват „Алиботуш“.

Географска характеристика
Планината е с площ от 96 km2 на територия-

та на Бългрия. Дълга е около 20-21 km и широка 
около 10-12 km. Най-високата точка е Гоцев връх 
(2212 m), а общо планината има четири върха на 
2000 m. Славянка е на шесто място по височи-
на в България след Рила, Пирин, Стара планина, 
Витоша и Осогово. Тя е част от Рило-Родопския 
масив. Изградена е основно от варовици и мра-
мори, които покриват гранитното ѝ ядро. Има 
стръмни склонове, срещат се лавинни улеи, а 
речните долини са V-образни.

Резерватна територия 
Планинският резерват „Алиботуш“ е обявен 

за такъв през 1951 г., а по-късно е признат за био- 
сферен. Целта му е опазване на най-голямото 
находище на иглолистното дърво черна мура и 
своеобразните планински ландшафти. Няколко 
интересни географски фактора се съчетават тук 
и правят природата изключително интересна и 
неповторима като изглед в България. Тук меката 
зима, в съчетание с голяма надморска височина 
и карстовата основа, предопределят уникалните 
геоекологични особености на планината. Те са 
най-добре са запазени и се наблюдават именно 
на територията на резервата „Алиботуш“, който 
е с площ от 1628 ха, а буферната му зона обхва-
ща 701,3 ха земи в горския фонд. Защитената 
територия през 1977 г. е включена в списъка на 
биосферните резервати по програмата „Човек и 
биосфера” на ЮНЕСКО като територия за опазва-
не на световното природно наследство. 

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Славянка

Във флората на Славянка планина са ус-
тановени 46 растителни вида, които са бал-
кански ендемити, т.е. срещат се само на 
Балканския полуостров. Някои от тях са дре-
новският карамфил (Dianthus drenowskyanus), 
пиринският чай (Sideritis scardica) и др. Наско-
ро в планината беше открит и вид гъба (Zeus 
olympius), считан за ендемичен в Гърция. 
Фауната също е много разнообразна. Срещат 
се всякакви животински видове – от насекоми 
и безгръбначни до хищни бозайници. Приме-
ри за животинското разнообразие са наличие-
то на къртици, таралежи, мишки, полевки, зай-
ци, сърни, елени., белки, лисици, мечки и др  
Климатът на планината е континентално-среди-
земноморски, като е характерно топлото лято 
и меката зима под влиянието на Средиземно 
море. Водните запаси са ограничени и плани-
ната е почти безводна. Протичат само няколко 
малки реки в подножието ѝ. Там се намира и 
Петровският карстов извор с дебит над 1000 l/s. 
Това е един от най-големите карстови извори в 
страната. В наши дни изворът е каптиран, за да 
снабдява близките села с питейна вода. 

Мария Райковска – начален учител 
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
 

Как да научим децата на дисциплина
и да ги мотивираме да спазват правила?

Здравка Петрова – педагогически съветник 

Преди всичко какво точно 
разбираме под дисциплина? 
Ако попитате случайно подбра-
ни майки, повечето несъмнено 
ще ви кажат, че за тях да приу-
чат детето си към дисциплина 
означава да го накарат да се 
държи прилично. В съзнанието 
на много хора дисциплината е 
почти синоним на наказание 
като средство да се принуди 
детето да се държи както подо-
бава.

Дисциплината е всъщност  
обучение. Когато дисциплини-
рате детето си, вие всъщност го 
учите – то е ученикът, вие учителят.

Ние, родителите, трябва да си зададем въ-
проса: „Каква цел преследваме, когато обуча-
ваме в нещо децата си?“ Ако помислят сериоз-
но, повечето от нас ще отговорят, че целта ни 
е да формираме възрастен човек, който умее 
да се владее, да прави собствения си избор, да 
контролира поведението си, да използва сво-
бодата си като отговорен индивид.

1. Дори за възпитанието има подходящи и 
неподходящи моменти

Ние твърде често се опитваме да учим на 
нещо децата в миговете, когато не са в състоя-
ние да възприемат. Спомнете си например как 
ги назидаваме, докато плачат, когато напра-
вят някоя беля или по време на семейна кав-
га. Нека възприемем следния принцип: да не 
обучаваме уморено или раздразнено дете. Би 
било чиста лудост да го правим – то така или 
иначе не е способно да възприема точно в този 
момент.

2. Детето трябва да е способно да извърши 
онова, на което го учите

Много родители очакват от децата си да на-
учат неща, които са извън възможностите им, 
и са напълно невежи относно природата на 

детето в зависимост от възрастта и стадия на 
развитието му. Ние всички имаме склонност да 
искаме от малките повече от онова, на което са 
способни. Именно затова обикновено отглеж-
даме по-успешно второто или третото си дете. 
Тогава вече знаем кое е разумно да се очаква 
от него.

3. Избягвайте наказанията
Можем да научим децата си на много неща, 

без да прибягваме до наказанието. Защо ли? 
Защото единственият му истински ефект е, 
че временно предотвратява дадена реакция. 
Санкционираното поведение не е неутрализи-
ране завинаги. Когато ефектът отслабне – което 
неминуемо става, – поведението се възпроиз-
вежда. Има и други причини да наказваме де-
тето възможно най-рядко. При всяко наказание 
ние го научаваме да се бои от нас, а резултатът 
нерядко е, че детето започва да презира роди-
теля. Не бива да учим детето на омраза и страх, 
освен ако не е абсолютно необходимо, напри-
мер за да го предпазим от самото него и от да-
дена опасност.

В материала са използвани части от кни-
гата „Изкуството да бъдеш родител“ на  

Д-р Фицхю Додсън на Издателство Колибри               
                                  /Следва продължение/
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Творчество на децата 
от ЦДО 3 б,в клас
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Тази седмица работилницата ни беше 
посветена на опазването на книгите. С мо-
мичетата от 5 клас доста се потрудихме над 
изделията, но в крайна сметка всички бяхме 
доволни от  резултата. С водещата уъркшо-
па г-ца Пройчева показахме как трябва да 
се скрои по даден размер облекло на кни-
га, различни видове бодове – за зачистване, 

съединяване и прикрепване на допълнител-
ните детайли /украса/. За усъвършенстване 
на техниката и за нови идеи в дизайна ще 
трябват и повече упражнения, но това вече 
зависи от свободното време и желанието на 
участниците да продължат да развиват ши-
ваческите си умения. Важното е, че начало-
то е положено.

Облекло на книга – Уъркшоп

Елена Пенишева – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

1. A. Which of these is a member of the Rose 
family?
A. Orange.
B. Apple.
C. Avocado.
D. Persimmon.

2. Which of these grows on a tree?
A. Pomegranate.
B. Banana.
C. Passionfruit.
D. Feijoa.

3. Which one of these vegetables was considered 
poisonous for nearly 200 years?
A. Cucumber.
B. Carrot.
C. Potato.
D. Tomato.

4. Which of the following has the highest sugar 
content?
A. Watermelon.
B. Lemon.
C. Cherry.
D. Guava.

 5. Which one of these is actually a nut?
A. Peanut.
B. Walnut.
C. Brazil Nut.
D. Hazelnut.

6. Which of these doesn't 
have an edible root?
A. Parsley.
B. Celery.
C. Jerusalem Artichoke.
D. Lemongrass.

7. Which of these should 
be separated to keep it 
fresh for longer?
A. Grapes.
B. Cherries.
C. Bananas.
D. Cherry 
Tomatoes.

8. Which of these is grown with the help of 
helicopters?
A. Cherry.
B. Apple.
C. Apricot.
D. Tangerine.

9. Which fruit should not be consumed with 
medicine?
A. Watermelon.
B. Starfruit.
C. Grapefruit.
D. Loquat.

10. In the east, monkeys are used to harvest these:
A. Bananas.
B. Peanuts.
C. Coconuts.
D. Lychees.

Answers: 1b, 2a, 3d, 4c, 5d, 6d, 7c, 8a, 9c, 10c                                                           

TASTY  QUIZ
We all love fruit and vegetables, you probably know that a tomato is actually  fruit, and a watermelon 

is a vegetable, but how much do you really know about them?
 Come test your knowledge! 

Стела Куртева – учител по английски език
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Честитим рождените дни  
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 

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

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

Хората са:  
- Майка  
- Баща  
- 3 момчета  
-1 момиче 
6 лъжици

Иванка Динева – начален учител


