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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Сребърен медал
от XIX Национален
музикален конкурс
"Милчо Петров" за Стефан
Гайдаров от VI в клас
На 02.06.2019 г. се проведе ХІХ Национален музикален
конкурс "Милчо Петров".
На конкурса Стефчо се класира на 2-ро място – изпълнение на китара и беше отличен със сребърен медал и диплом.
На 29.05.2019 г. той участва и в концерт в галерия "Тракарт", организиран от сдружение за изкуство "Мюзик арт".
Поздравления! Пожелаваме ти още много изяви и призови места!

Стела Куртева – кл. ръководител на 6 в клас
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Детски празник в Руския културноинформационен център в гр. София
По случай първи юни – Международния ден
на детето - шестокласници от ОУ "Алеко Константинов", които изучават руски език, взеха участие
в празничното мероприятие "Международна
детска ваканция" в Руския културно-информационен център в гр. София.
В програмата бяха включени разнообразни
занимания. В киносалона учениците гледаха научен филм и слушаха разказ за традиционната
руска кухня, опитаха сладкиши с горски плодове.
След това се запознаха и бяха обучени на
една старинна руска игра, съществуваща още
от времената на древните скитски племена –
„руски шах“. Научиха, че дъската на „руския шах“
също има 64 клетки, че фигурките имат други
имена спрямо познатия ни шах, а рисунките върху тях подсказват начина на придвижването им
по дъската, подреждаха фигурките и сравняваха
с традиционния шах. Успяха да подредят руския
шах без грешка и с помощта на опитния шахматист направиха първите ходове в тази интересна
игра. Шестокласниците наблюдаваха и различни
опити по физика.
Любезните домакини ги поканиха в голямата зала, където се запознаха с традициите на
„руското чаепитие“, научиха как „работи“ самовар с дървени въглища, запарката от чайничето
разреждаха с гореща вода от самовара, опитаха
пирожки с плънка от зеле, яйца, месо, картофи,
сладко от ябълки, различни меденки, гевречета,
зефир, мармалад, пастила. Вкусно!

Имаше и изненада – млади журналисти от
Русия, които снимаха и отразяваха събитието
през цялото време, бяха направили филм и на
голям екран го показаха на децата.
Накрая всички получиха подаръци, които да
им напомнят за чудесния празник, а училището
ни получи дарение за училищната библиотека –
16 книги на руски език от представителството на
Россотрудничество в Република България.
Заповядайте в библиотеката да ги разгледате
и прочетете!
Прекарахме чудесен празник - беше забавно, весело и познавателно!

Васка Гуджева – учител по руски език
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Това е моето преживяване –
различно и забавно!
Ще разкажа за нашата екскурзия до Руския език, бяхме поканени там. Пътуването ни до стокултурно-информационен център в София. Де- лицата беше изпълнено със слушане на музика и
нят беше 1 юни – Денят на детето. И точно по пеене, шеги и закачки помежду ни.
В Центъра ни настаниха на първите редове
този повод, ние, учениците, изучаващи руски
в голяма и красива зала, откъдето чудесно се
виждаше и чуваше всичко. Още не знаехме колко богата програма ни очаква. Първо ни запознаха с плодовете в Русия, след което имахме
възможност да опитаме някои плодови храни,
сокчета и десерти, доста интересни за нас –
кексчета с боровинково сладко, десерт с ябълки и други. За всяко нещо поотделно получихме
информация. Следваше запознаване с руския
шах – неговата история и как се играе. Оказа
се много различен от този, който ние познаваме/ индийския/. Опитахме се и да поиграем.
Най-голямата изненада беше залата със злат-
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ни самовари и масички с всякакви лакомства.
За първи път опитахме руски чай, който, да си
призная не ми хареса особено, защото беше
горчив. На други обаче им хареса. На излизане
от залата ни раздадоха красиви дървени кутии,
отново с различни вкусотии в тях.

Е, като всяко хубаво нещо и това си имаше
край. Тази екскурзия ни зареди с много положителни емоции, които освен на руските приятели,
дължаха се и на нашите преподаватели, направили така че да я осъществим. Благодарим им!
Мария Костурска, 6 в клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Проекти на учениците от 3 а клас

Мария Митева – класен ръководител
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Изготвяне на проекти
по английски език в шести клас
Учениците работиха, разделени на групи, по темата ”Капсула на времето”. Всяка група
направи свой вариант на капсула и постави вътре предмети и символи, които свързва с
времето, в което живеем и които са значими за човечеството. Децата представиха на английски език всеки избран предмет и защо екипът е решил той да бъде запазен за идните
поколения. Идеите бяха многобройни и интересни.

Стела Куртева – учител по английски език
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Европейско Кенгуру начало, история
За първи път това
състезание се организира от френски математици, начело с проф.
Андре Деледик и проф.
Жан-Пиер Будин.
То се провело на 15 май през 1991 г. и скоро
го нарекли ,,Френско Кенгуру”. Такова състезание обаче вече било провеждано в Австралия и
се наричало „Австралийско кенгуру”.
Идеята била да се решават едни и същи задачи
по едно и също време от максимален брой ученици.
В първото състезание, за радост на организаторите се включили около - 120 000 участника, а
през следващите години те надхвърлили един
милион.
Състезанието постепенно разширява границите си и започва да се организира едновременно в различни европейски страни.
Задачите са разпределени по възрастови групи. Целта е да бъдат решени максимален брой
задачи за кратко време. Ето защо това състезание е истинско изпитание за младите математи-

ци. То е проверка, но не само на техните умения
и знания, а и на техните   характери.
Ето защо, ако състезателят е получил добри
резултати на такова състезание - това е сигурен
показател, че той притежава сериозни математически знания и много личностни качества.
От 1995 г. то получило името „Европейско Кенгуру “. Днес вече излиза от очертанията на Европа
и в него се включват все повече състезатели от
други континенти.
През учебната 2018/19 г. 113 ученици от 1-7
клас от ОУ „А. Константинов” взимат участие в
състезанието. 32-ма от тях, всички от 1 клас,
стигат до финалния кръг.
С най-добри резултати в първата петица са
учениците:
Александър Стоев Кайряков
Стоян Ивайлов Недялков
Даниел Веселинов Джостов
Светослава Димитрова Джамбазова
София Димитрова Русева
Валентина Карамфилова Бахчеванова
Йорданка Иванова – начален учител

Представителна изява на клуб
„Полезните растения”
На 30 май учениците от клуб „Полезните растения” имаха занимание на открито
и поканиха децата от занималнята на втори клас. Разказаха им за растенията, които
отглеждат и грижите, които полагат за тях.
Показаха им пет от билките в своето опитно поле и обясниха приложението им. Децата от занималнята имаха възможност да
пипнат и да усетят аромата на растенията.
След това заедно второкласниците засадиха мента, почистиха, подхраниха и поляха
растенията.
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Тодорка Тахчиева – ръководител на клуб
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Резерват „Червената стена”

Резерватът е кръстен на най-високата отвесна скала в Родопите – Червената стена. Тя е насочена на северозапад и вечерно време пламва
в червено под лъчите на залязващото слънце.
Вижда се спокойно от Пловдив при ясно време. Намира се в землищата на с. Бачково, с. Добростан и с. Орешец, Община Асеновград, и гр.
Лъки, обл. Пловдив.

Резерватът е с обща площ 30 290 дка, което
включва 9 608,627 дка от землището на с. Бачково, 12085,169 дка от землището на с. Добростан,
753,360 дка от землището на с. Орешец и 7 951
дка от землището на гр. Лъки. Площта от резервата, попадаща в землището на гр.Лъки се стопанисва и охранява от РИОСВ – Смолян. До 1998 г.
резерватът е стопанисвал и охранявал от ДГС –
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Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив.
Тракийските светилища Белинташ и Караджов
камък, които са разположени едно срещу друго
също се намират в района. От връх Попа се разкрива невероятна панорама към целия резерват.
Многобройните керамични съдове, които са намерени на това място доказват, че преди хиляди
години върхът е бил светилище.
Бачковският манастир е началната точка на
резерват Червената стена. Специално обозначена пътека, започваща от манастира предлага
на туристите добра възможност да разгледат резервата. Околната природа и планинския релеф
вдъхва огромно очарование и спокойствие със
високите планински масиви и свежата богата зеленина навсякъде.
През резервата текат няколко реки, които
образуват много красиви дефилета и водопади. Река Клувийска образува много красив водопад, който е лесно достъпен, намира се близо
до с. Бачково и Бачковския Манастир. Водата на
реката се разделя от камъните и образува няколко водни струи. Бачковския водопад е образуван
от карстов разлом и се намира в много красива
местност, а самият водопад е висок около 10 метра и е с множество ръкави и разклонения.
На река Сливов Дол се намира най-високият
водопад в Родопите наречен Сливодолско падало (50 м). Местността на река Сливов дол е много
живописна, като по поречието и може да видят
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множество каскади и малки водопади.
Най-труднодостъпната част на резервата е районът около река Сушица. По течението на реката
са се оформили изключително стръмни и скалисти склонове, които достигат височина до 800 м.
Това е и един от най-богатите на пещери район в
България: Добростански бисер, Топчика, Ямата и
Хралупата. Реката която прорязва резерват „Червената стена” по средата е пълноводна и е образувала много дивен и потаен каньон. Водите й са
богати на пъстърва и са със запазена популация
на видра. В района на Сушица се срещат мечки,
вълци, елени, дивите кози. Тук е истински рай за
дневни и нощни грабливи птици като най-голям
интерес представляват скалните орли.
Исторически данни:
Резерват “Червената стена” е обявен на
21.09.1962 г. с обща площ 229,5 ха, със следните граници: на изток – хребетът на “Червената
стена”, на юг скален гребен, на север – скален
хребет и на запад – клувийски дол. Разширяван
е няколко пъти през годините до достигане на
днешните си размери от 30 290 дка.
През 1977 г. Бюрото на Международния координационен съвет по програмата МАБ одобрява 17 биосферни резервата в нашата страна,
между които е и “Червената стена”. От ЮНЕСКО
е издадена диплома, с която се удостоверява, че
резерватът е неразделна част от международната мрежа биосферни резервати.

Биологично разнообразие:
Резерват “Червената стена” се характеризира с изключително разнообразие на растителни
видове – установени са 645 вида висши растения
и по концентрация на таксони той заема първо
място от подобни защитени природните територии в България. От установените тук растителни
видове, 38 са включени в Червената книга на
България, от тях 21 вида са ендемите за Балканския полуостров.
Дървесната растителност в по-високите части е представена главно от иглолистни видове –
черен бор, обикновена ела на възраст 150 – 200
години, а в по-ниските части от широколистни
видове, главно – бук, зимен дъб, воден габър,
келяв габър, явор, мъждрян. Първичните гори
на резервата са били съставени главно от черен бор. От храстовидните видове най-интересни са пистацията, вълчето лико, смрадликата и
червената хвойна. Резерватът се характеризира
с изключително разнообразие на тревна растителност. Само тук в България може да се види
най-красивата българска орхидея – венерина
пантофка (Cypripedium calceolus). Резерватът е
най-южното находище на този вид в Европа.
Тук са открити и много български ендемити
– родопска горска майка (Lathrea rhodopea), родопско лале (Tulipa rhodopea), а също и редките
видове халерово котенце (Pulsatilla halleri), персийска морина (Morina persica), грудков здравец
(Geranium tuberosum) и др. От реликтните растения най-характерен за резервата е силивряка (Haberlea rhodopensis). Това е реликтен вид,
Много интересно е свойството на силивряка да
изпада в анабиоза.
Фауната в резервата е изключително разнообразна. От установените 63 вида птици тук, 17 са
включени в “Червената книга на България”, съответно: изчезнал – 1, застрашен – 12, рядък – 4.
Интерес представляват наблюдаваните в резервата и прилежащите му територии дневни грабливи птици – обикновена ветрушка, малък орел,
кръстат орел, скален орел, обикновен мишелов,
белоопашат мишелов, осояд. Сравнително често се срещат домашната черевноопашка, сивото
каменарче, косът, имеловия дрозд , големия синигер , качулатия синигер, черния синигер, обикновената чинка, сойката . Голяма е числеността и
на гарвана – около 20 двойки. В орнитологично
отношение интерес представлява и присъствие-

то на лещарката, пъстрия скален дрозд и жълтоклюната гарга.
Херпетофауната е представена предимно от
стенния гущер, зеления гущер, голяма крастава
жаба. Интерес представлява намирането на пясъчницата и на видове, характерни за средиземноморието – гръцка дългокрака жаба и македонски гущер.

халерово котенце (Pulsatilla halleri)

персийска морина (Morina persica)

родопско лале (Tulipa rhodopea)
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?
4. Използвайте подходящ
стимул, за да мотивирате
детето да се държи добре
Какъв да бъде този стимул? Пари, подаръци, екскурзии? Не, това са краткотрайни стимули, които
не създават цялостна мотивация. При децата найдобрият стимул е обичта и
вниманието ви. За да изиграят те стимулиращата си
роля, вие трябва да сте забавни и приятни. Да отделяте време за забавления с
вместо да натяквате какви са недостатъцидетето си, така че любовта и нежността ви те му.
да му бъдат награда.
6. Насърчавайте всеки напредък и не заЗадайте си следния въпрос: „Колко време бравяйте похвалата
прекарвам с детето си, като просто се забавляваме, без да искам нищо от него?“ Ако Не чакайте детето ви да постигне пълен усотговорът е „много малко“, вие може би не пех, за да го похвалите. Проявявайте интего насърчавате достатъчно да желае обич- рес към най-малкото положително усилие
от негова страна. Винаги можем да намета и вниманието ви.
рим причина да похвалим децата си. Обик5. Фокусирайте се върху това, което дете- новено, когато децата ни са послушни и се
то умее да прави, и не обръщайте внима- държат добре, ние не им обръщаме вниние на онова, което не ви харесва в пове- мание. Не ги забелязваме, понеже не ни
дението му
пречат. И не правим нищо, за да насърчим
Вместо да се фокусирате върху неуспехи- поведението им! Извършат ли нещо лошо
те или лошото поведение на вашия син обаче, незабавно привличат вниманието
или дъщеря, по-добре се концентрирайте ни! Така на практика ги подтикваме към
върху положителните неща в поведението постъпки, които не одобряваме, защото
му или в това, което е успяло да постигне. по този начин те получават необходимото
Вместо да пилите цял ден, че детето не е внимание. Изходът е един: да отделим вребило първо в състезанието, а е завършило ме и да насърчим желаното поведение.
В материала са използвани части от книедва трето, по-добре го окуражете – справи се достойно. Или пък просто намерете гата „Изкуството да бъдеш родител“ на
начин да изтъкнете неговите достойнства, Д-р Фицхю Додсън на Издателство Колибри

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Байганьовщината днес
Есе

Байганьовщината в днешно време съществува в много форми. Можем да я срещнем навсякъде
в нашето всекидневие - по телевизията, в интернет, на улицата. Всеки може да стане жертва на тази
обществена чума.
Ние можем да благодарим на литературния баща на Бай Ганьо - Алеко Константинов, че ни забавлява с неговите творби, осмивайки хората, които имат това заболяване. Хора които не притежава чувство за мярка, безскрупулни и алчни.
Тази болест можем да я открием у хората и днес, които се държат ненормално в чужди страни.
Имам чувството, че се състезават кой повече ще засрами нашата родина пред целия свят. Един ден
по новините съобщават, че Тошко Иванов от Варненското село Тополи се опитал да пренесе 2 тона
греяна ракия през българо-турската граница. А следващата седмица съобщават, че Алекс Димов е
хванат в Германия да краде табели и да ги продава за скрап.
Това са единият вид хора, другият са тези, които се държат прекалено патриотично, че чак се
стига до насилие.
Знам, че може да се гордеем с нашата родина, но не може, когато човек каже нещо хубаво за
чужда страна, да се крещи с пълно гърло, че България е най-богатата страна, че има най-много злато, че ние българите сме най-умни и образовани. Те казват неща, които не са верни и не си правят
труда да проверят тези твърдения.
В сравнение с оригиналния Бай Ганьо, съвременниците му са коренно различни. На външен вид
са пълни антиподи на оригинала.Те не мляскат. Не плюят на земята. Обличат се елегантно. Носят
голям златен ланец. Но под тяхната маска стой същия човек - коварен, алчен, груб и нахален, ”дивак
сред европейците”.
Бай Ганьовците могат да се променят, но Байганьовщината ще съществува до края на света.

Стоян Влаев, 7 г клас

Съвременият Бай Ганьо
Есе

Алековата творба ,,Бай Ганьо” е едно доказателство за неидеализираността както в миналото,
така и в настоящето, а може би и в бъдещето. Бай Ганьо е човек, търсещ вечно изгода, стремящ се
да удари ,,кьоравото”. И днес това се повтаря. Всеки гледа на него да му е удобно, да му е добре и
не му пука, че има хора, които страдат много. Байганьовщината нараства с всеки изминал ден. Полошо е, че на хората им харесва да се държат идиотски. Има една случка, която е точен пример за
това.
Веднъж аз и още няколко мои приятелки пресичахме на пешеходна пътека. Изведнъж едно такси, което караше прекалено бързо, заби спирачки. Шофьорът свали прозореца на колата и започна
да ни ругае. Никоя от нас не разбра поради каква причина този човек използваше нецензурни думи.
Бай Ганьо е неизменна част нашето общество. Той е на всяка крачка. За съжаление, точно този
тип хора са най-уважавани днес. Но какво можем да направим, за да го променим? Трябва да се
вгледаме дълбоко в себе си и да се опитаме да изкореним този байганьовски манталитет.

Десислава Христова, 7 в клас 11

Творчество на децата
от ЦДО 3 б,в клас
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Величка Филева – начален учител

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Грамоти за най-активните читатели
в края на всяка учебна година.
Браво, деца!
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Елена Пенишева – библиотекар
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Дарители на библиотеката през
учебната 2018/19 г.
Йоана Малакова – 5а клас
Наталия Желева – 7д клас
Мария Костурска – 6в клас
Лора-Демислава Банкова - 5б клас
Теодор Георгиев – 6б клас
Антон Василев – 4в клас
Яна Панова – 6б клас
Александър Хубенов – 3г клас

София Стоянова – 4б клас
Георги Богданов – 4в клас
Георги Филев – 4в клас
Мария Костадинова – 2г клас
Елеан Иванов – 2в клас
Нели Бекярова – гражданин
Софка Котарова – гражданин
Благодарим Ви от сърце!

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

25 забавни и странни факта
за ежедневието ни

1. Дишаш средно 5 милиона пъти в годината.
2. Месеци, които започват в неделя, винаги имат петък 13-ти в тях.
3. Средно човек прекарва 2 седмици в живота си в очакване на светлината от светофара да се
промени от червено на зелено.
4. Раждаш се с 300 кости и след време, когато си вече възрастен, имаш 206.
5. Една четвърт от костите в тялото ти са в краката.
6. Молив със стандартна дължина ще напишете приблизително 50 000 думи.
7. Отнема повече калории да изядеш парче целина, отколкото целината всъщност има.
8. Сегашното население се очаква да нарасне до 15 милиарда през 2080 година.
9. Най-голямата записана снежинка има размери 4 сантиметра широчина и 2 см дебелина.
10. Coca-Cola ще е зелена, ако оцветителят на напитката не е добавен.
11. Костите на бедрата на човека са по-силни от бетон.
12. Хлебарките могат да живеят няколко седмици с отрязани глави.
13. Невъзможно е да се киха с отворени очи.
14. Най-старата дъвка, която е запазена до днес, е на над 9000 години.
15. Спрелият часовник е точен два пъти на ден.
16. Слонът е единственият бозайник, който не може да скача. Не може да скочи дори веднъж.
17. Точно като пръстовите отпечатъци, отпечатъка от всеки език е различен.
18. Най-дългият записан полет на пиле е 13 секунди.
19. Вярно е равенството 111 111 111 х 111 111 111 = 12,345,678,987,654,321. Провери го ако не
вярваш.
20. 11 процента от хората в света са левичари.
21. В природата сини храни няма – дори боровинките са лилави.
22. Всеки петивъзрастен смята, че извънземните се крият в нашата планета, преоблечени като хора.
23. Кучето е единственото животно, чието доказателство е допустимо в съда.
24. Ако отстраним стреса, днешният човек ще спи 10 часа на ден.
25. За да получи един килограм мед, една пчела ще трябва да посети 2 милиона цветя.
Богдана Стамболова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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
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