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Богдана Мумджиева

През месец април се проведе първата зона на училищните 
игри по хандбал, където се състезават първенците на зоните: 
Пловдив, Смолян и Пазарджик. Мачовете се играха в пловдив-
ското село Маноле. Първият мач беше на момичетата от ОУ "Але-
ко Константинов" срещу хандбалния клуб от град Панагюрище. 
Поехме тежка загуба с над десет гола разлика. Вторият мач беше 
на момчетата от ОУ "Алеко Константинов" срещу момчетата от 
Смолян. Мачът не беше много интересен, защото ние имахме го-
лямо надмощие и победихме с 25-4. Следващият мач на нашите 
момчета бе срещу отбора от област Пазарджик. Отново пловдив-
чани бяха по-добри и победиха с 24-3.

Второ място  
на Националното състезание 

по хандбал от "Ученически 
игри 2019"
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През месец май се игра втора зона от училищ-
ните игри. В Пловдив отборът на ОУ “Ал. Констан-
тинов" се срещна с отбора на град Петрич. Мачът 
беше труден и равностоен, но нашите момчета си 
осигуриха победа с 21-15 и така се класираха за 
националните финали.

От 6 до 9 юни отборът на ОУ “Алеко Константи-
нов" беше в Благоевград, за да играе на финали-
те. Първият ден се тегли жребий и нашият отбор 
е лидер в едната група, заради миналогодишното 
второ място на турнира. 

Други в групата са отборите на Поморие и до-
макините от Благоевград. Първият ни мач беше 
още в 10 ч. на следващия ден срещу Поморие. 
Той бе много оспорван и поморийци водиха през 
повечето време, но пловдивчани не отстъпиха и 
победиха с обрат. Следващият мач бе последния 
за деня. Той е срещу домакините. 

Домакините получиха огромна подкрепа от 

съдиите и нашите момчета се демотивираха още 
първото полувреме. Така допуснаха загуба от 19-
29. На следващия ден нашият отбор игра на полу-
финалите на турнира срещу първенците от другата 
група – Габрово. Мачът беше много хубав и спорт-
сменски и накрая с голям обрат учениците от ОУ 
„Алеко Константинов” победиха с 17-16. Така си 
осигуриха място на финала, който впоследствие 
се разбира, че е срещу домакините. На 9 юни се 
игра мача за първото място. Първото полувреме 
съдийството бе безупречно и си пролича, че плов-
дивчани са много по-добри, като повеждат с че-
тири гола. Второто полувреме обаче се изпълни с 
безумни съдийски прояви и даже отмяна на гол. 
Така благоевградчани успяха да победят с един гол 
и краен резултат 19-20.

  Георги Тетимов, 7 г клас 
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  Марияна Найденова – начален учител

22-ма наши финалисти  
в състезанието на СБНУ!

Тази учебна година първокласниците ак-
тивно участваха на състезанията, проведени от 
СБНУ. За национално финално състезание се 
класираха 22-ма. Седем деца от 2 клас също се 
представиха достойно и получиха грамоти за по-
казаните високи знания. Учениците се справиха 
отлично. Гордеем се с Вас, деца! 
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През тази учебна година учениците от 7 
клас в училището участваха активно и целе-
насочено в различни инициативи по българ-
ски език и  литература.

Във връзка с организирането и реализира-
нето  на образователни практики, насочени 
към  повишаване качеството на българското  
образование, грамота получиха училището 
и г-жа  Силвия Милева  за показани високи 
професионални качества  и подход  при под-
готовката на ученици за националните състе-
занията на Сдружение „10 книги“, Програма 

„Стъпала на знанието. Български език и лите-
ратура“.

Грамоти за активно участие и в трите кръга 
на състезанието получиха  следните ученици: 
Наталия Желева – 7 д клас, Ивелина Цанкова – 7 д 
клас, Ана Мария Георгиева – 7 д клас, Мария 
Дюлгерян – 7 д клас, Петя Караджова – 7 д 
клас, Кристияна Бекирова – 7 г клас, Ана Кра-
чолова – 7 г клас, Екатерина Попова – 7 г клас, 
Ивет  Аксиева – 7 б клас, Кристина  Николова 
– 7 б клас.

Награди за активно участвалите 
седмокласници в състезанията 

на сдружение „10 книги”

                                                                                           Силвия Милева – учител по БЕЛ
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Приключи учебната година 
за най-малките ученици

1 в клас 1 в клас

1 а клас

1 а клас
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Изказваме специални благодарности и ад-

мирации на госпожа Людмила Калофоридова 

и 5 б клас, които тази година ни подкрепяха 

във всичко! Присъстваха на всички тържества 

на малките първокласници, участваха в тях. 

За годишното утро 1 б получиха подарък –  

часовник със сови, символ на знанието. От-

броените часове ще им припомнят как те по-

раснаха като добри деца и как никога не тряб-

ва да забравят, че ДОБРОТО ЩЕ СПАСИ СВЕТА!

Щастлив край на първата учебна 
година – 1б клас

1 в клас
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       Марияна Найденова – начален учител 

През месец май учениците от клуб ,,Аз  обичам 
България. Аз обичам Пловдив“ посетиха галерия 
,,Тракарт“, разполагаща с 500 кв. м изложбена 
площ, от която: 160 кв. м "in situ" антична римска 
подова мозайка от III-IV в. – перистилна антична 
сграда "ЕЙРЕНЕ". Разгледаха постоянните екс-
позиции: "Прототракийски портрет" – (праисто-
рическа керамика от енеолит-неолит – култура 
"Марица") и "Стъклото в античното изкуство" –
проследява специфичните техники за работа със 
стъкло и смалт в период от 900 години – от V в. 
пр. Хр. до IV в. сл Хр.  Учениците разгледаха две 
възрожденски къщи в Архитектурно-историче-
ски резерват „Старинен Пловдив“ - ,,Балабано-
вата къща” и  „Хиндлиян“.

Дейности на клуб ,,Аз обичам 
България. Аз обичам Пловдив“

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т
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Второкласниците посетиха: ,,Римски стади-
он” и ,,Античен театър”.

За втората представителна изява: ,,Аз оби-
чам Пловдив” учениците изготвиха проекти за 
забележителностите на град Пловдив.

Елиана Щерева – ръководител на клуба
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Гергана Стоицова – ръководител на клуб Екология

На своята последна, представителната изява, учениците от клуб Екология, демонстрираха на-
ученото през годината, като работеха по групи и уверено презентираха свои проекти по различни 
теми. Отлично се справиха с всички поставени задачи, като показаха знания за природата и опазва-
не на околната среда. С помощта на презентация, гостите на изявата ни се запознаха с дейностите 
и инициативите, реализирани през учебната година от участниците в клуба. 

С огромна благодарност към  гостите на  изявата ни - г-н Ангелов и родителите, които ни подкре-
пяха през цялата година.

Представителна изява 
на клуб „Екология”

     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай
Една сутрин Хари Потър изпразни до дъно куфара си за пръв път от шест 
години, откакто си беше стегнал багажа за училище. На дъното намери 
позабравена книга ,,Предизвикателства в магията“. Отвори я и откри …
празни страници. Само номерата на страниците проблясваха. Странна 
беше тази номерация: на първата страница беше написано числото 1, 
но след това следваха две страници с написано числото 2, после 3 стра-
ници с написано числото 3 и така продължаваше тази странна номерация. Хари По-
тър забеляза, че последните страници бяха откъснати. На последните две неоткъсна-
ти страници беше написано числото 20.
Хари докосна книгата с магическата си пръчка и номерира страниците с естествените 
числа, започвайки от 1, без да ги повтаря. Кое число беше написано на последната 
страница?
Хари затвори книгата и отново я отвори. Отново се беше възвърнала първоначалната 
номерация, но всички цифри 2 бяха изчезнали!
Колко цифри бяха останали?

Ели Петкова – начален учител
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Мария Райковска – начален учител

Природен парк "Беласица"
Природният  парк  

"Беласица" e разпо-
ложен  в  едноимен-
ната планина, в юго-
западната  част  на 
България,  на  грани-
цата с Гърция и Ма-
кедония.

До момента в Бе-
ласица са определе-
ни около 1200 расти-
телни вида, някои от 
които  са  защитени 
от  Закона  за  биоло-
гичното  разнообра-
зие, български и бал-
кански ендемити (видове, които се срещат 
само  в  определен  район),  както  и  видове, 
включени в Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от дива-
та флора и фауна. Установени са още 1500 
вида безгръбначни и около 180 вида гръб-
начни животни.

Птиците в района на планината са 120 
вида.  Изключителен  интерес  представля-
ват  средиземноморските  видове  пти-
ци,  които  се  срещат  на  много  малка  и 
ограничена  част  от  българската  терито-
рия.  Такива  са  например  орфеевото  коп-
риварче  (Sylvia  hortensis  Gmelin),  малкият 
маслинов  присмехулник  (Hippolais  pallida 
Hemprich&Ehrenberg).  Два  вида  птици  са 
балкански  ендемити  -  балканска  чучулига 
(Eremophila  alpestris  balcanica  Reichenow) 
и  пъстрогуша  завирушка  (Prunella  collaris 
subalpina Brehm).

Беласица е обявена за защитена терито-
рия, за да се опазят защитени и ендемични 
растителни и животински видове, уникални 
и  представителни  съобщества  и  екосисте-
ми в безлесната зона на планината.       

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я
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Байганьовщината  
в нашето съвремие

„Бай Ганьо“ или „Байганьовщина“ е събира-
телно понятие за простотия, невежество, без-
пардонност, лицемерие и куп други отрицател-
ни черти. Когато е създавал образа на Бай Ганьо, 
Алеко Константинов едва ли е предполагал как-
ва следа ще остави героят му в литературата и 
не само там. За голямо съжаление тези отрица-
телни черти, присъщи на литературния герой, 
откриваме и в наши съвременници. От леко и 
забавно четиво текстът се пренася и в реалния 
живот, а там нещата не изглеждат никак смеш-
ни. Байганьовците са навсякъде. Простотията до 
такава степен е приета от някои хора като нор-
ма на поведение, че те са загубили понятие за 
основни понятия като добро и лошо. Най-ярък 
пример за това е, че материалното е взело над-
мощие над духовното. Нещата стигат до там, че 
много хора прибягват до лицемерие, за да си 
осигурят материални придобивки,  пренебрег-
вайки най-елементарни етични норми на пове-
дение и общуване. Не се притесняват да излъ-

жат, да обърнат гръб на приятелите си дори, за 
да постигнат крайната си цел. 

Байганьовщината не е събирателно понятие 
само за българина. Липсата на култура, възпита-
ние, етични норми на поведение води до оско-
тяване на всеки човешки индивид.  Страшно е, 
когато такива хора заемат ръководни постове, 
тъй като много неща зависят от тях. В такъв свят, 
заобиколен от байганьовци, се живее трудно и 
не води до нищо добро.

Ако следваме максимата „Светът е оцелял, 
защото се е смял“, разбираме, че има надежда. 
Осмиването на тези черти в произведението на 
Алеко целят да провокират нашето несъгласие, с 
това човечеството да върви по този път. Не тряб-
ва да бъдем безмълвни свидетели на байганьов-
щината във всичките ѝ измерения около нас. С 
опитите ни да се унищожи тази безчовечност се 
надявам да заживеем в един по-добър свят. 

                                                                          

През 1893 г. на Чикагското изложение, Але-
ко Константинов се среща с търговеца на розово 
масло – Ганьо Сомов от Казанлък и ставайки сви-
детел на безскрупулното му поведение, взема 
окончателното решение да изведе на показ този 
герой. Необразован, с полуориенталско, полуев-
ропейско облекло, речта му - груба, поведение-
то - некултурно, той кара сънародниците си да се 
срамуват.

Алековият герой е най-популярният в съз-
нанието на българите. С течение на времето се 
превръща в отрицателна мярка за оценка на по-
ведение – собствено и на другите българи. За съ-
жаление този герой съществува и днес, в 21 век, 
у нас и по широкия свят. Но това изобщо не са 
хората, носещи името Ганьо, а съвременни бъл-
гари, със съвременни имена, които за жалост 
откриваме, че зад красивите имена и облекло, 
като че ли се е въплътил Бай Ганьо. Едните са 
невъзпитани, груби, агресивни, без духовни по-
требности. Другият тип, обаче е този Бай Ганьо, 
който умее да лавира и дори да достигне завид-
ни позиции. Свикнал да има полза от всичко, до 

което се добере, бедната му душа ще го предаде 
точно когато най-малко очаква.

Съвременният Бай Ганьо оставя неприятни 
следи, където и да отиде – в хотел, ресторант и 
на всички публични места. Той може да не тър-
гува вече с розово масло, но и капка срам не ог-
рява така обеднялата му душа, докато продава 
фалшиви продукти на сънародниците си. И също 
като отдавна създадения литературен герой, не 
подбира средства, за да осъществява целите си. 
Но най-страшното е, че някои от хората, завладе-
ни изцяло от байганьовщината, един ден може 
да управляват държавата, в която живеем, а 
след време, дори да бъдат отговорни за образо-
ванието, примера и бъдещето, които ще получа-
ват нашите деца.

Днес стремежът ни е да живеем като евро-
пейците, но нека не забравяме, че съвременен 
европеец не се става чрез смяна на външни бе-
лези и облекло, а чрез усвояване на европейски-
те норми за поведение.                                                                                          

Ивет Аксиева, 7 б клас

Байганьовщината в наши дни
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Творчество на децата  
от ЦДО 3 б,в клас

Величка Филева – начален учител
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Уъркшоп – плетене на една кука. 
Първите плетени неща

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Къде и кога е възникнал този занаят, не е 
сигурно. Въпреки това, изследователите каз-
ват с увереност, че историята на плетене и 
плетене започна в древни времена. За древ-
ните корени на този занаят свидетелства от-
критието, направено от археолозите в една 
от египетските гробници. Те открили в нея 
трикотажна бебешка обувка, която според 
учените е на повече от 4 хиляди години. И 

това вече е ясно потвърждение, че историята 
на плетенето и плетенето е преминала през 
много епохи и времена. Тя може да бъде из-
следвана чрез експозиции на модерни му-
зеи, които разказват на посетителите за жи-
вота на нашите предци. Например в някои от 
тях има подобни неща, създадени през IX-X в. 
н. е. Тези продукти потвърждават високото 
умение на занаятчиите, които са работили 
върху тях. Интересното е, че първите неща 
били създадени с пръсти и едва по-късно за-
почва историята на плетенето и плетенето.

Един от следобедите в библиотеката пос-
ветихме на плетенето на една кука. Стара-
нието и концентрацията бяха решаващи при 
усвояването на техниката на плетене. И деца-
та наистина ги показаха в максимална степен. 
Постигнатото ги окуражи, та чак преминаха и 
на по-висок етап на работа. Не липсваха и ко-
мични моменти, които пък внесоха настрое-
ние и стимул да продължим да се трудим.

Елена Пенишева – библиотекар
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SUMMER  
        JOKES
A: What do you call a snowman in July? 
B: A puddle.

A: How do you prevent a Summer cold? 
B: Catch it in the Winter!

A: What do you call a dog on the beach in the Summer? 
B: A hot dog!

A: What do frogs like to drink on a hot summer day? 
B: Croak-o-cola.

A: Which letter is the coolest? 
B: Iced T.

A: What does the sun drink out of? 
B: Sunglasses!

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

         Ангелина Велева – учител по английски език

A: What's black and white and red all over? 
B: A sunburned zebra.

A: What's the best day to go to the beach? 
B: SUNDAY!

A: What do you call a witch who lives on the beach? 
B: A sandwitch!

A: What did the pig say at the beach on a hot 
summer's day? 
B: I'm bacon.

A: What do you call a cat at the beach? 
B: Sandy claws.

A: Where do cows go on their holidays? 
B: Moo York.

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

192 е числото на последната страница. 

       Останалите цифри са 323.

Ели Петкова – начален учител



15

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Богдана Стамболова – начален учител

7 битови замърсителя  
и с какво можем да ги заменим

Как вредим на околната среда, 
без да подозираме 

Нашите битови изобретения са част от чо-
вешката ни същност. Човешкият разум е като 
дете, което измисля всякакви неща, за да му е 
по-лесно и по-удобно. Да спести малко усилие и 
време. Понякога обаче, точно като децата, не си 
даваме сметка, че нашите игри могат да навре-
дят - много повече, отколкото сме предполагали. 
При децата се получава безобидна беля, но при 
хората нещата са много по-сериозни. 

1. Капсулите за кафе. Изобретението на аме-
риканската фирма Keurig – еднократните капсу-
ли за кафе и кафени напитки са сред най-новите 
замърсители. Опаковката се състои от две части, 
които, за да се рециклират, трябва да се разде-
лят. Но това е невъзможно, защото тя се отваря 
в процеса на приготвяне на кафето. И така алу-
миниевото капаче и пластмасовата капсула са 
сред най-трудните за обработка боклуци. Само 
за 2014 година са продадени близо 10 млрд кап-
сули, които отиват директно на сметището, а не 
в завод за рециклиране. Наскоро Хамбург стана 
първия град, който забрани капсулите в админи-
страцията си.

Вместо капсули, заложете на доброто старо 
еспресо или кафе от кафеварка.

2. Антибактериалните сапуни. Почти все-
ки антибактериален сапун съдържа триклозан. 
Триклозанът измива ръцете от микробите на-
ред, и добрите, и лошите, но истинската вреда 
излиза, когато отмием пяната. Така той попада 
в канализацията, а след това – в общите води, 
защото пречиствателните станции не могат да го 
преработят. Там триклозанът също играе ролята 
на убиец. Той атакува низшите форми на живот 
– водораслите и други микроорганизми, които 
обаче са в основата на всяка водна екосистема. 
От близката река до океаните. И така по веригата 
– всички страдат.

Ако не сте лекар и не се налага по неотлож-
ни причини, ползвайте обикновен сапун за ръце. 
Върши същата работа.

3. Торбички за чай. С торбичките чай сме 
свикнали от десетилетия. Но се оказва, че те 
също не подлежат на пълно рециклиране, кое-
то ги прави отново немаловажен отпадък. По-
липропиленът, вложен в тях, за да ги направи 
устойчиви на топлина, не се разгражда, както би 
била разградима фиброхартията, от които са на-
правени. Освен това има и луксозни торбички с 
копринени нишки, които пък съвсем не подле-
жат на рециклиране. 

Вместо торбички чай, правете ароматна чаша 
със суха билка и преса. Или в обикновен чайник.

4. Памперсите За отглеждането бебетата 
те се смятат за пълна необходимост. Бебешки-
те памперси обаче вредят на околната среда 
по няколко различни начина. Над 20 милиарда 
средно годишно памперси отиват на сметища-
та. Това е около 3,5 тона боклук. От една страна 
това хаби много ресурс за производство, от дру-
га – изходният продукт е по-обемен, по-тежък и 
обременява още повече. Абсорбиращият гел в 
памперсите (и дамските превръзки също) с вре-
мето става силно токсичен. А токсичното дейст-
вие трае 500 години. За колкото се разгражда 
всеки един памперс.

Вместо еднократните пелени, опитайте мно-
гократните или "Естествена бебешка хигиена" и 
научете детето на гърне възможно най-бързо, 
след като и то покаже съдействие и готовност.

                                                /следва продължение/ 
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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

Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов" 
Съюз на българските писатели; Синдикат на българските учители; Фондация „Памет"

Обявяват Национален ученически конкурс на тема:

„С мъдростта и красотата на народното слово"
посветен на 100-годишнината от рождението на големия български писател 

и етноизследовател Николай Хайтов!
Народното изкуство - моя радост и вдъхновение"

Послание към участниците:
Ако някога чуеш песен нес тройна, ширнала се низ полето, ако почувстваш тръпката на напиращи 

ритми на буйно хоро, ако те погали омайно слово - приказка за народни теглила и неволи, за юдини 
кладенци и самодивски поляни, за пиле соколово и орли, за Яна кукуви ца - надникни в този вълшебен 
свят, митологията. Там ще от криеш, че ..блага дума железни врати отваря"! Ще усетиш, че в народните 
приказки, без които не можеш, словото се лее сладко-сладко като медено ручейче. Тогава вземи перото 
и заедно с перото на Николай Хайтов възкреси примери на героизъм, на родолюбие на жертвоготовност 
на хора от твоя роден край, защитили отечество и родно име - юнаци, хайдути, народни будители, поети...

Литературното творчество, което ни завеща Николай Хай тов, е пропито от онази магия на народното 
изкуство, която е поел с първата глътка майчино мляко. Той остана верен син на дълбоката правда, която 
та лантливото му перо превърна в художествена ценност!

Условия за участие в конкурса:
1. Участват ученици от първи до осми клас.
- първа група - от 7 до 10 години;
- втора група - ученици от 11 до 14 години.
2. Учениците участват в кон курса с лично творчество - при казка, предание, легенда, разказ.
3. За всяка възрастова група поотделно се присъжда I, II и III награда - почетна грамота, ди плом и 

паметен знак, предметни награди.
За ръководителите консул танти, чиито ученици са се кла сирали на едно от трите места, също са пред-

видени отличия.
4. Класирането на участни ците в конкурса и оценката на творбите им се извършва от комисия спе-

циалисти - писа тели, литературни критици, ху дожници, учени, които спазват следните критерии:
- лична творческа изява спо ред възрастта:
- езикова и познавателна гра мотност на ученика:
- използване на типични за населеното място наименова ния, изрази и сентенции.
5. Конкурсните творби трябва да съдържат информация за:
- трите имена на автора, го дини, домашен адрес, телефон, степен на училището, в което учи (начал-

но, средно), град/село.
6. Конкурсните творби трябва да бъдат получени най-късно до 01.08.2019 г. на адрес: София 1142, 

улица „Проф. Фритьоф Нансен" № 7, до г-жа Лозинка Йорданова - председател на  НЕПС „Проф. д-р Иван 
Шишманов", за конкурса.

7. Отличените участници в конкурса ще получат съобщение за времето и мястото (в началото на ме-
сец септември 2019 г.) на честването, посветено на писа теля Николай Хайтов.


