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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 234

 година 15, 28 октомври 2019 г.

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

РУБРИКИ:
Училищен живот

Отг. Здравка Петрова
История и настоящe 

Отг. Светла Караянева
Зорка Христова

Природата от А до Я
Отг. Юлия Ковачева

Иновативно училище
Отг. Нина Търева

Проектна дейност
Отг. Йорданка Мандраджиева

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Езикова страница
 Отг. Васка Гуджева

Забавна математика  
Отг. Красимира Бекярова

Елена Петкова
Детско творчество

Отг. Анета Терзиева
Роза Зафирова 

Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. София Стоянова
Здравко Генов

Шахмат      Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно 
настоятелство             Отг. Елена 
      Пенишева и  Здравка Петрова
Забавна страница

Богдана Мумджиева

Паисий Хилендарски -  
човекът,  запалил искрата  

на нашето пробуждане  
и народностно самоосъзнаване

На всеки първи ноември 
всички хора, които се зани-
мават с наука, образование, 
просвета и култура, отбеляз-
ват Деня на будителите. Ние, 
българите, единодушно се 
прекланяме пред Паисий 
Хилендарски, човекът, който със 
своята всеотдайност и родолю-
бив дух запалва искрата на на-
шето пробуждане и народност-
но самоосъзнаване. 

1 ноември -
Ден на народните будители

Информация за живота на Паисий Хилендарски имаме от автобиографичните му бележки в 
„История славянобългарска”, вписванията в хилендарските кондики и някои писма. Роден е през 
1722 г. в Самоковската епархия със светско име Пенко или Петър. Най-сериозната научна хипотеза в 
българската историография гласи, че Паисий Хилендарски е син на Михаил Хадживълчев и брат на 
Лаврентий (Лазар) Хилендарски от Банско. 

През 1745 г. се замонашва в Хилендарския манастир, където по-късно става йеромонах и про-
тоигумен. През това време в светогорските манастири сред монасите се водят спорове и всеки се 
хвали с миналото и културата на своя народ. Особено активни в тези спорове били гърците. Така у 
Паисий се заражда идеята да напише история на българите. Той започва усилено да търси и събира 
сведения за българското минало. 

През 1758 г. Паисий Хилендарски пътува до Сремски Карловци – Австрия като таксидиот – мо-
нах, който събира дарения и помощи за своя манастир. В австрийските земи той се запознава с 
исторически съчинения и средновековни източници за българската история, които ще му послужат 
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за написването на „История славянобългарска“.  
По време на престоя си успява да се запознае с 
руския превод на трудовете на Цезар Бароний 
„Деяния церковная и гражданская” и на дубров-
нишкия абат Мавро Орбиний „Книга историогра-
фия”, от които взима образци и черпи сведения. 
Освен съчиненията на Цезар Бароний и Мавро 
Орбиний Паисий е имал достъп и до други съчи-
нения и оригинални документи, които са съхра-
нявани в монашеските библиотеки –  манастир-
ски кондики, поменици, приписки по псалтири, 
жития на светци, грамоти за дарения, летописи и 
разкази на монаси от светогорските манастири, 
много от които за съжаление не са достигнали 

Мирко Попов – учител по история и цивилизации

Зографският манастир

до нас.
След завръщането си 

на Света гора Паисий Хи-
лендарски се премества 
в Зографския манастир, 
където и завършва „Ис-
тория славянобългарска” 
през 1762 г.

Историята на Паисий 
се състои от увод, преди-
словие, 7 глави и автоби-
ографично послание. В 
контекста на своето изло-
жение Паисий определя 
и трите основни задачи 
на българското възраж-
дане: борба за българска 
национална просвета; не-
зависимост на българска-
та православна църква; 
политическо освобожда-
ване на българския на-
род и възстановяване на 
българската държава.

По-късно, след напис-
ването на историята, за-
ради раздор с останалите 
монаси Паисий напуска 
Хилендарския манастир 
и отново обикаля като 
таксидиот. През 1764 г. 
посещава Сливен, а през 
1765 г. в Котел се среща 
с поп Стойко Владисла-
вов, който прави първия 

препис на „История славянобългарска”. Впо-
следствие тя има десетки преписи и получава 
широко разпространение. През 1774 г. учителят 
от Елена Дойно Граматик също я  преписва и до-
пълва, а до средата на 19 век тя се използва и 
като основно учебно помагало в новобългарско-
то училище.

Първото печатно издание на книгата е на-
правено през 1844 г. под заглавие „Царственик“ 
след силна редакция от Христаки Павлович. Ек-
земпляр на паисиевата история се съхранява и в 
пловдивската библиотека „Иван Вазов“ в отдел 
„Редки и ценни издания“.                                        

История Славянобългарска
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Започна новата учебна година
На всички колеги желаем сили, кураж и вдъхновение, 

които да ги водят към успешно осъществяване  
на целите и стремежите им!
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Стела Куртева – класен ръководител на 7в клас

Валентин Сарафян от 7в клас от шест годи-
ни тренира джудо. Ходи на тренировки пет дни 
седмично. Той е Вицешампион от Републикан-
ско Първенство - София  2018. Има спечелени 6 
бронзови и 8 сребърни медала на състезания в 
България, Италия и Сърбия. 

На провелото се на 22.09.2019 г. състезание 
в зала "Олимпиада" - Пловдив, Валентин спече-
ли първия си златен медал.

Само след  три седмици - на 13.10.2019 г., на 
Международно състезание в град Габрово, той 
отново грабна златото и беше поздравен лично 
от Министъра на младежта и спорта - Красен 
Кралев.

Да пожелаем на Вальо успех! Да продължа-
ва да се състезава все така упорито и да постига 
своите мечти в спорта и в учението!                                                    

Валентин Сарафян спечели  
два златни медала по джудо

Валентин на челното място на почетната 
стълбичка в зала "Олимпиада"

Валентин Сарафян и министърът на младеж-
та и спорта Красен Кралев 

На Международното състезание в град 
Габрово - отново със златен медал
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На 05.10.2019 г. Мира Граматикова 
от 3 в клас взе участие в лекоатлети-
ческото състезание за деца и юноши 
GoKids. Тя се представи отлично, като 
спечели отново златен медал в дисци-
плината скок от място. 

Освен това взе участие в благотво-
рително бягане 1 миля заедно с много 
други деца. По този начин те подкре-
пиха проекта „Нова надежда за еги-
петския лешояд”. 

Ново златно отличие  
за Мира Граматикова

На 27.09.2019 г. се проведе Европейски ден в училище под мотото "Здрави, силни, щастливи" с 
участие на ученици от 4 до 7 клас.  Те се включиха в следните видове спортове:

4 клас - народна топка, като бяха разделени на момчета и момичета;
5 клас -  "Топка над въже” -  смесени отбори от различни класове /момчета, момичета/;
6 - 7 клас - хандбал /момчета, момичета/.
Целта на събитието е да се включат повече ученици, като няма състезателен характер, а моти-

вация да се спортува в свободното време.

Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 3 в кл.

Спортен ден "Здрави, силни, щастливи"
с учениците от 4 до 7 клас
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Л. Калофоридова, Г. Минева – Учители по физическо възпитание и спорт
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Учениците от ОУ „Алеко Константинов“  
Пловдив отново се включиха в деня, посветен 
на езиковото многообразие - 26 септември.  

Представлявани от 47-те държави членки 
на Съвета на Европа, 800 милиона европейци 
се насърчават да изучават повече езици както 
в училище, така и извън него. Съветът на Евро-
па окуражава многоезичността на континента 
с убеждението, че езиковото многообразие е 
средство за постигане на по-добро междукул-
турно разбирателство и ключов елемент от бо-
гатото културно наследство на Европа. По ини-

циатива на Съвета на Европа със седалище в 
Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на ези-
ците  се чества ежегодно на 26 септември.  Хи-
ляди ученици от различни страни се включват 
да отбележат повода, предлагайки уникални 
детски изобретения на тема „Различие и ези-
ци”. С много удоволствие работиха и нашите пе-
токласници в часовете по английски език - раз-
ширена подготовка. Предоставяме на вашето 
внимание техните креативни идеи, посветени 
на темата за езиковото многообразие и разби-
рателството между народите.

Наши ученици участваха в Деня 
на езиковото многообразие

Йорданка Мандраджиева – учител АЕ
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Моето родословно дърво
Учениците от вторите  класове с голям интерес проучиха и  направиха за часа по околен свят 

своето родословно дърво. Показваме ви изложбата от креативно изготвените проекти.                            

2 а клас 2 а клас

2 а клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Марияна Найденова, Йорданка Иванова, Виктория Стойнова  – кл. ръководители
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2 б клас2 б клас

2 в клас

Марияна Найденова, Йорданка Иванова, Виктория Стойнова  – кл. ръководители
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 Класни ръководители на 3 клас

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Детски гласове запяха в гората около хижа 
„Здравец” край Пловдив. Учениците от трети 
клас, техните родители и учители посетиха Щаст-
ливата гора на Алековци, засадена по-рано от тях 
на 11 май тази година. Те се погрижиха за дръв-
четата, окопаха ги и почистиха от тревата. Пред-
ставители на горското стопанство – партньори 
на училището в проекта – споделиха радостта 
си, че около 70 процента от засадените 350 фи-
данки черен и бял бор са се захванали. Това е 
най-високият резултат, постиган от доброволци 
досега, допълниха специалистите. Инициатива-
та продължи с пикник и игри на открито. 

               

„Природата пазете, благата ѝ пестете, 
животът на Земята съхранете!”
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Учениците от 6 б клас рисуваха  
на тема "Есен"

Селин Чабук, 6 б клас неизвестен

Лилия Цветанова, 6 б клас Мартин Ковачев, 6 б клас

Елена  Георгиева, учител по изобразително изкуство
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На 9 октомври  Народна библиотека „Иван 
Вазов” организира Работилницата за творче-
ско писане  с гост английският писател Маркъс 
Седжуик. Събитието беше посветено на изграж-
дането на увереност и умения за изразяване на 
собствена позиция и теза. Разискваха се и въп-
роси от рода „има ли значение писането, с как-
во може да бъде полезно, как да намираш своя 
глас”. Децата се интересуваха какво вдъхновява 
автора, всеки ден ли пише, кой го спонсорира и 
други. Неговият въпрос към тях пък беше „Защо 
мислите, че го правя?”. Те даваха възвишени от-
говори за писането, за таланта, а той, предвкус-
вайки шегата, заключи „за да се издържам”,  та 
нали на всеки човек му се налага да го прави. 
Аудиторията хареса чувството му за хумор и от 
там насетне истински се забавляваше. Седжуик 
обаче имаше и друга идея - да провокира при-
състващите те сами да напишат текст, за много 
кратко време, с определен брой думи. Тази ли-
тературна игра се оказа нелека задача. Изводът 
беше „Пишете, когато има какво да напишете, а 
не по нечие нареждане”. 

10 ученика от ОУ „Алеко Константинов”, во-
дени от библиотекаря Елена Пенишева, имаха 
удоволствието да участват в срещата и опреде-
лиха Маркъс Седжуик като колоритна личност. 
Активно задаваха въпроси и дори се пробваха 
в създаването на текст. Трудността не ги отчая, 
напротив, решиха по-нататък и сами да си орга-
низират подобни игри.

Ученици от ОУ ,,Алеко Константинов” 
се срещнаха с английския писател 

Маркъс Седжуик

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

След приключване на срещата с писателя, 
посетиха Американския център на библиотека-
та, където библиотекарят Михаил Свирачев им 
показа най-новата технология за създаване на 
3D обекти. Тръгнаха си доволни и обогатени с 
много впечатления и желанието скоро отново да 
имат повод да дойдат на това място.

Маркъс Седжуик е роден в Ийст Кент,  Ан-
глия. Първият му роман, „Земята на прилива“, 
печели наградата „Бранфорд Боуз” за най-добър 
дебютен детски роман през 2000 г. Носител е на 
редица награди, сред които „Майкъл Л. Принц“ 
на Американската библиотекарска асоциация за 
най-добър тийн роман  през 2014 г., и двукра-
тен подгласник през 2011 г. и през 2016 г. Негови 
книги са номинирани за наградата „Гардиън” за 
най-добра детска литература, за наградата „Блу 
Питър Бук“, за наградата „Коста Бук”, Карнеги и 
наградата „Едгар Алън По”.
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Елена Пенишева – библиотекар

"Мистерията B files" 
е роман, който разказва 
с художествени сред-
ства защо изчезват пче-
лите. Книгата е написа-
на за 5 години и излиза 
от печат на 15 май 2019 
г.  Това е приключенски 
роман, имащ качествата 
на съвременен бестсе-
лър и филмов сценарий, 
събрал в едно глобал-
ния проблем с мистери-

озното изчезване на колонии пчелни семейства, 
човешки отношения, базирани на професионал-
на етика, шпионаж и любов, предателства и нео-
чаквани развръзки, роман с интригуващ и изклю-

Динамичен сюжет и интересни 
образи в романа "Мистерията B 

files" на Мария Павлова
чително динамичен сюжет, който се чете на един 
дъх, а главните действащи лица са две – пчелите 
и хората. 

Защо бягат от нас пчелите и повличат ли ни 
със себе си? Обречено ли е всичко или все още 
има надежда? Авторката е разтревожена, че уче-
ните говорят за причините за екологичната ката-
строфа, но политиците и хората не се интересу-
ват. А икономическите лобита си мислят, че този 
проблем не заслужава голямо внимание. „Ми-
нем ли повратната точка - край, няма връщане 
назад. Изчезнат ли пчелите, ще бъде абсолютно 
късно да правим каквото и да било“, предупреж-
дава Мария Павлова. Писателката е била стъпи-
сана от информацията за „синдрома на празния 
кошер“, при който те изчезват, без да оставят сле-
да. „Започнах да се чудя къде отиват тези пчели, 
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

как така изчезват. Кошерите 
им изведнъж се изпразват. В 
началото това ме заинтригу-
ва, докато накрая темата на-
истина ме грабна емоционал-
но“, признава авторката.

„Мистерията B-FILES“ е 
книга и за  предупредителни-
те симптоми, идващи от окол-
ната среда, за отношението 
ни към тях... Посланието на 
книгата е хуманно и ни насоч-
ва вниманието към малките 
деца и важната мисия да се 

опитаме да ги научим да опазват околната среда, 
да обичат пчелите и да се грижат за тях!

Динамичният сюжет и интересните образи в 
романа са причина той да се чете на един дъх. 
Синдромът на празния кошер е метафора на без-
хаберието ни към цялата природа и каузата на 
тази книга е да разкаже на колкото може повече 
хора за всичко, което се случва с пчелите! Рома-
нът разчупва границите между поколенията и ги 
обединява около глобална екологична кауза, три 
български екипа се заемат с важни проекти! Ще 
намерят ли решение на проблема с пчелите?

"Мистерията B - files" разказва за всичко това, 
разказва за Пловдив, за древна тайна, скрита под 
Небет тепе, за това колко е важно да бъдем обе-
динени и да си помагаме!

Краят е отворен и предстои втората част! 
Дали ще чуем природата, зависи от всички нас!                                                                                                                                      

„Креативно училище” е проект, който има за цел да стимулира творческите способности, въоб-
ражението и уменията на учениците. Те ще трябва да се справят с различни предизвикателства и 
да изпълнят различни задачи. Има три състезателни групи:  I  група – ученици първи и втори клас; II  
група – трети и четвърти клас; III група – пети, шести и седми клас.

Първото предизвикателство е на тема: 
My home in the wild

Учениците от първи и втори клас участват с рисунка и/или макет.
Учениците от  трети и четвърти клас участват с рисунка и/или макет, придружени от кратък текст 

с обем 50-80 думи.
Учениците от пети, шести и седми клас участват с рисунка и/или макет, придружени от текст с 

обем  80 – 120  думи. 
Описанието на домовете следва да е на английски език.
Отличените работи в различните възрастови групи ще бъдат публикувани в електронното изда-

ние на училищния вестник, а победителите ще получат и награди.
Предизвикваме Ви да отключите въображението си и да опишете и илюстрирате най-интерес-

ните и предизвикателни места за живеене /истински или измислени /. Вашите домове трябва да 
са изградени само от естествени материали!

Срок за предаване на работите: 04.11.2019 г.
Готовите проекти предавайте на учителите си по английски език.
Пожелаваме успех!

„Креативно училище”

                                   Учители по английски език

Екип на вестника, по материали от интернет
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Критериите, от които ще се ръководи журито, са художествено оформление и технически характе-
ристики на изпълнение, оригиналност в претворяването на творческата идея и сила на въздействие.

Рисунките ще бъдат групирани в три възрастови категории: от 1-ви и 2-ри клас; от 3-ти и 4-ти 
клас; от 5-и, 6-и и 7-и клас. Ще се приемат рисунки, изпратени само по пощата и придружени от 
декларация по образец, на адреса на издателството: „Егмонт България“ ЕАД, гр. София 1142, ул. 
„Фритьоф Нансен“ № 9, с пощенско клеймо не по-късно от 4 ноември 2019 г.

На 13 ноември победителите ще бъдат наградени по време на празнична програма в столицата 
и първи ще получат юбилейните български издания от поредицата.

Конкурс за рисунка  
или литературно произведение на тема  

„Какво е да си толерантен?!”
Скъпи съученици, по повод 16 ноември – Ден на толерантността  

ви каним да участвате в училищен конкурс за рисунка или литературно произведение на тема 
 „КаКонкурс за рисунка или литературно произведение на тема „Какво е да си толерантен?!”

Скъпи съученици, по повод 16 ноември – Ден на толерантността ви каним да участвате в учи-
лищен конкурс за рисунка или литературно произведение на тема „Какво е да си толерантен?!” 
Литературната творба може да бъде всякакъв жанр, който вие познавате или изучавате – приказ-
ка, разказ, есе, интервю, репортаж и т.н. За рисунките няма ограничения за размер и използвани 
материали. Разчитаме на вашето въображение.

Сигурни сме, че сред нас има много талантливи деца, които ще изразят с цветове и форми 
или с думи своята представа за това какво е толерантността, как си представяме различията меж-
ду хората и как общуваме помежду си въпреки различията.

Моля, предавайте рисунките си в училищната библиотека на       г-жа Пенишева, а литератур-
ните творби  изпращайте на имейл: konkurs@alekoplovdiv.bg до 11.11.2019 г.

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в училищния вестник, а техните автори ще бъдат 
наградени с лакомства.

    Успех!    
Учениците от Училищния парламент
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Честитим 
рождените дни  

на всички, родени през тази седмица, 
с пожелание  

за здраве и успехи! 

Елена Пенишева – библиотекар

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

Рая Добрева, 6 б клас


