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Богдана Стамболова

или да предизвикаш земетресение? -  
научиха петокласниците ни в „Музейко”

Можеш ли да накараш 
вулкан да изригне...

На 26.10.2019г. ученици от 5а, 5б 
и 5в клас при ОУ „Алеко Константи-
нов“ и техните класни ръководители 
посетиха „Музейко“ в град София 
– най-големият научен център в Из-
точна Европа.

Колко тежиш на Марс? Искаш ли 
да видиш хората през очите на ска-
калец? Можеш ли да накараш вулкан да изригне или да предиз-
викаш земетресение?

„Музейко“ даде отговорите на тези и много други въпроси на 
децата и техните ръководители по интересен и завладяващ на-
чин, разбивайки схващането, че науката е сложно и скучно нещо. 



2
Надежда Друмева – класен ръководител на 5 а клас

Петокласниците раздвижиха земните плочи, 
предизвикаха изригването на вулкан, научиха 
колко светлина обичат растенията, оставиха пос-
лания за бъдещето в капсула на времето. 

Цялата Вселена е побрана на три етажа, 
като в центъра се намира Голямото дърво, кое-
то свързва миналото, настоящето и бъдещето. 
Първият етаж представи на учениците науките, 
свързани с миналото. Вторият етаж  ни разкри 
света, в който живеем, както и връзката му с при-
родата. На третия етаж, под зеления покрив уче-
ниците откриха стената за катерене, на която се 
забавляваха, както и музикалната стая, където се 
почувстваха като DJ-и и истински радио водещи. 
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На 28.10.2019г. учениците 
от четвърти клас от ОУ „Алеко 
Константинов” бяха на екскур-
зия до град Казанлък. Първият 
обект, който разгледаха, беше 
Казанлъшката гробница.

В парк „Тюлбето” в Казан-
лък се намира оригиналът на 
тракийска гробница от ІV-ІІІ в. 
пр. Хр., известна като Казан-
лъшката гробница.  До нея е 
направено копие в мащаб 1:1, 
което показва архитектурата, 
археологическите материали и 
стенописите на Казанлъшката 
гробница, която е един от най-
значителните паметници на 
тракийската култура в българ-
ските земи, включен в листата 
на световното културно наслед-
ство на ЮНЕСКО през 1979 г.

По своя архитектурен план 
тя принадлежи към куполните 
гробници, характерни за гроб-
ната архитектура на Тракия от 
края на V до началото на III в. 
пр. н. е.  Разположена е в юж-
ната част на надгробна могила 
и се състои от три помещения: 
правоъгълно преддверие, те-
сен тухлен коридор (дромос) и 
тухлена гробна камера с кръгъл 
план и камбановиден купол. 
Световната си известност паме-
тникът дължи на забележител-
ните стенописи в коридора и 
куполното помещение - едни от 
най-добре запазените произве-
дения на античната живопис от 
ранноелинистическата епоха. 
Неизвестният майстор е рабо-
тил в четири основни цвята: че-
рен, червен, жълт и бял.

След това децата разгледа-
ха и историческия музей на гра-
да, който е основан през 1901г. 
Той е сред най-старите регио-
нални музеи в България. В него 

се съхраняват над 50 000 ори-
гинални експоната, отразяващи 
богатата материална и духовна 
култура на Казанлъшкия край.  
В музея учениците разгледаха  
постоянните експозиции на от-
делите „Археология”, „Възраж-
дане”, „Нова история”, „Етно-
графия” и „Най-нова история”.

Експозицията „Археология” 
включва каменни и костни оръ-
дия на труда, керамични съдо-
ве, изработени на ръка, накити 
от мъниста, пръстени, гривни и 
различни висулки от неолита (от 
6000 до 4000 г. пр. Хр.), халко-
лита и ранната бронзова епоха. 
Наред с тях са представени тра-
кийските храмове-гробници.

Експозицията „Възражда-
не” представя бита и поминъка 
на местното българско населе-
ние в периода XVIII – XIX в. Ет-
нографската колекция включва 
накити и носии от бита на ка-
занлъчани в миналото.

В раздела „Нова история” 
интерес представляват сним-
ките, документите, медалите и 
ордените, свързани с войните 
от ХХ в., партитурата на първа-
та българска опера „Сиромах-
киня” от композитора Емануил 

Екскурзия до Казанлък
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Величка Филева – начален учител

Манолов (1858 г. – 1902 г.), чия-
то премиера е била в Казанлък 
през 1900 г., както и партитури-
те на друг голям български ком-
позитор - акад. Петко Стайнов 
(1896 г. – 1977 г.). Този раздел 
обхваща историята на града 
и региона в периода 1889 г. – 
1944 г.

Експозицията „Най-нова 
история” е посветена на учас-
тието на 23-ти пехотен Шипчен-
ски полк във Втората световна 
война. Тук може да се види и 
снимков материал от строежа 
на язовир „Копринка”, на 7 км 
от Казанлък.

Друга интересна зала в му-
зея е Новата трезорна зала, в 
която са изложени най-новите 
златни, сребърни и бронзови 
находки от тракийските храмо-
ве-гробници в региона. Сред 
тях са уникалният златен ве-
нец на тракийския цар Севт III 
(IV в. пр.н.е.), неговият шлем и 
наколенници, цялостна златна 
и сребърна конска муниция, а 
също така и рядка колекция от 
монети и други предмети от 

тракийската епоха.
В Лапидариума към музея 

се намира най-богатата колек-
ция от примитивни костени 
сърпове в Югоизточна Европа.

След музея децата посетиха 
гробницата на Севт III „Голямата 
Косматка”.

Гробницата на тракийския 
цар Севт III се намира в могила-
та Голямата Косматка и е откри-
та е през 2004 г. Гробницата е 
строена през втората половина 
на V в. пр. Хр. В нея са открити 
златният венец на владетеля, 

златен киликс (чаша за вино), 
наколенници и шлем, аплика-
ции за конска амуниция и др., 
които са представени в Истори-
ческия музей в град Казанлък.                
Забележителна е ритуално по-
гребаната пред фасадата брон-
зова глава от статуята на Севт 
III, която е доста детайлна. Тя е 
важно свидетелство за тракий-
ските орфически ритуали.

Храмът гробница се състои 
от коридор, преддверие, кръг-
ла камера с високо куполно 
покритие и правоъгълна каме-
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ра, изградена като саркофаг от 
два монолитни каменни блока, 
единият от които тежи над 60 т. 
Трите помещения са изградени 
с правоъгълни каменни блоко-
ве и са покрити с плочи. Двук-
рила мраморна врата затваря  
входа на кръглата камера. Гор-
ните полета на крилата са ук-
расени с изображения на бог 
Дионис, като в източното той е 
олицетворение на слънцето, а в 
западното – на земята и нощта.

В правоъгълната камера 
са ритуалното ложе и ритуал-
на масичка. Те били покрити 
с тъкан, изработена от златна 
нишка, след което е било из-
вършено пищно погребение 
на владетеля. Върху фиалата, 
каничката и шлема е изписано 
името на Севт, което доказва, 
че в началото на ІІІ в. пр. Хр. тук 
е погребан Севт ІІІ - известният 
тракийски владетел на Одри-
ското царство.

Столицата на неговото цар-
ство Севтополис се намира на 
десетина километра югозапад-
но от гробницата, на дъното на 
язовир „Копринка”. В гробница-
та е погребана главата от статуя-
та на Севт, която е стояла на пи-
едестал в столицата Севтополис.

В камерата грижливо са по-
ложени личните вещи и даро-
вете, необходими за задгроб-
ния живот на владетеля. При 
погребението е зазидан входът 
на кръглата камера и на пред-
дверието, конят на владетеля е 

принесен в жертва, а коридорът 
е ритуално опожарен.

През този ден учениците 
имаха възможност да влязат и да 
разгледат тракийски гробници, 
като си припомниха знанията за 
траките и техния начин на живот.

Величка Филева – начален учител
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Мирко Попов – учител по история

Ученици от ОУ „Алеко Константинов”  
в съвместна работа с Регионален  
исторически музей – гр. Пловдив

     На 25.10.2019 г. започна съвместната ра-
бота между ОУ „Алеко Константинов“ с учени-
ците от шести клас – ФУЧ и Регионален истори-
чески музей – Пловдив.

    Срещите в музея са регулярни, а с учени-
ците работи главният  уредник Мария Караде-
чева.

     В РИМ-Пловдив шестокласниците ще при-
добият знания и умения за работа с музейни 
експонати. Други важни въпроси, върху които 
ще се работи по време на срещите, са свързани 
с тяхната идентификация и  съхранение , раз-
криване на миналото на предметите и тяхното 
място в музейните експозиции и изложби.

Марияна Найденова – кл. ръководител на 2б клас
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Моето родословно дърво
Учениците от вторите класове с голям интерес проучиха и направиха за часа по околен свят 

своето родословно дърво. В миналия брой ви показахме част от креативно изготвените проекти. 
Ето и останалите от тях.                            

2 б клас2 б клас

2 б клас2 б клас

Марияна Найденова – кл. ръководител на 2б клас
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Парк – групова работа  
в първи клас                                              

Нина Търева – класен ръководител

Една от темите в час по „Технологии и предприемачество“ е свързана с екологичното възпита-
ние на учениците. Идеите на учениците от 1б клас  как да пазят природата в града, как да се грижат 
за нея, но и как да се забавляват, намериха отражение в макетите, които те изработиха. За първи 
път децата бяха разделени в малки групи и  направиха заедно своите макети. Готовите проекти мо-
гат да бъдат видени във фоайето на училището.     
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Екип учители АЕ - Подготвил - Йорданка Мандраджиева, Учител АЕ

Покана
Музикално-поетичната вечер 

„Пловдив – Европейска столица 
на културата“

Музикално-поетичната вечер „Пловдив – Европейска столица на културата“ е събитие 
от асоциираната програма по повод тази номинация. 

Посредством  изящността на поетичната форма, учениците от ОУ „Алеко Контантинов“ 
ще пресъздадат моменти от историческите забележителности на града, представени в  
стиховете на пловдивската поетеса Вангелия Атанасова от книгата „Лиричен пътеводител 
за Пловдив“. Стиховете, изпълнени двуезично, следват уникалното  историческо развитие 
и мултикултурна атмосфера  на  града под тепетата, продължаващо от древността – VI век 
преди новата ера до наши дни. Чрез  изпълнението на учениците и под нежен  музикален  
съпровод, легендата  за „Родопи“ и „Хеброс“  ще оживее и остане в сърцата на младите 
хора. Целта на събитието е чрез средствата на изкуството, пресъздадената историческа 
реалност да бъде представена и емоционално преживяна от публиката.

Пловдив има своя уникална историческа съдба като  един от малкото съществуващи 
живи градове в света. Исторически той винаги е бил град, разположен на границата, чия-
то история води началото си от неолита през VI хилядолетие пр.н.е., а съвременният град 
съществува без прекъсване от IV хилядолетие пр. н.е.

Какво стои зад този феномен на културно препредаване? Има ли магия, която да поз-
волява градът да бъде толкова древен и вечен? 

Идеята на този проект е  да отворим пространство за въпроси, за дискусия и изслед-
ване на взаимовръзките между изкуството и дейността ни като учители, родители,  съпро-
вождащи живота на младите хора в срещите им  със  значимите Други.

Дата – 11 ноември (понеделник) 2019
Място – Регионален исторически музей, площад „Съединение“ №1

Гр. Пловдив
Час – 17.30

Заповядайте! Вход свободен!

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т



10



11

За Денят на народните будители – 1 ноември учениците от 5б клас изготвихме проекти с ликове-
те на редица възрожденци, а в часа на класа представихме по-важното от живота и торчеството им. 
На този ден отдаваме почит към всички книжовници, учени, духовни просветители, учители. Денят 
на народните будители е общобългарски празник и ние, учениците, много го обичаме. Смятаме, че 
всички поколения дължат признателност на хората, запазили българския дух.

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Проекти „Нашите будители” 
5б клас
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                                                                             Ученици от 5б клас
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Във връзка с 1 ноември библиотекарят Еле-
на Пенишева запозна учениците от четвъртите 
класове с историята на Стилияна Параскевова, 
създала знамето на България, предвидено да 
предвожда опълченците в Руско-турската осво-
бодителна война.

Това не се случва и историята с неговото съз-
даване бива забравена. Няма я и в учебниците. 

„Забравената история  
на Стилияна” – 

филм за историята на 14-годишното момиче, подредило  
цветовете на националния флаг в далечната 1876 г.

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Елена Пенишева – библиотекар
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Fall, Leaves, Fall
                        Emily Brontë

Fall, leaves, fall; die, flowers, away;
Lengthen night and shorten day;
Every leaf speaks bliss to me
Fluttering from the autumn tree.
I shall smile when wreaths of snow
Blossom where the rose should grow;
I shall sing when night’s decay
Ushers in a drearier day.

It’s autumn - the ‘season of mists 
and mellow fruitfulness’

                                   Учители по английски език

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Autumn Fires 
Robert Louis Stevenson

In the other gardens
   And all up in the vale,
From the autumn bonfires
   See the smoke trail!

Pleasant summer over, 
   And all the summer flowers,
The red fire blazes,
   The grey smoke towers.

Sing a song of seasons!
   Something bright in all!
Flowers in the summer,
   Fires in the fall! 

With leaves turning golden, nights drawing in and fires being lit, autumn is the perfect time to settle 
down in a comfy chair with some poetry or crossword for company. 
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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

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Елена  Георгиева, учител по изобразително изкуство
Селин Чабук, 6 б клас

Учениците от 6 б клас рисуваха  
на тема "Есен"

ИЗОБРАЗИТЕ ЛНО ИЗК УС ТВО


