e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
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. Мирко Попов
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. Стела Куртева
Забавна математика
Отг. Елена Петкова
Детско творчество
Отг. Анета Терзиева
Мария Генова
Библиотечно-информационен
център Отг. Елена Пенишева
Младежка култура
Отг. София Стоянова
Шахмат Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно
настоятелство
Отг. Елена
Пенишева и Здравка Петрова
Забавна страница
Богдана Стамболова

бр. 236

година 15, 18 ноември 2019 г.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Специална награда за Стефан
Гайдаров в конкурса „Приносът
на цар Симеон Велики
и „Златният век“ за развитието
на българската култура”
На 07.11.2019 г. в конферентната зала
на библиотека „Иван Вазов“, Пловдив се
проведе награждаването на лауреатите на
награди от конкурса на тема: „Приносът на
цар Симеон Велики и „Златният век“ за развитието на българската култура”.
Конкурсът се проведе на територията на
община Пловдив между ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап.
Инициативата е на МОН, Община Пловдив и НБ „Иван Вазов“
Стефан Гайдаров от 7в клас завоюва Специална награда за своето съчинение. Той е
внук на известната пловдивска етнографка и изследователка Мария Халачева, която е и дългогодишен научен сътрудник към Етнографски музей - Пловдив.
Стефан Гайдаров работи по темата под наставничеството на
преподавателя по история Мирко Попов.

Мирко Попов – учител по история
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Направихме сами
от рециклирани материали
По технологии и предприемачество и темата
„Рециклиране” имахме задача да направим проект с отпадъчни материали. И тъй като хартията
и пластмасата са най-широко употребявани сред
хората, използвахме тях, за да изработим честитка
за рожден ден. С малки щипчици и снимки се получи нещо много интересно.
С този проект моите приятелки, с които работихме заедно, ме поздравиха за празника ми.
Виктория Будева, 4б клас

Моят проект е рамка със снимки. Отново използвах щипки, към тях добавих и цветни копчета,
очички и меки коледни фигурки. Прикрепих снимки от различни празници – Коледа, нова година,
Великден.
Мария Димитрова, 4б клас
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Проекти по английски език
на четвъртокласниците
Тема „Къщата на моите мечти”

Владислав Везьов, 4а клас

Роберт Кика, 4а клас

Преслава Нейчева, 4в клас

Виктор Харизанов, 4в клас

Дойчин Дойчинов, 4в клас

неизвестен
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Христина Славейкова, 4в клас

Стела Ангелова, 4в клас
Даниела Янкова – учител по английски език

4

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Групи по интереси
през учебната 2019-2020 г.
За втора поредна година в училището се сформираха групи спрямо интересите на учениците.
Чрез заниманията по интереси ще се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси ще се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, секция. Te ще включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични
и стопански организации и други.

•
•
•
•
•
•
•

Заниманията по интереси се организират приоритетно
в тематичните направления:

Дигитална креативност
Природни науки
Математика
Изкуства и култура
Гражданско образование
Екологично образование и здравословен начин на живот
Спорт

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:

1. Клуб „Заедно можем всичко“ с ръководител Марияна Найденова
2. Клуб „Светът е прекрасен защотото...“ с ръководител Йорданка Иванова
3. Клуб „Малки мажоретки“ с ръководител Людмила Калофоридова
4. Клуб „Полезните растения“ с ръководител Тодорка Тахчиева
5. Клуб „Аз обичам България. Аз обичам Пловдив“ с ръководител Елиана Щерева
6. Клуб „Природна въртележка“ с ръководител Гергана Стоицова
7. Клуб „Математичко“ с ръководител Нина Търева
8. Секция „Баскетбол“ с ръководител Людмила Калофоридова
9. Клуб „Шахмат с ръководител Димитър Илчев
10.
Вокална група „Междучасие“ с ръководител Нина Димитрова
11.
Клуб „Стъпала към успеха“ 6в с ръководител Силвия Милева
12.
Клуб „Стъпала към успеха“ 7а,б с ръководител Силвия Милева
13.
Клуб „Стъпала към успеха“ 7в с ръководител Силвия Милева
14.
Клуб „Математика“ с ръководител Десислава Радионова
15.
Клуб „Приказен свят“ с ръководител Иванка Динева

Людмила Калофоридова – учител по физическо възпитание и спорт
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Десетте най-големи върха
в България

1. Мусала, 2925 м - Рила
Със своите 2925 м първенецът на величествената Рила, гордо извисява връх, сякаш за да
осъществи връзката на Земята с Бога, за да сподели с Него най-съкровените мечти и желания
на човека, който го е покорил. Мусала е най-високият връх както в България, така и на целия
Балкански полуостров. Името му от турски език
означава "близо до Бог" или "място за молитви".

3. Кутело, 2908 м - Пирин
Този връх е изключително познат на опитните планинари и по-малко познат на хората.
Намира се в Пирин и смеем да твърдим, че е
един от любимите ни български върхове. Този
връх е мраморен, но стръмните му склонове не
са скалисти, което го прави не толкова труден за
покоряване.

2. Вихрен, 2914 м
Вихрен отстъпва на най-високия връх само
със скромните 11 м, но това изобщо не го прави по-малко привлекателен за планинарите.
Върхът преди се е казвал Елтепе, което означава "връх на бурите", което се дължи на това, че
4. Малка Мусала, 2902 м - Рила
там ветровете рязко се променят, почти за часСвързва се с Мусала посредством скалният
ти от секундата. Тук можете да видите прочутия
гребен Трионите. Билото продължава на север еделвайс, но не се изкушавайте да откъснете
североизток към върховете Иречек и Дено, коитова рядко цвете - нека опазим този ендемит в
то са част от тази малка класация.
естествената му среда.
/Следва продължение/
София Стоянова – начален учител
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ИЗОБРАЗИТЕ ЛНО ИЗК УС ТВО

Творчество на учениците
от ЦДО 4 б,в клас

Мартина Кузманова, 4б клас

Ема Палкова, 4б клас

Мария Петрова, 4в клас

Мартина Кузманова, 4б клас

Ивелина Илчева, 4б клас

Михаил Налбантов, 4 б клас
Богдана Стамболова – начален учител
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Клуб „Приятели на книгата”
Работата на клуб „Приятели на библиотеката” започна тази година с нови идеи в своя план
– една от тях е всеки член да си има седмица.
Първата беше на Димитър Боруджиев от 6а кл.
Той избра да ни запознае с изработването на
оригами. Разкази ни историята и произхода на
това изкуство, а след това показа как да си направим жерави. Благодарим на Митко за есенното настроение, което ни донесе с неговата
идея.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Креативно училище
Завърши първият етап от проекта”Креативно училище”, който провокира творческото мислене на учениците. Темата на първото предизвикателство беше”My home in the wild” със зададени
критерии според възрастовата група на учениците. Децата откликнаха на идеята с много желание
и представиха проекти, направени с идеи, цвят, настроение и много въображение. Не беше лека
задачата на журито.
Отличени в отделните възрастови групи са:
1 КЛАС

1 място - Рафаил Вулджев, Михаил Вулджев и Георги Златанов - 1в клас

2 място - Дария Кадийска - 1а клас, Сара Смилянова - 1в клас

3 място - Юлияна Балджийска и Виктория Стефанова - 1а клас, Ния Пейчева - 1б клас
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2 КЛАС

1 място - Галена Карафезиева - 2б клас, Калоян Андонов - 2в клас

2 място - Елица Георгиева - 2а клас, Георги Кралев и Неделчо Кралев - 2б клас

3 място - Инна Кавазова - 2б клас, Георги Ангелов - 2в клас
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3 КЛАС

1 място - Мира Граматикова - 3в клас, Никол Николова - 3б клас

2 място - Елиан Иванов - 3в клас, Христо Апостолов - 3а клас, Кристианна Дюлгерова - 3г клас
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3 място - Дарина Ковачева - 3в клас, Поли Байкова - 3г клас
4 КЛАС

1 място - Кръстьо Парапанов и Георги Наков - 4б клас 2 място - Мари Маврова и Виктория Будева - 4б клас

3 място - Светлозар Велчев - 4г клас
Ангелина Велева – учител по АЕ
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Да надмогнеш бедността

Кралската шведска академия на науките присъди наградата за икономически науки в памет
на Алфред Нобел 2019 г. на Абхиджит Банерджи
и Естер Дюфло от Масачузетския технологичен
институт и на Майкъл Кремер от Харвардския
университет „за експерименталния им подход
към облекчаване на глобалната бедност“.
Лауреатите изиграват решаваща роля в преформулиране на изследвания в икономиката на
развитието. Изследването, проведено от тазго-

дишните лауреати, значително подобрява способностите за борба с глобалната бедност. Само
за две десетилетия техният нов подход, базиран
на експерименти, преобразява икономиката на
развитието, която сега е процъфтяваща област
на научни изследвания. Техните проучвания
вече са помогнали за облекчаване на бедността в световен мащаб и имат голям потенциал за
по-нататъшно подобряване на живота на най-бедните хора на планетата.

именно тук развива страст към литературата. Истинският й пробив идва с третия й роман - „Правек и други времена“ (Primeval and Other Times).
Австрийският автор Питър Хандке е носител
на Нобеловата награда за литература за 2019 година. Отличието му се присъжда „за влиятелно
произведение, което с езикова изобретателност
е изследвало периферията и спецификата на човешкия опит“. Създавайки голям брой произведения в различни жанрове, той се утвърждава

Нобеловата награда за литература за 2018 г.
(м.г. Наградата не е присъдена заради скандал)
се присъжда на полската авторка Олга Токарчук
за богатството на нейното въображение, с което
разказва и което с енциклопедична страст представя пресичането на границите като форма на
живот. Тя е родена в Сулехов, Полша, живее във
Вроцлав. Родителите й са учители, а баща й е работел и като училищен библиотекар. В библиотеката тя чете почти всичко, което й попада, и
като един от най-влиятелните писатели в Европа
след Втората световна война. Библиографията
му съдържа романи, есета, тетрадки, драматични произведения и сценарии. От 1990 г. живее в
Шавил, югозападно от Париж, откъдето е направил много продуктивни пътувания. Творбите му
са изпълнени със силно желание да открие и да
оживи своите открития, като намери нови литературни изрази за тях. Както самият той твърди:
,Да бъдеш възприемчив, е всичко“.

Етиопският премиер
Абий Ахмед Али е носител
на Нобеловата награда за
мир за 2019 г. за своята
работа в насърчаване на
помирението, солидарността и социалната справедливост. Наградата има
за цел също така да признае и всички заинтересовани страни, работещи
за мир и помирение в Етиопия и в регионите на
Източна и Североизточна Африка.

Абий Ахмед Али постави началото на важни
реформи, които дават надежда на много граждани за по-добър живот и по-светло бъдеще.
Норвежкият Нобелов комитет преценява, че усилията му заслужават признание и се нуждаят от
насърчение.
Лауреатът на Нобеловата награда за мир за
2019 г. е министър-председател на федерална
демократична република Етиопия от април 2018
година. Роден е в Бешаша, Етиопия.
Абий Ахмед Али е първият етиопец, получил
Нобелова награда. Тазгодишната награда за мир
се връчва за стотен път.

Най-важното е да бъдеш възприемчив

В служба на мира и помиряването

Елена Пенишева – библиотекар
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Измислянето на велосипеда
е много по-интересно от това, което някога сте
предполагали – прочетете и ще се уверите!

Кое е най-гадното нещо с което се налага да
се справяте като дете? Домашните работи? Това
да ви обясняват всеки път как трябва да си лягате по-рано? Ходенето на училище? Или пък фактът, че непрекъснато, когато искате да направите нещо, ви казват, че не може, защото сте още
дете? Всички деца се борят с различни неща. За
някои желанието да пътуват и да ходят където
си искат е постоянна битка. Това е неприятно, че
за по-далечно място трябва възрастен, който да
ви придружи, нали? Защо не можете да получите шофьорска книжка още на 12 – все пак ще се
научите да карате кола! Но защо ви е, автомобилът не е единственият начин за придвижване от
едно място на друго! Има много по-интересни
средства, които като цяло са си подходящи само
за деца.
Разбира се, можете да ходите или да тичате,
ако не е нужно да отидете далеч. Можете също
така да се качите на скейтборд. Превозното средство за много деца обаче е велосипедът. И от известно време е бил удобен транспорт за целия
свят. Когато е бил създаден за първи път, хората
толкова много му се радвали, че не си представяли по-удобен начин за пътуване. Представяте ли

си? А пък историята му е така интересна, че не се
съмняваме – вече искате да я прочетете!
За такова привидно просто изобретение,
велосипедът има доста дълга и объркана история. Повечето историци проследяват неговия
произход още през 1817 г., когато германски
аристократ на име Карл фон Дрейс, изобретил
дървена двуколесна машина, която хората управляват с краката си. Известно под различни
имена, включително „дрейсин“, „данди кон“ и
„хоби кон“, неговото изобретение станало популярно както в Англия, така и във
Франция, където в крайна сметка
станало известно и под името велосипед. За съжаление, то в крайна сметка било забранено, защото
един важен човек в столицата на
Франция (знаете ли коя е тя?) решил, че е опасно за пешеходците и го забранил. Така нещата с
велосипеда утихнали за няколко
десетилетия, докато отново не се
възродили през 60-те години на
XX век. Важен момент в развитието се случил в Париж през 1963 г.,
когато педалите били монтирани
за първи път в предната част на
новия транспорт.
/Следва продължение/

Христомира Петкова – 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!

Кръстьо Парапанов, 4б клас

Ивелина Илчева, 4б клас

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.comЕлена Пенишева – библиотекар
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