
1

 

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 237

 година 15, 25 ноември 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. 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

Успехи на ученици  
от Международен турнир  

по математика

В края на  месец октом-
ври 2019 г. се проведе есен-
ният кръг на международния 
турнир „Математика без гра-
ници”, в който участваха 140 
ученици от ОУ „Алеко Кон-
стантинов”, гр. Пловдив. На-
шите възпитаници завоюваха 
27 медала, от които 3 златни, 
10 сребърни и 14 бронзови.

Сребърни медалисти са: Кристиян Чобанов и Рая Чобанова от 1б клас, Александър Кайряков от 2в 
клас, София Русева и Светослава Джамбазова от 2а клас, Дамян Йондров от 3б клас, Ивайло Иванов и 
Мария Димитрова 4б клас, Християн Щерев от 4а клас и Стела Ангелова 4в клас

Бронзови медалисти са: Михаела Еленина и Габриела Белчева от 1б клас, Теодор Стоянов, Си-
мона Николова и Анна Балева от 1в клас, Веселин Илчев от 1а клас, Рая Бояджиева, Елица Георгиева 
и Стоян Недялков от 2а клас, Даниел Джостов и Инна Кавазова от 2б клас, Васил Костов от 2в клас, 
Павел Еленин от 4в клас и Адриана Гечева от 4а клас. 

Поздравяваме учениците и техните учители – г-жа Стоицова, г-жа Терзиева, г-жа Христова,  
г-жа Търева, г-жа Стойнова, г-жа Иванова, г-жа Найденова, г-жа Митева, г-жа Райковска, г-жа Петкова 
и г-жа Динева за високите постижения и пожелаваме нови успехи!

Лилия Топчийска – заместник-директор и училищен координатор на турнира

Носители на  златни медали са: 

Дария Тошева от 1в клас
Никол Николова от 3б клас
Борис Анев от 4г клас



2

На 28 октомври в 8:15 часа всички третокла-
сници  се събрахме пред училище „Алеко Кон-
стантинов”. Бяхме много развълнувани за пред-
стоящата екскурзия. Aвтобусите пристигнаха и 
след два часа пристигнахме в Копривщица.

Първо посетихме „Хлебната къща”. Там ни 
показаха как са правели тесто в миналото и ни 
позволиха да участваме в месенето. Ние танцу-
вахме и се веселихме, докато чакахме тестото 
да се изпече. Дадоха ни готовите питки и ни по-
черпиха с прясно изпечен хляб. 

Следващото ни посещение беше в къщата-
музей на Любен Каравелов. Там разгледахме 
зимната и лятната му къща. По-стара е зимната, 
построена  през 1810 година, след последното 
опожаряване на град Копривщица. Предста-
влява малка едноетажна сграда, състояща се от 
всекидневна и килер. Лятната къща е построе-
на през 1835 година. Тя е двуетажна, с обширен 
чардак на втория етаж за топлите летни месеци. 

Екскурзия до Копривщица

Беше много интересно. На всички много ни ха-
реса да се пренесем назад във времето.

След това посетихме „Ослековата къща”. 
Строена е по време на Кримската война за 
богатия абаджия Ненчо Ослеков. Къщата е 
издигната от уста Минчо, който е прочут май-
стор от Самоков. Състои се от затворен голям 
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салон, остъклен кьошк и има богата стено-
писна украса. Къщата силно ме впечатли. Тя 
е била много модерна за времето си. Ненчо 
Ослеков е голям патриот и революционер. За-
ловен е по време на Априлското въстание и е 
обесен в Пловдив. 

Посетихме и моста „Първата пушка”. На това 

място е гръмнала първата пушка в Копривщица 
и е сложила началото на Априлското въстание.

След малка разходка из центъра тръгнахме 
обратно за Пловдив. Прекарахме един прекра-
сен и вълнуващ ден, изпълнен с емоции и пре-
живявания. Научихме много за нашето минало 
и донесохме много сувенири за спомен.

                        Антон Боев, 3 б клас
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Още в автобуса се разде-
лихме на четири групи, всяка 
от които трябваше да опише и 
снима различни забележител-
ности. Едни от тях бяха музеите 
на Неофит Рилски и Никола Ва-
пцаров, църквата „Света Трои-
ца” и други. 

Следобеда на първия ден 
се озовахме в минералния ба-
сейн. Интересната част продъл-

Екскурзия до град Банско

                                                          Ученици от 6 клас

жи и след това, когато трябва-
ше да си изберем едно от трите 
забавления – творческо, игри 
или  Капоейра.  Вечерта пък 
посветихме на талантите. Всяка 
група се представи със свой но-
мер, песен, танц, стихове. 

 Страшно ни хареса екскур-
зията до Банско. Пожелаваме 
си не след дълго да има и друга 
такава.
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Позитивна  
образователна среда

Родителите на учениците 
от 1в клас участваха активно 
във формирането на позитивна 
среда в класната стая. Първо- 
класниците с ведро настроение, 
желание и радост учат в нея.

Благодарим Ви, родители!

Гергана Стоицова – класен ръководител 1в клас
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За трети пореден път учениците от шести 
клас посетиха РИМ – Пловдив и работиха с глав-
ния уредник Мария Карадечева. Занятията са 
изключително интересни и занимателни, като 
децата се запознават не само с музейната рабо-
та, но и с изключително интересни артефакти от 
близкото и по-далечно минало.

По време на това занятие учениците видяха 
в музейната библиотека оригиналното издание 
на Сборника за народни умотворения. Най-ин-
тересната част се оказа последната. Децата се 
докоснаха до един от първите изработени в све-
та велосипеди – „Костотряс“. Той е изработен от 
дърво, а колелата, освен от дърво, са обковани и 
с метални шини. Експонатът е дарение на РИМ – 
Пловдив.

Отново в музея

Мирко Попов – учител по история
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Учениците от 5-те класове активно се вклю-
чиха в проекта "Креативно училище" – с тема 
"My home in the wild" Представени бяха чудесни 
проекти, показващи много творчество и фанта-
зия, както и умения за писане на английски език. 
Успоредно с това, те обърнаха внимание и върху 
проблемите, свързани с опазването на природа-
та и необходимостта от екологична култура.

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Учим и творим

Андреа, 5 в клас Виктория Кацарова, 5 в клас

Дора Славова, 5 в клас Ема, 5 в клас

 Йорданка Мандраджиева, учител АЕ

Светозара, 5 в клас Станимир Зисков, 5 в клас
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

София Стоянова – начален учител

Десетте най-големи върха 

5. Бански Суходол, 2884 м – Пирин
Бански суходол се свързва с Кутело, посред-

ством седловината Кончето, по която само най-
смелите и сигурни във възможностите си плани-
нари решават да преминат. Този карстов ръб е с 
ширина не повече от 70 см.

/продължение от 236 бр./

7. Полежан, 2851 м – Пирин
Върхът е познат още и като Мангър тепе 

(мангър значи монета от турски). Той е най-ви-
сокият гранитен връх

8. Каменица | Малък Полежан, 2822 м, – 
Пирин 

На осмото място се класират и двата пирин-
ски върха с височина от 2822 м.

10. Последният връх в класацията ни е 
Дено, 2790 м, който се намира в Рила.

 

в България

6. Иречек, 2852 м – Рила
Лавинообразния връх е кръстен на имени-

тия български политик - Константин Иречек

9. Баюви дупки, 2820 м – Пирин
Върхът е изграден изцяло от мрамори и е 

недостъпен от източната страна
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Лудо време
Буря се мръщи:
– Прибирай се вкъщи!
Слънчо подмята:
– Играй със децата!
Вятър се муси:
– Скривай носа си!
И те се сблъскаха, да!
А от това роди се 
красива дъга!
             Йоана Атиас, 3 б клас

Тема „Образи и цветове – локален цвят”
Рисунки на учениците от 4б клас

ИЗОБРАЗИТЕ ЛНО ИЗК УС ТВО

Марина Манева, 4б клас Георги Наков, 4б клас
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Христина Петкова, 4б класМихаил Налбантов, 4б клас

В час по изобразително изкуство трябваше да нарисуваме част от град или селище, но все едно 
сме птици и го гледаме отвисоко. Това беше доста интересно. Избрах да нарисувам къща на три 
етажа, с голяма градина, дървета и ограда. Естествено покрай нея има много пътища и един NON 
STOP магазин. Това ми е любимия пейзаж.

  Виктория Будева, 4б клас
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На въпроса „Толерантни ли сме в училище?” 
много деца биха отговорили „Да”, без дори да 
разбират значението на думата „толерантност”, 
но за съжаление това не е така. Да си толерантен, 
според мен, означава да зачиташ и уважаваш 

мнението или позицията на другия, независимо 
колко е различно от твоето. Това значи другите 
да бъдат чути и разбрани. Всеки има право на 
свое мнение и заслужава да заяви своята пози-
ция, но без да я налага на останалите.

Толерантни ли сме в училище?

Аз също рисувах по темата „От птичи поглед”. Използвах цветни моливи и маркери. Страшно се 
забавлявах.

                                                                   Мария Димитрова, 4б клас
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Не само според мен ние в училище не сме 
достатъчно толерантни в общуването помежду 
си. Има деца, които знаят смисъла на тази дума, 
но не я прилагат в поведението си , защото си 
мислят: „След като другите не са толерантни към 
мен, защо аз да бъда такъв с тях?!”

Това не е решение. Те се примиряват със си-
туацията вместо да разкажат на приятелите си 
повече за толерантността и да обяснят как те 
разбират проблема. Но ако ти си прочел това 
дотук и приемаш моето мнение, можеш да се 
включиш и да опиташ да си по-толерантен към 
другите хора в училище и извън него. Дори само 
четири твои съученици да последват примера 
ти, това вече ще доведе до промяна. Ако вие 
четиримата зачитате, уважавате и се съобразя-
вате с чувствата на своите съученици, това ще 
бъде добър пример за всички и те ще го пос-
ледват.

Ще ви дам пример от ежедневието ни. Ако 
имаме поставена задача в училище или на ра-
бота и трябва да я решим заедно, ще е добре 
да изслушаме мнението на другите, както и те 

да чуят нашите предложения, идеи. Тогава мо-
жем да обсъдим вариантите и да стигнем до 
най-доброто за всички решение. Същото е при 
конфликтите – достатъчно е всеки да бъде чут и 
разбран. Конфликтите се решават с разговори и 
компромиси. Но преди всичко е нужно да сме 
толерантни помежду си и да приемем, че ние 
сме различни и това е нормално, но не ни пречи 
да се разбираме, въпреки това.

Никол Доросиева, 7 а клас
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Учениците от четвъртите класове прове-
доха своя урок на тема „Читателски дневник” 
в библиотеката. Голяма част от тях имаха 
вече такива от миналата година и с удоволст-
вие споделяха написаното вътре: кой колко 
книги е прочел през лятото и не само тогава, 
защо избрал точно тази илюстрация да на-
рисува, кой въпрос най-много го затруднява 
и т.н. Материалите, които използват, стават 

все по-разнообразни, а персонажите все по-
ярко обрисувани. Заинтригува ги електрон-
ния вариант на читателския дневник, който 
провокира  в по-голяма степен въображе-
нието им  и дава повече възможности за опе-
риране с текста.

Изложбата от дневници, макар и не голя-
ма, предизвикваше интерес и в следващите дни 
след подредбата й.

Читателски дневник
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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Елена Пенишева – библиотекар

Творчество на децата ЦДО – четвърти клас,  
посветени на Деня на християнското семейство
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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

Честитим 
рождените дни на всички, 
родени през тази седмица,  

с пожелание  
за здраве и успехи! 


