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Богдана Стамболова

Седмица на бащата
Учениците от 1б клас на ОУ „Алеко Константинов“  се вклю-

чиха с две инициативи в „Седмицата на бащата“. Първата беше 
в час по физическо възпитание и спорт, а втората – в час по бъл-
гарски език и литература. 

На 11 ноември четирима бащи на деца от класа участваха 
като капитани на отбори в час по физическо възпитание и спорт. 
Първо капитаните и децата измислиха имена на своите отбори, 
а после загряха за игрите. Последваха щафетни игри, в които иг-
рачите показаха завидни умения, а капитаните ги насърчаваха и 
им даваха напътствия как да спечелят най-много точки. Щафе-

тите с промушване през обръ-
чи, хвърляне на вързопчета в 
чувалчета и „Сляпа баба търси 
вързопче“  предизвикаха много 
емоции и учениците и техните 
бащи много се забавляваха. Два 
от отборите финишираха с ра-
вен резултат, а останалите два 
бяха на крачка от победата. Ча-
сът завърши с много усмивки и 
обещания за ново гостуване от 
страна на бащите.
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На 15 ноември двама от бащите на деца от 
класа гостуваха в часа по български език и ли-
тература. Те четоха на децата любими  приказ-
ки и разказаха за интересни моменти от своето 
детство, свързани с първите им опити да четат 
и срещите им с книгите. Татковците зададоха и 
гатанки, но не успяха да затруднят децата, кои-
то дадоха бързи и точни отговори. Накрая всяко 
дете получи картинка за оцветяване с любим ге-
рой от приказка, а бащите  казаха, че ще дойдат 
отново в училище, за да изработят с децата таб-
ла с оцветените вече картинки.

Нина Търева – класен ръководител на 1 б клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Представите за света в старогръцката 
митология. Олимпийските богове

Митът е това, чрез което древният човек си 
обяснява света, в който живее – как е възник-
нал той, какво е мястото на човека в него, какво 
представляват  природните  явления и редуване-
то на сезоните.

Чрез мита древният човек обяснява себе си – 
поведението и постъпките си, развитието си от не-
връстно дете до старец. Митовете отразяват собст-
вените мечти за вечна младост и безсмъртие.

В часовете по литература учениците от 5а 
клас си отговориха на въпросите: как е сътворен 
света, според древните гърци, и  какво са старо-
гръцките митове за съвременния човек.

Петокласниците се запознаха още с религия-
та на Древна Гърция – вярата в множество бо-
гове. Научиха интересни неща за върховния бог 
Зевс, за братята му Посейдон и Хадес, за жена му 
Хера и много други богове. Къде живеят и какво 
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е тяхното ежедневие. Олимпийските богове из-
глеждат като хората, но са безсмъртни и вечно 
млади.

С проекти и рисунки в часа по литература уче-
ниците представиха интересна информация за 
боговете, впечатлили ги със своето величие.

Надежда Друмева – учител по БЕЛ и руски език

Учениците от 4 в клас направиха проучване за 
подготовката на космонавтите, за техния живот и дей-
ности в Космоса. Със събраните материали направиха 
различни проекти, включващи и астрономическите 
обекти от Слънчевата система.

Какво научих за космоса

Елена Петкова – начален учител

Христина Славейкова, 4 в класМариана Стоименова, Кристин Сарафова, 4 в кл.
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 Андреевден  
(30 ноември)

На този ден – 30 ноември – 
Българската православна църк-
ва чества паметта на Св. апос-
тол Андрей Първозвани.

В българския Народен ка-
лендар този празник е по-
знат под различни имена 
(Андрѐювден, Андрѐя, Ендрѝн, 
Едрѐй, Ъдрѐй, Дрѐйовден, 
Едрѐвдън, Мѐчкинден) в раз-
личните краища на България. 
Вярва се, че от този ден денят 
започва да расте („наедрява“) 
колкото едно просено (царе-
вично, грахово и др.) зърно. С 
това  е свързана и обредната 
практика в навечерието на този 
празник да се варят в ново гър-
не различни зърна – жито, грах, 
царевица, боб, леща и др., за 
да наедряват. От това вариво на 
сутринта всеки от домочадието 
хвърля по малко в комина, като 
пожелава „високи“ (добри) по-
севи, а останалото се изяжда. 
От него се дава и на домашни-
те животни и кокошките. Вяр-
ва се още, че светецът прогон-
ва зимата и дългите нощи. По 

българското Черноморие той е 
почитан наравно със Свети Ни-
кола, като повелител на бурите.

В Северна България на този 
ден празнуват в чест на мечки-
те, като се вярва, че Свети Ан-
дрей е техен господар. Според 
народното предание светецът 
победил мечката, впрегнал я в 
рало и изорал земята. По тази 
причина от свареното вариво 
(най-често царевица) се хвърля 
в комина с думите: „На ти, меч-
ко, варен кукуруз, да не ядеш 
суровия и да не ядеш човеците 
и стоката!“

Варвара  
(4 декември)

Света Варвара е християн-
ска великомъченица, родена в 
края на 3 век и починала през 
305 или 306 г.

Паметта ѝ се почита както в 
православната църква, така и в 
католическата на 4 декември.

В православието св. Варва-
ра се смята за покровителка на 
починалите от внезапна смърт 
– които са нямали време да се 
покаят и причестят. В Полша 

денят на св. Варвара е един от 
най-уважаваните празници, 
обявен е и за Ден на миньора, 
тъй като светицата се счита за 
покровителка на миньорите.

Света Варвара е родена 
в семейството на аристократ 
– езичник от Никомедия или 
Хелиополис, Римска империя. 
В свое частно проучване бого-
словът Венцислав Каравълчев 
твърди, че св. Варвара е родена 
в с. Елешница, Разложко. Отли-
чавала се е с особена красота. 
Ревнивият ѝ баща я затваря в 
кула – далеч от похотливи очи. 
През времето, когато е била 
затворена, Варвара изучава 
външния свят от прозореца и 
има много време да размишля-
ва за Бога. Когато баща ѝ разре-
шава да излиза, за да си наме-
ри жених и да се омъжи, тя се 
запознава с християни и прие-
ма свето кръщение.

Когато бащата научава, че 
дъщеря му е станала християн-
ка, нарежда да я бичуват и по-
лучава съгласието на управите-
ля на града Мартиан да я осъди 
на смърт. Така тя бива обезгла-
вена. Поверието обаче говори 
още, че Божието възмездие на-
стига бащата на Варвара и уп-
равителя на града – двамата са 
поразени от мълния. Тя е погре-
бана от християнина Валентин 
и гробницата й става източник 
на чудеса.

От 1930 г. мощите на свети-
цата почиват в Патриаршеската 
катедрала „Свети Владимир“ в 
Киев.

/следва продължение/

Зимни празници и обичаи –  
Първа част – месец декември

Зимните празници и обичаи са наситени с гадания и предсказания (за предстоящата стопанска 
година и за здравето и благополучието в семейството), както и с обреди, чрез които се цели да се 
повлияе върху бъдещето.

Мирко Попов – учител по история и цивилизации

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ
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Проекти на учениците от 4а клас 
по Човекът и обществото

Тема: „Градове в Дунавската равнина”

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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                                      Мария Митева – кл. ръководител на 4а клас
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

През последните 10 години 
у нас врабчетата са намалели с 
30%. Този факт е реален пока-
зател за случващото се около 
нас и средата, в която живеем, 
коментира Мариана Вълчева от 
Българското дружество за защи-
та на птиците. Презастрояване, 
замърсяване на въздуха, липса 
на достатъчно зелени площи, 
високи нива на шума – това са 
само част от причините, поради 
които популацията на някои от 
птиците в градовете намалява. 
Експертните проучвания сочат, 
че негативните фактори, кои-
то влияят върху врабчетата, са 
предпоставка за влошаване ка-
чеството на живота и на хората.

В кампанията „Ние броим 
врабчетата“ доброволци ще 
правят мониторинг на техния 
брой, за да бъдат установе-
ни тенденциите. Това ще даде 
възможност да се предприе-
мат мерки за опазване както на 
врабчетата, така и на други ви-
дове птици в градовете.

Желаещи могат да се 
включат в образователната 
кампания и да изработят хра-
нилки за птици. Представите-
лите на Българското друже-
ство за защита на птиците ще 
запознават посетителите на 
„Сердика Център“ с любопит-
ни подробности за света на 
птиците. 

Съдбата на врабчетата

Специална инсталация, пос-
ветена на кампанията, показа 
500 птици в полет.

Елена Пенишева – библиотекар

Алекс Узунов 4 г клас
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Библията е най-цитираната книга в човеш-
ката  история, най-четената  и най-издаваната 
в света. Тя е източник на вдъхновение за много 
творци, извор на знания за човека и света. Чрез 
нея Бог разкрива истината за себе си  и свои-
те послания към вярващите в него. Библията е 
„книга на книгите”, „свещено писание”, „Божие 
слово”, образец на нравственост, еталон за пове-
дение и житейска позиция. 

Библиотекарят Елена Пенишева посети 5а 

клас в час по български език и литература и из-
несе беседа „Библията. Как Бог сътворява света 
и човека, според нея”. С интерес слушаха и за ро-
лята на светлината, земното и небесното прос-
транство, делниците и празниците – време за 
труд и почивка. 

Учителят  Надежда Друмева пък по достъпен 
начин им обясни отношенията между героите, 
тълкуването на  греха, познанието и наказание-
то, според библейския разказ.

Елена Пенишева – библиотекар, 
Надежда Друмева – учител по български и руски език

Библията в обучението  
по литература – религиозна книга 

и културен феномен

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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Според църковния календар Въведение Богородично попа-
да в периода на Коледните пости. На този ден по време на праз-
ничната Света литургия вярващите приемат Светото причастие, а 
с него и нови сили за духовен растеж и борба със злото – в себе 
си и в света. На 21 ноември във всички храмове у нас се излага 
осветената икона с изображение на тригодишната Света Богоро-
дица, възкачваща се по стъпалата на Йерусалимския храм. Вяр-
ващите й се молят да им бъде закрилница и да им помага.

По повод Деня на християнското семейство библиотекарят и 
учениците от ЦДО – 4 клас четоха притчи за „истински ценното 
в живота”.

Четене на притчи по повод  
Деня на християнското семейство

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

              
Thanksgiving Day in the 

United States is a holiday on the 
fourth Thursday of November. It 
started in 1863. Thanksgiving Day 
is a public holiday. People have a 
day off and schools, universities, 
offices and businesses are closed. 
There is a long four-day weekend. 
This year Thanksgiving Day is on 
28th November.

Usually families gather for a meal which includes a roast turkey, potatoes, vegetables, cranberry 
sauce and pumpkin pie. People give thanks for what they have.

            
The day after is known as 

Black Friday. Then the Christmas 
shopping starts. Many shops offer 
discounts and lower their prices, 
especially on toys and clothes. 
Black Friday is also a public 
holiday and people take trips to 
visit family and friends during the 
long weekend.     

The Monday after is known as Cyber Monday. It’s similar to Black Friday but people keep shopping 
online. 

Ангелина Велева – учител по английски език
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Раннонеолитен гроб на око-
ло 7 600 години откри в сели-
ще Слатина екип от археолози, 
ръководени от член-кор. Васил 
Николов, зам.-председател на 
БАН. Находката е изключител-
но рядка. Проучванията, които 
предстоят, ще дадат информа-
ция за физическите характерис-
тики на хората, дали началото 
на първата европейска циви-
лизация в днешните български 
земи.

Според чл.-кор. Николов, уче-
ните имат достатъчно данни за начина на живот 
на хората в селището Слатина, но все още не е 
установено какви са били погребалните практи-
ки. Известно е, че селището е просъществувало 
около 500 години – от края на седмото хилядо-
летие пр. Хр., когато са пристигнали първите за-
селници, до около средата на шестото хилядоле-
тие пр. Хр.

Новооткритият скелет принадлежи най-ве-
роятно на жена, погребана с дете в близост, не-
посредствено до останките на къща в перифери-
ята на селището, обясни чл.-кор. Николов. Смята 
се, че при погребенията по това време почина-
лите са били полагани в Земята – Майка в ем-
брионална поза.

По време на дългогодишните разкопки на 
учените от Националния археологически инсти-
тут с музей на БАН в селището Слатина са от-
крити много постройки. Сред тях са две големи 
къщи от 117 и 147 кв. м, както и една от почти 
300 кв. м. Селището е било оградено с концен-
трични ровове, които са имали предпазни и ма-

гически функции, в тях са извършвани жертво-
приношения.

Сред новооткритите находки в селището 
Слатина са различни предмети от бита и култа 
като костна лъжица и керамични съдове, пинта-
дера, части от култови масички за жертвоприно-
шения.

Разкопките на екипа на чл.-кор. Николов ще 
продължат в централната част на селището. Там 
те се финансират от Столична община, с подкре-
пата на Столичния инспекторат.

 

Гроб на 7600 години откриха 
в Слатина археолози от БАН

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

София Стоянова – начален учител, по материали от nauka.bg
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/продължение от 236 бр.  /
Това развитие се случило в работилницата на 

човек, който се казвал Пиер Михао, но не е ясно 
дали той или неговият служител, Пиер Лалемент, 
трябва да получат признание за иновациите. Ла-
лимент се премества в Съединените щати, къде-
то през 1866 г. получава патент за „подобрения 
във велосипедите“. Тези нови „чудеса“ (както ги 
наричали тогава) се оказали популярни и името 
„велосипед“ влязло в употреба до 1869 година. 
Въпреки това, много хора ги наричали „костни 
шейкъри“. Това странно и необичайно име спо-

ред хората описвало перфектно нелепото им 
пътуване поради факта, че тези велосипеди се 
състояли от тежка дървена рамка и стоманени 
колела.

През 1870 г. обаче всичко се променило с 
още иновации. „Обикновените“ велосипеди, 
също станали популярни. Те обаче все още не 
приличали много на нашите, защото имали ог-
ромно предно и много малко задно колело. В 
крайна сметка английският изобретател Джон 
Кемп Старли проектира велосипед с две малки 
колела с еднакви размери, верижно задвижване 

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

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

 Христомира Петкова – начален учител

и набор от зъбни колела. Доба-
вете гуми и по-добри спирачни 
системи през следващите де-
сетилетия и производството на 
велосипеди нараснало до над 
1 милион велосипеда до 1899 г. 
Масовото производство на ве-
лосипеди значително увеличи-
ло популярността им, тъй като 
те станали достъпни за обикно-
вения човек. През 20-и век про-
изводителите продължават да 
подобряват характеристиките и 
дизайна на велосипедите при 
появата на нови технологии.                                          
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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! 

Благодарим на всички участници в училищния конкурс за рисунка и литературно произведение 
на тема „Какво е да си толерантен?”! За пореден път се убедих, колко талантливи деца учат в наше-
то училище. Използвайте въображението и езика на изкуството, за да изразявате себе си и своите 
идеи! Успех!

Благодарим за участието на учениците:
Михаил Вулджев – 1 в клас
Рафаил Вулджев – 1 в клас
Станислав Рангелов – 5 а клас
Виктор Сопаджиев – 7 а клас
Никол Доросиева – 7 а клас
Радослав Пеев – 7 а клас
Никола Марков – 7 а клас
Яна Фратева – 7 б клас
Яна Панова – 7 б клас
Теодора Анева – 7 а клас
Румяна Сапунджиева – 7 б клас
Ния Йотова – 7 б клас
Лилия Родозова – 7 б клас
Техните творби можете да видите на страниците на бр. 237 на вестника.


