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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 239

 година 15, 9 декември 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

Ученически игри  
по баскетбол 

2019/2020 година
На 30.11.2019 г. отборът по баскетбол – момчета 5-7 клас, 

взеха участие в Общинското първенство от Ученическите игри 
2019/2020 година. При много оспорвана и сърцата игра нашите 
момчета заеха престижното второ място. Получиха грамота, купа 
и медали. 

Продължавайте да играете любимата си игра – баскетбол!
Гордеем се с вас, момчета!

                        Калофоридова, Минева – учители по ФВС
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Училище „Алеко Константинов” работи по 
Национална програма „Иновации в действие”, 
чиято цел е популяризиране на иновативни 
практики чрез реализиране на мобилност меж-
ду иновативни и неиновативни училища. В рам-
ките на програмата бяхме домакини на учите-
ли от СУ „Отец Паисий”, гр. Стамболийски и ОУ 
„Алеко Константинов”, гр. Перник. Гостите имаха 
възможност да наблюдават урок по български 
език и литература във ІІ а клас на тема „Съглас-
ни звукове”. Урокът е изнесен от главен учител 
Виктория Стойнова, която работи по системата 
на Джани Родари, използвайки „Фантазиен би-
ном”. В него се наблюдаваха съставяне на текст 
по зададен бином и групова работа. 

Г-жа Стела Куртева проведе урок по англий-
ски език в 7б клас на тема „Удивителната Афри-
ка”, който е интердисциплинарен – английски 
език, география и история. В часа се представиха 
продуктите, резултат от проектобазирано обуче-
ние в рамките на 2 седмици. Учениците са раз-
делени на групи, които включват екипи на фото-
графи, картографи, биолози и журналисти.

Бинарен урок по Човекът и обществото в 4 г 
клас на тема „Рило-родопска област” проведоха 

г-жа Зорка Христова и г-жа Даниела Букович. Уче-
ниците показаха знания за природните области, 
природа, стопанска дейност, селища, използвай-
ки знанията си по английски език. 

При представянето на работата в училище-
то добри практики споделиха г-жа Нина Търева 
– „Учене чрез сътрудничество”, г-жа Гергана Сто-
ицова – „Вълшебството на книгата”, г-жа Зорка 
Христова – урок в съда и г-жа Марияна Найде-
нова – работа с родителите. Учителите бяха из-
готвили презентации и разказаха за своята ра-
бота, която беше оценена високо от гостите ни. 
Представени бяха портфолиата на учениците от 
ІV клас, в които са събрани техните постижения и 
успехи. Подредени бяха изложби с проекти, по-
стери и макети, изработени от учениците. Гости-
те имаха възможност да се срещнат с учениците, 
които са част от екипа, който подготвя училищ-
ния вестник „Алеко online”. Г-жа Здравка Петро-
ва и г-жа Елена Пенишева  разказаха за работата 
на екипа и за историята на вестника.

Във връзка с проведените дейностите по НП 
„Иновации в действие” се подготви презента-
ция, изработиха се постери и фотоалбум, който 
е подарен на библиотеката.

Иновации в действие
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Лилия Топчийска – заместник-директор учебна дейност
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                                                   Марияна Найденова   кл. ръководител на 2б клас

Клуб „Заедно можем всичко"  
продължава

Тази година благородната дейност на клуб „Заедно можем всичко" продължава. Малките учени-
ци от 2 б клас са още по-целеустремени да помагат. Очаквайте ни скоро на Коледен базар!
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те самите са достойни представители на буди-
телството в наши дни. В този приключенски ро-
ман главните действащи лица са две – пчелите 
и хората и каквито и динамични ситуации да са 
описани с тях, всъщност ни навеждат към два въ-
проса – защо бягат от нас пчелите и повличат ли 
ни със себе си? Обречено ли е всичко или все 
още има надежда?

„Срещата беше невероятно вълнуваща, една 
от най-докосващите... Имаше много споделени 
неща и  дълбоко лично отношение към пробле-
ма с изчезващите пчели.” – каза самата Мария 
в една своя публикация след това. Тя наистина 
успя да ни накара да се замислим, с  какво всеки 
допринася, за да се случи това,  какво трябва да 
промени всеки в своите действия, за да не дос-
тигне своето дъно повдигнатия въпрос.

Специални гости за Деня на будителите –
Мария Павлова и Пепа Павлова

„Мистерията B-files” – 
книга за изчезващите пче-
ли, ни срещна с авторката 
й Мария Павлова и нейната 
сестра Пепа Павлова, която 
я придружава и представя 
творчеството й.

Гостуването им беше 
посветено на големия праз-
ник – Ден на будителите, а 

Елена Пенишева – библиотекар

Дано романът изпълни ролята на сигнална 
лампа за нас, хората, които имаме нужда да  жи-
веем в синхрон с природата и можем така да на-
правим, че взаимно да се допълваме.
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Ани Терзиева – начален учител

Ние, учениците от 3 Б, посрещнахме гости. 
На 21 ноември, по време на Часа на класа, дой-
доха  сътрудници от дружеството, което доставя 
ток. Тяхното посещение беше във връзка със за-
ложени теми в учебната програма за представя-
не на различни професии пред учениците.

Нашите гости ни разказаха много интересни 
неща за електрическата енергия, като напри-
мер какъв е пътя на тока – от къде идва и къде 
се разпределя, и по какъв начин може да бъде 
произведен ток. Ваня от ЕВН ни разказа как без-
опасно да използваме електроуреди, как безо-
пасно да използваме контакти (и запомнете – 
никога не бъркайте в тях, нито с пръсти, нито 
с предмет), разказа ни за кабелите по стълбо-
вете навън, както и кой отстранява повредите 
по електрическата мрежа – това са специално 
подготвени хора от дружеството, които носят 
обезопасено облекло, обувки и най-различни 
инструменти.

А знаете ли, че като си разтъркате ръцете за 
по-дълго време, получавате топлина и енергия?!

Нейният колега, Жоро, ни демонстрира спе-
циалното облекло, като влезе облечен с него по 
време на урока. Всички бяхме много изненада-
ни – приличаше на космонавт. Той също разказа 
интересни неща – за професията електромон-
тьор, за това какво е напрежение и колко важни 
са мерките за безопасност при работа с електри-
чески ток. Даде ни да пипнем облеклото, каска-
та и да разгледаме инструментите. 

Със съучениците ми имахме възможност 
да свързваме електрическа верига по специал-
но направени макети, като всеки от нас успя да 
включи крушката, която трябваше да светне, ако 
сме свързали кабелите правилно.

Това посещение беше забавен, интересен и 
незабравим практически урок за нас. Имахме 
много въпроси, не успяхме да зададем всички-
те, но Ваня и Жоро ни обещаха да дойдат пак.

Научихме пътя на тока
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През тази учебна година в часовете по руски 
език  учениците от шестите класове  разшириха 
знанията и  уменията си за устната монологична 
реч чрез темата „Осень”.

Учителят по руски език Надежда Друмева 
запозна децата с откъси от произведения на 
А. Пушкин и  А. Плещеев, както и с известната 
картина на руския художник И. Левитан „Золо-
тая осень”. Шестокласниците самостоятелно 
търсиха и намираха съответствия в описанието 
на есента в стихотворенията и картината, чето-
ха стихотворения, изразяваха свои впечатления, 
рисуваха есента. С творбите направиха есенна 
изложба, а други подготвиха проекти и презен-
тации, с които запознаха съучениците си с живо-
та и творчеството на известните личности.

„В багрец и в золото одеты леса…”
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Надежда Друмева – учител по руски език

Образователната програма за обучение на 
ученици ,,Заедно в час по право и етика“ на Про-
куратурата в Пловдив се провежда за четвърта 
година. Тази година учениците от четвъртите 
класове в часа на класа имаха среща с екипа, 
който осъществява програмата: Бригита Байря-
кова – прокурор в Районна прокуратура – Плов-
див, Невена Божилова – психолог и Боряна Ди-
митрова – експерт и връзки с обществеността на 
Апелативна прокуратура в Пловдив.

Темите, по които екипът разговаря с четвър-
токласниците бяха съобразени с техните нужди 
и възраст: ,,Опасност в интернет“ и ,,Да не допус-

нем агресията в училище“.
В атмосфера на доверие и откритост учени-

ците изслушаха фактите, примерите и напът-
ствията на прокурор Байрякова, увлекателните 
и поучителни приказки на психолог Божилова. 
Екипът  постави много конкретни въпроси. Дава-
ха примери от своя опит. С подчертано внимание 
и грижовност прокурор Байрякова и целия екип 
разговаряха с учениците и отговориха на техните 
въпроси.  

В края на часа всяка паралелка получи пода-
рък – Конституцията на Република България.

Образователна програма в 4 клас
ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т
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                                                                                           Кл. ръководители – 4 клас

Зимни празници и обичаи –  
месец декември

Свети Сава Седмочисленик (роден около 
810-840 г. и починал между 880-920 г.) е българ-
ски книжовник от 9-ти век; ученик на Кирил и 
Методий. Канонизиран е за светец. Православ-
ната църква го тачи и като един от светите Сед-
мочисленици.

Отбелязан в едно житие на св. Климент Ох-
ридски като един от „избраните и корифеите“ 
сред Кирило-Методиевите ученици, неговия 
култ е бил особено почитан в България и Визан-
тия. Името му е забравено през следващите ве-
кове – в Бориловия Синодик Сава е поставен ре-
дом с Кирил, Методий, Климент, Горазд и Наум, 
които „просветили българския народ“ и „много 
се потрудили за славянската книга“. Не са извест-
ни произведения, излезли изпод перото на Сава.

Никулден (6 декември)
Никулдeн е един от важните православни 

празници. Посветен е на Свети Николай Мирли-
кийски Чудотворец, който се почита като изба-

вител на пленниците и покровител на моряците, 
пътешествениците, търговците и банкерите.

Празникът се отбелязва на 6 декември. По 
принцип празникът се пада на 19 декември, 
но той е сред празниците, които се отбелязват 
по стар стил, след като през 1970 г. българската 
църква връща „стария стил“, т.е. Юлианския ка-
лендар (по „нов стил“ се празнуват само праз-
ници като Гергьовден и празника на св. св. Ки-
рил и Методий). Мнението, че празникът е на 19 
декември по стар стил е погрешно, тъй като при 
преминаването към Грегорианския календар се 
добавят 13 дни, а не се отнемат.

В България празникът се отбелязва и като 
имен ден на хората, чиито имена са производни 
или близки до името Николай – Никол, Никола, 
Нейчо, Николина, Николета, Кольо,Нина, Ния, 
Ница, и др. На празника, за да уважат именни-
ка в дома му идват близки, приятели и познати, 
които не е задължително да са били поканени.

Денят е всенароден празник и се чества и в 
семействата, в които 
няма именник. В тра-
дицията на празнич-
ната маса се сервират 
рибни ястия, най-чес-
то – пълнен шаран с 
орехи.
/следва продължение/

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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Рисунки на ученици  
от 5, 6 и 7 клас
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В средата на месец ноември писателката Бета 
Наур и читалище „Алеко Константинов - 1954 г.“, 
Пловдив гостуваха на учениците от 5 а клас на 

ОУ„ Алеко Константинов“. Книгите за деца на 
авторката съдържат стихове, разкази, приказки и 
гатанки. За учениците Бета Наур /псевдоним на 
писателката Елизабета Джамбазова/ представи 
„Вълшебните очила на дядо Хети”, като артистич-
но разигра интересни приключения от детството 
на героя. Най-забавни обаче бяха гатанките с 
познавателен характер от книжките „Време не 
губи - 101 гатанки” и „Космически загадки“. За 
всеки верен отговор имаше приятна изненада – 
книга на Бета Наур.

 Със сърдечни благодарности и усмивки де-
цата изпратиха гостите, а  класната им ръково-

дителка Мария Генова, библиотекарят Елена 
Пенишева и читалищните библиотекари се дого-
вориха след новата книга на Бета да си органи-
зират и нова среща. 

            

Бeта Наур и вълшебните 
очила на детството

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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М. Генова – кл. ръководител на 5а кл,  
Е. Пенишева – библиотекар

В школа по танци се танцуват меренге,салса и зумба. Седем-
надесет танцуват само салса, а 18 само меренге. Известно е, че 
18 души танцуват зумба и меренге, а 15 – меренге и салса. Трима 
посещават и трите вида танци, а танцуващите меренге са колко-
то танцуващите салса. Колко от участниците в школата танцуват 
поне 2 вида танци.  

     Задача за 4 клас: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Ели Петкова – начален учител
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Put in the correct form of 'make' or 'do': 
1) How much money does a waitress ................

........................?
2) Could you ........................................... the 

laundry today? We have no clean clothes.
3) She spent the evening watching black and 

white films and ................... her nails.
4) Did their new business ..................... a profit 

last year?
5) The teacher .................................. some very positive comments about Susie's work.
6) There's so much paperwork to ............................... ! I'll be here all night.
7) The CEO of the company ................................ some interesting observations during 

his visit to our department.
8) I'd like to ....................... Julie an offer of a job. It would be full time in our office.
9) There was a man sitting on the pier earlier. He was .............. a painting of the 

boats.  
10) Stop talking and..................................... some work!
11) Alison can't come tonight. She's already...................... 
12) I'm going to work all weekend. I really want to .............................. some progress on 

this project.
13)  Could you please ........................... sure that the money has gone into the correct 

bank account?
14)  It takes Lizzie an hour a day to ............

...................... the washing up. She would love 
to have a dishwasher.

15)  I offered the job to Ian, and said he had 
until Monday to .................... his mind up.

16)  In the morning she gets up, has a 
shower and gets dressed, then .........................
........... the bed. After that she goes downstairs 
and has breakfast.

17) John and Lucy..................................... their way through the crowded streets to their 
hotel.

18) Graham .................................................
really well in the tennis competition. He came second out of over a hundred people.

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Make or Do 

Представил: Й. Мандраджиева, учител АЕ
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Има 4 възможни случаи.
– само един танц
– всеки танц с някой от другите танци - този случай може да го броим два 

пъти, защото всеки танц може да се комбинира с един от останалите два.
– три танца

Първият Ден на благодарността
Първото честване на Деня на благодарност-

та се случва през 1621 г. и продължава цели три 
дни. Историците обаче са категорични, че тогава 
пуйката не е била централен персонаж на праз-
ничната трапеза. Според тях по-популярни са 
били патешкото, гъшето и лебедовото месо.

 „Кръстницата” на Деня на благодарността
Сара Хейл, позната с написването на песента 

„Мери има агънце”, е писателка, живяла и твори-
ла през 19-ти век и позната с прозвището „май-
ката (кръстницата) на Деня на благодарността”. Тя 
става популярна с този прякор, след като изпраща 

писмо до президента Линкълн през 1863 г. с мол-
ба празникът да бъде обявен за национален.

Jingle Bells всъщност не е коледна песен
Преди Jingle Bells да се превърне в коледен 

химн всъщност тази песен е била част от търже-
ствата за Деня на благодарността. През 1857 г. 
композиторът Джеймс Пиерпонт кръщава пар-
чето One Horse Open Sleigh и се опитва да го на-
ложи като песен за Деня на благодарността. Да 
обаче това не се получава. Само две години по-
късно заглавието на песента е променено и отто-
гава то звучи на всяко коледно тържество.

/следва продължение/                                                             

Решение на задачата:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Ели Петкова – начален учител

-----------
17 само салса
18 само меренге
18 зумба и меренге
15 меренге и салса
3 меренге, зумба и салса
Като се вгледаме внимателно  ще видим, че за меренге са споменати и 4-те случая.
18 + 18 + 15 + 3 = 54-ма играят меренге.

А за салсата има само 3 от случаите. Липсва  салса  и зумба. 
17 + 15 + 3 = 35
Меренге и салса трябва да са равни, липсващите са за салса  и зумба. 
54 - 35 = 19
Два танца танцуват
19 + 15 + 18 = 52 човека.

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Седем забавни факта  
за Деня на благодарността

Богдана Стамболова – начален учител
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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

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази 

седмица, с пожелание  
за здраве и успехи! 

Най-голямата ледена скулптура в света е ле-
дената кула „Фламенко “. Тя е  висока цели 31 ме-
тра. Скулптурата е дело на международен екип 
от холандски и китайски студенти и лектори от 
колежите в Айндховен , Холандия и Харбин, Ки-
тай. „Дизайнът на кулата е вдъхновен от формата 
на традиционните китайски кули и на фламенко  
роклите.“ Ледената кула Фламенко  се намира в 
китайския град Харбин, който е известен със своя 
фестивал на ледените скулптури. За да бъде въз-
можно изграждането на толкова висока статуя, са 
включени естествени влакна от дървесина, които 
подсилват конструкцията. Част от техниките, из-
ползвани при направата на скулптурата, могат да 
бъдат приложени и в строежа на конструкции за 
територии с много студен климат. 

 

 Ледената кула „Фламенко“
М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

София Стоянова


