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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Софи Славчева
със златно отличие
От 30.11 до 1.12 във
Велико Търново се проведе състезанието по гимнастика "Ледени принцеси". Участваха отбори от
цялата страна във възрастова група 8-13 години. Отборът на Спартак – Пловдив набор 2010 г., в който
участва и нашата ученичка
Софи Славчева от 3 в клас,
взе златен медал на състезание с топки. Поздравления за момичетата!
Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 3 в клас

Бронзово отличие за Мира
В поредното издание на Лекоатлетическата лига GoKids,
която се проведе на 24 ноември на Арена Асикс с рекорден
брой участници, Мира Граматикова спечели бронзов медал
на скок от място. Неин треньор е Ива Пранджева.
Поздравления, Мира!

Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 3 в клас
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Музикално-поетичната вечер

"Пловдив – Европейска столица
на културата 2019"
Музикално-поетичната вечер „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ бе събитие
от асоциираната програма по повод тази номинация.
Целта на събитието бе чрез средствата на
изкуството, пресъздадената историческата реалност да бъде емоционално преживяна и представена пред публика и гостите на града.
Една от спецификите на града ни е, е неговата мултикултурност и толерантност към различието. Тази специфика поставя въпроси за важността на идеала и толерантността към Другия.
Толерантността означава търпимост и зачитане
на различията в контекста на социалните, културни, религиозни и други идеали.
Пловдив има своя уникална историческа
съдба като един от малкото съществуващи живи
градове в света. Исторически той винаги е бил
град, разположен на границата, чиято история
води началото си от неолита през VI хилядолетие пр.н.е., а съвременния град съществува без
прекъсване от IV хилядолетие пр. н.е.
Какво стои зад този феномен на културно
препредаване? Има ли магия, която да позволява градът да бъде толкова древен и вечен?
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Чрез тази среща се отвори пространство за
въпроси, за дискусия и изследване на взаимовръзките между изкуството и дейността ни като
учители, родители, съпровождащи живота младите хора в срещите им със значимите Други.
Учениците от училище ОУ „Алеко Константинов“ пресъздадоха моменти от историческите забележителности на града, представени
в стиховете на пловдивската поетеса Вангелия
Атанасова от книгата „Лиричен пътеводител на
Пловдив“. Стиховете, изпълнени двуезично,

следваха уникалното историческо развитие и
мултикултурна атмосфера на града под тепетата , продължаващо от древността- VI век преди
новата ера до наши дни. Блестящо беше изпълнението на стиховете „Легенда” на английски и
български език от Яна Панова и Доротея Иванова, стиховете „Филипополис – град на любовта”,
„Хисар капия“, „Римски амфитеатър“, „Пловдив“
от Леа Минкова, Адриана Панайотова, Стефан
Гайдаров, Йоана Малакова, Елисавета Коритарова и Диана Стоянова, Цвети Плочева, Никол
Виденова, Доротея Иванова, Мария Костурска,
Антоанета Андреева и Алекс Гроздев.
Учениците от Вокална група „Междучасие” с
ръководител Нина Димитрова изпълниха песните на „Диана експрес” – „Балада за Пловдив”,
”Родна стряха”по текст на Иван Николов и музика на Петър Льондев.
Програмата завърши с „Химн на Пловдив”по текст на Петър Анастасов и музика на Георги
Славчев.
В заключителната част г-н Атанас Рашков,
преводач на стиховете, разказа за творческия
дух, съпътствал публикуването на стихосбирката,
както и за участието на видни пловдивски културни дейци – Кольо Карамфилов, художник и
Евдокия Еманоилова, историк.

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език
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Второкласници от ОУ "Алеко Константинов"
в Пловдив "осъдиха" на 5 г. затвор
мъж за грабеж
Ученици от II-ри "б“ клас на ОУ"Алеко Константинов“ бяха специални гости днес на Апелативен съд – Пловдив по време на 25-тото издание на инициативата "Час на класа – Съдът
отблизо“. Инициативата е създадена по идея на
магистрати от Апелативен съд през 2015 година.
През 2018 година тя за първи път беше представена извън Пловдив, а именно в Районен съд –
Стара Загора. До сега в "Час на класа“ са участвали над 750 деца от различни училища в Пловдив,
Чирпан и Стара Загора.
Второкласниците от ОУ"Алеко Константинов“ бяха посрещнати от изпълняващия функциите председател на Апелативен съд – Пловдив
съдия Вера Иванова, наказателния съдия и автор
на инициативата Христо Крачолов и от административния секретар Гергана Узунова.
Децата останаха впечатлени от мерките за
сигурност на входа на Съдебната палата. Те наблюдаваха как работи скенера, през който на задължителна проверка минава багажа на всички
посетители.
За малко повече от час емблематичната зала
№ 1 на Апелативен съд – Пловдив се превърна в
класна стая.
Учениците се включиха в разпознаване на
"нападател“, който е извършил грабеж на мобилен телефон. Инспекторите Живка Иванова и
Филип Маровски от Базовата научно-техническа
лаборатория на МВР в Пловдив демонстрираха
пред децата как се свалят отпечатъци от веществено доказателство, открито на местопрестъпление. След това петима второкласници облякоха
черни тоги и застанаха на местата на съдебния
състав в залата.
Други техни съученици влязоха в ролите на
прокурори и адвокати. По време на "играта“ на
съдебен процес на подсъдимата скамейка застана мъж, обвинен в грабеж на мобилен телефон
от ученик в парка. Учениците, влезли в ролите
на съдии, прокурори и адвокати, задаваха много
въпроси на "подсъдимия“, а накрая произнесоха
"присъда“.

В ролята на техен учител влезе съдията в
Апелативен съд – Пловдив Христо Крачолов. Той
им разказа какво е съдебно дело, колко вида
дела има и какво е специфичното за тях. Съдията обясни на учениците, че Темида е богинята на
правосъдието. Тя винаги е с превръзка на очите,
която символизира справедливостта. Темида не
се интересува дали пред нея стои беден или богат. Без да се влияе от външния му вид тя само
изслушва и мъдро решава. В ръцете си Темида
държи везни, които символизират, че пред закона всички са равни, а в ръцете й има меч, с който
привежда в изпълнение присъдата, когато прецени, че подсъдимият е виновен.
С много емоции беше посрещната демонстрацията на служителите Яница Стефанова и
Димитър Гевезов от областно звено "Съдебна
охрана“ към Министерството на правосъдието. Униформените направиха презентация на
използваните в пряката им работа оръжия и
демонстрираха помощни средства, както и различни техники при конвоиране на задържани
лица.
Учениците научиха какво работят съдебния
секретар и съдебния репортер. Те изгледаха
с любопитство репортаж на БНТ – Пловдив за
дело с голям обществен интерес и научиха как
се подготвя телевизионна новина.
Съдия Вера Иванова награди с грамота всеки
от участниците, като ги поздрави за отличното
им представяне в "Час на класа“.

По материали на Plovdiv24.bg
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Познаваме природата на България
Учениците от 3 в клас обобщиха знанията си природни обекти.
за природните богатства на България в часа по
Децата споделяха материали, мнения и се
човекът и обществото, като работиха по групи. Те забавляваха, докато прилагаха наученото в чананесоха върху картата на България изучените совете.
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Тодорка Тахчиева – кл. ръководител на 3 в клас

Опазване на природата
Учениците от 2 а клас обичат природата, те
за пореден път доказаха това с изпълнението на
поставената им задача, свързана с най-актуалните проблеми на екологията. С много старание, по
екипи или самостоятелно, учениците проучиха,
събраха материали и направиха чудесни проекти, презентация. Децата разказаха за озоновите
дупки, топенето на ледените шапки, за раздел-
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ното събиране на отпадъците, вредата от пожарите, замърсяването на въздуха и водата, как да
направим хранилки за зимуващите птици.
Браво, деца! Радвам се, че имате отношение
към екологичните проблеми, защото ВИЕ сте бъдещето на Земята и ние възрастните трябва да се
замислим сериозно какво ще оставим на децата
си – здрава или боледуваща сериозно природа!

Виктория Стойнова – класен ръководител на 2 а клас
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Проекти на тема
„Обикновени дроби” – 5 а,б, в клас

Габриела Матева, 5 б клас

Елена Пищалова, 5 а клас

Антон Василев, 5 в; Атанас Панев, 5 а; Кристина недялкова, 5 в; Стоян Аладжов, 5 в; Христомир
Босев, 5 в; Яна Фодор, 5 б клас
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Андрея, Светозара, Дара, 5 в клас

Зорнина Колева, 5 в клас

Ема и Тияна, 5 в клас

Анастасия Тагарева, 5 а клас

Ива Петрова, 5 в клас
Евгения Илиева – учител по математика и физика
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Зимни празници и обичаи –
месец декември
св. Анна (9
декември)

Света Анна е
сочена от традицията за майка
на Дева Мария
и баба на Иисус
Христос. Тя е потомка на известен
род – Аароновия.
Култът към светицата се разпространява широко
през VI век, когато
в Константинопол е построена първата черква,
носеща нейното име. Тя е смятана за покровител на полуостровите Квебек и Бретан, както и
на родилките и миньорите, на брака, на майчинството, на семейството, на бременните, девиците и вдовиците. Народът нарича празника
Янино или Анино зачатие, Аньовден, Анино
въведение, Света Ана Каталина. Освен с майчинството денят се свързва и с обръщането на
слънцето на изток, към пролет, денят започва
да расте (колкото просено зърно или колкото
скок на тригодишен елен). Ражда се нещо ново,
нова светлина, ново време, Нова година, нов
късмет. Нощта срещу празника се смята за найдългата в годината (по стар стил празникът се
е празнувал на 22 декември, денят на зимното
слънцестоене).
Според неканоничното Протоевангелие на
Яков Анна и нейният съпруг Йоаким са посетени
от ангел, който им съобщава, че ще имат дете.
Анна обещава да посвети детето си на служба
на Бог и на тригодишна възраст Мария е отведена във Втория храм. Историята е подобна на
тази на Самуил, чиято майка също дълго време
е бездетна и се нарича Ханна.
Анна е официално канонизирана през
1854 г.

Спиридон (12 декември)

Спиридон Чудотворец е един от великите
светии и чудотворци от 4 век. Роден е на остров
Кипър по време на царуването на Константин
Велики. Станал епископ в кипърския град Тримитунт, участвал в първия вселенски събор в
Никея. Според житието му, изхранвал сиромаси и бедняци и приемал много странници
в дома си. Излекувал император Констанций
II от тежка болест. В живота си е сторил много
добри дела за християнската вяра, да разберат
хората нейната доброта и човечност, да повярват в силата на Христовата вяра, която помага
и закриля. Точно колкото добър и човечен бил
Спиридон и помагал на бедните и попадналите в беда, точно толкова смайващи били и чудесата, с които се прославил. Разказват, че на
прочутия Никейски събор, в разгара на люти
дебати, Спиридон, за да убеди опонентите си,
стиснал керемида в ръка. От единия й край излязъл огън, от другия потекла вода.
В България свети Спиридон се тачи като закрилник на занаятчиите – обущари, тухлари,
грънчари, бакърджии и др. Празникът му е на
12 декември.

Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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"Весел дъжд" –

ученическо творчество
Учениците от 4 клас проявиха авторство и креативност в часовете по литература, като съчиниха
стихотворения и текстове на тема ,,Весел дъжд“, вдъхновени от стихотворението на Андрей Германов ,,Скучен дъжд“.
Ели Петкова – начален учител

Весел дъжд
Христа Чакова от 4 в клас

Плисна дъжд навън,		
помислих, че е сън.		
Към парка аз вървях,
скачах и се смях.

Весел дъжд
Стела Ангелова от 4 в клас
Как обичам аз да тичам в локви от дъжда.
Леко пляскам, не се стряскам, чудо е това!
И се смея, и лудея, лято е сега.
Как обичам аз да тичам в локви от дъжда!

В локва цопнах аз,
и се почувствах водолаз.
Мислих, че сънувам.
Обичам да лудувам!
Прибрах се вкъщи аз,
легнах и заспах завчас.
Обичам такива игри
и весел дъжд да вали!
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Как да водим записки” –
Урок за библиотечнобиблиографски знания в 7а клас
Успешната работа с книгата изисква всеки
читател да овладее методите на четене. Под това
понятие се разбира начина, по който той подхожда към работата с книгата, за да постигне целите, които си е поставил. Задълбочено и трайно
усвояване на текста се постига при пълното четене с работа над текста. Тогава се използват допълнителни спомагателни средства като записки. Те активизират възприемането и подпомагат
разбирането и запаметяването на текста.
Биват няколко вида: план, тезис, конспект,
извадки, реферат, резюме, анотация, бележки
по книгата и др. Кога ще се използва един или
друг вид записки зависи от целта на четенето и
особеностите на текста.
По време на урока учениците се запознаха поотделно с различните видове записки и изпробваха някои от тях на практика. Осъзнаха колко
важна част от четенето /в други случаи ученето/
е воденето на записки и, че това е индивидуален, творчески процес, водещ до по-пълноценна

работа и особено необходим при някои случаи –
подготовка за изпит, извличане на информация
от различни източници и други. Като цяло може
да се каже, че воденето на записки е част от културата на четене, която предполага плановост и
ритъм, създаване на ред в четенето, не само по
отношение на подбора на литература, а и във
връзка с редуването на четене с почивка и преосмислянето на новото, което сме научили.

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

Седем забавни факта
за Деня на благодарността
(Продължение от бр. 239)
Консумацията на
пуйки
Всяка година на
Деня на благодарността се консумират около 46 млн. пуйки. Това
може би не е учудващо, тъй като този празник се асоциира на
първо място с яденето
на печена пуйка. Въпреки това много хора не слагат пуйка на трапезата си, а предпочитат други ястия.
Помилването на Джордж Буш-старши
През 1981 г. президентът Буш-старши за пръв
път помилва пуйка по време на официалната це-

ремония за Деня на благодарността. Оттогава
насетне това се превръща в традиция и много
пуйки са били помилвани и от други президенти. През 2005 г. и 2009 г. например животните са
изпратени в паркове на „Дисни”.
Денят след Деня на благодарността
Черният петък или денят след Деня на благодарността е изпълнен с ангажименти за водопроводчиците. Те си имат свое наименование
за този ден. Наричат го „Кафявият петък”. Защо?
Преценете сами : ).
Пуйката и Бенджамин Франклин
В едно свое писмо до дъщеря си Бенджамин
Франклин пише следното: „Лично аз съжалявам,
че избраха белоглавия орел за герба на нашата
страна… Истината е, че пуйката е много по-достойна за уважение птица”.
Богдана Стамболова – начален учител

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Как се мери обиколката на Земята
Асистент Янко Николов разказа пред наймалките участници във форума за Ератостен, който е бил математик, географ и астроном в елинистичен Египет и е смятан за създател на географията. Роден е през 276 г. пр.н.е. в Кирена. Дълги
години ръководи най-големия научен център на
древността – Александрийската библиотека. Той
е първият, който опитва да определи големината
на Земята. Знаел е, че в деня на лятното слънцестоене Слънцето на пладне се оглежда в дъната
на кладенците (т.е. то се намира точно отгоре в
зенита си) в египетския град Сиене. Затова поставя стълб в двора си в Александрия и открива, че
там слънчевите лъчи не падат вертикално, а под
ъгъл (7°12'). Двата града били разположени приблизително на един и същ меридиан, известно
било и разстоянието между тях. По този начин

може да се изчисли цялата обиколка на Земята
по александрийския меридиан, тъй като се знае
на каква големина съответства разликата в ъглите на падане на слънчевите лъчи. Изчисленията
му се оказват почти верни, разликата им с реалната дължина на земната окръжност е под 1%.
Даниел Чаушев – 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!
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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