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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 241

 година 15, 23 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

Празничен концерт,  
посветен на 110 г.  
от основаването  

на ОУ "Алеко Константинов"
Блещукат светулките в  мрака – 

1, 2, 3... 50..., 100..., 110. Скоро стават 
цяло ято. Светулките – малките свет-
линки на знанието и духовността.  
Това  са училищата – нашият ориен-
тир в  дебрите на миналото и светла  
пътека  към бъдещето…

 С тези думи на 5. 12.2019 година 
в зала България  в Панаира започна 
Празничния концерт, посветен на 
110 години от основаването на учи-
лището. Тук бяха не само ученици, 
родители и учители, а и представи-
тели на Училищното настоятелство и 
Обществения съвет. 
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Тук бяха и учители, работили всеотдайно 
през изминалите години за просперитета на учи-
лището, хора, оставили светла диря  в сърцата на 
поколения ученици.

 Стояхме  в дъното на залата, а пред нас като 
мощна вълна се люлееха развълнуваните гласо-
ве на участниците, ехтяха аплодисменти за тан-
цьори,  гимнастички, инструменталисти, певци,  
малки артисти. За да ни поздравят  тук  бяха  
представителна група  на хор „Детска китка“ с 
диригент Яна Делирадева и  клавирен съпровод 
- Соня  Запрянова, гимнастички от  ансамбъла 
по художествена гимнастика към спортен клуб 
„Спартак“ с треньор Живка  Атанасова и учени-
ци  от  Средно училище „Св.Св. Кирил и  Мето-
дий” -  професия „Танцьор“ с ръководители Нели 
Карабахчиева и Боян Алексиев. В празника се 
включиха  и    Армейски  спортен  таекуондо клуб 
„Тракия“ със старши треньор Сахьоним Костадин   
Димитров, 7-ми дан, вицепрезидент  на Българ-
ската федерация по таекуондо.

 На сцената вървеше презентация   за исто-
рията на нашето училище, представяща  успе-
хите на завършили  вече ученици, прославили 

името „АЛЕКОВЦИ“,  спортни успехи и победи, 
извоювани от училището през  своя   един век 
съществуване.  Концертът сближи още пове-
че учители, ученици и всички присъстващи не 
само защото  ни събра под един покрив,  а за-
щото превърнахме нашата среща в незабравим  
момент, в едно от  онези  неща, които всеки  ще 
носи в сърцето си цял живот – любов, прекло-
нение  и дълбок поклон към  училището - на-
шия втори дом. 
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Яна  Панова и Леа  Минкова от 7 б клас 
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За една по-добра Коледа

Лилия Цветанова, 6 б клас

За 12-та поредна година нашето училище 
ще вземе участие в благотворителната акция за 
събиране на жълти стотинки „Деца помагат на 
деца“.  Целите на акцията са да се събират сред-
ства за закупуване на апаратура, обзавеждане 
на болнични стаи, играчки и книги, построява-
не на детски площадки и осъществяване на ре-

монтни дейности в детски болнични отделения 
за подобряване условията за престой в тях и 
приближаването им до тези в домашна среда. 
Децата, които участват в акцията, се приучават 
на съпричастност и взаимопомощ към връстни-
ците им в нужда от ранна детска възраст, чувст-
ват се полезни и значими. 

Акция „Жълти стотинки –  
деца помагат на деца“

Ние,  учениците от 6 б клас, с класен ръко-
водител г-жа Людмила Калофоридова и тази Ко-
леда подготвихме изненада. Всеки един от нас 
опакова кутия и я напълни с книжки, дрешки, иг-
рачки, лакомства, козметични средства. 

С помощта на нашите родители кутиите бяха 
доставени в Комплекс за социални и здравни 
услуги „Света Петка”, гр. Пловдив. Подаръци-
те ще бъдат поставени под елхата на децата на 
Коледа. Щастие е да даряваш и да знаеш, че 

дори и с малко си допринесъл за една усмивка.  
Осъзнаваме колко е важно да бъдем емпатич-
ни. Г-жа Калофоридова и нашите родители ни 
учат, че е важно да бъдем добри през цялата го-
дина, а не само на Коледа. Да имаш семейство 
е по-важно от всички подаръци на света. Надя-
ваме се и вярваме, че тези деца, към които съд-
бата не е толкова благосклонна, ще повярват в 
чудесата. Ще повярват в доброто, което живее 
у всеки от нас! 
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Наградени ученици през годината
Нина Търева – учител в начален етап

Тази година столица на акцията е Хасково. За 
да разкажат на първокласниците как се е разви-
вала акцията през годините, в училище ни госту-
ваха Валентина Минчева и Румяна Соколова. 

Те показаха на децата снимки  както на учас-

тниците в инициативата, така и на закупените със 
събраните средства апаратура и консумативи. 

Във фоайето на филиала на училището вече е 
поставена касичка, която очаква да бъде напъл-
нена с жълти стотинки от деца с добри сърца.

Адели Бояджиева от 2 в клас –  
Първо ниво в състезанието 
„Червена роза”

Борис Анев, 4 г клас, 
сребърен медал – "Ма-
тематика без граници", 
есенен кръг

Деан Ташев, 4 в клас, сребъ-
рен медал – "Математика 
без граници", есенен кръг
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Седмицата от 9-13 декември е обявена за 
седмица на четенето. Учениците от 2 а клас от-
ново работиха по отбори. Избраха автор, негови 
произведения, разпределиха си задачите, проу-
чиха и събраха материали. Всеки отбор израбо-
ти постер за произведенията на Джани Родари, 
Алън Милн. Децата работиха с много ентусиазъм 
и успяха да направят чудесни проекти. Браво на 
малките читатели от 2 а клас!

Във 2 б клас седмицата на четенето преми-
на много вълнуващо. Гости бяха родители на 
учениците. Заедно с децата, разделени на гру-
пи,  измисляха истории, записваха ги и рисуваха 
илюстрации по тях. След това свързахме илюс-
трациите в книжка, която озаглавихме „ При-
казка за приятелството“. Родителите си тръгна-
ха с благодарности за празника, който сме им 
създали!

В рамките на „На-
ционалната седмица 
на четенето“ учениците 
от 2 в клас проведоха 
конкурс за най-добър 
четец. Те се състезаваха 
в изразително и емо-
ционално четене на от-
къси от книгата „Пипи 
Дългото чорапче”. Раз-
казваха за книгите, които четат и  за интересни 
случки с  герои.

 Изработиха четящи човечета и  залепиха в 
ръцете на човечето предварително нарисувана 
корица на любимата им детска книга.

Учениците от 2 в клас очакват с нетърпение 
Коледните празници  и своите подаръци, затова  
написаха писмо до Дядо Коледа. 

Седмица на четенето 
9-13 декември 
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В. Стойнова, М. Найденова, Й. Иванова – кл. ръководители на 2 клас

По повод Седмицата на четенето класът ни 
беше разделен на групи. Всяка една имаше за-
дача да направи проект на тема „Чета защото…”.

Написахме по 10 причини защо четенето е 
полезно и приятно занимание. Задачата беше 
интересна и покрай нейното изпълнение обме-
нихме доста впечатления за прочетените от нас 
книги.

Диана Стоянова,  Мариана Драгомирова – 6 в клас      
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Проекти по Човекът и обществото 
на учениците от 4 г клас

Тема „Природните области на България”

„Валчести и ръбести тела” –
проекти на ученици от 6 клас

6 а клас 6 в клас
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Юлия Топалова – учител по математика и информатика

Проекти на тема „ Обикновени 
дроби”- 5 а, б, в клас

Селин Чабук, 6 б клас

Ирен, Сияна, Селин, 6 б клас 6 а клас

Марина Атанасова, 5в клас Марина Атанасова, 5 в клас
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Светозар, 5 в клас

Мартин Николов, 5 а клас

Теди и Вики, 5 а клас

Станимир, 5 в клас

Евгения Илиева – учител по математика и физика

Сияна Багрянова, 5 б клас
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Зимни празници и обичаи –  
месец декември

Св. Анастасия (22 декември)
Празникът на Света Анастасия 

спада към групата на регионални-
те празници. Той е разпространен 
главно в Родопския край.

Според едно житие от ІІІ век 
Света Анастасия е родена в Рим, 
но отрано остава сираче. На три-

годишна възраст тя попада в един малък женски 
манастир край Рим, където е отгледана и възпи-
тана в законите на ранното християнство. Като 
много от ранните християни и тя намира смъртта 
си след нечовешки страдания. Това става по вре-
ме на управлението на император Валериан.

На този ден празнуват тези, които носят това 
име. Името на светицата има гръцки произход и 
означава възкресение. През него жените не вър-
шат никаква домашна работа.

Може днес някои представи на нашите пред-
ци да ни се виждат смешни и неразбираеми, но 
те са представлявали техния мироглед, който ги 
е крепял векове наред.

Игнажден (20 де-
кември)

Игнажден е ден, 
в който се почита па-
метта на свети Игна-
тий Богоносец, чест-
вана на 20 декември. 

Обикновено с Игнажден започват коледните 
празници. В Източна България на този ден е пър-
вата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна. 
Празникът се свързва със зимното слънцестоене 
и се смята за началото на новата година. Нарича 
се още Млада година, Нов ден, Млад месец, По-
лаз или Полазовден.

Коледа (25 декември)
На 25 декември в България, а и в целия хрис-

тиянски свят, се чества един от най-големите 
църковни празници – Рождество Христово или 
Коледа.  Този свят празник се свърза с християн-
ската религия и култура – с рождението на  Иис-
ус Христос. То е описано в евангелията на Лука и 
Матей – библейски книги от Новия завет.

Те разказват за родителите на Иисус – Мария 
и дърводелецa Йосиф, потомък на самия Давид. 
Те пътували от град Назарет към град Витлеем, 
родното място на съпругa. Опитали се да отсед-
нат в странноприемница, но не могли да наме-
рят място и били принудени да пренощуват в 
една пещера край града, в която по онова вре-
ме пастирите затваряли своите овце. Именно в 
тази нощ бил роден и младенецът Иисус. Според 
евангелията, на небето изникнала необикновена 
светлина и пред намиращите се наоколо пасти-
ри се появил ангел. Той им казал, че в тази свята 
нощ на света се е родил Спасителя и така те ста-
нали първите, които се поклонили на християн-
ския Бог.

Именно тези събития дават началото на 
празника, който днес наричаме Коледа. В Бълга-
рия той започва още на предната вечер – Бъдни 
вечер. По улиците тръгват момчета – коледари, 
които тропат по вратите на къщите и пеят „Бог се 
роди, Коледо“.

Макар да е свързвано с християнската рели-
гия и вярвания, Рождество Христово се отбелязва 
и от много страни, изповядващи други религии. 
В тях то се е превърнало повече като един вид 
светски празник, свързан с раздаването на пода-
ръци. Въпреки различните им вярвания, хората 
навсякъде по света са започнали да възприемат 
Коледа като един ден, който сплотява и сближа-
ва, един ден, който ги прави дори и малко по-
добри.

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

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

Учениците от 4 клас проявиха автор-
ство и креативност в часовете по литера-
тура, като съчиниха стихотворения и тек-
стове на тема ,,Весел дъжд“, вдъхновени 
от стихотворението на Андрей Германов 
,,Скучен дъжд“.

   Весел дъжд
Павел Еленин от 4 в клас

Лили и Коста на баба са гости.
Те са деца добри, когато дъжд не вали.
Но днес – за беда – доста силно заваля.
– Скоро не сме се мили! – казаха Коста и Лили.
Скочиха в локва дълбока …
Как ли баба ще ги хока?!
И захванаха лудешки
да си правят разни смешки.
Гмурнаха се те в калта…
Ех, какви деца!
– Коста, Лили! Коста, Лили! –
почна баба да ги дири. – 
Време за обяд е вече.
Мийте си ръцете! – рече.
– Бабо, бабо! – викна Лили. –
Ний вече сме се мили!
Баба като ги видя, 
прихна да се смее тя.   

Весел дъжд
Димитър Мендев от 4 в 

клас

Под дъжда от мисли луди
търкаляхме се по бермуди.
Накичихме дърво с чадъри
да хванем всяка капка,
с история тъй кратка.

Ели Петкова – начален учител

„Коледно настроение” –
Рисунки на учениците от ПИГ 1а,в клас
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В началото на месец декември официално-
то бе открита  изложбата с творби от ежегодния 
конкурс за рисунки, организиран от American 
Space Plovdiv, който тази година бе на тема "Ге-
рои от комикси". Включиха се голям брой учени-
ци от различни училища и школи от Пловдив и 
региона. 12 от тях бяха от ОУ „Алеко Константи-
нов”. Специфичното за този конкурс бе, че учас-
тниците трябваше да вмъкнат в рисунките си 
"140" – знакът, отбелязващ юбилея на Народна 
библиотека "Иван Вазов". Младите творци бяха 
наградени на специално тържество.

Елена Пенишева –  библиотекар

„Герои от комикси” – 
конкурс на НБ „Иван Вазов”

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Величка Филева, начален учител
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Представяме ви победителите  
в конкурса „Коледна класна стая” 

Впечатлихме се от стъклописите на 5 а, стилната декорация на 6 а и светлинната концепция на 
7 б клас. Благодарим Ви за вдъхновението и ентусиазма, с които внесохте в училище коледно на-
строение!

Пожелаваме на всички светли и весели празници!                                                                                         

      Екип на вестника
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Fun Cat Facts for Kids
Check out these fun cat facts for kids. Learn about cats as pets, their unique 

behavior, how long they sleep and much more.
Read on and enjoy the wide range of interesting facts about cats and 

kittens.  
• Cats are one of, if not the most, popular pet in the world.
• There are over 500 million domestic cats in the world.
• Cats and humans have been associated for nearly 10000 years.
• Cats conserve energy by sleeping for an average of 13 to14 hours a day.
• Cats have flexible bodies and teeth adapted for hunting small animals such as mice and rats.
• A group of cats is called a clowder, a male cat is called a tom, a female cat is called a molly or queen 

while young cats are called kittens.
• Domestic cats usually weigh around 4 kilograms (8 lb 13 oz) to 5 kilograms (11 lb 0 oz).
• The heaviest domestic cat on record is 21.297 kilograms (46 lb 15.2 oz).
• Cats can be lethal hunters and very sneaky, when they walk their back paws step almost exactly in 

the same place as the front paws did beforehand, this keeps noise to a minimum and limits visible tracks.
• Cats have powerful night vision, allowing them to see at light levels six times lower than what a 

human needs in order to see.
• Cats also have excellent hearing and a powerful sense of smell.
• Older cats can at times act aggressively towards kittens.
• Domestic cats love to play, this is especially true with kittens who love to chase toys and play fight. 

Play fighting among kittens may be a way for them to practice and learn skills for hunting and fighting.
• On average cats live for around 12 to 15 years.
• Cats spend a large amount of time licking their coats to keep them clean.
• Feral cats are often seen as pests and threats to native animal.

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Даниела Букович – учител по английски език

Коледна украса във филиала
РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО
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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! 


