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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Пет златни медала за Теди,
четири сребърни – за Ива

На 10 ноември 2019 година в град Пловдив се проведе поредното издание на престижния турнир по спортна гимнастика „Седемте тепета".
В него взеха участие деца от всички възрастови групи от 7 спортни клуба от цяла
България: София, Пловдив, Хасково, Благоевград и др.
Във възрастова група 2007–2008 г. представителките на пловдивския клуб по спортна гимнастика "Спартак Пловдив" Теодора
Боева и Ива Деливерска, ученички в 5 а клас
на ОУ "Алеко Константинов" – гр. Пловдив, завоюваха:
ТЕОДОРА БОЕВА: златен медал в многобой, златен медал на
греда, златен медал на ЗЕМЯ, златен медал на успоредка и златен медал на прескок.
ИВА ДЕЛИВЕРСКА: сребърен медал в многобой, сребърен медал на прескок, сребърен медал на успоредка и сребърен медал
на земя.
Да им пожелаем да са все така трудолюбиви, усърдни и смели!

Татяна Канчева – родител на Теодора Боева
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Сравнявам групите растения
Учениците от 1в клас работиха по групи в часа по Околен свят по темата „Сравнявам групите
растения“. Справиха се отлично с поставената проучвателска задача и изработиха табло като представиха изучените групи растения.

Гергана Стоицова – класен ръководител 1в клас

Групова работа на учениците от 4 в кл.
по Човекът и обществото
Правила за поведение при земетресение, наводнение и гръмотевична буря
Природата може да бъде опасна и да предизвика редица бедствия – земетресения, наводнения,
пожари, гръмотевични бури, градушки, силни ветрове, продължителни суши, лавини и др. Много е
важно да знаем какво да направим, когато попаднем на подобно бедствие, да реагираме бързо, за
да осигурим своята безопасност и по възможност да помогнем на хората около нас.
В часа по Човекът и обществото учениците от 4 в клас изготвиха проекти на Правилата за безопасно поведение при бедствия, като бяха разделени на 6 групи. Всяка група представи работата си пред
класа, а част от учениците бяха подготвили и допълнителна информация за природните бедствия.
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Ели Петкова кл. ръководител

Представителна изява на клуб
„Приказен свят”
На 20.12. се състоя представителната изява
на клуб „Приказен свят”. Пред своите съученици,
родители и гости учениците от 1 А клас разказаха
любима приказка и показаха нарисувани от тях
илюстрации на приказни герои. Артистичните им
изпълнения бяха наградени с аплодисменти и почерпка от развълнуваните родители.
Да пожелаем на децата да продължат с желание и удоволствие да откриват нови и интересни
герои в чудното си пътешествието в приказния
свят.
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Иванка Динева – класен ръководител на 1а клас
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Зимни празници и обичаи –
месец януари
Василовден или
Сурва (1 януари)
Сурваки, Сурва,
Васильовден,
Нова
година (1 януари; 14
януари ст. ст.) е български народен празник, отбелязващ началото на новата календарна година. Познат е
във всички български етнически територии.
На 1 януари е Васильовден, Васильовден,
Василица, Василия, Сурваки, Сурва, Сурува, Суроздру. Това е зимен празник, познат в цялата
етническа територия на българите. Отличава се
с богата празнична обредност. За обредната трапеза се приготвят блажни ястия – свинско месо;
баница (или пита с пара), в която се слагат дрянови клончета, наречени на домашните животни,
здравето, къщата, богатството; кокошка (пуйка);
торта с мед, жито, орехи, ошав.
Първият залък от погачата момите и ергените
слагат под възглавницата си, вярвайки, че когото
сънуват, той ще е бъдещият им съпруг (съпруга).
Около огъня или трапезата се гадае за предстоящи сполуки през Новата година.
реди разсъмване започва обичаят сурвакане.
На този ден дружини с маскирани лица сурвакат
по къщите.
На 1 януари църквата чества и големия християнски мислител, философ и писател св. Василий Велики (ок. 330-379). На него принадлежи
идеята за активното милосърдие и активното добротворство като израз и реализация на Христовия закон на любовта и прошката.
Йордановден
(6 януари)
Според православния календар празникът Йордановден ознаменува кръщението
на Исус Христос от
Йоан Кръстител в р. Йордан.
Традиции и обичаи
Този празник има различни имена в различните области на страната, като някои от тях са
Кръстовден, Водици или Водокръщи. Празникът

е наречен така, защото на този ден всеки, който
иска да е здрав през годината се окъпва или поне
се измива на реката.С него се слага край на така
наречените „Мръсни дни”.
На този ден навсякъде, където има водоем,
се извършва ритуалното хвърляне на кръста от
местната църква. След изваждането на кръста
се служи тържествена литургия, наречена Велик
водосвет. На нея се обновява светената вода в
храмовете. От нея всеки носи вкъщи. Тя пази от
болести и пречиства душата. Пази се през цялата
година за тежки моменти в семейството, ако някой легне болен.
Поверия за Йордановден
Ако на Йордановден времето е студено и
сухо – годината ще бъде добра и плодородна.
Замръзне ли хвърленият във водата кръст, годината ще бъде здрава и плодовита.
Вярва се, че този, който е извадил кръста от
водата, ще бъде здрав и щастлив.
Ивановден (7 януари)
На този ден православната
християнска църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител –
последният старозаветен пророк и кръстител на Иисус. Йоан
Кръстител е наричан и “Предтеча” тъй като вървял преди Христос и подготвял хората за него-

вото раждане
Ивановден е празник на кумството и побратимството. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да „къпят“, пръскайки публично
с вода младоженците, които са сключили брак
преди една година. Младото семейство трябва
да посрещне своите гости и да занесе на кума
вино, кравай и месо.
Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Ивановден с очистителната
сила на осветената предния ден вода. Периодът
на т.нар. „мръсни дни“ е отминал и всеки обръща поглед напред към сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и щастлив живот.
Обредната трапеза на Ивановден включва
варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица,
печена луканка, свински ребра със зеле.

5

Бабинден (8 януари)

Бабинден е български празник, отбелязван
на 8 януари (или на [21 януари] по стар стил) в
чест на бабата акушерка в селото. Празникът е
свързан със семейните обичаи. По произход е
езически.
Съдържа 3 основни елемента:
Къпане на малките деца от бабата (народна
акушерка) – съпровожда се с благословии, намазване на децата с мед и масло, даряване на
бабата с вълна и обредни кравайчета. Обичаите
имат магикопродуциращ смисъл за здраве.
Угощение на младите булки в дома на бабата. Участват всички млади булки, на които бабата
е бабувала (чиито деца е израждала) през годината. Носят хляб, баница, печена кокошка и вино.
Поливат на бабата да се измие и я даряват на
дясното рамо с риза, престилка, кърпа, чорапи.
Влечугане (къпане) на бабата (обичаят е разпространен само в отделни селища в България).
Извършва се след угощението. Жените откарват
бабата на колесарка на реката или кладенеца,
където става обредното изкъпване. Всички са накичени с върви, с червени чушки и къдели вълна.
Пеят обредни песни с еротични мотиви. На празника не се допускат мъже. На случайно срещнат
мъж се подхвърлят закачки. Празнува се също и
за омилостивяване на болестта бабици, която напада главно децата.
Антоновден
(17 януари)
На този ден църквата почита паметта
на Преподобни Антоний Велики В житието
му е написано, че прекарва 20 години при
пълно усамотение в

постройка в пустинята. Преживял до 105-годишна възраст, като запазил телесното си здраве и
сила.
Традиции и обичаи на Антоновден
В народния календар Антоновден се празнува за предпазване от болести. На този ден жените
не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да
не разсърдят чумата, шарката и „синята пъпка“.
Специално омесени за празника содени питки, намазани с петмез, се раздават на близки и
съседи за здраве, а една се оставя на тавана „за
белята, за лелята“, както е била наричана чумата.
Затова Антоновден е известен още и като Лелинден.
Спред една легенда имало двама братя близнаци Антон и Атанас, които изобретили ковашките клещи. Затова именните им дни се честват
един след друг и на тези дни празнуват всички
ковачи, железари и ножари.
Ат а н а с о в д е н
(18 януари)
Православната
църква почита днес
паметта на Атанасий Велики, участвал в прочутия
вселенски събор
в Никея, който му
донесъл световна
слава на богослов.
Традиции
и
обичаи на Атанасовден
Според народните вярвания свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на
домашните животни. Облечен с копринена риза,
той отива в планината на бял кон и се провиква:
“Иди си, зимо, идвай, лято!”. Затова празникът е
известен още и като Среди зима.
Жените спазват същите забрани, които характеризират Антоновден. На Атанасовден в Тракия се заколва черно пиле или кокошка, което се
приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки
против болести. Перата се запазват, защото се
вярва, че притежават лечебна сила. Не се варят
боб и леща, за да не се разболеят децата.

Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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Творчество на ученици
от ПИГ -1 а, в клас
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Величка Филева – начален учител

Творчество на ученици от 6 а клас

Димитър Боруджиев, 6 а клас

Христина Бояджиева, 6 а клас
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Демира Христова, 6 а клас

Йоана Малакова, 6 а клас

Елисавета Коритарова, 6 а клас

Дара Хаджийска, Теодора Маринска, 6 а клас

Петра Каникс, 6 а клас
Таня Никова – учител по изобразително изкуство
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Гост на клуб „Приятели
на книгата” – Елена Бояджиева
Клуб „Приятели на книгата” имаше гост Елена Бояджиева – човек ерудиран, вдъхновен, работохолик. С блага усмивка и обаятелен тон тя разказа на децата за двете посоки,
в които е отдала своите сили, въжделения,
мечти – журналистиката и библиотекарството. В последните години си проправя път и
в писателското поприще. Наскоро спечели
престижно място в литературен пленер, откъдето се върна толкова впечатлена, че искаше
непременно тази емоция да я предаде и на

други като нея, които още доста неуверено
пристъпват към създаването на творби от различен жанр.
Със своята чистосърдечност и добри намерения г-жа Бояджиева вдъхна кураж на тези
от слушателите й, които се опитват да създават творчество, а и не само на тях, и успя да
ги провокира да напишат кратък текст по зададена тема, който по-късно да интерпретираме.

Елена Пенишева – библиотекар
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НОВИ КНИГИ
в училищната библиотека
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

Жана, Дара и Лора имат по един домашен любимец – куче,
коте и зайче. Дара има зайче – казала Жана. Аз нямам куче – казала Дара. Жана има куче – казала Лора. Само едно от трите момичета е казало истината. Какъв домашен любимец имат Жана
и Лора?
Ели Петкова – начален учител

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Памук покълна в лаборатория
на китайския лунен апарат
„Сhange 4“
Покълнало е едно от семената на памука в
минибиологичната лаборатория на борда на китайския лунен апарат „Сhange 4“. Той направи
първото успешно кацане на обратната страна на
Луната на 3 януари т.г., обявиха ръководителите
на мисията. Специалният контейнер
с височина 198 мм, диаметър 173 мм
и тегло от 2,6 кг съдържа семена от
памук, рапица, картофи и растението
арабидопсис талиана, както и яйца от
плодова муха и някои дрожди, почва,
вода. Чрез биологични технологии семената и яйцата са „приспани“ през
близо двата месеца на последни проверки на Земята и по време на полета до Луната. След кацането е дадена
команда за поливане на растенията и
за насочване в контейнера на естествена светлина от лунната повърност
чрез специална тръба.
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„Животът в контейнера нямаше да оцелее по
време на лунната нощ“, коментира главният проектант на експеримента проф. Сие от Университета в Чунцин. Миналата неделя сондата влезе
в „спящ“ режим по време на 14-дневната лунна

нощ за първи път от кацането си. Температурата
на повърхността е от +100 до под -180 градуса.
Експериментът е приключил. Организмите ще
се разложат в изолирания контейнер и няма да
замърсят Луната. Получените данни ще покажат
дали ще може бъдеща лунна база да си осигурява храна. Въпреки че растения са отглеждани на Международната космическа станция и в
китайската космическа лаборатория „Тiangong
2“, средата в околоземна орбита е различна от

тази на Луната. „Лунна минибиосфера“ е избрана сред 200 претендента за първия биологичен
проект на земния спътник, в него участват 28 китайски университета. България е третата в света
след Русия и САЩ с програма за отглеждане на
растения в Космоса. Един от експериментите, в
които участваме, е с космическата оранжерия
„СВЕТ" на борда на МИР от 1988 до 2000 г. През
тези години се правят опити с пшеница и с други
растения.
София Стоянова – начален учител

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Игри за децата,
когато сме вкъщи
Навън е студено или вали, а вие се оказвате у
дома с деца, пълни с енергия и готови за приключения. Сигурно си представяте опашка за компютъра, спорове какво да се гледа по телевизията
или малки тайфунчета, които обръщат къщата
наобратно.

Домашен театър
Отдавна не сте били на сцена? Лошото време
ви дава шанс отново да изпитате актьорски трепет. Направете си домашен театър. Разделете се
на отбори, доколкото е възможно. Така всеки ще
има възможност да е актьор, а и зрител. Все пак
изкуството се прави най-вече за публиката. Може
да разиграете познати приказки или да си измислите своя собствена история. Направете си импровизирани костюми от подръчни материали,
гримирайте се, за да са по-автентични героите
ви, поиграйте си със светлината, за да е по-магично и... нека завесата се вдигне.
Снимайте, това са незабравими моменти!

Концерт
Нека всеки да си избере предмет от вкъщи. Не казвайте каква е целта, а именно да направите
концерт с нестандартни музикални инструменти. Разбира се, следващата задача е всеки да измисли
начин да свири на избрания от него предмет. Сега трябва да назначите диригент и нека концертът
да започне. Вярвайте ни, дори и Моцарт би завидял на какафонията и на настроението, което струи
от оркестъра.
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Баскетбол с кофа
Ако обичате да спортувате, но дъждовният ден ви пречи да направите тренировката си, не унивайте. Баскетбол може да играете и вкъщи... с кофа.
Модифицирайте играта за домашни условия и за възрастта на децата ви. За по-малките осигурете повече и цветни топки. Те истински се забавляват да тичат до кофата и да пускат топките вътре.
За по-големите, отправете предизвикателства – стреляне под различен ъгъл, със затворени очи, от
различни дължини и т.н.

/следва продължение/
Богдана Стамболова – начален учител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата:
Ако предположим, че Жана казва истината, то Дара има
зайче и следователно и тя казва истината. Значи предположението ни не е вярно. Според условието само едно казва истината.
Да предположим, че Дара лъже тогава тя има куче и Лара също лъже, защото кучето е при Дара, Жана също лъже. Имаме три момичета, които лъжат. Предположението
пак не е вярно.
Трето предположение. Ако Жана лъже, то Дара няма зайче. Ако Дара казва истината, то тя няма куче. В този случай Лара трябва да лъже за да е спазено условието.
Дара има коте, Лара лъже, следователно кучето е при нея. Остава зайчето за Жана.
Елeна Петкова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Обществен съвет

На 17.12. 2019 г. се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществен съвет
към училището. За членове на Обществения съвет бяха избрани:
Гергана Гендова
Стефан Петров
Зарко Елмасиян
Татяна Стоева
Михаела Табакова
Гергана Граматикова
Бригита Байрякова
Цвятко Багрянов
Арлин Каспарян
Екатерина Николич
Иван Илевски
На събранието присъстваше представител на Община Пловдив – г-жа Милена Златанова - главен инспектор в отдел "Образование". За председател на Обществения съвет бе избран – г-н Зарко
Елмасиян.
Гергана Стоицова

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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