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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Успехи
на Никол Николова
Ученичката Никол Николова
от 3 б клас се представи отлично
на две математически състезания.
След завоювания златен медал на
есенния кръг на международното
състезание „Математика без граници“, Никол се класира на първо
място на XXVII математически турнир „Иван Салабашев“, проведен
под егидата на Съюза на математиците в България. На прага на новата година третокласничката се
увенча с още един успех - Първо
място на състезанието по български език „Свети Иван Рилски“.
Поздравяваме Никол за достойното представяне и й желаем
още успехи и нови завоювани отличия!
Анета Терзиева – класен ръководител на 3 б клас

Ученици от пети и шести клас
и клуб „Приятели на книгата” участваха
в Алекови дни на НЧ „Алеко Константинов”
Радостна детска глъч озвучи читалище „Алеко Константинов - 1954 г.“ Пловдив,
по повод 157 години от рождението на писателя Алеко
Константинов. Ученици от 5-те
и 6–те класове на ОУ „Алеко

Константинов“ Пловдив, водени от Елена Пенишева, училищен библиотекар, и Надежда
Друмева, учител по български
език и литература, участваха
във викторина, посветена на
Алеко Константинов и във ве-
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рижно четене на фейлетона му „Честита Нова година!“. За победителите бяха осигурени награди
от Библиотеката към читалището – том първи от
биографията на Алеко Константинов на писателя
Гавраил Панчев.
С интересна мултимедийна презентация
за живота на Щастливеца и анкета от проф.
Иван Шишманов приключи събитието, посветено на автора на един от най-четените и

любими романи на ученическата аудитория
„Бай Ганьо“.
Учениците разгледаха 41 епиграми с карикатури на авторите: поета-сатирик Асен Димитров Феликс и художника Константин Анастасов-Коко.
Изложбата е посветена на патрона на читалището Алеко Константинов и е част от традиционните АЛЕКОВИ ДНИ, ежегодно организирани в памет на писателя.

Стефка Илиева – библиотекар в НЧ "А. Константинов"

2

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

"Светът на планетите" - 4 клас

Учениците от четвърти клас изготвиха проекти по Човекът и природата на тема "Светът на планетите". С много оригинални идеи представиха знанията си за Слънчевата система. Обогатиха и разшириха наученото за четирите вътрешни планети – Меркурий, Венера, Земя, Марс и газовите гиганти –
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Цветомира Бакалова, 4 а клас

Иван Филипов, 4 а клас

Даня Джасвани, 4 а клас

Джани Рамаданов, 4 а клас

Никола Везьов, 4 а клас

Каннан, Рая, Марин, 4 а клас
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Роберт Кика, 4 а клас

Роберт Кика, 4 а клас

Тея , 4 а клас

Тея , 4 а клас

Християн Щерев, 4 а клас

Цветомира Бакалова, 4 а клас

Ивайло Иванов, 4 б клас

Георги Наков, Росен Петков, 4 б клас

Мария Димитрова, 4 б клас

Кръстю Парапанов, 4 б клас

Ема Палкова, 4 б клас

Мартина Кузманова, 4 б клас

Дойчин Дойчинов, 4 в кл.

Мари Маврова, 4 б клас

М. Митева, М. Райковска, Е. Петкова, З. Христова – класни ръководители
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Учим и творим

Божидар Попов, 7 б клас
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Стела Ангелова, 4 в клас

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб „Светът е прекрасен,
защото…”
На 15.01.2020 г. се проведе публична изява
на учениците „Светът е прекрасен, защото в него
има приказки”. Учениците пресъздадоха изучени приказки в илюстрация. Подбраха си епизод
за илюстриране и представиха героите и начина, по който изглеждат, ситуацията и обстановката, в която се развива действието. Участниците
в групата твориха с голямо желание и интерес.
Изработиха проекти по темата. Беше организирана изложба.

Йорданка Иванова – класен ръководител
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Зимни празници и обичаи
Петльовден (20 януари)

Петльовден е български народен празник,
обичай с регионално разпространение. Чества се
в източно-българската етническа територия - от
Одринско и Лозенградско до Добруджа. Празнува се на 20 януари (нов стил) или на 2 февруари
(стар стил). Води началото си от епохата на турското робство. Свързан е със събирането на найтежкият данък - кръвния. С кръв от петли, българските семейства белязвали портите си, за да
заблудят турските власти, че от техните домове
вече са взети момчета за еничари.
И до днес Петльовден се празнува като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български.
Според някои изследователи пък е наследник на древен славянски празник в чест на лова
и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци[1].
Трифоновден (1 февруари)
На този ден църквата празнува мъченик Трифон, славен като светец лечител. За него има
много легенди. Една от тях разказва как едва
17-годишен, той излекувал дъщерята на римския
император Гордиан и спечелил признание и завидна слава.
В народния празничен календар този ден се
обозначава с името Трифон Зарезан, за чийто
произход съществува следната легенда:

40 дни след раждането на сина си света Богородица отишла да чете молитва. На връщане
минала край брат си Трифон, който зарязвал лозето. Тя го поздравила с "Помози Бог", както си
му е редът, но той, като я видял с дете на ръце, се
присмял и изрекъл хулните думи: “Мома си, пък
син имаш”. Богородица много се обидила, като
стигнала до дома си, накарала майка си да вземе
чиста кърпа и сол и да иде на лозето, защото Трифон си бил отрязал носа.
Отива майка й на лозето и каква била почудата й, като видяла Трифон здрав-здравеничък да
пее и реже лозите. Казала му какво е научила от
дъщеря си, а Трифон се изсмял и отвърнал: "Аз
не режа така, а така!" Замахнал да покаже как
точно реже и си отрязал носа. Подигравателните думи и клетвата го застигнали жестоко. И тъй
като сестра му била самата Богородица, Трифон
е светия и в негова чест празникът е наречен Трифон Зарезан (заради отрязания нос).
Според традициите рано сутринта стопанката
омесва хляб и приготвя варена кокошка, пълнена
с ориз или булгур. В нова вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива
торби на рамо мъжете отиват на лозето. Там се
прекръстват, вземат косерите и от три главини
всеки отрязва по три пръчки. След това отново се
прекръстват и поливат с донесеното вино лозите. Този ритуал се нарича „зарязване“. След това
всички се събират и избират „царя на лозята“.
Едва тогава започва общо угощение.
/следва продължение/

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

Творчество на учениците
от 5 б клас
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Кристина Недялкова, 5 в клас

Мартин Маринов, 5 б клас

неизвестен, 6 в клас

Божидара Рангелова, 6 в клас

Пресила Маринова, 5 б клас

Христин Аксиева, 5 б клас

Селин Чабук 6 б клас

неизвестен, 6 в клас

Кристиан Пращов, 5 б клас

Виктория Кацарова, 5 в клас
Таня Никова – учител по изобразително изкуство
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
Уважаеми читатели,
Представям на вашето внимание абонамента за вестници и списания на библиотеката за
2020 година
Списания
Български език и литература
История
Математика и информатика
Чуждоезиково обучение
Природните науки в образованието: Химия
Педагогика
Стратегии на образователната и научна политика
Акълчета 4 – 8 кл.
Математика
Предучилищно и училищно образование
Професионално образование
Философия
National Geographic+National Geographic KIDS
Спорт и наука
Вестници
Вестник „Аз Буки”
Учителско дело
Елена Пенишева – библиотекар

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

Разстоянието между къщите на Нина и Мила е 750 м.
Те тръгват едновременно към МОЛ-а. Мила, която живее
по-далече от него, трябва да мине покрай дома на Нина.
Мила изминава 3 км за 30 минути и се движи два пъти побързо от Нина. След колко минути Мила ще настигне Нина,
ако Нина все още не е пристигнала в МОЛ-а?
Ели Петкова – начален учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Did you know?
Some interesting facts about English language
Did you know the dot on top of the letter 'i' is
called a tittle?
Did you know the word 'uncopyrightable' is the is
the only 15 letter word that can be spelled without
repeating any letter?
Did you know that you can spell the word 'level'
the same backwards?
Did you know the word 'underground is the only word that begins and ends with the letters 'und'?
Did you know the word 'almost' is the longest word spelt alphabetically?
Did you know the first letters of the months July through to November spell JASON?
Did you know there are only 4 words in the English language which end in 'dous' (they are: hazardous,
horrendous, stupendous and tremendous)?
Did you know the oldest word in the English language is 'town'?
Did you know 'Bookkeeper' and 'bookkeeping' are the only 2 words in the English language with three
consecutive double letters?
Did you know the word 'Strengths' is the longest word in the English language with just one vowel?
Did you know the most commonly used letter in the alphabet is E?
Did you know dreamt is the only word that ends in mt?
Did you know the longest one syllable word in the English language is 'screeched'?

Стела Куртева – учител по английски език
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

10 любопитни факта за бижутата
Чували сме израза, че диамантите са най-добрите приятели на жените. Афинитетът към изящните бижута, скъпоценните камъни и красотата датира от най-ранен период. Днес красивите
аксесоари са социално приета норма в повечето
страни, белег на добър вкус и начин да покажеш
обществен статус. Какво не знаем за бижутата и
кои са наистина любопитните факти за тях, разказва швейцарският бранд за изработка на уникални бижута Aviel.
1. Най-старите бижута са открити в мароканска пещера, която датира от 82 000 години.
2. Египтяните се считат за едни от първите
хора, които са започнали да използват бижута,
като първите такива са били изработени от скарабски бръмбари.
3. Венецианските стъклени майстори на остров Мурано са развили креативни и революционни начини за производство на стъклени мъниста, от които са и произвели първите огърлици.
4. Смята се, че диамантите са били добити за
първи път в Индия, а първият годежен пръстен е
изработен през 1477 година, по случай брака на
Максимилиан Първи и Мери от Бургундия.
5. Кехлибарът е вкаменена дървесна смола,
но за да се получи, смолата трябва да е на поне
милион години.
6. Емералдите са добивани от египтяните
още през 3500 г.пр.н.е. и са били наричани "камъкът на небето".

7. В древен Рим само някои от най-високопоставените хора са имали право да носят пръстени, като белег на социалния им статус.
8. Първите сребърни мъниста са открити
древната пещера Blombos в Африка, датираща
от 75 000 години.
9. Най-древните гривни открити в Русия са
изработени от слонова кост, които променят
цвета си и губят от интензивността си, ако останат на ярка слънчева светлина твърде дълго.
10. В някои древни африкански култури огромните обеци са били считани като знак за мъжественост, мощ, сила и статус.
Даниел Чаушев – начален учител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата:

Тъй като Мила се движи два пъти по-бързо, то тя когато настигне
Нина, ще e изминала два пъти разстоянието от 750 м. Общо ще е изминала 1500 м.
3 км са 3000 м. Мила ги изминава за 30 мин. 1500 м са половината
от 3000 м, значи тя ще ги измине за половината време т.е. 15 мин.
Мила ще настигне Нина след 15 мин.
Елeна Петкова – начален учител
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Игри за децата,
когато сме вкъщи
/продължение от бр. 242/

Печене на сладки
В студен ден човек си мечтае за нещо топло и
вкусно. Заедно с децата направете сладки. Малките обожават да се въртят около вас в кухнята, а
замесването на тестото винаги е забавно. Дайте им
възможност да украсят сладките, както намерят за
добре. И ги изпечете добре, ще ви трябват за следващата игра.

Торба с истории
Напълнете няколко торби с най-различни предмети –
черпак от кухнята, памук, капачки, кутии, кукли, колички,
топка и т.н. Всеки трябва да си вземе една торба. Целта
на играта е да се разказват приказки според предметите
вътре. Разказвачът има право да избере кои предмети да
включи в историята. Е, хапвайте сладки и слушайте. Със сигурност е по-хубаво от телевизия.

Дискотека
Когато съвсем се смрачи е време за дискотека. И най-най-малките обичат да танцуват, затова
пускайте музиката и се разкършете. Ако децата са малки, изберете
нежни и ритмични мелодии. Ако
са по-големи, нека всеки да предложи своя песен.
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.
Богдана Стамболова – начален учител
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Ш А Х М АТ
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Бели на ход печелят

Димитър Илчев – ръководител на клуба

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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