
1

 
 

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 246 

година 15,  2  март 2020 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

3 март 1878 - въплъщение на едно начало. На този ден бе 
направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха 
живота си хиляди верни синове и дъщери на България. Този ден 
показа на българите, че жертвите от Априлското въстание не бяха 
напразни, че 15 хилядите доброволци, които загинаха, сражавай-
ки се в руско-турската освободителна война, не дадоха живота 
си напразно. Сан Стефано срути окончателно започналата да се 
пропуква стена, която отделяше България от Европа. Той постави 
началото на онази Трета България, на която историята бе отре-
дила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между 
Европа и Азия, там, където така сложно и съдбовно се преплитат 
интересите на великите сили.

ТРЕТИ МАРТ – 
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 

НА БЪЛГАРИЯ
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Изработено от 3 г клас
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Изработено от 1 в клас
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На 26 февруари беше Деня на розовата фла-
нелка. Подготвихме игри, задачи и арт част за 
четвъртокласниците. Всички много се забавля-
вахме, а имаше и много споделяния за добро-
то, за това къде е то в нашия свят и защо ни е 

Отбелязахме Деня  
на розовата фланелка

нужно. Имаше награди за победителите и за 
всички участвали в този проект, свързан с толе-
рантността.

Защото светът има нужда от по-малко тор-
моз! И повече добро.

4 б клас

4 в клас, Яна Фратева, 7 б клас

Лея Минкова, Яна Панова, 7 б клас

5 в клас

4 в клас
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• Как да задържим вниманието на ученици-
те си?

• С какви методи да мотивираме учениците 
си да учат?

• Как да приложим конкретни техники и ин-
струменти в нашата класна стая?

Времето на грипната ваканция учителите 

„Как да направя уроците си  
разбираеми и мотивиращи за учениците?”

Яна Панова, 7 б клас

от ОУ „А. Константинов” умело използваха за 
допълнителна квалификация. Горепосочените 
точки от темата за мотивиращи уроци бяха от 
изключително значение за ежедневната им ра-
бота, а лекторът Ваня Йорданова внесе чар и на-
строение по време на обучението.

                                         

Екип на вестника

За повече толерантност!
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          Ели Петкова – начален учител

Във връзка с уроците за Развитие на растенията учениците от 4 клас направиха опит и проследи-
ха промените, които настъпват при покълването на семената и развитието на млади растения. Не-
обходимите материали за изпълнението са стъклен буркан, няколко семена, парчета памук, вода. 

Домашен опит на учениците  
от 4 клас по Човекът и природата

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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01.02.1880 г. – Започва работата по първият градоустройствен план на Пловдив. Архитект е Йо-
сиф Шнитер.

05.02.1881 г. – Официално се поставя началото на Пловдивската общинска пожарна команда. По-
късно общината закупува и първата пожарна кола, която получава прозвището „Белишка тулумба“.

15.02.1901 г. – Поставено е началото на есперантско дружество „Стело“. Първи председател е 
Илия Бобчев.

Февруари 1908 г. – Проектирана е и по-късно е построена къщата на Харитон Куев на ул. „Хр. Г. 
Данов“ № 37 (днес  бул. 6-ти септември № 163). Архитекти са Пенчо Койчев и Емилия Събева.

03.02.1925 г. – Околийската комисия по настаняване на бежанците започва да раздава места в 
Сарай кър, зад Джендем тепе. По-късно месността е преименувана на Царско поле.

18.02.1936 г. – Учреден е Пловдивски автомобилен туринг клуб.
25.02.1943 г. – Създава се Областна стопанска камара на основата на бившата Търговско-индус-

триална камара и Земеделската камара.
01.02.1960 г. – Открива се новата автогара на бул. „Христо Ботев“, до Централната ЖП гара 

(днешната автогара Юг).
10.02.1963 г. –  Открит е Висшият институт по хранително-вкусова промишленост (ВИХВП).
26.02.1971 г. – Открит е Териториалният изчислителен център (днес „Информационно обслуж-

ване“ АД). 
01.02.1979 г. – Открита е новата производствена сграда на Пловдивския телевизионен център 

на ул. „Найден Геров“ № 8.

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Пловдив в дати – февруари

/прподължение от бр. 244/

Необходима е цялостна промяна в отноше-
нието ни. Във всеки един аспект. В цялото ни 
ежедневие. Във всичките ни дейности. Ето ня-
колко структурирани насоки, които обаче не 
трябва да ви ограничават. Те не са изчерпателни. 
Помислете и вие. Импровизирайте спрямо ва-
шето ежедневие.

1. Лична нагласа
a. Участвайте в кампании за опазване на 

околната среда, кампании за засаждане на дръв-
чета, почиствания и прочие.

б. Открито заявявайте позицията си за опаз-
ване на околната среда, както сред приятели, 
така и във виртуалното пространство. Трябва 

гласност и отношение.
в. Засадете дръвче. Може и да не е само 

едно. Не се ограничавайте. Колкото повече тол-
кова по-добре. Викнете и приятели.

г. Ако има възможност участвайте в проучва-
ния касаещи опазването на околната среда.

д. Обучавайте се – по този начин ще можете 
да помогнете и на други да разберат колко са ва-
жни природните суровини.

2. Reduse, Reuse, Recycle – 3 Rs – трите R за 
околната среда – Намалете употребата и кон-
сумацията, използвайте многократно, рецикли-
райте – във всеки аспект

a. Пазарувайте в чанти за многократна упо-
треба,  носете  ваша торбичка, а не купувайте 
всеки път нова.

Как замърсяваме нашата  
природа. Какво да правим?

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет

б. Избирайте винаги продукт в опаковка за 
многократна употреба.

в. Ако няма алтернатива, закупувайте опа-
ковки от биоразградим материал.

г. Винаги, когато е възможно, използвайте 
рециклирани и репроизведени продукти.

д. Ремонтирайте, не купувайте нова и нова 
техника. 

е. Не разпечатвайте e-mail си, освен ако това 
не е наистина належащо.

ж. Печатайте двустранно. 
з. Преазреждайте тонерите и мастилата си. 

Използвайте рециклирани касети. 
и. Събирайте отпадъците разделно и преда-

вайте за рециклиране. Ползвайте контейнерите 
за разделно събиране. Стъкло, хартия, пластма-
са и метали.

3. Хранене
a. Намалете консумацията. Не преяждайте.
б. Не купувайте храна в опаковки за едно-

кратна употреба.
в. Купувайте наливно, ползвайте ваша опа-

ковка. Ядки, зеленчуци, плодове….
г. Купувайте от локален магазин, а не от голе-

мите вериги.
д. Намалете месото.
е. Яжте предимно местни храни от местни 

производители.
ж.Пийте вода от чешмата, или от филтрира-

ща кана, вместо да закупувате бутилирана.
4. Зелена енергия
a. Загасяйте лампите в къщи, когато не са 

необходими.

б. Ползвайте енергоспестява-
щи лампи и уреди.

в. Ползвайте слънчевата свет-
лина и топлина.

г. Ползвайте енергия от възоб-
новяеми източници, когато това е 
възможно.

5. В къщи
a. Изключвайте техниката си. 

Дори в standby режим тя консуми-
ра енергия, макар и по-малко.

б. Мийте с по-малко вода, по-
малко препарат, по-хладка вода.

в. Перете с по-хладка вода и 
по-малко препарат.

г. Спирайте водата докато си 
миете зъбите или се бръснете. 

Колкото по-малко вода харчите, толкова по-мал-
ко отпадни води ще замърсят реките, моретата 
и океаните.

д. Намалете времето за душ. Недейте просто 
да се киснете под душа/ във ваната :)

е. Ако имате възможност и желание, купу-
вайте дрехи втора употреба.

ж. Не прекалявайте с климатика – само един 
градус разлика може да спести 10% от годишна-
та ви консумация на енергия.

з. Използвайте кибрит, а не запалка.
и. Не бързайте да изхвърляте каквото и да е 

било. Може би това което за вас е ненужно за 
ваш приятел би било полезно. Или помислете за 
алтернативно приложение за вас.

й. Не изхвърляйте дрехи, обувки, книги – да-
рете ги.

к. Откажете се от печатни копия на битовите 
си сметки - заявете електронни фактури. Откаже-
те и хартиените банкови извлечения.

л. Споделете вашият опит – често хората ув-
реждат природата поради липса на знания и ин-
формация.

6. Транспорт
a. Ходете пеш, винаги когато е възможно.
б.Ползвайте колело по-често.
в. Ако се налага пътуване с кола – комбини-

райте се с приятели. Карайте по-бавно – по-без-
опасно е и ще спестите гориво.

г. Намалете пътуването със самолет, ако това 
е възможно.

д. Ползвайте обществен транспорт.
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Творество на учениците 
от ЦДО 2 клас
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Лили Илчева – учител ЦДО

Христомира Петкова, Елена Пенишева – начални учители

Творчество на учениците от ЦДО 
5-6 клас
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Обиколката на равностранен триъгълник със страна 15 м е с 15 м по-го-
ляма от обиколката правоъгълник. Дължината на правоъгълника е четири 
пъти по-голяма от ширината му. 

    а) Намерете страната на квадрат с лице равно на лицето на правоъ-
гълника.

     б) Трябва да се огради с телена ограда правоъгълен участък земя, 
чието лице е два пъти по-голямо от лицето на правоъгълника.

За целта се поставят бетонни колове на разстояние 1 м един от друг.
Определете размерите на участъка, за който са необходими най-малко 

колове и на участъка, за който са необходими най-много колове.
По колко колове са необходими във всеки от тези два случая.

     Задача: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Ели Петкова – начален учител

Какво ви идва наум, 
когато мислите за тех-
нологии? Много деца си 
представят летящи коли 
или космически совалки. 
Други може да мислят за 
умните устройства, които 
вече имаме и днес. Лесно 
е да се мисли, че техноло-
гията включва само усъ-
вършенствани електронни 
устройства. Но технологи-
ята е много повече от това. 
Тя включва всеки обект, 
създаден за решаване на 
проблем. Много прости инструменти са приме-
ри за технологии. Знаете ли, че колелото е тех-
нология? Какво ще кажете за моливи? Ножици? 
Дори хартията е пример за технология.

Човешките същества са писали хиляди годи-
ни преди да съществува хартия. Ранните писате-
ли са използвали много материали. Някои хора 
издълбавали думи върху глинени или каменни 
плочи. Други пишели на коприна, което било 

Знаете ли кой е изобретил 
хартията?

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА
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Христомира Петкова – начален учител

много скъпо. Много хора са използвали и папи-
рус, който е направен от стеблата на папирусно-
то растение. В Китай древните хора пишели на 
бамбук. Използвали дълги бамбукови ленти. 
След това завързвали лентите заедно, за да на-
правят книги. Този процес обаче бил много дъ-
лъг и правел книгите ужасно тежки за държане, 
а какво остава за носене.

Това било огромен проблем и затова през 
105 г. след новата ера, човек на име Цай Лун 
е направил гениално изобретение, което полз-
ваме и до днес. Смесил е кора от дърво с ко-
ноп и рибарска мрежа, както и с малко плат. 
Резултатът от това не бил „манджа с грозде“, 
а лек материал върху който е по-лесно да се 
пише. Днес наричаме този материал хартия. 

Цай Лун веднага представил изобретението си 
на китайския император и скоро новата хар-
тия се използвала в цял Китай. В крайна смет-
ка хартията се разпространила и в Централна 
Азия и Близкия Изток през VII век. По-късно тя 
стигнала до Европа, въпреки че не е ясно как. 
Близкоизточните търговци може би са я дока-
рали тук. Друга теория е, че Марко Поло доне-
съл хартия от Китай.

Можете ли да си представите свят без хар-
тия? Върху какво бихте писали в училище? Би 
имало далеч по-малко книги и почти сигурно 
няма да има вестници. Как бихте рисували ва-
шите произведения? Хартията е една техноло-
гия, която със сигурност подобрява много аспе-
кти от живота.             

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

Елeна Петкова – начален учител

Обиколката на равнострания триъгълник е 3 . 15 = 45 м
45 - 15 = 30 м  – обиколката на правоъгълника.
a и b са размерите на правоъгълника, следователно a = 4b
2a + 2b = 30   /Обиколката на правоъгълника/
2 . 4 . b + 2 . b = 30
10b = 30
b = 3 м
a = 12 м
Лицето на правоъгълника 3 . 12 = 36 кв. м.
Участъкът, който трябва да се огради е 2 . 36 = 72 кв. м.

Възможните размерите са:
2 и 36
3 и 24
4 и 18
6 и 12
8 и 9

Вижда се, че при 2 и 36  обиколката е най-голяма, при 8 и 9 е най-малка.
Необходимите колове са съответно 74 и 34.
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The racoon is a medium-sized mammal 
which lives mainly in North America, parts of 
Canada and South America. Racoons are very 
cute and some people keep them as pets. They 
live in the rainforests and in cities, almost an-
ywhere. They are very intelligent, active and 
social animals and can be fascinating and funny 
companions. They can learn to respond to a few 
command words, just like a cat or a dog, and 
can learn to understand the tone of your voice. 

Can racoons be keept 
as pets?

Ангелина Велева – учител по английски език

Racoons are omnivores, which means that 
they eat both meat and vegetables. Offer your 
pet a wide variety of food, including dog food, 
insects, vegetables, fruits, and protein sources. 
Treats such as nuts and other fatty foods should 
be offered to prevent obesity. Racoons are messy 
eaters because they like to dunk their food in 
their water dish before they consume it. So you 
have to provide plenty of fresh water, changed 
regularly, in a location where it's easy to clean up-
.Your pet racoon needs a good vet because they 
can have health problems like obesity, skin infec-

tions and fleas. Racoons need lots of care and at-
tention, and if they are well cared-for they can 
live for 10 to 15 years. Before taking a pet racoon 
into your home, you need to check your state and 
local laws to see if it is legal. Never bring home a 
wild racoon. The animal will be potentially dan-
gerous. 

Some experts advise against keeping racoons 
as pets, as they can be unpredictable, destructive 
and difficult to tame and have health issues that are 
hard to manage.                

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А
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Национален ученически конкурс

„Куба - далечна и близка“
 

Мото на конкурса: 
60 години от установяването на дипломатически отношения между България и Куба.

Участниците могат да насочат творческата си изява в следните направления:

 – Героите на Сиера Маестра;
 – Заветите на Апостола на кубинската независимост Хосе Марти;
 – Куба и нейните световни достижения в областта на здравеопазването, 
  образованието, науката, културата, спорта;
 – Куба – география, екология, туризъм;
 – Интернационализмът и солидарността на Куба с народите по света;
 – 60 години Кубински институт за приятелство между народите /ICAP/;
 – Съзидателно сътрудничество и приятелство България – Куба.

Учениците могат да участват с написани на български или на испански език писмени работи,  
с мултимедийни формати и с рисунки.

Писмени работи:
 проза (разкази, съчинения, есета)
 поезия (стихове)
 реферати

Мултимедийни формати
 презентации и видео материали

Рисунки 

Възрастови групи:
•    I  –   IV клас
•   V – VII клас

•  VIII –  XII клас

•  Срок за приемане на творбите:  до  30.04. 2020 г.

•  на E-mail: cuba_konkurs@mail.bg
или на адрес:

 Посолство на Република Куба 
/Асоциация за приятелство “България – Куба”/

За конкурса “Куба – далечна и близка”
ул.”Константин Щъркелов” № 1 

пощ. код 1113  гр. София

Повече информация за конкурса търсете в интернет.

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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

Ш А Х М АТ

Бели на ход печелят

Отговор: 
                                                                   

   Димитър Илчев – ръководител на клуба

1.
D

a7

Честитим 
рождените дни на всички, 
родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 


