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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Златен медал
за Александър!
Математическият
турнир "Иван Салабашев" се провежда в
цяла България под егидата на РИО към МОМН
и секциите на Съюза на
математиците.
В него участват ученици от 1 до 12 клас. С
изключение на общата тема за 10-12 клас,
всички други включват
по 15 задачи. Първите
десет от тях са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор.
Състезанието
се
провежда в повечето
големи градове в България, така че състезатели от всички точки на
страната имат възможност за участие.
Александър Кайряков от 2 в клас спечели златен медал и
първо място в престижния турнир. За математиката той казва,
че е едно от най-приятните му занимания. Решава задачи всеки
ден, независимо от програмата си за деня.
Поздравления, Алекс!
Йорданка Иванова – класен ръководител на 2в клас
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Състезание "Spelling bee"
На 28.02.20 г. в ОУ "А. Константинов" се проведе състезанието "Spelling bee", в
което участваха ученици от 4, 5 и 6 клас.
След оспорвана борба, преминавайки през 8 кръга, останаха само двама
участници. Победител и шампион на училището в това състезание е Андреа от 5 в
клас, която показа силен спортен дух, висока концентрация, упоритост и познания по езика. Поздравления, шампионке!
Всички участници се забавляваха и състезаваха, показвайки своите умения. В това състезание е
важен олимпийският принцип - важно е участието!
Желаем успех на всички занапред и поздравления за смелостта и желанието на участниците в
състезанието!

Учители по АЕ

2

Българите в Украйна се поклониха
пред паметта на падналите
за свободата на България

3 март – Денят на Освобождението на България е една светла дата в историята на българския народ и на българската общност в Украйна
и Молдова. За свободна и независима България
дадоха живота си и хиляди руски, украински, румънски, сръбски войници, хиляди верни синове
и дъщери на България и Бесарабия.
Под егидата на Асоциацията на българите в
Украйна българските културно-просветни дружества в Киев, Одеса, Запорожие, Николаев,
Болград, Измаил и други градове тържествено
отбелязаха националния празник на България.
Болград е историческият център на българското в Украйна, място, което е свързано по специален начин с българската история. Основан
преди близо 200 години от преселници от България и кръстен така, за да им напомня за Родината и за това, че са българи.
Тук е създадено първото българско средно
училище зад граница – гимназията „Георги Сава
Раковски“. Това „свято за целия български народ“ учебно заведение, както го нарича Христо
Ботев, подготвя участници в Освобождението на
България, бъдещи учители, ректори, политици и
генерали.
Думата България продължава да е свята и
днес за потомците им. Най-големият паметник в
центъра на населеното място е малко копие на
паметника Шипка на връх „Св. Никола“. Върху
него са изписани имената на всички установени
участници в битките при историческия връх.
На националния празник до Мемориала на
българските опълченци се събраха стотици жи-

тели на града и околните села, представители
на регионалните администрации и българските
културно-просветни дружества, за да положат
цветя и да се поклонят пред паметта на загиналите в Руско-турската война през 1877-1878 г.

Надежда Друмева – учител по български и руски език

3

Радиопредаване и стихове 3 март
В деня преди 3 март радиопредаване, посветено на героичните боеве на връх Шипка, огласи училищните стаи и за сетен път ни накара
да притихнем и сведем глави пред жертвата на
хилядите опълченци, оставили костите си на

това паметно място. Отделно от това в един от
часовете учениците от седмите класове слушаха аудиозапис на незабравимите Вазови произведения „Българският език” и „Опълченците на
Шипка”.

ЦДО 5 - 7 клас

2 март - Радиопредаване

Георги Раев, 6 б клас

Димитър Ралев, 5 а клас

7 а клас слушат "Опълченците на Шипка"
Екип на вестника
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Обучение на петокласници
по програма "Киберскаути"

В периода 25-26 февруари 2020 г. се състоя обучение по програма
„Киберскаут“ към Националния център по безопасен интернет. То се
проведе от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“. В
него взеха участие 26 деца от ОУ „Алеко Константинов“, СУ „Цар Симеон Велики“ и СУ „Любен Каравелов“.
Обучителната програма за деца използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове
в Интернет пространството и съответните начини за справяне с тях. За
тази цел, ученици от 5 клас преминаха двудневно обучение за онлайн
безопасност и в ролята си на киберскаути ще предадат натрупаните знания на своите връстници. Паралелно се проведе и обучение за преподаватели, които да подпомогнат децата в по-нататъшните им дейности,
свързани с националното състезание между обучените киберскаути в
цялата страна. Мисията на програмата е да създаде общност от деца и
младежи киберскаути, които да демонстрират отговорно и безопасно
поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници.
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Весела Розенс – ОП "Младежки център Пловдив"

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

"Благотворителността
започва от вкъщи"
Да поговорим за каузите за доброто бе темата за учениците от пети клас през изминалата
седмица. Какво е това да даряваш, има ли каузи,
на които е нужно и важно да се посвещава човек? Има ли сред нас различни хора и какво е
отношението ни към тях? Можем ли да се учим
да бъдем човечни, да се уважаваме, да ценим
себе си и другите, да се грижим за природата
около нас и защо това е важно? Това са част от
въпросите, които бяха поставени в часовете по
английски език. Учениците, успоредно с усвояване на умения за изразяване, граматически и
стилистични категории, участваха активно в дискусии, проекти и споделяния, неусетно формирайки умението да бъдем хора. Можете да се
запознаете с някои от техните работи.

Charity begins at home
I have never been in a charity program before. I
would love to help people and animals in need.
Actually my mother has been in one project.
She has a team where they discussed this project
and got a lot of people to come. They were all people with social disabilities. What they all had to do is

6

to have fun. They build sculptures from clay which
were put in an exhibition for people to see that
even if they have disabilities it doesn`t mean they
have to be treated differently from others.
My opinion is that everybody should be treated
equally.
Iva Petrova, 5th grade

Йорданка Мандраджиева – учител АЕ

Русская Масленица
Масленица е източнославянски празник, с
който руснаци, украинци и беларуси честват
края на зимата и началото на пролетта. Другото наименование на празника е „Сырная неделя“. Масленица е слънце-фестивал, последната седмица преди началото на Великия пост.
Това е най-веселият и наситен народен празник.
Неотменна част от празника е пързалянето с
шейни, теглени от коне, на които се слага найдобрата сбруя. В пързалянето задължително
участват всички юноши, на които им предстои
да се задомят. Наред с конските шейни е разпространено пързалянето с шейни по ледени
пързалки. Сред обичаите на селската младеж е
разпространено прескачането на огън и превземането на снежна крепост.
В продължение на много векове празникът е
запазил характера си на народно веселие. Празникът се посреща с хвалебствени песни. Символ
на този ден е сламено чучело, облечено в женски дрехи, заедно с което всички се веселят, а
после го запалват.

Едно от основните ястия и символ на Масленица са блини – вид руски палачинки. Пекат се
през цялата седмица. Кръглият изпечен блин
прилича на лятното слънце, което внася в дома
топлина, уют и здраве. Всяка стопанка има своя
специална рецепта, която се предава от поколение на поколение по женска линия, като се
приготвят основно от пшеница, елда, царевично брашно. Ядат се със сметана, яйца, хайвер и
мед.
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Неделя е заключителният ден за отбелязване
на Масленица и ден за прошка. Иска се прошка
от роднини и познати, а след това се пеят песни,
танцува се и се изпраща Масленица. На огромен
огън се изгаря сламеното чучело, олицетворяващо отиващата си зима. Когато зимата изгори, започва прескачането на огъня. С тези състезания
по ловкост завършва празникът.
С учениците от 7-ми клас в часа по руски език
бе пресъздадена част от атмосферата на празника. Децата изработиха презентации, в които
включиха информация за произхода на празника, начина на празнуване и ястията, които се приготвят през цялата седмица. Заедно със своите
родители те приготвиха вкусни питки, палачинки
и други сладки за часа по руски език. С руско чаепитие посрещнахме празника Масленица!

Надежда Друмева – учител по руски език
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Клуб ,,Аз обичам България.
Аз обичам Пловдив”

Учениците от 3 а клас участват в клуб ,,Аз
обичам България.Аз обичам Пловдив” за втора
година. Сбирките на клуба се провеждат в четвъртък.
Третокласниците се запознаха с някои природни забележителности и исторически паметници. Всеки природен феномен и исторически
монумент са достойни и могат да послужат като
визитка за богатството на българската култура и
история и за красотата на българската природа.
Оцветиха детски карти със забележителностите
на България, столицата ни - град София и родния
ни град Пловдив. През февруари се проведе първата представителна изява на клуба.Участниците
в клуба изготвиха проекти и презентации за: красиви водопади - Райското пръскало и Крушун-

ските водопади; пещери - Магурата и Ягодинска
пещера; тракийски гробници и светилища - Казанлъшка гробница , Свещари; тракийски златни съкровища - Панагюрско, Рогозенско и Вълчитрънско; старите български столици -Плиска
и Преслав; средновековен барелеф - Мадарски
конник; забележителностите на град София.Учениците представиха своите проекти за природни
забележителности и исторически паметници на
България пред участниците в клуба ,,Полезните
растения“, с ръководител Тодорка Тахчиева във
филиала.
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Елиана Щерева – Ръководител на клуба

Представителна изява
на клуб „Математичко“
Всички ученици от 1б клас участват в клуб
„Математичко“. За своята представителна изява
те подготвиха тържество посветено на цифрите.
Научиха забавни стихчета и подготвиха песни,
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свързани с математиката. Решаваха логически
задачи и показаха, че математиката е лесна и интересна. Гости на изявата бяха учениците от 1в
клас, както и родителите на математичковците.

Ръководител на клуб „Математичко“: Нина Търева

Витраж и декоративна композиция,
натюрморт с кръгъл и конусовиден предмет –
творчество на учениците от 5–6 клас

6 в клас
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача:

Баба Марта направила 126 мартенички, както за синовете си
Януари и Февруари, така и за своите приятели. Разпределила мартеничките в три кутии. После решила да направи промени и прехвърлила 8 мартеници от първата във втората кутия. След това извадила от втората и поставила в третата кутия мартеници, чийто
брой бил равен на най-малкото двуцифрено число с произведение
от цифрите 6. Накрая направила последната промяна – от третата
преместила в първата кутия толкова мартеници, колкото в първата
в този момент. Доволна от работата си, тя с учудване установила, че
е напълнила кутиите с един и същ брой мартеници.
По колко мартеници е имало първоначално в кутиите?
Ели Петкова – начален учител
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА

Елeна Пенишева – библиотекар

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата:
Отговори:
Кутия 1: 29		
Кутия 2: 50			
Кутия 3: 47
Елeна Петкова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Национален конкурс

„Възкресение Христово“ - 2020
Националният конкурс „Възкресение Христово“ - 2020 е посветен на православния
християнски празник „Възкресение Христово Пасха“ и се провежда с благословението
на Негово светейшество българския патрирах Неофит и Св. Синод на БПЦ-БП.
Организиран е под ръководството на Ловчанския митрополит Гавриил и Културно-просветния
отдел при Св. Синод на БПЦ-БП в следните категории:
•

-

Изобразително изкуство;     • Литература (поезия и проза);     • Фотография.

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини
и ученици от I до XII клас.
Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник
Възкресение Христово - Пасха.
Краен срок за изпращане на конкурсните творби: 28.03.2020 г. (събота) важи датата на пощенското клеймо.
Адрес за изпращане на конкурсните творби:
Пенка Христова, Св. Синод на БПЦ-БП, Културно-просветен отдел,
за Националния конкурс „Възкресение Христово“, ул. „Оборище“ № 4, п.к. 1000,
гр. София, България e-mail: skpotdel@bg-patriarshia.bg (само за литературните творби)
Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
В десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:
Заглавие на творбата; - Трите имена на автора; - Възраст, група/клас;
Град/село, област, училище /ОДК/ ено-рийско училище/клуб;
Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;
Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.
В конкурсния Статут се съдържат всички условия и насоки,
които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат
тяхната подготовка в избраните от тях категории.
Имената на наградените участници с протокола на журито от съответния раздел ще бъдат
качени на 15.04.2020 г. (Велика сряда) на Официалния сайт на Св. Синод на БПЦ,
Раздел „Новини“: http:// bg-patriarshia.bg/news.php

Награждаването на участниците в Националния конкурс „Възкресение Христово“ ще бъде
на 17.05.2020 г. (5 Неделя след Пасха на Самарянката) в столичния храм „Св. св. Кирил и
Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до „Женския пазар“ и „Лъвов мост“) след
приключването на Св. Литургия. След награждаването се предвижда откриване на изложба с
наградените творби в храм „Св. св. Кирил и Методий“.
Статутът на Конкурса предвижда след изтичане на изложбата на Конкурса, творби от Раздели
„Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителна разпродажба със
социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.
Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници
във Великденския конкурс на светата ни Църква!
Бел. ред.: Конкурсният Статут на Национален конкурс „Възкресение Христово“ - 2020 може да
бъде видян на сайта на Синдиката на българските учители:
http:// www.sbubg.info
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Ш А Х М АТ

Турнир по шахмат
“ЕВЕРЕСТ” - 2020
На 22.02.2020 в Пловдив се проведе 40-и турнир по шахмат
“ЕВЕРЕСТ” - 2020. Участваха деца от цялата страна във възрастова
група предучилищна възраст – 3 клас. При момичетата в категория 1 клас бе наградена със сребърен медал Ивайла Желева от
1 а клас. Ръководител на клуба по шахмат – Димитър Илчев.

Димитър Илчев – ръководител на клуба

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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