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Училищен живот

Отг. Здравка Петрова
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Отг. Мирко Попов
Зорка Христова

Природата от А до Я
Отг. Мария Райковска

Езикова страница
 Отг. Стефка Костадинова 

Забавна математика  
Отг. Евгения Илиева

Детско творчество
Отг. Елена Георгиева

Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. Християна Червенкова
Шахмат      Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно 
настоятелство             Отг. Елена 
      Пенишева и  Здравка Петрова
Забавна страница

Богдана Стамболова

България
България е моята родина.
Тук живея, уча и се смея,
на картата мъничка е тя,
но за мен е най-красива на света.
   Обичам я през всичките сезони:
   пролет – с разцъфнали дървета и цветя,
   лято – с морето ѝ прекрасно и мирис на жита,
   есен – с красиви цветове,
   зима – с бели снегове. 

Затова обичам я с цялата си душа 
моята малка  слънчева страна.
Тя майка на всички ни е 
и най-ценна на света.         
                                       Хриси  Хатзигеоргиу, 4 г клас

Честит национален
празник 3 март!

Виктория Рангелова, 5 а клас

Трети март
Аз съм българче щастливо,
умно, весело игриво!
Утре рано ще посрещна
празника ни светъл!

Ще отдам аз почит 
на борците най-мили,
България спасили, 
в трудните години.

Подписали договора за мира,
с който аз свободно 
в моята държава 
да живея и да пея!

Тея Моника Таверние
5 а клас
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143 години Свободна България!

Родино мила,
в теб съм се родила.
Родино красива,
за теб живота си ще дам.
Родино небесна,
на теб ще подаря 
моите цветя. 
        

Водим войната –
и с гордост в сърцата
смели войници 
живота си дали. 
Свободата е наша!
Нека се поклоним 
и от сърце  да благодарим!

Родина

Белослава Далчева – 5а клас

Има дати в българската история, които ни 
правят горди, че сме българи. Дати, свързани с 
героизма, със саможертвата, с победата, със сво-
бодата! Преди 143 години ние получихме пра-
вото на свобода, получихме правото да имаме 
собствена държава и свои символи.

По случай Националния празник на Бълга-
рия, в часовете по Български език и литература 
в 5а и 5б клас учениците и техните учители – Ве-
личка Янкова и Надежда Друмева, отбелязаха 

най-великата дата в нашата история – 3 март! 
Петокласниците рецитираха стихотворения на 
Христо Ботев и Иван Вазов, представиха свои съ-
чинения  на тема „Защо обичам България?” и ри-
сунки, както и стихотворения, написани от сами-
те тях. Децата се включиха активно в часовете, а 
за завършек изпяха популярната българска мар-
шова песен „Тих бял Дунав” в чест на Ботевата 
чета и драматичното ѝ преминаване през река 
Дунав с парахода „Радецки”.

Калина Ганчева, 4 б клас

Мери Велева, 5 а клас
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             Антония Стоянова – класен ръководител на 1 б клас

Виктория Годева, 1 б клас Христея Вардева, 1 б клас

"България" - 1 б клас

Калоян Георгиев, 1 б клас

Стефан Мангелов, 1 б класСтилиян Колев, 1 б клас
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Работни листове за трeти март на ЦДО - 2 а, в клас

4 г клас
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Застанал съм пред картата на България и по-
гледът ми проследява границите на моето оте-
чество – най-хубавото кътче на света. Това е мо-
ята България! Това е моята родна земя, мястото, 
където са близките ми, приятелите ми и всичко, 
което ценя и обичам.

Моята родина има древна история. Народът 
е преминал през много изпитания и трудности, 
но е успял да съхрани българския дух, своето 
самосъзнание, култура и език. Обичам свое-
то отечество, прекланям се пред желанието на 
българите да вървят напред, да се развиват и да 
заемат своето достойно място в Европа и света. 
България има прекрасна природа – море, високи 

планини, плодородни полета, пълноводни реки. 
Българите са гостоприемни, посрещаме чуждите 
граждани в нашите курорти, гощаваме ги с вкус-
на българска храна, запознаваме ги с историче-
ските паметници – символи на нашата история и 
им предоставяме възможност да обиколят при-
родните забележителности. 

Моята родина е известна със своята култура, 
фолклор, поети, писатели, художници, музикан-
ти, велики спортисти и учени в различни обла-
сти. Аз обичам своята родина, искам да уча и да 
се развивам в България.

Теодор Стоянов – 5 б клас

Защо обичам България?

България е невероятна страна, която аз много обичам. За мен тя е ценна и мила. Тук съм роде-
на, тук са моите родители, приятели, съученици. Харесвам българската история, обичаи, традиции, 
харесвам българския език, който е един от най-мелодичните и гъвкави езици в света.

На нашата земя се усеща героизмът на хората, защитавали родината ни. Всеки ден в училище 
научавам нещо ново за отечеството ни. Щастлива съм, че именно българите са дали славянската 
писменост, свещени книги, литература. Обичам българските традиции, защото са много интересни. 
Българският фолклор несъмнено е най-красивият, най-разнообразният и най-добре съхраненият, 
въпреки изпитанията, през които е преминал.
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Любовта ми към България никога няма да изчезне. Това е едно малко кътче на земята с непов-
торима красота: долини, низини, реки, високи планини с величествени върхове и прекрасно море, 
разнообразен климат и прекрасни зимни и летни курорти – всичко, за което много други държави 
могат само да мечтаят. Рила, Пирин, Родопите, Стара планина – най красивите места в България, 
които впечатляват със своята прохлада и величественост, а имената на Васил Левски, Христо Ботев, 
Георги Раковски никога няма да бъдат забравени. Имената на славните български революционери 
и войводи винаги ще нося в сърцето си. 

Краси Кремести – 5 б клас

България – едно малко красиво кътче на зе-
мята. Благодарение на нейното местоположе-
ние, тя има всички природни богатства. Чети-
рите сезона дават възможност на страната ни 
да предлага незабравими почивки и ваканции, 
запомнящи се гледки и приятни емоции за цял 
живот.

Обичам България, защото тук съм се родил, 
тук живея, тук са моите родители и приятели. 
Обичам я заради високите и красиви планини, 
заради пълноводните и свежи реки с ледено сту-
дените и бистри води, заради чистия балкански 
въздух и малките огледални езера, заради море-
то, където всяко лято пътуваме на почивка. Хи-

ляди туристи посещават всяка година курортите 
ни, опитват от най-вкусните български ястия, с 
които сме известни в много европейски страни. 

Всеки от нас има лични причини да обича 
България. За мен държавата ни е с най-богата 
история, древна култура, красива природа, тра-
диции и обичаи, а народът ни е един от най-гос-
топриемните и доброжелателните. Воля, силен 
дух, трудолюбие и упоритост са нашите отличи-
телни черти. „Българин да се наричам, първа ра-
дост е за мене!”

Кръстьо Парапанов – 5 б клас

/още есета – в следващия брой/

Пламена Сакутска, 4 б клас
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Мери Велева 5 а клас

Мери Велева 5 а клас

3 а клас
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Събития  през 2020-2021 учебна година
Европейски ден на спорта
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Турнир по класове
В края на месец октомври се проведе турнир по класове от спортния календар на училището за 

учебната 2020/2021 г. Учениците се включиха в следните състезания:
4 клас – народна топка
5 клас – народна топка и футбол
6 клас – баскетбол и хандбал
7 клас – баскетбол и хандбал
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Людмила Калофоридова –  учител по физическо  възпитание и спорт
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3 „а” клас – Технологии  
Тема „Конструкции и модели”

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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3 „г” – Проекти по Човек и общество 
и Човекът и природата
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4 клас – Състезание  
„Аз обичам България”

На 22. 01. 2021 г. четвъртокласниците прове-
доха състезание по краснопис на тема: ,,Аз оби-
чам България". Те написаха старателно стихотво-
рения или кратки авторски текстове за родината. 
Украсиха написаното с рисунки. Всеки клас излъ-
чи най - добрите си краснописци и оформи табло 
- ,,Аз пиша красиво".

Е. Щерева, А. Терзиева, С. Николаева, П. Шопова – класни ръководители 4 клас
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4 „а” и „в” клас – Технологии 
Тема „Мартеници”

4 в клас
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4 г клас

Валери Димитрова, Николета Антонова, 4 а клас
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

През учебната 2020/2021 година отново стартираха клубове за извънкласни дейности във 
връзка с приобщаващото образование на учениците.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически 
форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове 
и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуин-
ституционални изяви на учениците, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, 
институции, публични и стопански организации и други.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключови компетентности, възпи-
тание в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, на-
сърчаване на иновации и креативно мислене на учениците.

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:
1. Клуб „Математичко“  с ръководител Нина Търева
2. Клуб „Природна въртележка“ с ръководител Гергана Стоицова
3. Клуб „Малки мажоретки“ с ръководител Людмила Калофоридова
4. Вокална група „Междучасие“ с ръководител Нина Димитрова
5. Клуб „Математика“ с ръководител Десислава Радионова
6. Клуб „Да успеем заедно по БЕЛ“ – ръководител Надежда Друмева
7. Клуб „Успяваме заедно“ –  ръководител Надежда Друмева
8. Клуб „Математиката – лесна и интересна – ръководител Евгения Илиева

Клуб „Математичко” с ръководител госпожа Николина Търева
Да се разширят знанията, уменията и компетентностите на учениците в математиката; да се сти-

мулира творческото и логическото мислене на учениците; да се подпомогне мотивацията за участие 
в математически състезания; Придобиване на знания, умения и компетентности за решаване на не-
традиционни по форма и съдържание задачи. Развитие на творческите способности на учениците.

Клуб „Природна въртележка“ с ръководител г-жа Гергана Стоицова
Формиране на знания за природата, растенията и животните. Формиране на екологична култура 

и поведение у учениците. Възпитаване на отговорност към околната среда. Извършва наблюдения 
на обекти от живата и неживата природа. Участва в дейности за опазване на околната среда.

Клуб „Малки мажоретки“ към училището е създаден през 2018 година от госпожа Лю-
дмила Калофоридова.  Целта на клуба е да развива уменията на децата в областта на музиката и 
танца, да повишава тяхната мотивация за участие в живота на училището, да създава условия за 
равноправно участие на деца от различни общности. В резултат на провежданата в клуб „Мажо-
ретки“ работа, децата обогатяват своите музикални впечатления и двигателни умения; усвояват 
умения и навици, свързани с изкуството на танца и парадния марш; изграждат умения да съгласуват 
своите движения с музиката. Всички участници се включват в репетициите с голямо желание, които 
се провеждат под музикален съпровод, с цел ритмично изпълнение на танцувалните движения и 
положителни емоции. С разучените танци клубът ще се включва в различни мероприятия и празни-
ци в училище и град Пловдив.

Вокална група „Междучасие“ с ръководител г-жа Нина Димитрова
Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с музикалното изкуство. Чрез пеене 

и инструментални изпълнения да се задълбочат познанията им в областта на музиката. Да се пови-
шава тяхната мотивация за участие в живота на училището. Да се развият и реализират музикалните 
и артистични заложби на децата чрез активното им участие и съпреживяване в творческия процес. 
Развитие и опазване на детския глас, постигане изразителност и култура на пеене. Формиране и 
развитие на музикално-изпълнителски умения. Познаване и осъзнаване на ценността на български-
те национални традиции и култура.
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Клуб „Математика“ с ръководител госпожа Десислава Радионова
Покриване на общообразователния минимум, заложен в ДОИ за задължителна подготовка и 

надграждане на математическите знания и умения на учениците – те се реализират чрез задачи с 
тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които под-
помагат осмислянето на понятията и алгоритмите. В предвиденото учебно време групата разглежда 
и анализира алгоритми, схеми и модели на решения. Допълва работата в часовете от задължител-
ната подготовка. Усвояване на умения за самостоятелна работа – реализирането е свързано с раз-
виване уменията за четене, разбиране и обработка на текстова информация. Знанията се получават 
главно въз основа на сетивни опори, а същевременно постепенно се преминава и към усвояването 
на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. Засилва се прилагането на 
метода на обобщение – изведени конкретни знания придобиват теоретичен характер чрез обобща-
ването им с използване на непълната индукция. 

          Клуб „Да успеем заедно по БЕЛ“с р-л Надежда Друмева
Овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуни-

кативните компетентности на обучаваните; формиране на траен интерес и любов към родния език; 
задълбочена подготовка за доброто представяне на учениците при явяване на НВО в 7 клас.

Учениците разбират зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използват в съ-
ответствие с нея; учениците търсят, извличат, подбират и използват информация от различни видове 
текст; учениците задават въпроси и дават отговори на поставени въпроси, като изразяват твърдения и 
се аргументират; учениците познават видовете текст; учениците владеят езикови средства, свързани 
с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, като ги използват умело в речевата 
практика; учениците разбират смисъла на познат или непознат текст при четене;учениците спазват 
правила на книжовния изговор; учениците участват в диалог, умеят да оспорват мнение, различно от 
своето, проявявайки толерантност и учтивост в общуването; учениците планират, структурират и офор-
мят графично текста, който създават, като спазват изучените книжовни езикови правила.         

      Клуб „Успяваме заедно“ с ръководител Надежда Друмева
Овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуни-

кативните компетентности на обучаваните; формиране на траен интерес и любов към родния език.
Учениците разбират зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използват в 

съответствие с нея; учениците търсят, извличат, подбират и използват информация от различни ви-
дове текст; учениците задават въпроси и дават отговори на поставени въпроси, като изразяват твър-
дения и се аргументират;учениците познават видовете текст;учениците владеят езикови средства, 
свързани с фонетични, морфологични, синтактични и лексикални явления, като ги използват умело 
в речевата практика;учениците разбират смисъла на познат или непознат текст при четене; учени-
ците спазват правила на книжовния изговор;учениците участват в диалог, умеят да оспорват мне-
ние, различно от своето, проявявайки толерантност и учтивост в общуването;учениците планират, 
структурират и оформят графично текста, който създават, като спазват изучените книжовни езикови 
правила.

         Клуб „Математиката - лесна и интересна с р-л Евгения Илиева
Засилване на интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната и стра-

на; стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност; развиване на 
математическото мислене и прилагането му в различни ситуации; да осигури математически опит, 
който позволява усвояването на знания.Формиране на траен интерес към математиката; по-добри 
резултати в училище и след това на НВО; осъзнаване на мястото и значението на математиката в 
света около нас; формиране на умения като наблюдателност,съобразителност,находчивост, концен-
трация, работа в екип.
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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! 
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