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Богдана Стамболова

Земя хубава, обагрена с цветове –
синьо небе с облаче като кадифе,
земя златна с ниви големи 
и планини зелени, зелени…

Българи славни за теб
са се борили, родино мила.
И днес ний ги почитаме 
за славните им дела. 

Мила родино, тъй прелестна, красива, 
ти си мила и добра,
 майчино крило и закрила 
 за нашите български деца!

Тази хубава родина, 
тази хубава земя.
За теб от тук до края, 
ще обиколим света!

                        Цветомира Бакалова – 5а клас

Мила Родино

Кръстю Парапанов, 5 б клас Мария Димитрова, 5 б клас
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Моята България /Есе/
Родината е място, където всеки един от нас е 

роден. България – това е моят дом, моето семей-
ство и моите приятели. Човек не може да избира 
своите родители, а също и родината си. Нарича-
ме я своя, обичаме я и се гордеем, че сме част 
от нея.

Моята България! Тя е малка, но за мен все 
още необятна и неоткрита. Да видиш величест-
вените Родопи, скрили в недрата си вековните 
тайни на българите, да се изправиш пред Рила и 
Пирин в опита си да покориш техните първенци, 
да утолиш жаждата си с бистра планинска вода, 
донесена от бързеите на Места и Струма, да те 
погълне загадъчната тъмнина на Дяволското 
гърло или Ягодинската пещера – колко е красива 
и величествена моята страна! Само като си по-
мисля, че хиляди знайни и незнайни българи са 
отдали живота си, за да живеем 
свободно и щастливо и сърцето 
ми се разтупква силно. 

Още от малко дете слушам 
истории за смели и доблестни 
хора, за техните дела. Научих и 
помня добре имената им. Изми-
нали са 1330 години от създава-
нето на държавата ни. Тринаде-
сет столетия, през които всеки 
пълководец или държавник е 
влагал усилия, за да просперира 
нашият народ. Защо тогава хора-
та около мен говорят с носталгия 
за миналото? Защо крачките на-
пред ни водят назад? Защо чес-
то чуваме думи като безпътица, 
разруха, кръстопът? 

През детските си години всеки от нас живее 
с песните и стиховете за славното минало и при-
родните красоти на страната ни, с приказките, 
пословиците и поговорките, възхваляващи чест-
ността, скромността и трудолюбието, с разкази-
те на своите близки за спокойния живот и труд, 
кипящи някога.

Докато растем, нашите очи жадно се отварят 
да видят, да срещнат доброто и красивото, поч-
теното и възпитаното. Откриваме ги, но вижда-
ме и другото, скрито  встрани от нас.  

Пътуваме и преоткриваме природната кра-
сота на нашата страна, но същевременно прес-
качаме купища отпадъци. Държим се за ръждя-

сали парапети и се изкачваме по полуразрушени 
стъпала. Полагаме венци и цветя пред паметни-
ците на великите исторически личности, чиито 
имена са надраскани  вандалски със спрей. 

Откакто съм роден, моята страна е постоян-
но в позиция на слаб ученик, чакащ поредната 
поправителна сесия. Често чувам за нови проек-
ти, мероприятия, открити идеи за усъвършенст-
ване. Защо обаче всичко потъва в забрава? Защо 
учени, специалисти от различни области, млади 
дарования намират шанс за реализиране един-
ствено в чуждите държави? Все повече млади 
хора се образоват в чужди университети и мал-
цина се връщат в родината.

Страната ни страда, защото обеднява откъм 
хора. В стремежа си да намерят по-добра въз-
можност за живот, децата на  България забравят 

за нея, някои дори се срамуват да се нарекат 
българи…

Растейки, ние постепенно ще поемем гри-
жата за своята държава. От нас зависят нейните 
бъдещи успехи. Трябва да умеем да опазим кра-
сотите й така, че идващите след нас поколения 
да се удивляват на природата и създаденото от 
нас, гордо заявявайки, че това е нашата Бълга-
рия. България, която не бихме напуснали или за-
менили, а само да доусъвършенстваме.

Моята България – само тя би могла да ми 
даде повод за такива размисли.

      
Велизар Динкин – 5а клас
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             Антония Стоянова – класен ръководител на 1 б клас

За празника на мама!
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Представям ви прецизната работа на учени-
ците от 6 клас на ОУ "Алеко Константинов"  по 
зададен математически проект "Декартова ко-
ординатна система". По-голямата част от уче-
ниците  се справиха с поставената задача, като 
представиха и интересни цветови решения на 
рисунката.

Проект "Декартова координатна 
система" в 6 клас

Евгения Илиева – учител по математика и физика 

"Има много изкуства, които украсяват ума на човека. Нито едно от тях не го  
украсява и разхубавява така, както изкуствата, които се наричат математически." 

                                                                                                                            Х. Билингзли

Марая Бонева - 6 а класМарина Моуабби - 6 а клас

Ванко Димитров - 6 а

Елена Пищалова - 6 а клас

Октавиан Якимов - 6 а клас

Атанас Панев - 6 а клас

Велизар Къналян - 6 а

Анастасия Тагрева - 6 а Михаела Терзиева - 6 а

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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В часовете по свободни занимания – 
ЦДО 5 клас

Елинор Ячева, 1 б клас
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Габриела Митрева – учител ЦДО, 5 клас
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Проекти по Човек и общество – 4 б клас

Проекти по Човекът и природата – 4 а клас

Посещение на 4 г в библиотеката
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Не е преувеличено да се каже, че руснаците 
умеят да се веселят и посрещат всеки празник 
с размах. Нова година в Русия е най-любимият 
празник, единственият, който обичат и с нетър-
пение очакват както възрастни, така и деца. По-
ради това, той се отбелязва с всенародно весе-
лие, на което е способна само руската душа.

В Русия се празнува както Нова година, така 
и Стара Нова година, съответно на 1 януари и 
14 януари. Традицията два пъти да се празнува 
настъпването на Новата година се радва на ши-
роко одобрение сред хората. Тези два празника 
за много хора са едни от основните тържества 
и традицията на празнуването им е неразделна 
част от живота на всеки гражданин. Вече повече 
от 300 години руският народ празнува този три-
умф. Никой не може да си представи тези съби-
тия без неговите символи: Дед Мороз и Снегу-
рочка – тази двойка се очаква в навечерието на 
празниците. В навечерието на тези два празника 

хората завършват цялата си незавършена рабо-
та, разпределят дълговете, почистват къщата и 
приготвят празнични трапези, чието меню за-
дължително включва салатите  „Оливье“ и „Рыба 
под шубой“, консумира се много риба, вкусни 
пироги и десерти. Нито един празник не минава 
без шампанско. Вечерите минават в посрещане 
на гости, гледане на стари руски филми и всена-
родно веселие.

 Учениците от 6 и 7 клас на нашето учили-
ще изготвиха и представиха в часовете по руски 
език проекти, презентации и табла по случай 
празника. По-сръчните деца изработиха книжки 
с гатанки, поговорки и стихове за Новата годи-
на. Най-активни бяха  учениците от 7а клас, кои-
то изненадаха с приготвянето на руски десерти, 
обичани от малки и големи. За пореден път де-
цата показаха заинтересованост, постоянство, 
уважение и любов към руския език, руската кул-
тура и руския народ!                            

Русские зимние праздники: 
Новый год в России
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    Надежда Друмева – учител по БЕЛ

"Шевици" - 3 а клас

Рая Бояджиева, 3 а клас

Владимир Малаков, 3 а клас
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Кристиян Георгиев,  3 а клас София Минкова, 3 а клас

Дари Попова, 3 а клас

Георги Христов, 3 а клас Кристиян Георгиев, 3 а клас

Владимир Малаков, 3 а клас
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Сирма Войвода.

Още преди да навърши 20 години Сирма съ-
бира малка дружина и се отдава на хайдутство. 
Прочува се с ликвидирането на един от най-
опасните местни потисници - Амза бей. Най-ин-
тересното е, че  никой от хайдутите не е разбрал, 
че войводата им не е мъж.

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Смелостта на жените
и Освобождението на България

Турското нашествие и установяването на османска власт в българските земи представляват най-
тежките години в историята на нашия народ.  Наложени са му редица забрани, непосилни данъци 
и  приемане на чужда вяра.

Дните на българите били толкова страшни, че и жените са принудени да вдигнат ръка, за да за-
щитят семействата и родината си.

Стефани Назлъмова, 3 а клас

София Русева, 3 а класСофия Минкова, 3 а клас  

   Елена Пенишева – заместващ учител
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Героичната българ-
ка Тодора Вълчо Ме-
разчиева се включва 
в борбата за свобода-
та на родината, като 
става таен куриер на 
Централния револю-
ционен комитет. Пред-
решена като кадъна 
или румънска селянка, 
преминавала през Ду-
нав в България, за да 
пренася оръжие, вест-
ници и писма. Всичко 

това тя крие в малки самарчета, поставени на 
кръста под роклята или в извънредно дългите си 
коси, откъдето идва и името ѝ „Тодора – дългата 
коса”.

Тонка Обретенова – велика българка, пос-
ветила живота си на родината. Оказва огромна 
финансова, морална и организационна подкре-
па на Русенския частен революционен комитет. 
Домът й става убежище за Левски и съмишле-
ниците му. В борбата за свободна България се 
включват и децата й (пет сина и две дъщери).

Христина Хранова пре-
нася писма преоблечена 
като мъж на I-вий Софийски, 
на IV-ти Панагюрски и на 
VIII-мий Ловченски комитет 
по заповед и указания на 
Васил Левски. Взема учас-
тие в Априлското въстание, 
в Руско-турската освободи-
телна война, в Сръбско-бъл-
гарската и Балканската войни. Христина се бие 
редом с мъжете и по чудо оцелява.

Райкя Попгеоргиева Фу-
текова-Дипчева 

 Животът на младата 
учителка  се променя след 
срещата ѝ с революционера  
Г. Бенковски. Той й възлага 
да ушие знамето на Панагюр-
ския революционен окръг. 
В деня на освещаването му 
Райна го развява сред насъб-
ралите се хора пеещи песни.

Мария Иванова Су-
тич – тя остава в истори-
ята като първата жена 
присъединила се към 
Хвърковатата чета на Ге-
орги Бенковски.

Ирина и Димитра са 
дъщерите на Бачо Киро, 
които участват в Април-
ското въстание.

Ирина се отличава с точната си стрелба. Тя 
носела в торбата си патрони направени лично 
от нея, с които убива и ранява 111 башибозуци 
турски аскери. Димитра действа със сабята като 
истински Крали Марко. След разпръскването на 
четата ги подгонват турските потери, но тя се до-
бира до главатаря и го поваля със сабята си. 

Стояна Иванова Драгневска била с едра фи-
гура, широки плещи и гърлест глас. Яздела уве-
рено и стреляла толкова точно, че започват да я 
наричат „нишанджийката”. След избухването на 
Априлското въстание се проявява като истинска 
героиня. Остава на позициите при местността 
Маринска и поддържа огъня срещу вражески-
те редици, докато хората от селото успеят да се 
спасят.

Габриела Митрева – учител ЦДО 5 клас
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Един камион кара към селото и среща 3 коли. 
Колко превозни средства пътуват към селото?

Колко лъжици трябва да се поставят на ма-
сата, на която седят майка, баща и всичките им 
деца: 3 момчета, които имат по една сестра, така, 
че за всеки да има лъжица?

     Задача 1: 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Иванка Динева – начален учител

     Задача 2: 

     Задача 3: 
Кое е липсващото число?

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Ways тo improve your English
You study English at school. You actively participate in class and you do your homework regularly. But 

there are other ways you can also improve your language skills. It’s not only speaking that matters. You 
have to improve your writing, listening and reading skills, too. 

Listen to music or to the radio
When listening to a song, you hear new words and expressions. You 

memorize whole phrases or parts of your favourite songs. Listening may 
also help improve your pronunciation.

Read books, magazines or blogs
When reading, find new and interesting 

words and expressions, check them up in 
a dictionary and write them down. Online 

dictionaries can be very useful because they provide an audio recording. Try 
to learn phrases, not just single words. Be careful with formal and informal 
expressions.
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Един камион

6 лъжици

Отговори  на  задачите:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Елeна Петкова – начален учител

     Задача 1: 

     Задача 2: 
     Задача 3: 

Watch TV

This is a very pleasant activity because it’s amusing and fun. You can 
watch your favourite cartoon or other programme you like. You can listen 
and watch at the same time, thus trying to guess the meaning of the new 
words and later check them up in a dictionary.

Play computer games

Playing computer games is 
another fun activity for children.

All instructions for the game are in English. If you want to 
play, you have to remember the words and phrases, especially if 
you want to win and get to the next level in the game. There are 
lots of educational language games for children online. They are 
very suitable for practice.

Speak

Speaking is not always easy or possible because 
you don’t know many people who can speak English 
fluently. Try to speak English whenever you have the 
opportunity.You can talk to foreigners you know.You can 
also practise speaking English when you travel with your 
parents abroad. You can speak at the shop, at the hotel, 
at the airport, everywhere you need to communicate 
with other people in different situations. Practice is very 
important.

Ангелина Велева – учител по английски език
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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

Честитим 
рождените дни на всички,
родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и успехи! 

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

4 в клас


