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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Мила Родино
Родино любима, родино мила!
Щом погледна през прозореца,
аз виждам красота –
птички и цветя!
Войни големи водени са тук
на твоята земя.
Войници смели с добри сърца,
кръв проливали за твоята свобода!
Трябва да сме благодарни,
че имаме свободна страна,
че имаме български имена,
че имаме българска душа!
Адриана Гешева – 5а клас

уч. от ЦДО 5 клас
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Турнир „Математика без граници”
В края на месец февруари в нашето училище
се проведе математическият турнир "Математика без граници", зимен кръг. Поздравления за
медалистите от 1 клас.

Ели Петкова – кл. ръководител на 1 в клас

Къщите и техните особености
Учебното съдържание по изобразително изкуство в 3 клас обхваща няколко теми, свързани
с интериора и екстериора на сградите от заобикалящата ни градска среда. Това беше повод
учениците от 3в клас се срещнат с архитект Порязов. Той им разказа за професиите архитект
и инженер и отговори на зададените от децата

въпроси. Показа им чертежи на новостроящи се
домове и производствени помещения. Учениците работиха по поставената от него задача да
направят собствен проект на жилище и на детска
стая в него. В края на занятието арх. Порязов обобщи, че децата са изпълнили задачата успешно
и са се справили отлично.

Нина Търева – старши учител
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„Празници” – Изобразително
изкуство – 4 в клас
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Стефка Николаева – кл. ръководител на 4 в клас

„Фолклорния модел на света” –
работа с петокласници
Във връзка с изучаването на фолклорния модел на света учениците от 5-те класове бяха изключително ентусиазирани и активни в часовете по литература. Основно те се запознаха с ценностите
в традиционната общност – съхраняване, опазване, продължаване на рода, на земята, на вярата,
езика и обичаите. Децата разбраха, че в основата стои семейството и в тази връзка трябваше да
направят родословно дърво на своето семейство.

Магдалена Рупкова, 5 в клас

Христина Славейкова, 5 в клас
Росица Траянова – учител по БЕЛ
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Да бъдеш петокласник
Влизането в 5-ти клас е една от важните
промени на учащите се. Да бъдеш в 5-ти клас
е едно предизвикателство, което поставя отново, за пореден път своите нови въпроси и
предизвикателства пред учители, родители
и разбира се, най-вече – пред самите петокласници. Срещата с различните учители и
техните изисквания, стил и модели на рабо-

та, първоначално внасят известно объркване за някои ученици, за други облекчение, а
трети, просто не забелязват промяната или
я преживяват по-леко. Какви са правилата в
новата класна стая и какви са задълженията
на учениците, това е темата, с която новите
петокласници работиха в часа по английски
език.

Й. Христозова- Мандраджиева – учител по английски език

„Оформяне и поднасяне на ястия.
Начини за сгъване на салфетки.”
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Още снимки - в следващия брой
Петър Николов – учител по Технологии и предприемачество
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22 март – Световен ден на водата.
Разказ в картини –ЦДО 5 клас
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Габриела Митрева – учител ЦДО, 5 клас

„Витраж и декоративна композиция” –
Рисунки на ученици от прогимназиален етап
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Александра Костадинова, 6 в клас

Анна-Лаура Новак, 6 в клас

Татяна Никова – учител по ИИ /заместващ/
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"Декартова координатна
система"- 6 „б” клас

Константин Даскалов, 6 б клас
Виктор Владиков, 6 б клас

Йоана Джамбазова, 6 б клас

Христин Аксиева, 6 б клас

Пресила Маринов, 6 б клас
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Мартин Маринов, 6 б клас

Габриела Матева, 6 б клас

Атанас Гешев, 6 б кл.

Никола Николов, 6 б Алек Йегиазарян, 6 б Момчил Родозов, 6 б

Нина Тодорава, 6 б клас
Сияна Багрянова, 6 б клас

Антоан Шишков, 6 б клас

Виктор Владиков, 6 б клас

Стелиана Нешева, 6 б клас
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Интересни факти от миналото
на гр. Пловдив
През март 1881 г. е завършена сградата на театър „Люксембург” на ъгъла на днешната улица
„Лейди Странгфорд” и улица „Цариброд”. Това е
първата у нас сграда, строена специално за тази
цел. Проектант е френският инженер Бусе.
На 01.03. 1886 г. е открита Пловдивската митница.
На 10. 03. 1888 г. градското кметство решава
да посее дървета по всички улици на града.
На 01. 03. 1890 г. в Пловдив започва да излиза първият български ежедневник „Балканска
зора”.
Март 1890 г. създава се и учителската дружба (сдружение) в Пловдив, която през слеoващите години се превръща в център на културния
живот в града. Идеята за създаването на сдружението е на Франц Сплитек, учител в Мъжката
гимназия.
На 01. 03. 1895 г. е регистрирана първата
частна банка в Пловдив – Търговска банка.
На 03. 03. 1925 г. започва възстановяването
на езерото в градината „Цар Симеон” с направата на каменни огради и пълненето му с вода от
Артезиански кладенец.
На 01. 03. 1928 г. започва павирането на ул.
„Патриарх Евтимий” в центъра на града.
На 05. 03. 1928 г. тържествено е осветена новата монументална сграда на Пловдивската Търговска гимназия от Епископ Панарет.
На 16. 03. 1928 г. за първи път е пуснато електричество и е осветена градината „Цар Симеон” и
площадът пред нея, както и сградата на Кудоглу.
На 01. 03. 1929 г. Търговско-индустриалната
камара за първи път в Пловдив урежда шофьорски курсове с 90 записани курсисти.
През март 1930 г. се създава общинска гора в
месността Лаута.
На 12. 03. 1931 г. е съборен окончателно кервансараят „Куршум хан”.

На 04. 03. 1932 г. е открит аеродрумът на пловдивския аероклуб.
На 04. 03. 1933 г. в новопостроеното Столарско училище на ул. „Гладстон” Пловдивската търговско-индустриална камара открива Промишлена изложба, с която фактически се поставя
началото на днешния Международен мострен
панаир.
На 10. 03. 1933 г. „Джендем тепе” е залесено
с над 45 000 дървета на площ от 400 дка, с което залесяването му приключва. От тези дръвчета
до днес са останали само 7. Останалите са станали жертва на бракониери и пожари.
На 03. 03. 1935 г. официално е открит първият Международен панаир в Пловдив.
На 14. 03. 1937 г. в Пловдив за първи път гласуват жените.
На 26. 03. 1949 г. е пробит тунелът от север и
от юг, като пробивът на скалите е започнат през
ноември 1948 г.

Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Матрёшка
Матрёшка это русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Обычно имеют форму яйца с
плоским донцем и состоят из двух разъёмных частей, верхней и нижней.

Появление первой русской матрёшки датируется 1898 – 1900 годами. Именно в это время
известный токарь, Василий Петрович Звездочкин, занимавшийся изготовлением деревянных
игрушек, по просьбе Сергея Малютина изготовил из дерева болванку, в которую вкладывались такие же раскрывающиеся заготовки,но
разного размера. Сюжетом для росписи самой
первой игрушки стали повседневные дела, которыми занимались русские красавицы. Состояла матрёшка из восьми деревянных кукол. Позже появлялись различные вариации матрёшек,
число кукол в которых было разным. Самыми
распространенными были куклы,состоящие из
3,8и12 элементов. Традиционными сюжетами
для изображения на матрёшках были бытовые темы. Девушки изображались в традиционных нарядах с платками на головах. В руках

они могли держать серпы для жатвы, кувшины
с молоком, корзины с ягодами и т. д. Немногим
позже на матрёшках стали изображать и другие сюжеты, например, персонажей сказок и
басен, героев рассказов известных писателей.
Традиционным материалом для изготовления
матрёшек служат породы лиственных деревьев,
поскольку они наиболее просты в обработке.
Чаще всего мастера используют липу, в качестве
красок для росписи берут цветную гуашь, тушь,
а также анилиновые краски. Защищает уже готовое изделие воск для обработки дерева либо
прозрачный лак на масляной основе. Изготовлением матрёшки традиционно занимается токарь. Именно в его задачи входит подготовка
болванок из липы. Для выточки берутся только
выдержанные и основательно просушенные образцы деревьев.

Лили Илчева – учител ЦДО 5-7 клас

13

ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Интересни факти
за Баба Марта

ване от всичко лошо, старо и ненужно останало
от миналата година.
• Сега младите хора обикновено връзват
мартеница на китката на ръката. А някога така
носели мартеници само децата, момите и младите булки.
• Белият цвят първоначално символизира
мъжкото начало, силата, светлата. По-късно
• В народните предания Баба Марта е се- под въздействието на християнската митология
стра на Голям и Малък Сечко (Януари и Февру- обозначава девствеността и непорочността —
ари) и винаги е люта, защото двамата й братя белият цвят е цветът на Христос.
всяка година изпиват виното и не я оставят
дори да го опита. От тук идва и поверието, че
Баба Марта трябва да се умилостиви, защото
настроението й оказва силно влияние върху
времето. Когато е засмяна, времето е слънчево
и топло, но ядоса ли се, задухва вятър и облаци
закриват Слънцето.
• В Пчеларово, за да бъде пълен класът на
житото, хвърлят червено платно или прежда в
самите ниви.
• Хората също вярват, че баба Марта ще
влезе само в много чиста и спретната къща. Ето
защо къщите се почистват старателно в края на
февруари. Това е символично пролетно почист-

Старите хора казват, че пред всяка къща стопаните трябва да закачат пресукани червени
конци. Като ги видела, Баба Марта се засмивала, изгрявало слънцето и всичко се стопляло.
Затова всяка година на 1 март си подаряваме
мартеници с пожелания за здраве и благополучие.

Богдана Стамболова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Божидара Рангелова, 6 в клас

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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