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Богдана Стамболова

Тази година, независимо от извънредната обстановка в стра-
ната, отново се проведе  "Ключът на музиката" – национално 
състезание по музика за учениците от IV, V , VI и VII клас. То се 
организира от Министерството на образованието и науката съ-
образно регламент, разработен от Национална комисия в три 
кръга: общински/училищен, областен и национален. Провежда 
се чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците отго-
варят на   въпроси свързани с прозвучаване на музика, решават   
теоретични и творчески задачи, съобразени с учебния материал 
по класове.

Национално състезание 
"Ключът на музиката"

Нина Димитрова – старши учител по музика

Учениците от ОУ "Алеко Кон-
стантинов" се представиха достой-
но в общинския и областния етап 
на състезанието, а за участие в на-
ционалния кръг се класираха  Ма-
рия Калибацева и Атанас Литовой-
ски от  IV”А” клас, Дамян Йондров  
от IV”Б” клас, Дарина Ковачева от 
IV “В“ клас и  ученичките от VII „А“ 
клас Демира Христова,  Мирела 
Видева и Антоанета Петрова.

Мили ученици, радваме се на 
вашите успехи! Мария Калибацева, 4 а клас Атанас Литовойски, 4 а клас

Антоанета Петрова, 7 аДамян Йондров, 4 б Демира Христова, 7 а Дарина Ковачева, 4 в
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Въображение и креативност  
в името на природата

Учениците от 4-ти ,,г'' клас на ОУ ,,Алеко Кон-
стантинов'', гр. Пловдив отбелязаха Световния 
ден на рециклирането - 18-ти март чрез модно 
ревю. Четвъртокласниците се включиха в ини-
циативата с радост и огромно желание. Те из-
работиха своите тоалети предварително, като 
претвориха найлонови, пластмасови и хартиени 
отпадъци в уникални костюми. Така с въображе-
нието и креативността, които притежават, успя-
ха да реализират идеите си. Малките манекени 
дефилираха по импровизиран моден подиум. 
Участниците се почувстваха като истински моде-
ли. Те и публиката, научиха, че трябва да бъдат 
отговорни, разумни, да събират отпадъците си 
разделно и най-важното - ДА ПАЗЯТ ПРИРОДАТА 
ЧИСТА!                                                              
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Пламена Шопова – класен ръководител

Световният ден на рециклирането 18 
март, тази година се отбелязва в Бълга-
рия за четвърти път. Темата за намаля-
ване на отпадъците и на последиците от 
замърсяването на Земята е особено ак-
туална днес, затова учениците от нашето 
училище решиха да се включат в отбе-
лязването му. Четвъртокласниците от ОУ 
„Алеко Константинов“ организираха из-
ложба-конкурс, в която представиха свои 
изделия. Чрез тях те бяха вдъхнали втори 
живот на различни отпадъчни материа-
ли, които бяха претворили в оригинални 
авторски творби.

Учениците с интерес разглеждаха ре-
ализираните идеи на своите съученици. 
Особено внимание предизвикаха: 

Небостъргачът на Виктория Кълваче-
ва, направен от кутии и фолио;

хранилката за птици на Мартин Бабаков;
куклата, облечена в прекрасна рокля 

от найлон, на Велислава Владимирова;

Изложба по повод Световният ден 
на рециклирането – 18 март
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Ясен Топузлиев, 4 б клас

кашпата-таралеж от капачки, на Елена 
Тодорова;

поставката за телефон, от дървени кле-
чици, на Димитър Ганчев.

Най-много и най-разнообразни бяха 
моливниците и вазите от шишета и кон-
сервни кутии. Имаше чудесни  оригинални 
изделия, които доказаха, че отпадъчните 
материали могат да бъдат превърнати в 
прекрасни творби.
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Ст. Костадинова – учител по английски език

Традициите  
в англоезичните страни

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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Петър Николов – учител по Технологии и предприемачество

„Оформяне и поднасяне на ястия. 
Начини за сгъване на салфетки”
/Продължение от бр. 251/
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Обучението по чужд език надхвърля чисто граматичните и лингвистични категории. Една от важ- 
ните цели на чуждоезиковото обучение е придобиването на интеркултурна компетентност, която е 
свързана с формиране на знания и умения за изучаване на културните различия, празници, ценнос-
ти и др. 

В настоящият материал ще ви запознаем с деня на Свети Патрик – национален празник на Ир-
ландия, отбелязан в множество английскоговорящи страни. 

В часовете по английски език учениците от 5 и 6 класове се запознаха с културните ритуали за 
отбелязване на празника на Св. Патрик, танцуваха и пяха песни, вързани с тази инициатива.

Споделяме с вас част от нашите материали.
Приятно четене!

Чуждоезиковото обучение -  
прозорец към света

                            Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

What do you call a fake stone in Ireland?

Why do frogs like St. Patrick’s Day?

When is an Irish Potato not an Irish Potato? 

What does it mean when you find a horseshoe? 

What does a leprechaun call a happy man wearing 
green? 

Why did St. Patrick drive all the snakes out of Ire-
land?

What is a nuahcerpel?

What kind of music does a leprechaun band play?

What kind of bow can’t be tied? 

Why can’t you borrow money from a leprechaun?

How can you tell if a leprechaun is having a good 
time?

Why do people wear shamrocks on St. Patrick’s 
Day?

A jolly green giant. 

When it’s a french fry. 

He is Dublin over with laughter!

He couldn’t afford the plane fare.

Because they are alway s a little short.

Shamrock ‘n’ roll.

Real rocks are too heavy!

Because they’re always wearing green.

A rainbow!

Some poor horse is going barefoot.

A leprechaun spelled backwards.

A sham rock!



8

22 март –  Световен ден на водата 
Разказ в картини – ЦДО 5 клас

/Продължение от бр. 251/
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Габриела Митрева – учител ЦДО, 5 клас
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„Витраж и декоративна композиция” –
Рисунки на ученици от прогимназиален етап

Цветана Харизанова, 7 в клас Цветана Харизанова, 7 в клас

Цветана Харизанова, 7 в клас Румяна Топузова, 7 в клас

/Продължение от бр. 251/

Татяна Никова – учител по ИИ /заместващ/



11

Мирко Попов – учител по история и цивилизации

Река Арда извира от карстовия извор 
Ардабаши, в северното подножие на гра-
ничния Арин връх. Тече на изток, през Ро-
допите минава през Гърция и Турция и се 
влива в Марица, на около 6 км западно 
от Одрин.

Арда отводнява най-източните част 
на Западните Родопи и почти изцяло Из-
точните. Горното й течение представлява 
живописна, дълбока и тясна планинаска 
долина с чести меандри. В средното си 
течение Арда лъкатуши през невероятно 
красива, дълбоко всечена долина с до-
линни разширения, разделени с къси, тесни, но 
дълбоки проломи.

На българска територия Арда приема около 
25 притока. Цялата й речна мрежа е с ясно изра-
зена асиметричност. В горното течение левите й 
западнородопски притоци 
(Черна река, Малка Арда, 
Давидковска река, Борови-
ца), са по-дълги от десни-
те – Елховска, маданска, 
Ардинска и др. В средното 
течение е точно обратното 
– долините на десните при-
тоци Върбица и Крумовица 
са много по-дълги и силно 
разклонени в сравнение с 
левите. Изключение прави 
само река Перперек, в чиято долина се намират 
руините на тракийския град Перперикон.

Арда е най-пълноводната българска река 
след Марица и Струма. В древността реката била 
известна с различни имена – Харперос, Артескос, 
Арнесос. Днешното й име е с тракийски 
произход и означава Бяла река. Заради 
средиземноморското влияние в поре-
чието на Арда пълноводието е през де-
кември-февруари, а маловодието - през 
август-септември.

Зимните поройни дъждове водят до 
бедствени наводнения. Тогава Арда е в 
стихията си. В края на сухото и горещо 
лято обаче много от малките й притоци 
пресъхват. Построените на река Арда 

язовири допринасят положително за регулиране 
на речния отток и правят долината изключител-
но живописна.

Любопитно: Сред седемте чудно красиви 
проломи на Арда най-впечатляващ е Дяволският 
мост. Той започва под стената на язовир "Студен 

кладенец". На разстояние 
от 1,4 км, сграбчено като в 
клещи, дълбокото каменно 
легло на реката ту се разши-
рява до 8 м, ту се стеснява 
до 3-4 м. Почти по средата  
проломът е най-тесен - само 
1 м, а дълбочината му дос-
тига 18 м. Много истории са 
свързани с тайнствените и 
непознати дълбини на по-
дмолите на пролома ("тво-

рение на дявола", според местните легенди). 
За разлика от едноименната проломна теснина, 
каменният Дяволски мост в средното течение на 
реката, възхитителен с хармоничните си пропор-
ции, е творение на човека.

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Иван Ганев – учител по география

Река Арда – природна красота  
    и легенди
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 3. Next, label the pizza ingredients (pizza crust, 
dough, sauce, cheese, toppings) in order of how 
important they are to you. For example, pizza crust 
could be “1” because the crust holds the pizza 
together, or cheese could be “1” because it is your 
favorite.

 4. Match and write your happiness ingredients 
on the pizza ingredients. (For example, family time 
would be written on the crust, because they are 
both “1” -- the most important). If you didn’t make 
all 7 happiness ingredients earlier, you may have 
thought of some new ones. You should write those 
down now and match them to the pizza ingredient 
with the same number. 

5. Once all the happiness ingredients and 
pizza ingredients are matched, color in all of the 
ingredients. 

6. Great job! Now you have a pizza topped with 
all the things that make you and your family happy!

 It’s not always easy to know what makes you happy, but pizza is usually a great place to start. 
In this exercise, you will make your own, special pizza — but instead of pepperoni or extra cheese, it 

will be topped will all the things in your life that make you happy, like time with family, or laughter, or even 
more pizza! 

Doing this can help you focus on the big things that are most important to you so you will spend less 
time worrying about the little things. 

1. List up to 7 things 
that make you and your 
family happy (for example: 
family time, hugs, laughter). 
These are your happiness 
ingredients. If you cannot 
think of 7 right now, it’s okay 
to add more later. 

2. List these happiness 
ingredients from “1” to “7”. 
“1” should be the one that’s 
most important to you, “2” 
the second most important, 
and so on. (For example, if 
family time is the thing that 
makes you happiest, that 
would be “1”). 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Pizza of happiness

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

Ingredients of Happiness List:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Remember: The most delicious pizzas have many ingredients! 
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ние към децата от целия свят, а известен детски 
илюстратор да направи плаката на честванията.

Честта да се обърнат към децата през 2021 г.  
получиха кубинско-американската писателка 
Маргарита Енгъл и бразилският илюстратор 
Роджър Мело. Тази година в думите и посла-
нието им зазвуча мелодията на надеждата. 
Нека я чуем и ние!

Честит Международен ден на детската кни-
га на читателите на детски книги от всички въз-
расти!

По традиция всяка година различна страна 
е домакин на Международния ден на детска-
та книга. През настоящата година, това е САЩ. 
Обикновено страната домакин предлага тема-
та и кани известен писател да напише обръще-

Честит Международен ден  
на детската книга  

с „Музиката на думите”

Елена Пенишева  – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Днес в тон със свежите слънчеви лъчи навън 
сме ви приготвили една интересна и приятна 
жълта задачка-закачка. Защо е жълта ли? Много 
просто – съдържа двама или по-скоро много от 
любимите ни жълти герои. Спондж Боб и миньо-
ните. 

Не се преструвайте! Знаем, че и вие като нас 
ги обичате. Те са толкова забавни и толкова... 
жълти, че ако ги съберете на едно място трудно 
ще различите кой кой е! Ето точно това е и пре-
дизвикателството към вас днес. Тествайте своя 
поглед и наблюдателност и опитайте да наме-
рите къде точно се крие Спондж Боб сред тези 
миньони.

Много е важно да го направите, защото така 
ще помогнете и на самия него. Той много иска 
да се прибере в ананасовата си къща на дъното 
на океана, но не може. Сред всичкото това жъл-
то се е изгубил и дори вече започва да забравя 
кой е. 

О, не! Не искаме да живеем в свят без жъл-
тия господин Квадратни гащи, така че молим ви, 
намерете го! Гледайте внимателно и сме сигур-
ни, че ще забележите къде е. След това споде-
лете с нас в коментарите! Дали ще успеете да го 
намерите само за пет секунди? 

Предизвикваме ви!
                                                     

Наблюдателни ли сте?
Проверете с тази жълта задачка

 Христомира Петкова – учител ЦДО
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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


