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Шестима наши ученици с литературни 
награди през тази учебна година

 
 

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 254

година 16, 5 май 2021 г.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
www.oualeko.com
ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:

Училищен живот
Отг. Здравка Петрова

История и настоящe 
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

Вестта, че Бог възкръсна, 
                        дойде отново,
любов ни носи 
                     Божието слово.
С вяра във доброто 
                                и в човека,
кръстосват се 
          молитвено ръцете –
агнец спасител 
                         на людете
надви смъртта 
   с безсмъртната си воля!

Честито Възкресение! 
    Светли празници!

Вест

Мария Вълчанова, 3 б клас

Международният поетичен кон-
курс „И във Златна есен със любов и 
песен“ се проведе за пети път. Тази 
година в него участваха  рекорден 
брой творби от и извън територията 
на България – Франция, Русия, Кана-
да, Кипър, Япония, Великобритания.

Павел Еленин и Мариана Стоиме-
нова, двамата от 6 „в” клас, бяха сред 
наградените участници. Трета награ-
да за Павел и Поощрителна награда 
за Мариана ни накараха да се почув-
стваме горди от успеха им. Творбите 
им ще бъдат публикувани в сборник.

Мариана Стои-
менова създава 
стихотворение 5 в клас
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Отличие на Виктор Кирилов – Трета награ-
да  и Дамян Йондров – Поощрителна награда , 
двамата от 4 „б” клас, бе присъдено за участие 
в Тринадесетия национален ученически кон-
курс за литературно творчество и журналисти-
ка „Стоян Михайловски” в Русе, 2020 година. Те 
работиха по темата „СПЕЧЕЛИХМЕ ЕДИН ПРИЯ-
ТЕЛ, А ТОВА НЕ Е МАЛКО“, посветена  на 100-го-
дишнината от рождението на Джани Родари.

В тазгодишното издание на конкурса взеха 
участие 254 автори от цялата страна с 305 твор-
би и 9 журналистически екипа.  ОУ „Алеко Кон-
стантинов” има участие и  в  предишни издания 
на конкурса „Стоян Михайловски”.

Виктор Кирилов, Дамян Йондров – Конкурс  
"Ст. Михайловски" – Русе, октомври 2020 г.

Лилия Цветанова от 7 ”б” се включи в надпреварата за най-добра илюстра-
ция към новата книга на Джоан Роулинг „Икабог”. И спечели! Рисунката й беше 
избрана за една от 34-те илюстрации, които ще заемат място в българското 
издание на книгата. Тя е вече на пазара.

 Преди повече от десет години Дж. К. Роулинг написва историята „Икабог“, 
като приказка преди сън за собствените си деца. Писателката решава да споде-
ли тази семейна ценност, с което да подпомогне, както децата по света, роди-
телите и възпитателите им, така и борбата с пандемията.

Приказката „Икабог“ представлява напълно самостоятелна история и не е 
обвързана с други творби на Дж. К. Роулинг, макар отново да засяга теми, кои-
то тя често разглежда в произведенията си.
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По традиция  училищният вестник „Алеко  Онлайн” взима участие всяка година, както в кон-
курса „Стоян Михайловски”, така и в  другите два национални конкурса за ученическа журналис-
тика „Григор Попов”, Разград  и „Гео Милев” – Стара Загора. Във втория през 2018 г. ние заехме 
почетното І място, а в третия – Трета награда за колективно участие в раздел „Електронни вестни-
ци” през 2020 г.

Елена Пенишева – библиотекар

Конкурс Григор Попов – 
гр. Разград

Конкурс Гео Милев – гр. Ст. 
Загора

Конкурс Григор Попов –  
гр. Разград

Конкурс Гео Милев – гр. Ст. 
Загора

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

"Декартова координатна  
система"- 6 „в” клас

/Продължение от бр. 251/

Зорница Колева, 6 в клас

Андреа Филипова, 6 в клас Христомир Босев, 6 в клас

Христомир Босев, 6 в клас
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Емилия Димитрова, 6 в клас Ива Панчева, 6 в клас

Кристина Недялкова, 6 в клас Светозара Минчева, 6 в клас

Стоян Аладжов, 6 в клас Светлозар Цветков, 6 в клас

Станимир Звисков, 6 в клас Антон Василев, 6 в клас
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Александра Валт,  
6 в клас

Георги Филев, 6 в клас Ива Петрова, 6 в клас Борислав Димитров,  
6 в клас

Марина Атанасова, 6 в клас Андрей Карамитев, 6 в клас

Евгения Илиева – учител по физика и математика

Георги Раковски – „Портрети” – 
ЦДО – 5 клас

Васил Васев, 5 г клас Карла Фортуна, 5 б клас
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Петър Бенков, 5 г клас Михаил Налбантов, 5 б клас Мартина Кузманова, 5 б клас

Габриела Митрева - учител ЦДО, 5 клас

Всяка година на 14 април Болградската гим-
назия «Георги Раковски», гр. Болград, Одеска 
обл., Украйна, чества рождената дата на своя 
патрон. През 1999 г. Болградската гимназия по-
лучава името на видния революционер и де-
мократ, деец на българското национално-ос-
вободително движение Георги Сава Раковски. 
И това не е случайно – през 1858 г. съдействие 
за откриването на първата българска гимназия 
оказва Георги Раковски, който се познава с княз 
Богориди от ранна възраст, и пристига в Мол-
дова, за да го моли да разреши откриването на  
българска  гимназия и българска печатница  в гр. 
Болград.

Тази година датата 14 април бе особена за 
Болградската гимназия – отбеляза се 200-го-
дишнината от рождението на Георги Раковски. 
По случай юбилейната годишнина на своя па-
трон  преподавателският състав и гимназистите 

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Болградската гимназия чества 
200-годишнината от рождението 
на своя патрон Георги Раковски
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начело с Директора Снежана Скорич подготвиха 
редица мероприятия.

Традиционно официалните тържества започ-
наха с полагането на цветя пред паметника на 
Георги Раковски, разположен пред централния 
вход на гимназията. 

 На този ден се прави равносметка за напра-
веното през годината, връчват се награди на по-
бедителите в различни олимпиади, състезания 
и фестивали. Назовават името на първенеца на 
гимназията,  спечелил правото да бъде приет  
във висше учебно заведение на Република Бъл-

гария без приемни изпити. Едно от централните 
събития за деня е приемът на петокласниците в 
редиците на гимназистите.

Тази година юбилейните тържества се про-
ведоха  предимно онлайн. В Болградската гим-
назия са запланирани юбилейни мепроприятия 
през цялата 2021 година, сред които са провеж-
дането на «Априлски звездопад», ученическа 
конференция «Г.С. Раковски – титан на българ-
ската история», бал на гимназистите, награжда-
ване на най-добрите учители и ученици, присво-
яване на званието «Почетен гимназист».                                                                   

Надежда Друмева – учител по БЕЛ

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Резерватът е кръстен на най-високата отвес-
на скала в Родопите – Червената стена. Тя е на-
сочена на северозапад и вечерно време пламва 
в червено под лъчите на залязващото слънце. 
Вижда се спокойно от Пловдив при ясно вре-
ме. Намира се в землищата на с. Бачково, с. До-
бростан и с. Орешец, Община Асеновград, и гр. 
Лъки, обл. Пловдив.

Тракийските светилища Белинташ и Кара-
джов камък, които са разположени едно срещу 
друго, също се намират в района. Многобройни-
те керамични съдове, които са намерени на това 
място доказват , че преди хиляди години върхът 
е бил светилище.

Бачковският манастир е началната точка на 
резерват Червената стена. Специално обозна-
чена пътека, започваща от манастира предлага 
на туристите добра възможност да разгледат ре-
зервата. Околната природа и планинския релеф 

вдъхва огромно очарование и спокойствие със 
високите планински масиви и свежата богата зе-
ленина навсякъде.

През резервата текат няколко реки, които 
образуват много красиви дефилета и водопади. 
Река Клувийска образува много красив водопад, 

Резерват “Червената стена”
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Мария Вълчанова, 3 б клас Атанас Гешев, 3 б клас

който е лесно достъпен, намира се близо до с. 
Бачково и Бачковския манастир. Висок е около 
10 метра и е с множество ръкави и разклонения.

На река Сливов Дол се намира другият - най-
високият водопад в Родопите, наречен Сливо-
долско падало (50 м). Местността е много живо-
писна, като по поречието на реката може да се 
видят множество каскади и малки водопади.

Най-труднодостъпната част на резервата е 
районът около река Сушица. По течението на 
реката са се оформили изключително стръмни и 
скалисти склонове, които достигат височина до 

800 м. Това е и един от най-богатите на пеще-
ри район в България: Добростански бисер, Топ-
чика, Ямата и Хралупата. Реката, която прорязва 
резерват „Червената стена”, по средата е пъл-
новодна и е образувала много дивен и потаен 
каньон. Водите ѝ са богати на пъстърва и са със 
запазена популация на видра. В района на Суши-
ца се срещат мечки, вълци, елени, дивите кози. 
Тук е истински рай за дневни и нощни грабли-
ви птици като най-голям интерес представляват 
скалните орли.

                                            /следва продължение/

 Мария Райковска – начален учител

Биляна Стойкова, 3 б клас Боряна Калибацева, 3 б клас
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Антони Балабанов, 3 б клас Боряна Калибацева, 3 б клас

Мария Вълчанова, Лора Стоева, 3 б клас

"Великден" – ЦДО, 3 б клас 

МиткоТеа
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Лора Стоева Сами
Христомира Петкова – начален учител

"Пролет" – ЦДО, 2 б клас 

Великден Ден на Земята

Пролет

Християна Телкиева – начален учител
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Вече сме читатели” –  
Тържество за приемане на учениците  

от втори клас за читатели на библиотеката
Скъпи деца, със следното стихотворение ви поздравявам за това, че вече сте част от  читателите 

на нашата училищна библиотека.

Чел съм, ученик отличен
винаги Гагарин бил.
Затова от днес се вричам
както вече съм решил:

Книги чудни и различни
ще чета усърдно аз,
та със кораби космични
някой ден да стигна Марс!

Мечта
Мислех много и е ясно:
дава книгата крила.
Само с нея ще порасна
за големите дела.

С мързел слава нийде няма,
няма и успех голям –
тъй ми казва често мама,
пък и аз го зная сам.

                      Деси Налбантова

2 а клас 2 а клас
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2 б клас 2 б клас

2 а клас

2 в клас

2 в клас

2 а клас
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Елена Пенишева  –  библиотекар

2 в клас

Задача за шести клас
Иво тръгнал към училище, като изминавал по 60 метра в ми-

нута. По средата на пътя решил да побърза и тръгнал със скорост 
90 m/min. Затова  извървял втората половина от пътя с 3 минути 
по-бързо, отколкото първата половина. Колко минути е вървял към 
училище Иво?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Евгения Илиева – учител по физика и математика
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Easter
Did you know…

Easter originated as a Pagan tradition, celebrat-
ed by the Anglo-Saxons in honor of their goddess of 
birth and springtime – Eastre (also known as Oestre 
or Ostara).

During the second century, when Christian mis-
sionaries were attempting to convert the popula-
tion to Christianity, many Pagans who converted to 
Christianity still refused to give up their traditional 
religious celebrations. “Easter” began to be cele-
brated as a Christian holiday, in order to allow for-
mer Pagans to celebrate Eastre without being blas-
phemous. It became a hybrid celebration of both 
the Pagan Eastre and the Christian observance of 
the Resurrection of Christ.

Modern Easter traditions…
Most Easter traditions originated from the Pagan 

festival of Eastre. For example the fertility goddess 
Eastre was associated with a sacred earth animal – 
the rabbit. The tradition of the Easter Bunny may have 
started in Germany where the goddess Eastre was 
known as Ostara. As one story goes, Ostara arrived 
late one Spring, and many animals had been frozen 
by the snow. She saved a small bird whose wings had 
been frozen, and she transformed him into a white 
snowhare so he could run fast and survive the win-
ters. However, she allowed the bird the ability to lay 
eggs one day a year. And every year during the Eastre 
or Ostara Festival the snow hare would lay colorful 
eggs and give them out to the children.

Eggs have been longtime symbols of rebirth 
and fertility, even as far back as ancient Greece and 
Rome. During the Festival of Eastre it was custom-

Vocabulary and Questions:
Vocabulary:   Blasphemous – A violation against God or other sacred things 
  Hybrid – A mix of two different things 
  Fertility – Ability to produce young 
  Persecuted – Harassed or harmed, especially due to one’s race or beliefs 
Questions:      •  Why do you think it was important for the early Christians to hold on to their old 
celebrations and holidays despite persecution? 

  • In what other ways can the egg be meaningful within the theme of Easter?

ary to exchange colored eggs with one’s neighbors. 
Colored and decorated eggs were given as a to-
ken of good fortune and wishes for a prosperous 
year. According to some, the tradition of Easter egg 
hunts began during the rise of Christianity in Eu-
rope. Since egg-giving was a Pagan tradition, some 
people were persecuted because of it. So people 
began hiding eggs instead of giving them as gifts, 
and soon it became a game for children to hunt for 
the hidden eggs.

Й. Мандраджиева, учител АЕ
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Какви интересни български думи 
знаете? И нямаме предвид чуждиците, 
които днес използваме, макар че чес-
то имаме и български думи като OMG 
(знаете какво означава или други по-
добни). Питаме за истинските интерес-
ни български думи! Някои от тях отдав-
на не използваме, защото например 
вече не съществува такава професия, 
а други просто сме забравили, защо-
то чуждиците ни звучат по-модерно. 
Всъщност родният ни език е доста богат 
на интересни и любопитни думи, които 
неведнъж са учудвали чужденците и 
са ги оставяли с желание да се учат да 
говорят български, просто защото има 
такива думи. Вие знаете ли някой от тях? Не?

Е, тогава ви предлагаме да прочетете 10-те 
най-интересни и позабравени, които ние на-
мерихме. А след като ги прочетете, можете да 
попитате бабите и дядовците или по-възрастни 
роднини дали ги знаят. Може би да, а може би 

не! Във всеки случай прочетете и споделете с 
тях. Ще видите колко интересно ще е вие да им 
кажете тези, а те на вас, някои, които те знаят. 
Запомнете, че за всеки народ е важно да запазва 
богатството на езика си, защото именно той ни 
различава и ни прави уникални от всички други 
хора по света.

10 интересни, но забравени  
български думи

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Ведунство – думата се е използвала като синоним на врачуване и чародейство.
Желва/ Желка – значението ѝ зависи от района, в който се използва. За едни 

тя значи костенурка, а за други – кълвач.
Бабун – означава вълшебник.
Зиман – винаги, всякога.
Зъркели – тази дума означава очи.
Измет – в миналото тя е означавала работа, обслужване.
Входник – коридор.
Гибердясам – значението ѝ е умра, пукна.
Логофет – думата означава писар (човек, който се занимава със служебна пре-

писка).
Милет – Значението ѝ е народ.
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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

Отговор  на  задачата:  
ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Иво е вървял към училището 
15 минути.

Евгения Илиева – учител по физика и математика


