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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 255

година 16, 17 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

11 май – Патронен празник 
на ОУ „Алеко Константинов”

На 11 май по случай патронния празник на училището учени-
ците от 1 клас почетоха 113 години от създаването му като рису-
ваха на асфалт. Работиха по групи, които сформираха по собст-
вена инициатива, а цветната палитра, която сътвориха зарадва 
всички присъстващи деца и учители.

1 в клас

1 б клас 1 г клас



2

М. Митева, А. Стоянова, Е. Петкова, З. Христова – класни ръководители

1 б клас

1 г клас

1 в клас
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И. Динева, Н. Търева, Г. Стоицова – Класни ръководители втори клас

Чрез презентация второкласниците се запознаха с живота и делото на Алеко Константинов 
и научиха интересни факти за личността му. Забавляваха се при решаването на кръстословица и 
вярно отговориха на всички въпроси, свързани с дейността на Алеко Константинов. Резултат от 
проведената групова работа бе изработването на постер „Моето училище“.

2 в клас
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На 11 май  се чества патронният празник на  ОУ „Алеко Константинов“. Учениците от третите кла-
сове отбелязаха празника с посещение на Природонаучния музей в гр. Пловдив. Там видяха експо-
нати на различни животински и растителни видове. Най-много се впечатлиха от филма за космоса 
и вселената. Беше един неповторим и вълнуващ ден, изпълнен с усмивки и весело настроение. 

В. Стойнова, М. Найденова, Й. Иванова – класни ръководители

3 а клас
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На патронния празник на училището четвъртокласниците работиха по екипи върху темата „Учи-
лището на моите мечти”. Те използваха различни техники, за да претворят върху белия лист своите 
идеи за идеалното училище. Екипите с ентусиазъм представиха пред съучениците си своите проек-
ти. Всички се обединиха около идеята, че училището на мечтите им е едно светло, приятно и радост-
но място, в което царят творчество, приятелство, игри и хармония.

4 в клас

4 г клас

4 в клас

4 в клас 4 в клас

4 г клас
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  Е. Щерева, А. Терзиева, С. Николаева, Д. Иванова – класни ръководители на 4 клас

4 г клас 4 г клас

4 в клас 4 г клас

Денят се превърна в истински празник за учениците от 5 а и 5 б клас. Проведена бе викторина, 
посветена на живота и творчеството на Алеко Константинов, в която петокласниците се представиха 
отлично. Децата показаха не само знания, а и че могат да се забавляват, работейки в екип. Проведо-
ха се игри, вдъхновени от творчеството на Алеко – учениците  пресъздадоха образа на най-извест-
ния му литературен герой – Бай Ганьо. Петокласниците получиха грамоти за достойно представяне.

Ние, учителите, им пожелахме да не спират да са така ученолюбиви, щастливи и задружни – та-
кива, каквито са всички Алековци.
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Класни ръководители: 5а клас – Величка Янкова; 5б клас – Стела Куртева

Учениците от 5 в клас почетоха празника с представяне на свои съчинения на тема: „Защо съм 
горд, че съм Алековец“. Децата прочетоха съчинения и на други ученици и се запознаха с пости-
женията на известни наши възпитаници в различни области на науката, културата, медицината и 
много други.                                             

            Даниела Букович – учител по АЕ

На 11.05.2021 г. при честването на патронния празник на училището учениците от 5 г клас по-
сетиха читалище „Алеко Константинов“ в гр. Пловдив. Там поставиха цветя пред единствения ба-
релеф в Пловдив с лика на Щастливеца. Беше разгледана изложба с рисунки (акварел и графики) 
на наградени млади художници от цялата страна. Учениците изслушаха и кратка беседа за Алеко 
Константинов и след като се запознаха и с библиотеката на читалището се отправиха обратно към 
училище. Продължихме с четене на откъси от популярни произведения на писателя.   

                      Мирко Попов – класен ръководител на 5 г клас
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Габриела Митрева – учител ЦДО, 5 клас
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Мисля си често за обичта, която всеки човек 
носи в сърцето си. Кой образ на скъпи хора там е 
залегнал завинаги?

Майката! 
Тя е най-безспорната сред безспорните! 
Бащата! 
Не толкова ласкав, дори суров понякога, но 

все пак и той е в сърцето. 
Любимата, ако е единствена и истинска. 
Децата – твоята плът и кръв, най-голямата 

надежда в живота! 
Тях носи в сърцето си човек – най-родните, 

най-близките. 
А още? Кой още е намерил в човешкото сър-

це място до най-скъпите ни в живота?
Това е онзи вълшебник от моето детство, 

онзи неповторим образ на първия чародеец в 
моя съзнателен живот – учителят. 

Да, да, учителят, моят първи учител! Неза-
бравим и вечен! Учителят – едно светило, ярко и 
топло, което годините не могат да угасят. Моето 
първо А, Б, моята първа вяра в един бъдещ по-
лет, моята слънчева детска пътека към големия 
изгрев, към големия подвиг – знанието.

Моят учител има много имена, но в сърце-
то ми ще остане като най-добрият, най-милият 
– висок, не много млад, малко прегърбен, но с 
бърза походка, с устремена глава напред и наго-
ре, все забързан нанякъде. Когато вдигнеше ди-
ригентските си ръце и запееше „Сладкопойна чу-
чулига”, ние, малките ученици, се стопявахме в 
звуците на тази българска песен. Не беше учител 
по пеене и музика, беше учител по всичко, беше 
ни и приятел в живота. Учеше ни в тези трудни 
времена на обич, родолюбие, толерантност към 
всеки и всичко, на доброта, която е толкова не-
обходима днес.

Мисля си често колко голямо сърце трябва да 
имаш, за да събереш в него клас след клас, раз-
деляйки се с едни ученици и повеждайки други, 
да не спираш да обичаш и твориш, да раздаваш 
и вдъхновяваш... На този свят във всяко едно 
човешко сърце забравата е безсилна да покрие 
любовта към Родината, майката, към първата 
любов…  До тях достойно се нарежда и образът 
на моя първи учител. 

Поклон и огромна благодарност!

              Димитър Ралев, ученик от 6 а клас

Моят първи учител

6 а клас
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На 11.05.2021 6 б клас отбеляза патронния празник на училището. Започнахме с кратко филмче 
за живота на Алеко Константинов. След това някои ученици представиха подготвените от тях пре-
зентации на тема „Моето училище“ – Момчил Родозов, Кристиан Пращов, Лилия Кръстенова, Пре-
сила Маринов, Габриела Матева и Христин Аксиева.

Никола Николов и Мартин Маринов бяха изработили прекрасни макети на нашето училище, а 
други ученици представиха рисунки.

Празникът мина забавно и интересно за 6 б клас.                           

Мартин Маринов, 6 б клас Габриела Матева и Христин Аксиева

Мария Мицкова 6 б клас Александра Атанасова 6 б класВиктор Владиков 6 б клас

6 б клас
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Евгения Илиева – класен ръководител  

Никола Николов 6 б клас

Моето училище
Аз уча в едно от най-прекрасните пловдив-

ски училища, носещо името на българския писа-
тел Алеко Константинов, известен с псевдонима 
Щастливеца и автор на множество творби: „Бай 
Ганьо”, „До Чикаго и назад”, „Фейлетони” и др. 

Какво за мен е моето училище? Едно пъстро 
и прекрасно място, което е като мой втори дом. 
Там прекарвам половината от моя ден, изпъл-

нен с радост. В училище обаче не се учат само 
задачи по български и математика, но и много 
неща, които занапред ще ни послужат в живо-
та – дисциплина, търпение, знания, да поемаме 
отговорност. Успехите ни карат да повярваме 
още повече в себе си, а неуспехите – да бъдем 
още по-усърдни и упорити. Всеки ден научаваме 
толкова много неща и се изправяме пред нови 

Пресила Маринов, 6 б клас



13

Литературно четене в библиотеката
Щастливец, да, бил е!

По повод патронния празник на училището 
ни ОУ „Алеко Константинов“  прочетохме едно 
от произведенията на Алеко – „Страст“. В него 
той разказва за това, че с право е заслужил 
прякора „Щастливеца“. Наблюдавайки някои 
от заможните и влиятелни минувачи по ули-
ците, той се смята за късметлия в живота, тъй 
като не му се е налагало да участва в техните 
нечисти дейности, и  като вижда тези подлеци, 
той гледа към бедните с още по-голямо уваже-
ние. 

В произведението се повдига още въпросът 
за избора между това дали с недостойно пове-
дение човек да се стреми към власт и пари и така 
да остане без съвест, или да запази достойнство-
то си и да живее почтено със средства, получени 

от честен труд. В същото време авторът с чувство 
за хумор разказва за собственото си положение, 
че на същия ден нямал пари дори за тютюн и 
успял да се нахрани само защото бил оставил 
аванс в гостилницата. Това обаче не променя 
отношението му към добродетелите, които да 
спазва всеки честен човек.

Иска ми се да вярвам, че ще можем да устоим 
на изкушенията на живота и, виждайки приме-
ра на този славен българин, няма да посрамим 
името си, ако и Ганьо Балкански да е направил 
точно това. Времето му обаче отдавна е отмина-
ло, историята ни задължава да изправим глави и 
да покажем, че ние, младите хора, сме избрали 
нов път – пътя на обновлението.

Венета  Махмудиева, 5 б клас

Кристиян Митрушев, 4 а класЯвор Бонев, 5 в клас

предизвикателства. Там развиваме знанията си 
и себе си като личности. С всяка изминала годи-
на се привързвам все повече към училището си 
и все повече не ми се иска да дойде и последна-
та година. Класът е като едно голямо семейство. 

Тук, в училище, се слага началото на верни 
приятелства, които могат да продължат и в бъде-
ще. Когато намерим приятели, на които можем 
да се доверим, всичко става по-хубаво и леко. 
Можем да споделим с тях проблеми, успехи, 
както и да поискаме помощ. А пък учителите са 
хората, които през цялото това време са до нас, 
подкрепят ни и се стремят да ни научат на цен-

ности и знания. Те ни проправят път чрез знание-
то и благодарение на тях се усъвършенстваме 
всеки ден. 

След почти шест прекарани години, изпъл-
нени с незабравими спомени, предстои послед-
ната. Моето училище, както класът и учителите, 
ми ще останат завинаги в сърцето ми! Тук, в учи-
лище започва едно дълго пътешествие, старти-
ра нов период в живота ни и продължава с осъ-
ществяване на мечтите и целите ни.

Горда съм, че уча в училище „Алеко Констан-
тинов”!

Андреа Филипова, 6 в клас
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Елена Пенишева  –  библиотекар

Мария Калибацева , 4 а клас Венета Махмудиева, 5 б клас

Виктор Харизанов, 5 в клас Мария Калибацева , 4а
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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 г клас


