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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 257

година 16, 8 юни 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

Парад на приказните 
герои

По повод 23 април – Международният ден на книгата и автор-
ското право, във филиала на  училището се проведе парад на при-
казните герои. В него взеха участие ученици от 1,2,3 клас. Децата 
представиха любимите си герои, танцуваха и бяха отличени с гра-
мота от училищното ръководство.

 

3 б клас

1 в клас1 в клас
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Гергана Стоицова – старши учител начален етап

2 в клас

3 а клас

2 а клас

3 в клас2 б клас
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На 27 май се проведе последното занятие за 
тази учебна година на клуб „Математичко“. Мал-
ките „математичковци“ бяха поканили своите съ-
ученици да присъстват като гости на представи-
телната изява на клуба. Бяха подготвили забавни 
задачи и влязоха в ролята на учители, докато ги 
представяха на останалите деца. Имаше и смях и 
закачки и бяха решени успешно всички задачки. 
Всеки участник получи грамота за работата и за 
отличното си представяне в дейността на клуба 
през учебната година.

                                  

Представителна изява  
на клуб „Математичко“

         Нина Търева – ръководител на клуб „Математичко“

28-ми май бе ден на големи вълнения за четвъртокласиците. След притесненията около прове-
деното външно оценяване по математика дойде радостта от отличното представяне на финалното 
състезание на СБНУ. Всички тринадесет  финалисти от четвърти клас завоюваха медали. Със злато 
се окичиха Мария Калибацева  от 4 а клас, Антон Боев,  Велислава Владимирова, Габриела Янева, 
Елена Пенчева, Елена Тодорова, Никол Николова и Татяна Пеева  от 4 б клас, Дарина Ковачева  от 
4 в клас. Сребърни медалисти са Виктория Кълвачева,  Георги Георгиев,  Дамян Йондров и Йордан  
Сакутски от 4 б клас.

Поздравяваме победителите в състезанието  и им пожелаваме нови успехи!

Тринадесет финалисти  
от състезанието на СБНУ с медали

Анета Терзиева – класен ръководител
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 Елена Пенишева – библиотекар

Трима млади автори от нашето училище до-
несоха следващите литературни награди - Вели-
зар Динкин от 5 а клас от конкурса „Моят любим 
национален герой“ за есето си „Защо обичам 
България“, Мария Калибацева от 4 а клас Поо-
щрителна награда от същия конкурс за стихотво-
рението си „Един е Левски“, работата пък „Мо-
ето родословно дърво“ донесе на авторката си 
Христина Славейкова от 5 а клас Поощрителна 
награда от III Национален конкурс за ученическа 
журналистика „Гео Милев“. 

Множат се наградите на нашите ученици, 
плахо и несигурно понякога те изненадват дори 
и себе си и виждат, че всеки опит си заслужава, 
просто трябва да си повярват. Е, не винаги е лес-
но, не винаги резултатът покрива очакванията 
ни, но все пак се върви по стълбицата нагоре. 

Пишете, скъпи деца, утре ще е по-добре от 
днес, а вдруги ден – по-добре от вчера. 

Отново литературни  
награди

Христина Славейкова, 5 в клас

Мария Калибацева, 4 а клас
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3 б клас – Проекти по Човек  
и общество и Човекът и природата

Галена Карафезиева, Антъни Балабанов, 
Лора Стоева, 3 б клас

Константина Попова, 3 б клас
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4 а клас – Технологии  
и предприемачество.  
Тема „Спортни игри”

Александър донев, Георги Кралев, Галена Ка-
рафезиева, 3 б клас
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           Петър Николов – учител по ТП
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4 б – Човек и природа. 
Тема „Опазване на природата”

Анета Терзиева – класен ръководител

Представлява голямо, широколистно дър-
во, което принадлежи към семейство Букови 
(Fagaceae). От неговите цветове се приготвя цве-
тен еликсир на Бах. Наричан е още летен дъб. 
Стига възраст от над 1000 години. В област Стара 
Загора са открити две вековни дървета, едното 
от които на 1637 години.

Дъбът достига височина от 25-35 метра, а 
някои представители до 40-50 м, с диаметър на 
ствола до 2 метра. Короната му е голяма, ши-
рока, започваща ниско на ствола. Сиво-кафяв е 
цветът на кората на старите дървета. Тя е напу-
кана и дебела. Голи и ръбести са младите клон-
чета на дъба, с развити по тях няколко пъпки.  

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Дъб
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Листата му са перести и заоблено нарязани на от 
3 до 7 дяла, с цяла дължина до 14 см. Горната им 
повърхност е лъскава и тъмно зелена, а долната 
е по-светла. 

Обикновеният дъб е еднодомно растение, 
разполага с мъжки и женски цветове, разполо-
жени по върховете на младите клонки. Цъфти 
заедно с разлистването си през месеците април 
и май.

Образува красиви плодчета, които се нари-
чат жълъди, много обичана храна от дивите пра-
сета, катерици, мишки и други горски обитатели. 
Големи са до 5 см, имат къси дръжки, на които се 
развиват до 4 на брой. Като сурови са оцветени 
в светли нюанси на зеленото, а след това стават 
жълто-кафяви.

В България са познати две разновидности 
на обикновения дъб – ранен и късен. Ранният 
се разлиства пролетта, като на есен листата му 
капят, а късният е с поява на листната маса 2-3 
седмици след първия, като те се запазват през 
студения сезон. Виреят край реки, в смесени 
гори и низини, в предпланиски и планински об-
ласти.

В световен мащаб дървото е разпространено 
в Европа, Мала Азия, Кавказ и Северна Африка.

Приложение, с различни цели, намират ко-
рата на клоните, шикалките (къркалешки) и жъ-
лъдите на дъба. Кората се събира рано на пролет 
когато движението на соковете в нея е най-уси-
лено. Жълъдчетата се събират пък през есента, 
когато са узрели и сами падат от дървото.

Красотата на България е описана и възпята 
от  много поети и певци. Въпреки всичко, докато 
не я види човек с очите си, в представите му тя 
е незавършена. Децата от ЦДО 5 клас нарисува-
ха кътчета от България, които са ги впечатлили и 
развълнували. Върху белите листове  представи-
ха това, което трудно може да се опише с думи.

            

Кътчета от България

Мария Райковска – начален учител
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Габриела Митрева – учител ЦДО, 5 клас

Калина Ганчева, 4 б клас

След „Празника на буквите“ и „Парад на 
приказните герои” съвсем логично дойде ред 
и за другото вълнуващо тържество на нашите 
първокласници – „Вече сме читатели“, с което 
те станаха част от актива на училищната библи-
отека. Толкова много въпроси и толкова много 
отговори: Подарявате ли ни тези книжки? Има-
те ли книга за Пинокио? Може ли да чета от нея 
и на сестра ми? и т.н. и т.н. Нека си признаем, 
вълнуват се не само малчуганите, вълнуваме се 
и ние – възрастните, и как не, нали пред очите 
ни порастват, усвояват нови правила и навици, 
променят отношението си към едно или друго 
нещо, копират ни в трето… и така докато станат 
самостоятелни, докато открито или не дотам ни 

заявят, че могат и сами да се справят с нещата от 
живота.

Пожелаваме им все така смело напред да 
вървят, целите си да преследват, мечтите си да 
постигат!

„Вече сме читатели“
БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

1 а клас
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1 б клас

1 в клас
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         Елена Пенишева – библиотекар

Задача  
за стълбата

На стена е подпряна стълба, коя-
то е дълга 25 dm. Разстоянието от 
долната основа на стълбата до сте-
ната е 7 dm. Намерете на каква ви-
сочина от земята се намира горният 
край на стълбата.

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Евгения Илиева – учител по физика и математика

1 г клас
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 Белый медведь — красивое, благородное 
животное, он по праву считается живым симво-
лом Арктики. Сейчас в мире по оценкам специа-
листов насчитывается от 22 до 31 тыс. животных. 
Первоначально предполагалось, что белый мед-
ведь отделился от бурого около 45—150 тысяч лет 
назад, вероятно на территории современной Ир-
ландии. Однако последнее исследование показа-
ло, что белый медведь отделился от их общего с 
бурым медведем предка 338—934 тысяч лет на-
зад  (в среднем 600 тысяч лет назад), а 100—120 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Белый медведь

тысяч лет назад в результате скрещивания пред-
ставителей видов произошла их гибридизация, в 
результате чего все современные белые медведи 
являются потомками этих гибридов. Белый мед-
ведь — самый крупный представитель семейства 
медвежьих и отряда хищных. Его длина достигает 
3 м, масса до 1 т.  Обычно самцы весят 400—450 
кг, длина тела 200—250 см.  Самки заметно мель-
че  (200—300 кг, 160—250 см). Высота в холке 
130—150 см. Самые мелкие медведи водятся на 
Шпицбергене, самые крупные — в Беринговом 
море. Белого медведя от других медведей отли-
чают длинная шея и плоская голова. Кожа у него 
чёрная. Цвет шубы варьирует от белого до желто-
ватого. Летом мех может желтеть из-за постоян-
ного воздействия солнечного света.

Как крупный и сильный хищник, порой опас-
ный для человека, белый медведь издавна стал 
уважаемым персонажем фольклора у коренных 
народов Севера. В произведениях прикладного 
искусства чукчей — художественной резьбе по 
кости и моржовому клыку — одним из излюблен-
ных сюжетов является единоборство богатыря-о-
хотника с умкой.

Лили Илчева – учител ЦДО 5-7 клас

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

24 dm
Евгения Илиева – учител по физика и математика
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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

Никол Николова, 4 б клас


