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Богдана Стамболова

И през тази учебна година учениците от ОУ „Алеко Константи-
нов” взеха участие в състезанието „Аз общувам с Европа”, което 
се проведе за четиринадесета поредна година. Организатори са 
Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на 
българските учители/СБУ/. Тестът включваше интересни задачи и 
въпроси с отворен и затворен тип отговори.  Учениците се пред-
ставиха достойно и заслужиха своите медали и грамоти, постигай-
ки отлични резултати и прилагайки наученото в класната стая, а 
именно своите задълбочени знания, умения  и компетентности по 
четирите основни езикови умения - четене с разбиране, слушане с 
разбиране, говорене и писане.

English is magic
Last week our first graders learnt English, played games, did quizzes 

and had fun with their favourite Disney characters. Every student 
painted a picture and told the class about their beloved princesses, 
fairies and funny creatures from the Disney universe. Next week we 
are looking forward to finding out how to best protect our planet and 
be responsible with our immediate environment. We are the green 
future of our country and we know that learning a language should be 
both educational and fun activity, so feel free to join us on our journey 
towards excellence!

                                          

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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Учихме добре, трудихме се здраво,  
постигнахме много!

Проекти на учениците от първи –  
трети клас през тази учебна година

Стефка Костадинова – учител по английски език
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Днес Читалище „Възраждане - 1983” - Старинен 
Пловдив,  посрещна второкласници от ОУ "Алеко 
Константинов". Срещата беше по повод действащ 
образователен проект на библиотеката към учили-
щето.

С чудесните и любознателни деца домакините 
Ваня Лапавичева и Магдален Боева  поговориха за 
Възраждането и възрожденската къща, в която се 
помещава читалището, запознаха ги с правилата на 
ЧЕТЕНЕТО и Трите закона, формулирани от детската 
писателка Весела Фламбурари. Разиграха интервю с 
въпроси и отговори за любима книга, детски писа-
тели и т.н.

Всяко дете получи листче с мъдра мисъл за чете-
нето, която предизвика интереса им. Малките уче-
ници разгледаха библиотеката и галерията и се впе-
чатлиха от старинните тавани на Чалъковата къща. 

Пожелахме си нови срещи в читалище "Възраж-
дане".

На посещение в Народно  
читалище „Възраждане – 1983”
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 Елена Пенишева – библиотекар
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Никол Николова, ученичка от 4 б клас,  
постигна поредица от успехи на различни 
математически състезания. 

Тя зае първо място на Областния кръг на 
олимпиадата по математика. Класира се за 
финалния кръг на международното състеза-
ние "Математика без граници", като спечели 
златни медали от всички сезонните кръгове.  
На Пролетното математическо състезание на 
СУ "Патриарх Евтимий", проведено през ме-
сец  май, отново спечели златен  медал.

 За Никол светът на математиката е лю-
бопитен и необятен, предлагащ предизви-
кателства,  очакващ решаването на безброй 
загадки. Пожелаваме ѝ още много успехи в 
него!

Успехи на четвъртокласничка

А. Терзиева – класен ръководител на 4 б клас 

Задача за 5 клас
Ани, Боби и Валя попитали учителката си какви оценки 

имат на контролното по математика. Тя отговорила: „Може-
те да отгатнете, ако знаете, че в класа няма двойки и трой-
ки, трите имате различни оценки, като оценката на Ани не е 
4, а оценката на Боби не е 4 и не е 5“. Какви са оценките на 
трите момичета?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Евгения Илиева – учител по физика и математика
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Надежда Друмева, учител по руски език и български език и литература

Традиционно на 2 юни – в Деня на паметта на 
Христо Ботев и на всички загинали за свободата 
на България, по инициатива на Асоциацията на 
българите в Украйна и регионалните български 
културно-просветни дружества се почита памет-
та на великия български поет и революционер и 
на всички български герои.

Тържествено полагане на цветя бе органи-
зирано в град Одеса пред барелефа на Христо 
Ботев, установен на сградата на Втора бивша 
гимназия, където е учил великият поет и рево-
люционер през 1863-1865 г. Пред събралите се 
общественици и ученици се изказа директорът 
на ВЦБК Димитър Терзи. Ученици от Българското 
неделно училище "Васил Априлов" рецитираха 
стихове на Ботев - "Обесването на Васил Левски" 
и "Хаджи Димитър".

В същия ден паметта на Христо Ботев по-
четоха пред паметника на великия българин в 
с. Задунаевка, Арцизка община. Благодарните 
потомци на българските преселници и до днес 
свято тачат паметта за великия Ботев. Памет-
ници на поета-революционер Христо Ботев са 
открити в с. Ботиево, Приазовски район, Запо-
рожка област, в гр. Измаил, гр. Арциз и с. Заду-
наевка, Арцизка община, Одеска област. Това са 
места, където днес в Украйна компактно живе-
ят представители на близо 500-хилядната бъл-
гарска диаспора.

В Одеса Христо Ботев пристига на 14 ноем-
ври 1863 г. На 19 ноември същата година започ-
ва да посещава като частен ученик занятията на 
Втора одеска гимназия с класически профил. В 
Одеса Хр. Ботев написва и първото си стихотво-
рение "Майце си". Освен гимназиалните класо-
ве Ботев посещава една учебна година Истори-
ко-филологическия факултет при университета 
в Одеса. Към края на 1866 г. Хр. Ботев напуска 
Одеса. Бива назначен за учител в с. Задунаевка, 
Бесарабия, където живеят българи, заселили се 
там след Руско-турската война от 1828-1829 г. В 
Задунаевка той води суров живот. Спи на голи 
дъски, облича се бедняшки и небрежно, като се 
стреми да бъде по-близо до живота на селяни-
те. По време на румънския период в живота на 
поета-революционер от 1867-1876 г., когато в 
пределите на тогавашната румънска държава са 
влизали Измаил и Болград заедно с десетки бъл-
гарски села в този регион, той живее и препода-
ва в Измаил, често посещава и град Болград.

Днес много улици, площади и неделни учи-
лища в Украйна и Молдова носят името на вели-
кия Ботев. Все повече млади хора от българската 
общност зад граница желаят да посетят Бълга-
рия и да се докоснат до свeтите места на своите 
герои.

Поклон пред подвига на всички, отдали жи-
вота си за България!

„Жив е той, жив е...”
ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ
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Температурата в световните океани достигна ново рекордно ниво през 2019 г., показвайки „не-
опровержимо и ускоряващо“ загряване на планетата, пише The Guardian.

Световните океани са най-ясната мярка за извънредната ситуация с климата, тъй като те поемат 
повече от 90% от топлината, улавяна от парниковите газове, излъчвани при изгарянето на изкопае-
ми горива, унищожаването на горите и други човешки дейности.

Новият анализ показва, че последните пет години са първите пет най-топлите години, регистри-
рани в океана, а последните 10 години са и първите 10 години най-топли. Количеството топлина, 
което се добавя към океаните, е еквивалентно на всеки човек на планетата, който експлоатира 100 
микровълнови денонощно.

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Температурата на океаните  
е рекордно висока

Горещите океани водят до по-силни бури и 
нарушават водния цикъл, което означава повече 
наводнения, суши и горски пожари, както и не-
умолимо покачване на морското равнище. По-
високите температури също вредят на живота в 
моретата, като броят на морските горещи вълни 
се увеличава рязко.

Най-често срещаната мярка за глобално ото-
пление е средната температура на повърхност-
ния въздух, тъй като тук живеят хората. Но при-
родните климатични явления като събития в Ел 
Ниньо означават, че това може да бъде доста 
различно от година на година.

„Океаните са в действителност това, което  

ви показва колко бързо се затопля Земята“, 
казва проф. Джон Абрахам от университета 
„Сейнт Томас“ в Минесота, САЩ, и един от еки-
па, който стои зад новия анализ. „Използвайки 
океаните, ние виждаме постоянен, непрекъс-
нат и ускоряващ се темп на затопляне на цяла-
та планета Земя. Това е ужасна новина. "

„Установихме, че 2019 г. беше не само най-
топлата година, тя показа най-голямото едно-
годишно увеличение за цялото десетилетие, 
отрезвяващо напомняне, че нагряването на пла-
нетата, причинено от човека, продължава да се 
ускорява“, казва проф. Майкъл Ман от Универси-
тета на Пенсилвания, САЩ и друг член на екипа.
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Анализът, публикуван в списанието Advances 
In Atmospheric Sciences, използва данни от оке-
ана от всеки наличен източник. Повечето данни 
са от 3800 свободно плаващи шамандури, раз-
пръснати из океаните, но също и от торпедо-
подобни батитермографи, пуснати от кораби в 
миналото.

Резултатите показват, че топлината нараства 
с нарастваща скорост, тъй като парниковите га-
зове се натрупват в атмосферата. Скоростта от 
1987 до 2019 е четири и половина по-бърз от този 
от 1955 до 1986 г. По-голямата част от океански-
те региони показват увеличение на топлинната 
енергия.Тази енергия води до по-големи бури и 
по-екстремно време, каза Абрахам: „Когато све-
тът и океаните се нагреят, тя променя начина, по 
който вали дъждът и се изпарява. Има общо пра-

вило, че по-сухите зони ще станат по-сухи, а по-
влажните зони ще станат по-влажни, а валежите 
ще станат по-проливни."

По-горещите океани също се разширяват 
и стопяват леда, което води до повишаване на 
морското равнище. Последните 10 години също 
показват най-високото морско ниво, измерено 
от 1900 г. Учените очакват около един метър по-
вишение на морското равнище до края на века, 
достатъчно за изместване на 150 милиона души 
по целия свят. Надеждните измервания на оке-
анската топлина се простират до средата на 20 
век. Но Абрахам каза: „Още преди това знаем, че 
океаните не са били по-горещи.“„Данните, с кои-
то разполагаме, са неопровержими, но имаме 
надежда, защото хората все още могат да пред-
приемат действия“, каза той. 

Приключва една трудна учебна година. Всеки даде колкото може повече от себе си – ученици, 
учители, родители. За едни трудно, за други лесно, справяхме се с текущите задачи. Нямаше място 
за отстъпление.

Най-ревностните читатели намериха време и за четене на книги. Радвах им се от сърце. Мили 
деца, останете верни на книгата, както  и тя на вас! 

Нека това приятелство е трайно и постоянно. Разчитайте един на друг и няма да сгрешите.

Грамоти за активните читатели 
през 2020-21 учебна година

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Иван Ганев – учител по география, по материали от интернет
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Елена Пенишева – библиотекар

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

Евгения Илиева – учител по физика и математика
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Some scientists believe that parrots are the 
smartest birds because their brains are big compared 
to the size of their heads. We’ve all seen parrots talk 
and perform tricks.

The African grey parrots for example, are famous 
for their ability to talk and understand the meaning 
of the words.They can also mimic speech and identi-
fy shapes and colours.               

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Ангелина Велева – учител по АЕ

THE MOST INTELLIGENT BIRDS 
IN THE WORLD

But crows are actually trying to take 
the first place for many reasons:
- they can solve problems step by step;
- crows can cooperate with other birds
 to get food;
- they can use tools to get food.
That’s why some people think that crows
 are the most intelligent birds in the world.
                                   
Owls are a symbol of wisdom. Are they really so 

intelligent compared with other birds? The reason 
for the belief that owls are smart comes from the 
placement of their eyes. Their binocular vision, with 
eyes in the front of their heads, is similar to primates 
and other highly intelligent animals.

But sadly, most owls are not particularly intelli-
gent. They are not very smart in general, and most 
owls actually fall into the lower range of bird intelli-
gence
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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


