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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
бр. 259

година 16, 29 юни 2021 г.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
www.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

Награждаване на учениците 
от втори и трети клас –  

финален кръг на състезанията,  
организирани от СБНУ

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

Пламена Багрянова, Полина Миленкова, Михаела Елинина, 
Ния Пейчева, Габриела Белчева, 2 б клас

Георги Гърбев, 3 б клас, 
  Красимир Ангелов – директор
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Сдружение „Посоки 2019” организира еже-
годен национален конкурс за най-добра детска 
рисунка на тема „Аз обичам да рисувам”. Кон-
курсът се проведе през месеците април – май, 
2021 г., като част от програмата за подкрепа на 
личностното развитие на подрастващите. Учас-
тниците бяха от 6 до 18 г. 

Калина Ганчева от 4 „б” клас взе участие 
в него и се представи достойно, като зае ІІ-то 
място във възрастова група 11-14 ч. Тя обожава 
да рисува, може да го прави по всяко време и 
на всяко място. Споделя, че ѝ носи безкрайна 
радост и умиротворение и би искала това да 
прави през целия си живот. 

Бъди здрава, Калина, и ние ти желаем съ-
щото – да осъществяваш своите желания и те 
да те водят към светло бъдеще!

                                                                                                                               

Да печелиш докато правиш това, 
което най-много обичаш – 
Калина Ганчева, 4 „б” клас

                                                                 Елена Пенишева – библиотекар

Дария Томова, 3 а клас, Десислава Нейчева, 3 а клас, Инна Кавазова, 3 б клас, 
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В творческата надпревара на деветото изда-
ние на Националния журналистически учениче-
ски конкурс „Григор Попов“ участваха 166 мла-
ди автори и 61 колектива от 57 образователни 
институции от 35 населени места. 
Събитието беше организирано от 
Община Разград и ЦПЛР – Цен-
тър за ученическо техническо и 
научно творчество – Разград. Ма-
териалите бяха разпределени в 
следните раздели: Раздел „Публи-
цистични материали за вестник” • 
Интервю • Публицистична статия, 
репортаж, очерк, коментар, спор-
тен коментар и др. В подраздел 
„Интервю”. Раздел „Ученически 
вестници“ • Вестници на хартиен 
носител. • Електронни вестници –  

участват екипи, които не издават вестници на 
хартиен носител 3. Раздел „Радиожурналистика“ 
• Радиопредаване • Интервю, репортаж.

От ЦУТНТ имат готовност да предложат мо-
тивирано искане за включване на 
поредния Десети национален уче-
нически журналистически конкурс 
в Националния календар за изяви 
по интереси на децата и ученици-
те на МОН.

Честитим на всички високо-
то признание за нашия училищен 
вестник и постижението на Йоана 
Джамбазова, която за първи път 
участва в подобен конкурс, но по-
стигна най-добрия възможен ре-
зултат – първо място. Нека успехи-
те ни се множат!

Вестник „Алеко” и Йоана Джамбазова 
от 6 б клас с награди от ІХ Национален 
ученически журналистически конкурс 

„Григор Попов” – гр. Разград

 Елена Пенишева – библиотекар
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Водещ: Лилия Цветанова, ученичка от 7 б 
клас

Гост: Йоана Джамбазова, ученичка от 6 б клас
Вод.: Здравей, Йоана! Съвсем наскоро ти 

спечели първо място на Журналистическия кон-
курс „Григор Попов”. За първи път си на призово 
място, как се чувстваш?

Гост: Въодушевена
Вод.: Когато пишеше своето есе, предпола-

гаше ли, че то ще бъде така високо оценено? А 
надяваше ли се? Искрена ли си?

Гост: Не, не мислех, че ще се класирам изоб-
що. Естествено, че се надявах.

Вод.: Къде срещна затруднения: подходящи 
думи, описание на чувствата и емоциите, обем, 
друго?

Гост: Писах с прекъсване, трябва да помагам 
за отглеждането на по-малката ми сестра и не 
ми остава много време.

Вод.: Потърси ли помощ от някого? От кого?
Гост: Обсъждах с приятелки какво мислят те 

по повдигнатите въпроси, баба ми също ми по-
могна в някои отношения.

Вод.: Имаше ли амбицията да стане възмож-
но най-добре или както се получи?

Гост: Старах се да дам най-доброто от себе си.
Вод.: Кое ти пречеше да го направиш по-до-

бре, ако има изобщо ясна причина за това?
Гост: Две са – неуверена съм и това, че вре-

мето не ми достига.
Вод.: Изпита ли удовлетворение накрая? 

Горда ли си с постигнатия резултат? А можеше 
ли и още по-добре да стане?

Гост: Винаги може по-добре, но пак съм до-
волна от резултата.

Вод.: Когато срещнеш непознати думи в 
текст какво си казваш: това пък какво е, „мно-
го важно”, правиш справка с речник, нищо не си 
казвам, просто подминавам.

Гост: Като малка питах възрастните, сега реч-
ник и възрастни.

Вод.: Може ли да преминем към по-лични 
въпроси? Ако желаеш на някои може и да не ми 
отговаряш.

Интервю по повод наградата  
на Йоана Джамбазова

Гост: Да, може.
Вод.: Коя е силната ти страна, освен писането: 

свирене на инструмент, рисуване, спорт, танци?
Гост: Таекуонду, карам колело, арт изкуство.
Вод.: Обичаш ли да оставаш насаме? За как-

во си мислиш в такива моменти? 
Гост :Не, не обичам да съм сама.
Вод.: Спориш ли? Ако отговорът ти е „да”, на 

всяка цена ли искаш да спечелиш спора?
Гост: Не споря, не държа да надделявам.
Вод.: Обичаш ли да пътуваш? Кои места в 

България харесваш? Море или планина?
Гост: Много! Велико Търново – отраснала съм 

там, обожавам го. Русе, планина.
Вод.: Да се върнем пак към литературата. 

Нещо против? Опитай да довършиш мисълта: 
„Борбата с думите е …” /жестока/. Казал го е 
Цончо Родев, носител на много награди в наша-
та литература. Ти почувства ли го, докато създа-
ваше твоята творба? Стараеш ли се да попълваш 
пропуските си?

Гост: Старая се, иначе как ще напредвам.
Вод.: Имаш ли повече самочувствие след 

спечелената награда? Участваш ли лично и в 
други конкурси?

Гост: Самочувствие – не знам, може би ще 
участвам и в бъдеще.

Вод.: Желая ти смелост и усърдие и в бъде-
щите ти изяви, на литературното или друго по-
прище. Просто успявай! 

Гост: Благодаря и аз ти желая същото!
 Елена Пенишева – библиотекар
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Работа с природни материали – апликация и/или инсталация. Изобразени са различни живот-
ни, пейзажи, плавателни съоръжения. Учениците вложиха изключителна доза креативност и пре-
цизност в работите си.                                                  

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Изобразителна дейност в часовете 
на четвъртокласниците

Александра Радушева и Лилия Илевска, 4 а клас Христо Апостолов, Теодор Сталев, Николета 
Антонова, 4 а клас

4 а клас

4 а клас 4 а клас
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4 б клас

4 б клас

4 б клас

4 в клас

4 в клас

Елeна Златанова 4 в клас

 Искра Илиева – заместващ учител по ИИ

Кристиянна Дюлгерова, 4 г клас

4 в клас
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Все още помня първия си учебен ден в 
новото училище – училище „Алеко Констан-
тинов”. Последните няколко години живях и 
учих във Франция, но съдбата се разпореди 
моето семейство да се върне в България, в 
родния ни град Пловдив. Така се озовах в учи-
лището, в което вече уча една година. Всяка 
ново начало е трудно, изпълнено с много пре-
дизвикателства и неизвестности, но благода-
рение на съучениците си и учителите, свикнах 
и се чувствам част от голямото семейство на 
Алековци.

Тук намерих много нови и добри приятели. 
Спомням си как се притеснявах преди да започ-
не учебната година – дали щях да свикна, дали 
щях да намеря своето място в класа – все неща, 
които вълнуват всеки, на когото му предстои да 
продължи на ново място.

В училище „Алеко Константинов” създадох 
нови контакти, които ще са за цял живот, не само 
докато уча. В училището ми преподават едни от 
най-добрите учители, които положиха огромни 
усилия да ме предразположат да се чувствам 
уютно и комфортно.

Времето, в което живеем, е различно от вре-
мето, в което са живели нашите родители, баби 
и дядовци. Днес то включва нови възможности, 

много новости от гледна точка на технологиите. 
Това ни дава възможност да намерим информа-
ция за всичко, което ни интересува и да я прило-
жим. Днес имаме под ръка всичко необходимо, 
за да получим най-доброто образование. Какво 
ли бъде нашето училище след 30 или дори след 
50 години?

Училището ни след 50 години ще е различно 
от сегашното. Преподаваните предмети ще бъ-
дат различни, може би няма да има и учители. 
Някои учебни предмети няма да бъдат изучава-
ни, а на тяхно място ще се появят нови – опазва-
не на околната среда, роботика, разнообразни  
физически дейности, така че децата да поддър-
жат форма и да не се застояват пред екраните на 
компютрите.

Наказанията може да отпаднат или ще са под 
различна форма. Вместо да се пишат ниски или 
слаби оценки, учениците ще бъдат задържани 
след  училище и ще полагат трудови дейности, 
помагайки на помощния персонал. 

Периодично ще се правят изпитвания с цел 
да се установят слабите и силните страни на уче-
ниците, за да може да се работи в тази посока. 
Непременно ще има специални програми за 
усъвършенстване на интелектуалните способно-
сти и уменията на учениците.

Моето училище – 
сега и в бъдещето
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 В навечерието сме на края на учебната годи-
на. Завършвам шести клас, шест години знания, 
шест години с моите любими приятели и учители 
в моето любимо училище.

Нека се върнем назад във времето, в деня, 
когато ми предстоеше за първи път да прекра-
ча прага на нашето училище, когато се приготвях 
за първи клас. Смесени чувства ме връхлитаха –  
вълнение, несигурност, неувереност, страх от 
неизвестното... Спомням си ясно, че бях много 
развълнуван, не можех да мигна до късно през 
нощта. Сутринта станах много рано, защото ня-
мах търпение да тръгна на училище, нямах тър-
пение да видя кои са моите съучениците, госпо-
жата, която щеше да ми стане като втора майка. 
На път за училище си задавах куп въпроси: дали 
щях да се справя и оправдая очакванията на 
родителите ми, дали щях да съм послушен и 
ученолюбив, каква ли щеше да е нашата първа 
учителка – все въпроси, които вълнуват всички 
първолаци.  

Преди да вляза в двора на училището, стра-
ховете и вълнението се увеличиха, а сърцето ми 
биеше все едно ще изскочи. Но видях госпожа-
та, която щеше четири години да е нашият най-
близък и добър приятел, нашият пътеводител по 
пътя на знанието – госпожа Динева. Усмихната 
и мила, посрещаше всички деца от нашия клас 
с прегръдка и много любов, с топлина и уют. И 
така цели четири години заедно ръка за ръка, в 
една посока – в посока на придобиване на опит 
и знания. Неусетно завърших началното си об-
разование, но ми предстояха още по-вълнуващи 
години, нови запознанства, срещи и още много 
знания.

В пети клас трябваше да изживея още едно 
предизвикателство – срещата с новия ми учител – 
класният ръководител Надежда Друмева. Видях 

я на 15 септември в двора на училището, хубава 
и усмихната, посрещаше и поздравяваше деца-
та от класа, които бързаха да й подарят цвете за 
добре дошла. Побързах и аз, а тя ми благодари и 
се усмихна. И тя, както първият ни учител, ни по-
веде по стълбицата на ограмотяването, колкото 
и трудно да е то. Щастлив съм и се чувствам къс-
метлия, че ми преподават най-добрите учители 
– господин Попов, който ни учи как да пишем ис-
торически разказ и очаква от нас да разсъждава-
ме на различни теми, строгата госпожа Илиева, 
която изисква дисциплина в часовете и ни учи на 
математичeски хитрини, госпожа Мандраджие-
ва, която иска да ни направи мислещи на англий-
ски език хора и всички останали учители, които 
полагат огромни усилия и труд, за да ни дадат 
частичка от себе си, от своите знания и ни напра-
вят достойни граждани на България. 

Отминаха две трудни и предизвикателни го-
дини, в които бяхме често разделени, затворени 
вкъщи, но учителите ни положиха много стара-
ние, за да не пропуснем нищо съществено, да не 
усетим липсата на родното ни училище и го на-
правиха. Благодарение на Вас, любими учители, 
завърших успешно пети клас, завършвам и шес-
ти клас с отличен успех. Ще ми липсвате всич-
ки през ваканцията. Ще бъда по-близо до Вас, 
четейки препоръчителните книжки, решавайки 
интересни задачки и спомняйки си за всички с 
много любов и добри чувства. А наесен, щом чуя 
отново училищния звънец, непременно ще съм 
до Вас, зажаднял за беседите Ви и за уроците. 
Още една година ще сме заедно, година, в която 
ще направим един от най-трудните житейски из-
бори – посоката към доусъвършенстване и осъз-
наване на ролята ни в обществото.

Октавиан Якимов – 6а клас, 
ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив

Моето любимо училище –  
ОУ „Алеко Константинов”

В ерата на технологиите образованието вър-
ви стремглаво и с бърза крачка напред. Вярвам, 
че съвсем скоро ще настъпят глобални промени 
в образованието и не само. Смартфоните, нет-
буците, лаптопите ще станат първи приятели на 
учениците. Миниатюрни проектори, холограми, 
HD презентации, роботи, химикалки със собстве-
на памет ще има във всяка класна стая за всеки 
ученик. А защо да не отидем и по-далеч? Био и 

мозъчни импланти, чрез които учебният матери-
ал ще се прехвърля в биологичен чип, който ще 
се намира в съзнанието на човека, и със силата 
на мисълта хората ще могат да общуват, без да 
имат пряк контакт помежду си.

И това със сигурност ще е само началото...

Александър Богданов – 6 а клас, 
ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив
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Посещение на четвърти клас
в НЧ „Алеко Константинов”

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

По инициатива на библиотекаря Елена Пени-
шева от ОУ „Алеко Константинов“ Пловдив, Биб-
лиотеката при НЧ „Алеко Константинов – 1954“ 
беше включена в Националната програма за 
училищата на тема „Осигуряване на съвремен-
на образователна среда“. Този съвместен проект 
започна с посещение на ученици от четвъртите 
класове по време на факултативните учебни ча-
сове /ФУЧ/ в читалището.

На 17 юни децата от 4 „б“ и „в“ клас с учи-
телките  си Ани Терзиева и Стефка Николаева 
присъстваха на беседата „Светът на книгите“, 

изнесена от Стефка Илиева, която им предста-
ви първите писмености, първите книги и пър-
вите библиотеки в света, както и мисли на ве-
лики личности за книгите. Аделина Божинова 
ги запозна с организацията на книгите в чита-
лищната библиотека и с правилата за тяхното 
ползване и с молбата на книгата, а секретарят 
на читалището Анахид Парсехян с проекта „За 
буквите“ и създадената от ученици от ОУ „Княз 
Александър I“ – „Азбучна молитва“ – съвреме-
нен вариант на „Азбучната молитва“ на Кон-
стантин Преславски.

Стефка Николаева и Анета Терзиева – класни ръководители
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На 24 юни пловдивската поетеса Цвета Михайлова гостува на 
петокласниците в нашето училище. Темата на срещата беше „Кни-
гата- наш верен приятел”. В топла сърдечна атмосфера, създадена 
от гостенката, децата слушаха за вълшебството на книгите, някои 
от последните творби поетесата и други, създадени от тях самите. 
Там всеки беше вплел своята детска мечта за нещо ново, красиво, 
идилично. Споделиха какво е усещането  „да си писател” и как те 
стигат до своите идеи. Почувстваха я толкова близка, че споделиха  
тревоги, надежди и съмнения, свързани с писането на текстове, а тя 
им вдъхна кураж и им даде толкова вяра в това, че всеки има какво 
да каже на останалите, че поне за известно време смелостта ще ги 
спохожда в достатъчна степен, а не се знае какво може да се „роди” 
в такъв момент.

Цвета Михайлова гостува  
на петокласниците

 Елена Пенишева – библиотекар
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Априлското въстание е един от най-светлите 
върхове по билото на  нашата история. Неприми-
римият нрав на българина помогнал да оцелеем 
и надживеем всяко зло. Пред паметниците на 
априлци, ще се изправят отново цветята, а ние, 
ще сведем глави и коленичим в памет на тези, 
които не пожалиха нищо в името на свободата.

Трогателно беше да слуша човек как и след 
толкова години ученици от 5 клас пламенно ре-
дяха думи за глад и унижения, за Ботев, Левски 
и Райна, за знаме, род  и родина. Почувствахме 
великото време, време на борба, на надежда и  
вяра, че и този път трябва да оцелеем, да върнем 
свободата на свидната ни родина.

Благодарим ви, деца, че поддържате истори-
ята жива!

"Колко нощи, Княгиньо" –  
Рецитал, посветен на 165 години от рождението  

на Райна Княгиня и Априлското въстание

 Елена Пенишева – библиотекар

Участници в рецитала – ученици от 5 „б” клас: 
Венета Махмудиева, Габриела Киришева, 

Ивелина Илчева, Карла Фортуна, Краси Кремес-
ти, Марина Манева, Мария Димитрова, Мари 
Маврова, Стелиан Коев.

„Из Панагюрище тропот и звън.
Турска потеря сновяла навън,
а за народа, за свойта родина
знаме дошивала Райна Княгиня.

Вече народът ярем не търпял –
сабите острел, олово топял.
Пукнали пушки в хайдушки гори,
скокнала радостно Райна 
                                          в зори…”
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 Лили Илчева – учител ЦДО 5-7 клас

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Ура! Каникулы

первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. Годовой 
календарный учебный график разрабатывает-
ся и утверждается общеобразовательным учре-
ждением по согласованию с органами местного 
самоуправления. 

Летние подвижные игры для 
детей: 
Возвращалки
Для игры понадобится свисток. Игру лучше 

всего проводить на привале. Взрослый просит 
детей выстроиться в шеренгу, после чего объяс-
няет правила игры: по сигналу ведущего участ-
ники разбегаются в разные стороны, бегают по 
поляне, танцуют, принимают различные позы, 
изображая животных. Как только они услышат 
сигнал, игроки должны вернуться на прежнее 
место и снова встать в шеренгу. Игру повторяют 
3 раза.

Заячьи домики
Играющие изображают зайчиков. У каждо-

го — свой домик, но у одного (водящего) доми-
ка нет. Он подходит к домику любого участника 
игры и просит: «Пожалуйста, уступи мне домик». 
Зайчик не намерен уступать незнакомцу свой 
дом. Он бежит по кругу вправо, водящий — вле-

во. Они обегают всех участников, дотронувшись 
до каждого. Тот игрок, до которого дотронулись, 
должен занять свободный домик. По команде 
ведущего игра останавливается. Зайчик, остав-
шийся без домика, водит.

Ну, погоди!
Для игры понадобится мел. На противопо-

ложных сторонах детской площадки отмечаются 
два леса. Из числа игроков выбирается водящий 
— Волк. Им может быть старший из всех участ-
ников.Остальные игроки — зайцы — делятся на 
две группы, каждая из которых располагается в 
своем лесу.

Волк выходит на середину площадки, после 
чего ведущий дает сигнал к началу игры. Волк 
ловит их.Тот участник, которого удастся запят-
нать, считается помощником Волка. Он оста-
навливается на том месте, где был пойман, и с 
расставленными в стороны руками прегражда-
ет путь игрокам при их следующих перебежках. 
Когда помощников Волка окажется слишком 
много и после этого взрослый говорит детям, что 
они оказались в гостях у Волка по случаю его дня 
рождения. Ведущий предлагает всем участни-
кам встать в круг, а Волку - в центр этого круга. 
Дети берутся за руки, водят хоровод вокруг Вол-
ка и поют веселую песню, а Волк — танцует.                                                      

Каникулы это  определённый 
период времени, свободный от 
учёбы или основной деятельно-
сти.   Бывают школьные каникулы, 
студенческие каникулы, налоговые 
каникулы, парламентские канику-
лы и так далее. В России до 1917 
года словом каникулы было опре-
делён летний период отдыха. В на-
стоящее время школьные каникулы 
регламентируются Федеральным 
Законом Российской Федерации. 
Продолжительность каникул в шко-
лах, лицеях, гимназиях в течение 
учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. Для обучающихся в 
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Дарители на библиотеката през 
2020-21 учебна година

Уважаеми дарители, във Вашия жест  
е събрано всичко това!  

Благодарим Ви!

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Михаил Вулджев,2в кл.
Рафаил Вулджев, 2в кл.
Юлияна Ангелова, 4б кл.
Калина Ганчева, 4б кл.
Рая Кесякова, 4в кл.
Ани Димова, 4г кл.
Деян Куртев, 5в кл.
Борислав Сахатчиев, 4а кл.
Яна Фодор, 6б кл.
Георги Филев, 6в кл.
Светлозар Цветков, 6в кл.
Ивайла Найденова, 7а кл.
Красимир Ангелов – директор
Л. Топчийска, зам.-директор
Ани Терзиева, учител
Нели Пейчинова, учител
Йорданка Мандраджиева, учител
Ангелина Велева – учител
Мария Райковска – учител
Л. Калофоридова – учител
Таня Тропчева, служител
Невена Гарева, гражданин
Дора Пройчева, гражданин
Илия Дичев, гражданин
Силвия Шопова, гражданин

Класове, включили се в кампанията 
по повод 15 септември „Дари книга”:

4в – кл. р-л:  Ст. Николаева
4б – кл. р-л:  А. Терзиева
4г – кл. р-л:  П. Шопова
4а – кл. р-л:  Е. Щерева
5а – кл. р-л:  В. Янкова
6б – кл. р-л: Е. Илиева
6в – кл. р-л: М. Генова
7в – кл. р-л: Г. Минева
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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! 


