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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

2020/2021
Година с много
трудности и емоции…
„Измина и тази учебна година, изпълнена с много емоции,
трудности, които преодоляхме, и радости, разбира се. Пораснахме и помъдряхме с още една година. Напускаме завинаги нашето училище, в което получихме основното си образование. В
което играхме, в което се смяхме, което ще остане в сърцата ни
завинаги.” Така седмокласниците от ОУ „Алеко Константинов” се
сбогуваха с него. На добър час, мили момичета и момчета! Бъдете успешни!
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7 б клас
Елена Пенишева – библиотекар
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Урок по родолюбие
На 11.06.2021 г. в ОУ „Алеко Константинов” гостува Искрен
Красимиров, преподавайки поредния си урок по родолюбие и отдавайки почитта си към Апостола с дела, а не с думи и воеводата
Христо Ботев. „Всеки ден се събуждам и заспивам с мисълта за
Ботев и Левски.” – казва още той. Човек с кауза и вяра в бъдещето
на България. Той е едва 29-годишен, но неговият хъс и нестихваща
любов към България будят истинско възхищение. Съвсем случайно, в разговор с една негова бивша учителка, когато вече изтичат
данните от турските архиви, с които се уточнява целият състав на
Ботевата чета, на 20 години Искрен Красимиров, разбира за Никола
Вълчев Минков – Ботевият другар и негов праотец. Тогава животът
му се преобръща на 180 градуса и започва революцията в съзнанието му. Създава първия филм за Ботев през 2013 г. и основава
„Незабравимата България“ през 2015 г.
Той е воевода, но не с доспехи, а с четническа униформа и огнено слово. Наричат го съвременния Ботев! И не само защото прапрадядо му е бил един от четниците на Ботев, а защото той носи
духа на революцията в себе си! Защото знае и следва
заветите на Дякона, а не залага само на думи.
Режисьор по образование, актьор по душа и апостол по професия и призвание Искрен Красимиров успя
да разпали искрата на родолюбието в учениците от 4
клас. Децата с интерес гледаха филма за Христо Ботев,
прочетоха негови стихотворения и с трепет разгръщаха
тефтерчето му.
В края на патриотичният урок учениците изпяха песента „Тих бял Дунав“ („Радецки”), по стихове на Иван
Вазов и музика на Иван Караджов, снимаха се с българското знаме и скандираха: „Да живее България!”.
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Класните ръководители на четвърти клас: Е.Щерева, А.Терзиева, П.Шопова, С.Николаева

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Великие личности
и символы России
На 30.06.2021 г. в нашето училище се проведе последен заключителен урок по руски език в 7 клас, посветен на великите
личности, прославили Русия, както и на руските символи, с които е известна тя. С презентация, изготвена от учителя по руски
език Надежда Друмева, започна последният урок, с която учениците затвърдиха своите знания, придобити през трите години
на обучението им по руски език.
Седмокласниците говориха за известните хора на Русия,
споделяха за традициите и обичаите на руския народ, казваха
стихотворения, пяха известни стари и съвременни руски песни,
решаваха езикови задачи и дори писаха диктовка на руски език,
с което провериха езиковите си знания. В края на урока ученици
представиха своите кулинарни умения, като донесоха приготвени от тях и техните родители десерти по руски рецепти. Събитието приключи с почерпка от ръководството и децата.
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С много емоции, радост и забавления урокът
се превърна в празник за ученици и учители. За
празничното настроение допринесоха и учениците от 6а клас, които взеха активно участие в
музикалното оформление на провелия се урок.

Надежда Друмева – учител по руски език
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Посещение на учениците
от четвърти клас
на Природонаучния музей

в гр. Пловдив – 11 юни, 2021 г.

Е. Щерева, А. Терзиева, С. Николаева, П. Шопова – Класни р-ли на 4 кл.
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Още два четвърти класа
гостуваха в НЧ „Алеко
Константинов” – гр. Пловдив
Втора група ученици по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ от 4 „а“ и „г“ клас на ОУ „Алеко
Константинов“ – Пловдив, заедно с библиотекаря Елена Пенишева и учителките Елиана
Щерева и Пламена Шопова, присъстваха на
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беседата „Светът на книгите“ за първите писмености, книги и първите библиотеки в света.
Децата се запознаха с организацията на книгите в читалищната библиотека, с правилата
за тяхното ползване и с молбата на книгата,
а накрая разгледаха изложбите в читалището: „Речници на българския език“, „1145 г. от
рождението на Св. преподобни Йоан Рилски
Чудотворец, български духовник, монах, светец и отшелник” и „1135 г. от началото на разпространението на славянската писменост в
България”.

Елена Пенишева – библиотекар

Моя школа „Алеко Константинов”
Меня зовут Йоана Малакова. Мне 13 лет. Я
учусь в седьмом классе, в школе „Алеко Константинов”, в городе Пловдиве. Моя школа самая
лучшая. Моя школа – мой второй дом. Она не
новая, ей больше ста лет. Это двухэтажное красное здание. На первом этаже учатся начальные
классы, а мы – старшие классы – на втором этаже.
В школе есть большой спортивный зал. В нём
проходят уроки физкультуры и спортивные соревнования. Все кабинеты у нас светлые и просторные. В кабинете информатики новые компьютры.

Ученики нашей школы часто побеждают в городских олимпиадах. У нас очень хорошие учителя. Они очень интересно проводят свои уроки
и всегда рады помочь нам. Спасибо всем!
Мой классный руководитель Юлия Ковачева.
Она преподаёт в школе биологию. Благодаря ей
наш класс самый дружный.
Моя школа очень уютная и приветливая. В
ней есть всё, что необходимо для учёбы. Спасибо всем учителям за знания, за доброту и за терпение.
Йоана Малакова, ученица 7а класса
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Какой болгарский праздник я бы
хотела, чтобы в России праздновали?
Нет красивее сезона весны, нет красивее весеннего праздника, чем Лазаровдень, отмечаемый в Болгарии. Это время, когда начинается
новая жизнь, когда природа просыпается, когда
везде все ухает и радует. Каждый верит, что непременно что-то хорошее должно произойти. Я
бы хотела, чтобы в России праздновали християнский праздник Лазаровдень со всеми обычаями и традициями, как у нас – в Болгарии.
Имя Лазарь – символ здоровья и долголетия.
Лазарь был болен и умер, а его приятель – Иисус
Христос, его соживляет.
Лазаровдень празднуется на кануне Вербного воскресенья – 8 дней до Пасхи (Воскресение
Христово). Каждый год праздник отмечается в

разные дни, но всегда в субботу. На празднике
исполняется обычай „лазаруване”, который в
России отмечают по-другому. Этот праздник носит весеннее настроение и ожидается с нетерпением от всех жителей и участниц.
В России нет таких девушек как „лазарки” –
молодые девушки, которые обходят дома, поют
ритуальные песни и благословляют дома и их
хозяев. Девочки собирают цветы на венки к
празднику Вербное воскресенье. Лазарки одеты празднично, в народных костюмах. В благодарность хозяева дают девушкам яйца, деньги
и сладости, а вечером все собираются на праздничный хоровод.
Адриана Гешева, ученица 5а класса

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Още през учебната година
Джани Родари – 100 години
от неговото рождение
През октомври, 2020 г. се навършиха 100 години от рождението на любимия на децата италиански писател Джани Родари. По този повод в страната ни се проведоха множество събития: куклени театри по негови произведения (Пловдивския
куклен театър подготви „Месец на Джани Родари“), творчески
работилници, ателиета, конкурси за приказки и стихотворения
и много други.
Учениците от 4 б клас на ОУ „Алеко Константинов” посветиха Час на Джани Родари, в центъра на който стоеше авторът,
досущ като своя герой Продавачът на надежда. Единодушно
всички се съгласиха, че добрите книги за деца, създадени от
автори като Родари, са книги за цял живот – веднъж ги четеш
сам за себе си, по-късно на своите деца.
Разглеждахме произведенията му, четохме от тях, споделихме кой какво е запомнил досега от неговите книги и не
спряхме да се чудим как от болнаво и слабичко момче, когато
бил на 10 години, станал човек с блестящ ум, философ и психолог, та даже и мъдрец, по думите на негови съвременници.
Благодарение на таланта му, ние толкова много знаем сега за
него, че все едно също сме живели в неговото време.
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4 б клас
Елена Пенишева – библиотекар

Настолна игра „Приключенията
на Лукчо” – посветена на 100 г. от
рождението на автора на творбата
Организирана и проведена от библиотекаря Елена Пенишева,
играта „Приключенията на Лукчо” се превърна в своеобразен празник. Имаше вълнения, спорове, много чуденки (някои деца бяха позабравили героите от книгата и събитията с тях) и разбира се награди
за най-добрите накрая. В следващите дни децата вече сами идваха
отново в библиотеката с молба „да си поиграят на Лукчо”. Е, целта е
изпълнена! – може да се каже със задоволство.
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4 в клас

Елена Пенишева – библиотекар
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Маратон на четенето –

Елисавета Багряна – ЦДО 4 клас

Елена Пенишева – библиотекар

Национална програма на МОН
„Осигуряване на съвременна
образователна среда”
Ученици от 3в и 4б клас на нашето училище
участваха в две мероприятия по линия на Програмата:
• Творческа работилница на тема „Реквизит
за детски театър – герои от приказките”
• Творческа работилница на тема „Аксесоари”
Работата по двете дейности донесе доста
нови предизвикателства пред децата. Използваха непознати досега техники и материали, композираха детайлите по тяхно лично усмотрение,
но в крайна сметка резултатът толкова ги зарадва, че бързо забравиха колебанията си в процеса
на създаване на творбите.
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Успешното реализиране на втората работилница изцяло дължим на участието на г-жа
Искра Илиева, учител по изобразително изкуство, която неуморно показваше и обясняваше
на децата тънкостите за постигане на желания
резултат.
Благодарност към г-жа Йорданка Иванова и
Анета Терзиева – класни ръководители, които
включиха тези мероприятия в своя план за извънкласни дейности по интереси.

Творческа работилница "Аксесоари"

Творческа работилница "Реквизит за детски театър"
Елена Пенишева – библиотекар
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Интервю.
Водещ – Йоана Джамбазова /6б кл./,
гост – Лилия Цветанова /7б кл./юни, 2021 г.

ЙД: Здравей, Лили! Особено ми е приятно,
че се съгласи да участваш в това интервю, благодаря, че позволяваш да надникнем в личния ти
живот, и да отговориш на няколко въпроса!
От няколко години участваш в културния живот на града ни. Макар и малка на години вече
си част от групата на „Академията на г-жа Опера”
към Синдикалния дом „Борис Христов”.
Имала ли си мечта това да се случи или просто стана случайно? Може би по препоръка на някой, изобщо разкажи ни как тръгнаха нещата в
тази посока.
ЛЦ: Беше изненадващо за мен, идеята беше
на майка ми.
ЙД: Какво ти дава, какво възпитава в теб
участието на сцената?
ЛЦ: Самоконтрол. Това много ми помогна за понататъшните изяви. Сега вече не се притеснявам.
ЙД: Актьорите помагат ли на вас, по-малките
участници, как, с какво?
ЛЦ: Има един човек – Дани Русев – комик,
който отговоря за нашето изпълнение. Насочва ни, окуражава ни, коригира ни.
ЙД: Не мога да не ти задам този въпрос:
Имаш ли сценична треска преди постановка? По
какъв начин се опитваш да я овладееш?
ЛЦ: Никога не съм имала, но, да, вълнувах се
и се радвах чисто по детски. Харесва ми да се изявявам.
ЙД: Как успяваш да съчетаеш уроците с репетициите, стига ли ти времето?

ЛЦ: Понякога се затруднявам. Отменяла съм
частни уроци, но някак си се справям. Натоварено е, да.
ЙД: С кого най-обичаш да споделяш вълненията си след участие?
ЛЦ: С родителите ми, с приятелите ми.
ЙД: Влияе ли на самочувствието ти тази дейност? Завиждат ли ти?
ЛЦ: Не го демонстрирам, не съм забелязала
да ми завиждат.
ЙД: Търсиш ли информация за седмото изкуство: кино, опера, театър? А посещаваш ли такива?
ЛЦ: Посещавам кино, театър, опера, определено – да.
ЙД: Би ли кандидатствала актьорско майсторство?
ЛЦ: Не се виждам като актьор.
ЙД: Свириш ли на някакъв инструмент?
Имаш ли любим? Какво в него ти харесва?
ЛЦ: Не свиря. На пиано знам само две-три
песнички.
ЙД: Искаш ли да споделиш мечтите си?
ЛЦ: Да ме приемат в Художествената гимназия „Ц. Лавренов”.
ЙД: Имаш ли тревоги? С какво са свързани
те, ако е удобно да попитам?
ЛЦ: Предстоящите матури и изпита в гимназията.
ЙД: Остава ли ти време за разходки, приятели, почивка?
ЛЦ: Да, вечер излизам с приятели, ходим на
гости семейно и сама.
ЙД: Искаш ли да благодариш на някого за
всичко, което се случва напоследък с теб?
ЛЦ: На родителите ми, на приятелите ми, на
баба и дядо. Благодаря им!
ЙД: От сърце ти желая сполука във всяко начинание. Нека желанията ти се сбъднат,
нека се усъвършенстваш по пътя на учението
и изявите ти на сцена. Желая ти още и верни
приятели, с които да преживявате заедно успехите си, а ако се случи и неуспехите си. Те
също са важна част от живота. Благодаря за откровения разговор!

Записал интервюто Елена Пенишева – библиотекар

15

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Мили ученици, колеги и родители,
Нека слънцето е на Вашата улица!
Нека усмивката е на Вашето лице!
Деца, нека това е лятото, през което ще прочетете най-вълнуващата книга!
Спазвайте правилата за безопасност на улицата. Бъдете внимателни на обществени места!

Щастливо лято!

ЦДО 5 клас – "Моята красива България"

Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица,
с пожелание за здраве и успехи!
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.comЕлена Пенишева – библиотекар

16

