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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Групи по интереси
и извънкласни дейности
през 2021-22 учебна година
За поредна година в училището се сформираха групи, спрямо
интересите на учениците. Чрез заниманията в тях ще се развива
интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси ще се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, секция. Te ще
включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематични направления:
• Дигитална креативност
• Гражданско образование
• Природни науки
• Екологично образование и
• Математика
здравословен начин на живот
• Изкуства и култура
• Спорт

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Секция „Мажоретен състав“, с ръководител Людмила Калофоридова
Клуб „Народни хора и модерни танци“, с ръководител Людмила Калофоридова
Клуб „Дизайни-шампиони“, с ръководител Нина Търева
Вокална група „Междучасие“, с ръководител Нина Димитрова
Клуб „Пощенска кутия за истории“, с ръководител Йорданка Иванова
Клуб „Математика“, с ръководител Виолета Мусерова
Клуб „Родна реч“, с ръководител Величка Янкова
Клуб „Математика за всеки“, с ръководител Евгения Илиева
Клуб „Да успеем заедно по БЕЛ“, с ръководител Надежда Друмева
Клуб „Успяваме заедно“, с ръководител Надежда Друмева
Людмила Калофоридова – учител по ФВС
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“Есенно вдъхновение” –

изложба от рисунки на учениците
от прогимназиален курс
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Елена Георгиева – учител по изобразително изкуство
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Независимостта на България –
22. 09. 1908 г.
/продължение от бр. 261/
Любопитен и малко известен е фактът, че
само три дни след акта на Независимостта, на
редовната си сесия, Градският общински съвет,
начело с кмета Иван Виделов, одобрява и гласува предложението на общинските съветници
Евстати Мартинов и Никола Георгиев живописните улици "Фердинанд", "Съборна" и "Митрополска" да се преименуват на "Цар Фердиданд
I", а улица-булевард – на улица "22 септември".
Това е на практика първата проява не само в старата столица, а и в България, която отбелязва събитието 22 септември.
Болярите остават удовлетворени от местното
общинско начинание, но считат, че то съвсем не
е достатъчно за увековечаването на паметната
дата – 22 септември. Затова търновският лесничей предлага да се избере подходящо място за
залесяване в града, което да напомня на българите за станалото в старопрестолния град. Така,
на извънредна сесия на 1 декември 1908 година,
Общинският съвет одобрява предложението на
лесничея и преценява, че най-подходящ за това
е хълмът Трапезица, тъй като е не само в непосредствена близост до града за разходка, но е
и неразривно свързан с историята на средновековния град.
На 22 и 23 септември 1909 година във Велико Търново се провеждат първите тържества
в България, посветени на Независимостта. Те се
отличават с изключителна пищност, отговаряща
на значимостта на събитието. За да бъде тържеството бляскаво, общинските съветници гласуват
сумата от тогавашни 1800 лева. От тях се предвиждат по 200 лева за направа на арка и павилион на Царевец, 800 лева за купуване на флагове,
гирлянди, осветление, 200 файтона са предназначени за официалните лица и други 400 лева –
разходи за празничното отбелязване за празника. Рекапитулацията сочи, че в крайна сметка
търновци са изразходвали средства в размер на
3500 лева.

За първото честване в града пристига цар
Фердинанд I, царица Елеонора, принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски, както и Министерския съвет. Тържественото отпразнуване
включва молебен в националната светиня "Св.
40 мъченици", празненства на Царевец и посещения на височайшите гости на Преображенския манастир.
В чест на царската двойка, в най-старата и
авторитетна културна институция в града – читалище "Надежда", Общината дава пищен банкет. За спомен от събитието Общинският съвет
подарява на царицата килим, на стойност 350
лева, изработен от ученичките в държавното килимарското училище в града. Трогната от жеста,
тя упълномощава адютанта си полк. Савов да
благодари от нейно име на кметството със специално писмо.
При поредното си гостуване в старата столица
царицата се среща с неговите най-активни дейци
и изразява желание да даде 60 000 лева лични
средства, при условие че църквата "Св. 40 мъченици", където е четен манифестът за Независимостта, бъде сред първите реставрирани обети.
На 4 ноември 1909 година Градският общински съвет отправя към Обикновеното народно
събрание искане за отпускане на ежегодна субсидия в размер на 30 000 лева, която да се използва за организиране на националните тържества, като сред тях изпъкват честванията на
българска Независимост.

Д-р Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Чинар

Чинарът е величествено листопадно дърво,
достигащо височина до 40 m. Короната му е много широка, сводеста, неправилна. Долните разклонения – често провисващи надолу и докосващи почвата. Стволът – обикновено е прав, много
дебел, може да се проследи само до първото
разклонение, след което се разделя на няколко
много масивни клона. Кората има характерен
петнист вид, който се получа от това, че от нея
се отделят плоски парчета с различна големина,
а кората под падналите парчета е по-светла. В
някои случаи, обаче, младите клонки са светлокафяви, покрити с власинки. Пъпките са овални,
дълги около 5-7 mm, червено-кафяви. Листата са
последователно разположени, дълги 12-18 cm,
почти толкова широки, колкото и дълги, в основата – клиновидни, петурата им е длановидно
врязана, най-често с 5 дяла, по-рядко с 3 или 7
дяла. Дяловете достигат почти до средата на петурата и са едроназъбени по ръбовете. Цветовете са събрани в главести, кълбовидни съцветия,
събрани по 3-7 на общи дръжки. Женските съцветия са червеникави, а мъжките са жълтеникави. Плодът е тип орехче, с власинки в основата, чрез които се опрашва и разпространява от
вятъра. Цъфти май-юни. Зрелите съплодия се
разпадат на отделни плодове в края на зимата и
началото на пролетта.
В парковете и градините у нас се отглежда
Хибриден чинар. Той е естествено разпростра-

нен в Струмска долина, долината на река
Места, Средни (край
село Бачково) и Източни (долината на река
Арда) Родопи, Тракийска низина.
Мария Райковска – начален учител
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Световното дърво – Старогр. лег – Карнеги, 5г клас
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Елена-Мария Танева, 5а клас

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай
Задача 4

Ина пресметнала, че 60% от децата в

нейния клас са с 5 по-малко от 12.
Проверете вярно ли е сметнала Ина.
Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Нов облик
на училищната библиотека
В библиотеката на ОУ "Алеко Константинов"
приключиха дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.
В рамките на една учебна година бяха
предвидени дейности, насочени в две направления. Фокус на първото е училищната библиотека – модернизиране на физическата среда,
обогатяване на библиотечния фонд и повишаване на неговата релевантност, стимулиране
интереса към четене и създаване на трайни
навици за ползване на библиотечните ресурси,
подпомагане на образователния и възпитателен процес.
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Цел на второто направление бяха обществените библиотеки – организиране на разнообразни партньорски инициативи с обществените библиотеки в град Пловдив: провеждане на
учебни часове по БЕЛ, привличане на читатели,
съвместни тематични срещи, срещи с писатели.
Имайки предвид обстановката, свързана с
пандемията от КОВИД-19, можем да сме доволни от изпълнението на задачите по проекта, като оставаме с надеждата да има и други
подобни възможности за обогатяване, както на
материалната база, така и на средата като цяло,
за израстването на едно пълноценно и щастливо поколение деца, използващо целия си капацитет за развитието на нашата страна.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

AUTUMN MOOD

I. What is autumn?
“Autumn is a second spring when every leaf is a flower”.
Albert Camus
“Every leaf speaks bliss to me, fluttering from the autumn tree.”
Emily Bronte
“Autumn is the mellow time”
William Allingham
II. Insert the words bellow and read:
SEE TODAY DAY ME MELLOW CLOVER
YELLOW GIVES OVER LIVES
Autumn day, autumn ………..,
God gives richest gifts …………..
Look on ev’ry side and …………
Pleasant things for you and ………….
Apples red and apples ……………,
Round and juicy, sweet and ………………,
Load the trees till they bend ………………
And their branches brush the …………..
Child, be glad with all that ……………,
But forget not God, who …………….
By A.D.Ponsonby
III. What holidays are there in autumn?
Harvest. The time of the harvest has been
celebrated for hundreds of years, and the harvest
festival is traditionally held on the Sunday near
or of the Harvest Moon (this is the full moon that
occurs closest to the autumn equinox – this year on
Sunday 23 September). It’s a time to be feast and
be grateful for our food, traditionally giving gifts
to those less fortunate. In the US this is tied into
Thanksgiving, which is celebrated in November.

Halloween. Originally a Celtic festival, Halloween
has become very commercialised, especially when
it comes to children. However, carving a Jack-OLantern (whilst signing this song) or decorating a
pumpkin, making squash soup, and dressing up can
all still be fun – just make sure that you’re clear in
your own mind about what you’re comfortable with
and what doesn’t sit well with your family values.
Bonfire Night. This is a holiday
primarily celebrated in the UK, also
known as Guy Fawkes Night or Fireworks
Night. Even if your little one can’t stay
up late, sharing sparklers, making a
fire in the garden, or just sharing a
cozy meal over some candles are all
wonderful ways of celebrating. Many
towns and cities will run family-friendly
early firework displays, or head up to a
local hill with a flask of hot chocolate to
watch from far away instead.
Стела Куртева – учител по английски език
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Любопитни факти за дънките
Винаги ще се появяват и изчезват модни
трендове, но има дрехи, които от създаването си
се превръщат в класика и неизменна част от гардероба на всеки човек, такива са дънките. Вижте
каква е причината те да изглеждат по този начин
и още интересни факти за тях, за които навярно
не сте чували досега:

Как са се появили дънките?
Така нареченият дънков плат, от
който се шият дънките днес, бил познат на хората още от XV век. Масовото му разпространение обаче, идва
много по-късно, а именно в края на
XIX век. Тогава дънките били униформа за работниците, изработвана от памучен плат. Ливай Щраус – белгийски
емигрант, който изкарвал прехраната
си, като шиел палатки за златотърсачите в Америка, бил първият, който
използвал дебелия плат за направата
на работни панталони.
Един ден той чул как работниците
се оплакват, че панталоните им се изтъркват и късат за седмица, и решил,
че може да използва по-здравия плат,
с който шиел палатки, за направата
им. Успехът му бил толкова огромен,
че скоро слухове за чудотворни панталони се разпространили из цяла Америка.
Днес името на Щраус носи една от
най-известните деним марки в света Levi's.

Откъде произлиза името джинси?
В края на XIX век дънковият или наричан още
джинсов плат се транспортирал от град Генуа.
Американците произнасяли името на града по
свой начин и вместо „Дженуа“, то звучало като
„Дженс“. Така скоро всички свикнали да назовават града "Джинс". След това започнали да наричат така самата тъкан, а по-късно и
панталоните, изработени от нея.
Дънките в началото били само
кафяви
Прототипът на познатите ни дънки
всъщност бил в кафяв, а не в син цвят.
Синята окраска им давала специална
боя – индиго. Тогава тя струвала стотинки, затова било лесно да се използва. Индигото обаче имало и една особеност:
оцветявало само кръстосаните нишки.
След всяко измиване, дънките ставали по-меки и постепенно приемали
формата на тялото.
Кафявата боя не постигала подобен
ефект – дрехите оставали твърди и поради това не били толкова атрактивни
за потребителите. В резултат на това кафявите дънки били спрени от производство и синият цвят станал основен.
Специфичните детайли в дизайна
не са случайни
За своята дългогодишна история
дънките не са се променили много. За
дизайна им сме напълно задължени на
златотърсачите и работниците, за които са били създадени първоначално.
Дънките имат стегнат двоен бод,
който предполага здравина, джобовете отзад и отпред са създадени,
за да се държат в тях инструменти.
Медните капси са изобретени, за да
направят шевовете близо до джобовете още по-здрави. А малкият джоб,
чиято роля днес е само декоративна,
в миналото е бил предназначен за
джобен часовник – в края на ХIХ век
този тип аксесоари били много популярни сред населението.

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Есенни забавления с тебешир
/продължение от бр. 261/

Направете си тебеширена художествена галерия
Ако вашата страст е рисуването, то тебеширите са точно за това. Можете да си направите прекрасна художествена галерия с тебешири. Отделете различни части от мястото, на което ще рисувате: на едно място – пейзажи, на друго – хора, на трето – животни, на четвърто – любими герои, на
пето – екстравагантни рисунки. След това нарисувайте по няколко красиви рисунки на всяка тема.
Красота! Можете дори да разведете приятели и родители във вашата художествена галерия.

Тебеширена мишена

Нарисувайте мишена – кръгла, с различни точки – знаете как става. Вземете нещо меко – топка или
стара играчка. Организирайте си състезание кой ще уцели най-много точки от тебеширената мишена.

Тебеширена настолна игра

Знаете какво е настолна игра, нали? „Не се сърди човече“, „Монополи“ или пък по-модерните –
„Пътешествие около света“, „Шоуто на тюлените“. Можете и вие да си направите настолна игра – с
вашето въображение и ваши правила. Може да е за замъци, пълни с дракони. Можете да спасявате
принцове и принцеси от пещери, пълни с лоши прилепи, или пък да бъдете супер герой, или да
измъквате хора от супер тайна лаборатория. Просто начертайте квадратчета, поле с тебеширите –
и започвайте играта! Дори самите вие можете да бъдете пионките – какво по-реално и забавно от
това?

Богдана Стамболова – начален учител
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:
Нека броят на децата в класа на Ина е х. Търсената стойност на х,
трябва да е естествено число, защото означава брой деца. Съставяме
уравнението 0,6.х + 5 = 12 и го решаваме. Решението не е естествено
число. Това показва, че Ина е сгрешила.
Евгения Илиева – учител по математика и информатика
РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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
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