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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Спортни победи

в художествената гимнастика

за Никол Стайкова

Никол Стайкова е ученичка от
трети в клас на нашето училище. От
4-годишна възраст се занимава с художествена гимнастика и се състезава за СК „Тракия“ Пловдив. Тренира
всеки ден под вещото ръководството
на своя треньор г-жа Халилова, която
безкрайно уважава и обича. През тази
година Никол участва в над десет състезания по художествена гимнастика,
организирани в различни градове на
страната, като завоюва челни позиции
на всичките си участия.
Браво, Никол! Гордеем се с теб!

Гергана Стоицова – класен ръководител 3 в клас
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Есенна приказка в класната
стая на трети „в“ клас

Красотата на есента, която вдъхновява учениците в учебната им работа и
творчество, обедини родителите на класа при реализиране на идеята на класния
ръководител, за създаване на позитивно
и споделено пространство.
Водени от желание учениците да се
чувстват още по-уютно, спокойно и приятно в училище, да стимулират желанието им за учене, родителите превърнаха
стаята на 3 в клас в есенна приказка.

Гергана Стоицова – класен ръководител 3 в клас
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„Пресичам безопасно с TEDI“
На 23 ноември 2021 г. първокласниците от
ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив, проведоха урок на тема „Пресичам безопасно с TEDI“.
Учениците изгледаха с голям интерес видеоматериалите, подготвени от инсп. Мария Ботева и
инсп. Станислав Илиев. Те споделиха своя опит
като пешеходци, водачи и пътници. Урокът завърши с тест, чрез отговорите на който първокласниците показаха, че са запомнили правилата,
представени във видеоматериалите.
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Класни ръководители: Невена Попова, Анета Терзиева, Стефка Николаева, Пламена Шопова
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Обучение в ОРЕС по физическо
възпитание и спорт

3. Какво знаем и какво не знаем за леката атВ часовете по физическо възпитание и спорт
летика?
на учениците от 6 в, 6 г и
4. Здравословно хранене.
7 в клас беше поставена задача за работа по
5. Здравословен начин на живот на учениците.
групи за изработване на презентация по една от
6. Защо трябва да спортуват децата?
следните теми:
Учениците сами направиха своите групи с ус1. Какво знаем и какво не знаем за баскетболовие във всяка група да има и момчета и момила?
2. Какво знаем и какво не знаем за хандбала? чета. Изтеглиха темата, по която да работят. Имаше и определен срок за представяне на готовите
презентации, които ще бъдат оценени по определени критерии. Презентациите бяха представени
пред съучениците от класа.
За 5 в и 5г клас задачата беше по желание. Учениците, които изготвиха презентации, също ги
представиха пред своите съученици.
За 4 б и 4 в клас задачата беше да направят
проект по темите и да го представят в училище.
Във фоайето на първия етаж са изложени готовите проекти на учениците на 4 б и 4 в клас.
Очаквайте презентациите на учениците от 7-те
класове в следващия брой
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Людмила Калофоридова – ст. учител по ФВС

6

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

През месец ноември:
1900 г. – Започва да функционира първата водноелектрическа централа „Панчарево”, която захранва 600 лампи, осветяващи София
1909 г. – В Пловдив за първи път е честван Денят на народните будители
1913 г. – В България е учреден Върховен административен съд
1919 г. – Мин.-председателят Александър Стамболийски подписва Ньойския договор. България
губи Западна Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини.
1920 г. – Сърбия окупира Западните български покрайнини, съгласно Ньойския договор
1943 г. – ІІ Световна война: Англо-американската авиация бомбардира Пловдив
1866 г. – Открита е първата жп линия в българските земи Русе–Варна – 224 км
1989 г. – Ноемврийският пленум на ЦК на БКП приема оставката на Тодор Живков като ген. секретар на БКП след 35-годишното му управление. Начало на демократичните промени
1875 г. – Създаден е Гюргевският революционен комитет
1912 г. – Балканска война: българските войски влизат в Дедеагач /днешен Александруполис
(Гърция), няколко пъти е бил българска територия в миналото/
1990 г. – VІІ Велико народно събрание променя името на държавата от НРБ на Република България
1885 г. – Сръбско-българска война. Започва битката при Сливница. Победа над сръбската армия
1999 г. – Първа визита у нас на действащ американски президент /Бил Клинтън/
1880 г. – Откриване на Първото военно училище в България, днес Национален военен университет „В. Левски”
1878 г. – В София е създадена Публична библиотека, чийто приемник по-късно става НБ
„Св. св. Кирил и Методий”
Мирко Попов – учител по история и цивилизации

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Водната пещера Голубовица –
адреналин под земята

/Продължение от бр. 264/
Голубовица се намира на 1 км след село
Кошница, в Родопите. Тя е пещерна система на
4 нива, всяко от което си има съответното име:
Голубовица – 1, 2, 3, 4. Името на пещерата идва
от „гълъб“ – смята се, че е обитавана от скален
гълъб. Голубовица 1 е малка пещера свързана с
водната пещера Голубовица 2. Тя представлява
карстов извор, от който изтичат водите на втората. Голубовица 2 е водна пещера с дължина 380 м.
След преодоляването на входа се преминава воден полусифон и до края се следва течението
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на подземната река и се достига
до воден сифон. Голубовица 3
се намира над водната пещера.
Тя е хоризонтална пещера и е
населена с прилепна колония.
По пода се наблюдават скални
блокове, а по тавана вторични
карстови форми – сталактити,
завеси. Голубовица 4 е наклонена проходна пещера с дължина
около 480 м. В нея липсват образувания. Пътеката за пещерата започва с десет минутен
преход по планинска пътека, която минава през
Гарга дере, пресича го по въжен мост и се преминава през букова гора. В пещерата се влиза само
с водач от Клуба по Спелеология и екстремен туризъм „Мурсалица“. На входа водачите – спелеолози предоставят нужното оборудване – непромокаеми гумени ботуши, спасителни жилетки,
осветление и гумени лодки. Температурата в пещерата е постоянна – 10-11 градуса целогодишно. Пътеката до малкото езеро е 400 м и е малко
стръмна и песъчлива. След това посетителите
се разполагат в малките гумени лодки, с които
се преминава през полусифона. На места скалата почти опира във водата и това налага всички

да се прилепят за дъното на лодките. След като
се премине пещерното езеро обиколката продължава пешеходно. През цялото време се гази
в реката, която минава през пещерата, като нивото на водата варира от глезените до малко
над коленете. Обиколката завършва на малко
островче, от което започва воден сифон, който е
за водолази. Връщането става по същия път. Водната пещера Голубовица не работи целогодишно, поради високото ниво на водата в нея през
зимата и пролетта. В нея е възможно да се влезе
средата на юни- началото на юли. Разходката е
с продължителност 45-70 мин. в зависимост от
големината на групата.

Величка Филева – начален учител
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Елена Златанова 5 в клас, Невена Крачолова 6 г клас
Красимира Стоянова 6 г клас, Петьо Бенков 6 г клас
Габриела Митрева – учител ЦДО 5-7 клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Георги Бърдаров
с награда на ЕС за литература
Нашият писател Георги
Бърдаров е българският носител на Наградата на ЕС за литература за 2021 г. Той и останалите 12 лауреати от държавите
членки получиха отличията си
на официална церемония в
Дома на културата „Флаже“ в
Брюксел от българския еврокомисар Мария Габриел.
„Толкова е лесно да разрушиш един свят. Често няма
нужда от ритници и куршуми,
достатъчно е да кажеш само
няколко думи, да го унижиш.
Толкова е лесно… И толкова е
трудно, безкрайно трудно, да
спасиш един човек. Един живот, един микросвят, който за милиардите маймуноподобни на тази планета не значи нищо, но
за теб е повече от всичко. За теб е целият свят!
Ако можеш някой ден, Господи, да ни простиш…“ Това е откъс от романа на Георги Бърдаров „Absolvo te“, за който той получи престижната награда.
„Toва е за мен силата на книгите. Силата на
писателите да покажат на нас, читателите, какво
е да сме човешки същества, да ни позволят да
споделяме истории, мисли и чувства“, коментира Мария Габриел.
Романът на Георги Бърдаров „Absolvo te“ е
вдъхновен от истински истории, които са отдалечени във времето, но са свързани чрез съдбата на героите и нуждата им от прошка. Според
самия Бърдаров зад заглавието на романа му се
крие нуждата на всеки човек да преживее лич-

ния си катарзис, като прости сам на себе си непростимите неща, които е извършил, чрез прошката, която дава на друг човек.
Тринадесетте носители на Наградата показват по завладяващ начин чрез своето творчество
културното многообразие и литературно богатство на Европа. Наградата насърчава достъпа на
гражданите до съвременната европейска литература, повишава видимостта и осведомеността
за европейските писатели.
Чрез програма „Творческа Европа“ ЕС подпомага превода и популяризирането на повече от
450 книги всяка година. Новата програма поставя силен акцент върху книгите, за да се увеличат
преводът, разпространението, международното
популяризиране и продажбата им.
По информация от https://azbuki.bg/
Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

English Words Borrowed from
Other Languages
There are many foreign words in Bulgarian and most of them come from English. Words like:

park, picnic, hotel, supermarket, taxi, robot and internet are known
and often used all over the world. Other such words are most sports (basketball, tennis, football, volleyball) and music genres (jazz, rap, rock, pop, disco).
It turns out that in English there are also words of foreign origin.
Here are some examples.
			

			

Italian words:

pizza, pasta, piano, opera,
bravo, studio, broccoli, ciao

French words: music, portrait, café, chef, mirage, jury, address,
beige, turquoise, cheque, souvenir
			

German words: kindergarten, hamster

Greek words: drama, theatre, acrobat, atlas
Japanese words: sushi, kimono, karaoke, samurai, judo, karate
Indian words: karma, yoga, avatar, bungalow
Turkish words: airan, baklava, boza
Ангелина Велева – учител по АЕ
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Какво е ООН?

Важно е да знаеш как светът се организира,
за да решава най-големите си проблеми. Като
например как да няма войни, как всички деца да
живеят в безопасност и как да се справим с бедността и климатичните промени.
Представи си само, на нашата планета има
почти 200 държави. А в тях живеят 7.5 милиарда
души. Всички те искат да имат спокоен и сигурен
дом и добър живот.
Но светът е голям и има големи проблеми –
като промените в климата, бедността, войните,
болестите. Справянето с тях не е по силите на
една държава. За да ги решават, страните са се
обединили в нещо, което се нарича Организация
на обединените нации. По-известна е с краткото
си име – ООН. Била е създадена много отдавна,
през 1945 г. Тогава светът е преживял две наистина ужасни войни. И е търсил начин да помага
на страните да се разбират и да попречи пак да
избухне война. Така е създадена Организацията
на обединените нации. В нея днес членуват почти всички страни на планетата. Големи и малки.
Бедни и богати. ООН е техният форум. На него
могат да се повдигат и обсъждат най-сложните
въпроси. Включително тези за войната и мира. А
ООН е нещо като футболен съдия за света. Помага всеки спор или проблем да се решава мирно.
Освен че пази мира и сигурността, ООН защитава правата на човека и осигурява помощ, като
храна и лекарства, за бедстващи страни. Сред
най-важните задачи на организацията е да подобри условията на живот за всички хора и да направи света по-добро място. Това означава всеки
човек да има храна, подслон, лекарства, чиста
околна среда, достойнство и сигурност.
Добре, но как работи?
Всички държави, които членуват в ООН, изпращат свои хора, за да ги представят. Те се наричат дипломати. Събират се в голямата сграда
на ООН в Ню Йорк, САЩ. Но и на други места по
света. Те правят срещи, разговарят и взимат решения по глобални въпроси. Решенията се взимат с гласуване. Като в Народното събрание. Например държавите гласуват кой да бъде лидерът
на ООН. Той се нарича генерален секретар. Сега
тази роля изпълнява португалецът Антониу Гутериш. Генералният секретар работи с всички дър-

Деца правят световния знак за мир
жави, за да разбере какви са проблемите и да ги
разрешава по мирен начин. Неговата работа е хората винаги да са на първо място, не държавите.
Тъй като проблемите на света са много и найразлични, ООН има специални агенции, които отговарят за различни въпроси. Например има международен съд, който отговаря за много тежки
престъпления, при които са загинали много хора.
Има Световна здравна организация, която дава
препоръки как да се справим с пандемията. А в момента разследва и как се е появил коронавирусът.
Има агенция на ООН, която решава само проблемите на децата по света. Тя се нарича УНИЦЕФ.
ООН дори има собствени войници и полицаи. Те
пътуват на мироопазващи мисии до проблемни
места по света. В момента има такива мисии в
Косово, в Кипър, в Конго и др. Войниците на ООН
носят сини каски. По тях хората познават, че това
не са войници от вражеска армия, а могат да им
помогнат, ако са в беда. Например те помагат на
държави, пострадали от тежки земетресения, да
изградят отново пътища и сгради.
А какво прави ООН за децата? Най-важното
е, че ООН е създала един документ, който се нарича Конвенция на ООН за правата на детето. Той
посочва неща, които всяко дете трябва да има
или да може да прави. Например всяко дете има
право да живее, да расте, да учи и да се чува гласът му. ООН има още много работа, за да постигне целите си, но държавите продължават да се
опитват и да работят заедно.
По информация на https:www.knigovishte.bg
Елена Пенишева – библиотекар
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Бухалчета от кестени

Богдана Стамболова – начален учител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Задача за 5 клас
Кои числа трябва да се поставят на
мястото на въпросителните в магическия квадрат, така че сборът по стълбове, редове и по двата диагонала да
е равен на 3?

Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:

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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