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Община Пловдив, съвместно с организациите за оползотво-
ряване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД и „Екопак“ АД, 
организира конкурс за рисунка за учениците от 1 до 12 клас в 
Пловдив. Инициативата е част от Европейската седмица за на-
маляване на отпадъците като рисунките трябва да бъдат на тема 
„Мисли зелено, събирай разделно“.

Конкурсът има за цел да поощри отговорното отношение на 
подрастващите към опазване на природата и да насърчи „зеле-
ното“ мислене.

В рамките на една седмица от 22 до 28 ноември участниците 
ще могат да нарисуват своите картини, в които да споделят свои-
те мечти и мисли по темата за разделното събиране и грижата за 
околната среда.

Събраните рисунки от 
конкурса ще бъдат предста-
вени в изложба в Дома на 
културата, която ще може 
да бъде разгледана от 1 до 
13 декември 2021 г. 

42 ученика от 1 до 4 
клас от ОУ „Алеко Констан-
тинов” ще вземат участие в 
конкурса със свои творби. 
Темата за разделното съби-
ране на отпадъците и гри-
жата за чистотата на града 
ни и природата около него 
отдавна им е позната. 
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Още през 2014 г. в сградата на училището 
ни беше поставен автомат за пластмасови бу-
тилки, който децата използваха ежедневно, и 
събраха завидно количество материал. Някол-
ко поредни години функционира клуб „Еколо-
гия” с участници ученици от начален курс. 

За поредна година в заниманията по ин-
тереси присъства направлението „Екологично 
образование и здравословен начин на живот” 
и други форми, свързани с екологичното ми-
слене.                    
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

 Екип на вестника

„Вчера, 6. 12., имахме час с г-жа Пенишева 
/б.р. библиотекар в ОУ „А. Константинов”/ и го-
ворихме за Иван Вазов. В този час научих много 
неща за него. Тя сподели с нас, че когато чуем 
думата  „Патриархът” веднага се сещаме за Иван 
Вазов. Четохме и негови стихчета. Този час пос-
ветихме на 100-годишнината от неговата смърт. 
Научих, че гробът на писателя представлява огро-
мен витошки камък. Научих още, че през 1880 г. 
се премества да живее в Пловдив. С Константин 
Величков правят вестник „Народен глас”, списа-
нията „Наука” и „Зора”, създават христоматия за 
наши и чужди писатели. Роден е в гр. Сопот. В на-
шия роден град пише „Епопея на забравените” 

„100 години от смъртта на Иван Вазов” –
Урок по извънкласно четене в 4 а клас

Патриархът
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 и други… Неговото име се пише със златни бук-
ви в нашата история.” 

                    Рая Бояджиева, 4а клас

„… Друг интересен факт е, че  сърцето и мо-
зъка му са балсамирани.”

                     София Минкова, 4а клас

„… Знаел е руски, турски, гръцки, френски и 
румънски език. Член е на Сопотския революцио-
нен комитет. За 100-годишнината от смъртта му 
са организирани международни конференции, 
изложби, четения,…”

                                     София Русева, 4а клас

„… Много ми хареса това, че Пловдив му е 
като втори роден град.”

                                                    Стефи, 4а клас

„… Също много ми хареса когато ни показаха 
многото му паметници в България и чужбина.”

                      Хари Елмасян, 4а клас

Да подредим строфите от „Де е България”

Двора на кирилицата

Четене на произведения от автора и сведе-
ния за неговия живот

София – Гробът на писателя зад църква 
„Св. София”
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Стоян Недялков – четене на творби

Елена Пенишева – библиотекар, Виктория Стойнова – кл. ръководител на 4 а клас

Паметникът на Иван Вазов в ПлевенИлюстрации по творби на Иван Вазов – 
Изложба в библиотеката

Четем „Апостолът в премеждие”
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В този урок учениците се запознаха с изделия, 
изработвани от дървесина. Научиха кои са видо-
вете инструменти, с които се работи и къде да 
намират приложение. Беше им интересно по ка-
къв начин се правят тези изделия и проявиха го-
лямо желание сами да изработят такива. В часа 
по „Технологии и предприемачество“ им беше 
поставена практическа задача, в  която трябва да 
изработят стойка за телефон. Всички паралелки 
от 5 клас се справиха блестящо с нея. 

Технологии и предприемачество
Изработване на изделия  
от дървесни материали
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Петър Николов – учител по ТП

Презентации  на учениците от пети – седми клас
/Продължение от бр. 265/

                                                   

Обучение в ОРЕС по физическо 
възпитание и спорт
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                                   Людмила Калофоридова – ст. учител по ФВС
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През учебната 2021/22 година учениците от 
3б клас работят по програмата  „Дизайн шам-
пиони“ на Red Paper Plane, която  използва ди-
зайн-мислене. Програмата представлява разра-
ботени проекти (мисии), с предизвикателства от 
реалния живот. Дизайн мисленето е новаторски 
подход за формиране у учениците на умения за 
генериране и създаване на идеи и креативно 
решаване на проблеми. То е творчески процес, 
при който децата формират високо чувство на 
емпатия, силна мотивация,  умения за работа в 
екип, ориентираност към търсене на повече от 
едно решение, желание за експериментиране, 
увереност и др. 

Първата мисия беше „Архитект“. Децата про-
явиха голям интерес към професията на архи-
текта и с ентусиазъм и вълнение проектираха 
макети на своите кабинети, създадоха и своите 
първи сгради. Беше вълнуващо и емоционално.

Проект „Дизайн-шампиони“  
на Red Paper Plane

Нина Търева – класен ръководител
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Ноември месец не е сред тези, които можем да 
запомним с някакви бележити празници или чест-
вания. Въпреки това в историята на град Пловдив 
се случват събития, които са с важно културно-ис-
торическо значение за пловдивчани.

16.11.1891 г. – започват да се полагат основите 
на шадравана от Първото мострено изложение в 
Пловдив.

23.11.1891 г. – проведен е първият междуград-
ски телефонен разговор ( София – Пловдив ) между 
главния механик г-н Себашан от Пловдив и г-н Ма-
теев – главния директор от София.

23.11.1891 г. – Ангел Букурещлиев създава пър-
вото вечерно училище с двугодишен курс по сол-
феж и хармония.

03.11.1892 г. – закрито е Първото българско из-
ложение, а паркът, където е проведено то получава 
името „Цар Симеон“.

През ноември 1900 г. отваря врати училище-
то „Григорий Маразли“ (днес у-ще „Гео Милев“) 
на улица „П. Славейков“, в подножието на Стария 
град. Каменната ограда и стълбите са дело на май-
стора каменоделец Яне Василев, а архитект е Ди-
митриос Андроникос.

26.11.1904 г. – основано е читалище „Хр. Г. Да-
нов“ в кв. Мараша

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Мирко Попов – учител по история и цивилизации

Пловдив в дати – ноември:

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Пещера Орлова чука
/Продължение от бр. 265/ 
Орлова чука се намира в Дунавската равни-

на,  на  40 км от Русе, на територията на общи-
на Две могили, близо до село Пепелина. В нея 
са открити останки от праисторически хора и от 
мечки. Входът на пещерата е на височина 40 м 
над речното ниво и до него се стига по стръмна 
пътека с изградени стълби. От входната площад-
ка се открива гледка към природен парк „Русен-
ски Лом“ и красивите скални забележителности. 
Целогодишно там обитават 14 вида прилепи, в 
колония от около 12 хиляди екземпляра. От тях 
три са включени в Световния червен списък: 

30.11.1908 г. е открита новата сграда на Цен-
трална гара Пловдив в стил необарок.

20.11.19012 г. – започва да функционира първи-
ят рентгенов апарат в Пловдив тип „Сантиас“, който 
е обслужван от динамо с бензинов мотор.

08.11.1927 г. – отваря врати Домът на благотвори-
телността и народното здраве „Димитър П. Кудоглу“.

01.11.1928 г. – открита е жп линията Пловдив –  
Асеновград. На откриването присъства и цар Бо-
рис ІІІ.  Още през 1892 г. Атанас Куцооглу финан-
сира идейният проект за изграждането на жп ли-
ния Пловдив – Смолян. По-късно той дарява 4 млн. 
лева за строежа на линията Крумово – Асеновград.

01.11.1928 г. – в сградата на х-л „Шести август“ е 
монтирана първата ръчна 1000-линейна телефон-
на централа в Пловдив.

06.11.1938 г. – е осветен и открит първият закрит 
Пловдивски общински пазар „Халите“ на ул. „Райко 
Даскалов“. Пазарът е осветен от митрополит Кирил.

18.11.1943 г. – започва да функционира първата 
болница в Пловдив за гръдоболни „Царица Йоана“.

15.11.1953 г. – открита е Народната опера в 
Пловдив, а първото представление е „Продадена 
невеста“ от Бедржих Сметана.

05.11.1956 г. – открит е паметникът „Альоша”.
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дългопръстият нощник, южният подковонос и 
подковоносът на Мехели. Орлова чука е най-
значимото зимно убежище за този вид прилепи 
в цялата страна. Пещерата е обявена за природ-
на забележителност през 1962 г. Тя е изградена 
от варовикови скали. Температурата е посто-
янна през цялата година и е сравнително висо-
ка – около 14 градуса. Дължината на галериите 
е около 14 км, което  я поставя на второ място 
след пещерата  Духлата. За посетителите са дос-
тъпни и осветени около 3 км. Името ѝ идва от 
скалния венец, който стои над входа.  След него 
се влиза в първата зала, наречена  „Концертна“ 
заради добрата й акустика. Там често се изнасят 
концерти, а всяка година през август има праз-
ничен концерт. В тази зала се намира и „Големи-
ят сталактит“ с височина 3,5 м и диаметър 50 см. 
Могат да се видят също и други интересни обра-
зувания – „Динозавъра“,

 „Бухала“, „ Костенурката“ и др. В „Голямата 
галерия“, която е на запад от тази зала има мно-
жество красиво оформени синтронови езера.  
Най-голямата и благоустроена зала е „Големите 
сипеи“. Тя е едно от любимите местообитания на 

прилепите. До нея е разположена залата „Мал-
ките сипеи“. На запад от главната галерия започ-
ва тунел в края, на който се намира 

„Космическата зала“. При малката зала „По-
чивка“ е оформен тунел, в края на който има 
калцитни кристали, приличащи на пукнатини.

В пещерата се влиза на групи до 15 души на 
всеки кръгъл час само с водач. Тя  е отворена 
за посещения от 1 април до 1 ноември. Цели-
ят туристически маршрут се изминава за около  
35-40 минути.

Величка Филева – начален учител
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29 ноември – празник 
на буквата Ё

Буквите и съответните звукове са в основата 
на всеки език по света, защото използваме тях-
ната комбинация, когато мислим, говорим или 
пишем. Азбуката на руския език е интересна не 
само като "строителен материал", но и в истори-
ята на неговото образование. В тази връзка въз-
никва въпросът: кой е създал азбуката на руския 
език? Повечето хора ще кажат без колебание, 
че основните автори на руската азбука са Кирил 
и Методий. Само малцина знаят, че не само са 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

вършва богослужения на славянски език. По това 
време жителите на Моравия имали общ език, но 
нямали писмен език. Използвали  гръцки или ла-
тински. Император Михаил изпълнява молбата 
на принца и изпраща мисия в Моравия в лице-
то на двама учени братя. Кирил и Методий били 
добре образовани и принадлежали към знатен 
род. Именно те станали основатели на славян-
ската култура и писменост. Не бива обаче да се 
мисли, че до този момент хората са били негра-
мотни. Използвали са букви от Велесовата книга. 
Все още не е известно кой е създал буквите или 
знаците в него.

Интересен факт е, че братята са създали бук-
вите на азбуката още преди да дойдат в Мора-
вия. Отнело им около три години, за да създадат 
руската азбука и да подредят буквите в азбуката. 
Братята успяват да преведат Библията и богослу-
жебните книги от гръцки език, оттук нататък ли-
тургията в църквата се води на език, разбираем 
за местното население. Някои букви в азбуката 
били много сходни с гръцките и латинските бук-
ви. През 863 г. е създадена азбуката, състояща 
се от 49 букви, но по-„късно е редуцирана  до 33 
букви. Оригиналността на създадената азбука е, 
че на  всяка буква съответства един звук.

На илюстрацията долу са показани всички 
правописни букви от руската азбука: създали буквите от азбуката, но 

са започнали да използват знаци 
в писмена форма, а също така са 
превели огромен брой църковни 
книги.

Как се появила 
руската азбука?

От  9 до 10 век една от най-
големите държави е Велика Мо-
равия. В края на 862 г. нейният 
княз Ростислав пише писмо до 
византийския император Миха-
ил с молба за разрешение да из-
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жението й е подкрепено, но през следващите 12 
години новият знак не се появява нито в печат-
ните издания, нито в писмената реч.

Има легенда, че съдбата на буквата "Ё" през 
XX век е повлияна от заповед на Йосиф Сталин. 
Според една версия той изразил крайно недо-
волство, когато видял имената на военачални-
ците Огнев и Огньов, написани по един и същи 
начин. Според друга, през 1942 г. Сталин обръ-
ща внимание на точността, с която германските  
разузнавачи нанасят имената на населените 
места на картите, и изисква същото от съветски-
те военачалници.

Загадки про букву „Ё”:
Узнаешь сразу ты её - 
с двумя глазами буква... 
Не птица, а летает.
Зимой и летом одним цветом.
В густом лесу под ёлками
Лежит клубок с иголками. 

Надежда Друмева – старши учител по руски език и български език и литература

Може да се смята, че съвременната руска 
азбука окончателно официално се е формирала 
едва през  1942 година, тъй като едва тогава бук-
вата “Ё” е била официално утвърдена. 

Днес азбуката на руския език се състои от 33 
букви.

Гласните букви са общо 10: а, е, ё, и, о, у, ы, 
э, ю, я.

Съгласните букви са общо 21: б, в, г, д, ж, з, й, 
к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

Има  два знака: ъ и ь.
 Прието  е буквите  да се разделят на печатни 

и ръкописни. Те доста се различават една от дру-
га по своя графичен образ.

 Загадката на руската 
азбука

Автор на буквата "Ё" е княгиня Екатерина Да-
шкова, близка приятелка на Екатерина II. През 
1783 г. на заседание на руските академици тя 
задава неочакван въпрос: как според учените 
трябва да се напише думата „ёлка“ (елха). Тема-
та предизвика разгорещена дискусия, след което 
Екатерина Дашкова предлага да се замени неес-
тествената комбинация от звуци io с Ё. Предло-

Цвети и Боби имат 
еднакъв брой кученца. 
Цвети подарила 10 
от своите кученца 
и ѝ останали 5. 
Боби подарил 3 
от своите кученца. 
Колко кученца 
им останали общо?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор  на  задачата:  

Евгения Илиева – учител по математика и информатика

Честитим
рождените дни  

на всички, 
родени през

тази седмица
с пожелание

за здраве 
и успехи! 

Цвети има 10 + 5 = 15 кученца общо.
След като подарила 10, останали 5 кученца.
       Боби също има 15 кученца.
       След като подарил 3, му останали 12 кученца.

                 Общо им останали 17 кученца.


