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„Математика без граници“ е международен турнир за уче-
ници от 1 до 12 клас. Провежда се от есента на 2013 година 
и вече 8 години България е негов домакин. През тези години 
турнирът се превърна в едно от най-мащабните математиче-
ски състезания не само в България, но и в света, според броя 
на участниците от различни страни на петте континента.

 Участието на първокласниците от ОУ „Алеко Константи-
нов“, гр. Пловдив в първото им международно математиче-
ско състезание „Математика без граници“ бе възнаградено с 
шестнадесет медала и достойно представяне на всички оста-
нали малки състезатели. Гордеем се с постигнатите резулта-
ти и пожелаваме на всички участници успехи в предстоящите 
състезания.

4а клас
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Н. Попова, А. Терзиева, С. Николаева, П. Шопова – класни ръководители на 1 клас

Сияна Проданова
1в клас

Младен Нетов
1 г клас

Георги Плачийски
1а клас

1 б клас

1 в клас
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Мария Митева, Елена Петкова, Зорка Христова – кл. ръководители

За всяко трето дете в България животът е тру-
ден, а за неговото семейство – изпитание. Все 
още хиляди деца нямат семейство и живеят в 
болници, социални институции или центрове за 
временно настаняване.

За 29 години от създаването си фондация „За 
нашите деца” промени  16 000 човешки съдби. 
Сега членовете на организацията  продължават 
да са там, където са нужни – в родилните от-
деления, когато майките са уязвими и несигур-
ни в справянето с грижите за своите деца; при 
приемните семейства, които отключват сърцата 
си за деца без родители; в центровете на фон-
дацията в София и Пловдив, където помагат на 
децата да направят своите първи крачки, да из-
рекат своите първи думи, да преодолеят своите 
страхове и травми; където техните семейства 
стават по-спокойни и по-уверени, и още, и още 
други места.

Картички за фондация 
„За нашите деца”

Мая Стивасарева 
2г клас 
бронзов медал

Борислав Гешев, София Димитрова, 2в 
клас – сребърен медал 
Богомил Бояджиев, 2в кл. – бронзов медал

Александър Димитров
2а клас

Сребърен медал – Даниел Джостов, 4б клас
Бронзов медал – София Русева, Георги Христов, Десислава Нейкова, 4а клас

Бронзов медал – Инна Кавазова, Константина Попова, 4 б клас
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Ученици от прогимназиален етап на обу-
чение от ОУ „А. Константинов” станаха част от 
инициативата на фондацията „Тази Коледа чуде-
сата правите Вие”, която се провежда за девета 
поредна година, и изпратиха картички по повод 
предстоящите празници.  Всяко издание е в под-

крепа на децата и семействата в риск, с които 
работи  фондацията, oбединявайки множество 
компании, държавни и частни училища, различ-
ни школи и екипи.

Станахме част от коледната магия на добри-
те дела!                                                                                 



5

 Екип на вестника

„Мисли в зелено” –  
творби на учениците  

от начален етап на обучение
/Продължение от бр. 226/
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„Забележителности в Пловдив”–
 Проекти по околен свят  
на учениците от 2 а клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

 Екип на вестника
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Мария Митева – класен ръководител
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„Моят град” – 
Проекти по околен свят 
на учениците от 2б клас

Александра Арабаджиева Владимир Динков
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Учениците от 6г клас, обучаващи се по програ-
ма „Едно към едно“, биха могли да се похвалят, 
че освен пред компютрите, обичат да прекарват 
учебно време и в библиотеката на училище ОУ 
„Алеко Константинов“ – Пловдив. Всеки един от 
тях споделя свои собствени преживявания. За 
Симон е важна „тишината“, Надето е впечатлена, 
че са „заобиколени от знания и ресурси“, Вик-
тор споделя подобно мнение – „заобиколени от 

В библиотеката
Антония Стоянова – класен ръководител

книгите и имаме възможност за избор“, а според 
Александра – „чувството е на уют и комфорт, на 
топлина, в релаксираща атмосфера“. Крисчън, 
Мери, Васко, Кристиян и Петър също споделят за 
усещането за уют и простор.

Може би с лице към книгите, всеки един от 
учениците има възможност да избере онова, 
което лично го интригува, да експериментира, 
да открива своето свободно пространство, да 
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Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Пещера Духлата
/Продължение от бр. 266/ 

Тя е най-дългата пещера в България - обща 
дължина над 18 км. Намира се в югозападната 
част на планината Витоша, до село Боснек, об-
щина Перник. Представлява сложна пещерна 
система на шест етажа с множество входове. 
Името ѝ идва от звука, който издава вятърът при 
нейния вход. 

В пещерата протичат 7 подземни реки, кои-
то са най-вероятно свързани с река Струма. Те 
събират водите си и излизат в карстовия извор 
Горна чешма. 

преоткрива себе си и своите интереси, своята 
любима книга и тема.

Играта „Kahoot!” е предложението на Виктор 
от 6 г клас, който подготвя серия от въпроси по 

съдържание на известната книга „Тримата мус-
кетари“, която учениците разглеждат в час по ан-
глийски език. 

Част от въпросите са:
“Athos thinks that he has seen Lady before? 

True or False
Complete the question: The Cardinal is the 

King’s of the France First Minister? True or False”
Така превръщаме четенето на книги в едно 

забавно, интересно и увлекателно преживяване, 
където технологиите и книгите вървят ръка за 
ръка.
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Духлата има шест пещерни нива и много на 
брой невероятно красиви зали с варовикови об-
разувания и езера, изпълнени с вторични кар-
стови образувания и 
тесни, мъчителни за 
преодоляване про-
ходи между тях. Тя е 
изключително богата 
на вторични образу-
вания. 

В нея живеят 22 
вида животни, 6 от 
които прилепи. Обя-
вена е за природна 
з а б е л е ж и т е л н о с т 
през 1962 г. Достъпът 
е възможен само с 
водач и след подхо-
дящо обучение. Ла-
биринтният характер 
на пещерата я прави 
опасна за неподгот-
вени туристи. За да 
се предотврати раз-

Величка Филева – начален учител

рушаването на редките и крехки образувания, 
входът на пещерата е затворен. Пещерата не е 
достъпна за туристи.
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Мечо Пух вече е почти столетник

В първия превод на български език от 1945 г.  
Робин е наречен Бебо Червенушко, Прасчо – 
Пенчо Шишков, Йори – Марко, а за името на 
главния герой твърдо е прието Мечо Пух.

Измислен от А. А. Милн, Мечо Пух е най-про-
даваният герой на компанията, задминал дори 
Мики Маус. Посветени са му над 500 минути 
анимация и няколко компютърни игри. Неговите 
приключения са преведени на 29 езика, включи-
телно латински и африкански.

През 40-те години на миналия век произво-
дители като Агнес Бруш (САЩ) и Чад Вали (Вели-
кобритания) създават първите плюшени мечета 
Пух (в червено елече).

50 милиона деца по цял свят четат за негови-
те приключения.

Близо 1 000 000 души всяка година посеща-
ват къта на Пух в библиотеката в Ню Йорк, къде-
то се пазят оригиналните играчки на Кристофър 
Робин.

Героите от книгата измислят играта „пу-
хопръчки” – пускат пръчки и клонки от моста 

Тази година става на 95 години,  
а през 2006 г. получава своята звезда на Алеята на славата в Холивуд

в Гората и се състезават чия клонка ще стигне 
първа от другата страна на моста. Играта се е 
превърнала в официален спорт. В Оксфордшир, 
Великобритания, всяка година се провежда Све-
товен шампионат по пухопръчки.

Историята
През 1914 г. по време на изтеглянето на отря-

да му от Уинипег (Манитоба, Канада) на изток с 
цел европейския бряг лейтенант Хари Коулбърн 
спира за почивка в Уайт Ривър (Онтарио). Там 
купува за $20 малко черно американско мече от 
трапер, убил мечката майка. Коулбърн кръщава 
мечето Уинипег (Winnipeg). Скоро то става люби-
мец и талисман на 2-а Канадска пехотна бригада 
и пропътува заедно с нея разстоянието до Ан-
глия. Пристигайки там, войниците разбират, че 
са преразпределени за Франция, и не могат да 
вземат със себе си мечето. Коулбърн го оставя 
в Лондонската зоологическа градина, където то 
става всеобщ любимец.

През 1924 г. по време на семейна разходка 
до Лондонската зоологическа градина Кристо-
фър Робин Милн, синът на писателя А. А. Милн, 
се запознава с Уини. Кристофър се привързва 
силно към мечето и започва да го посещава чес-
то, като понякога дори влиза в клетката му. Ско-
ро сменя името на любимото си плюшено мече 
Едуард (подарък още за първия му рожден ден) 
с Уини Пух.

Алън А. Милн се вдъхновява от приятел-
ството на сина си с мечката Уини и от игрите му 
с плюшения Пух и започва да ги описва. Появя-
ват се историите за приключенията на Мечо Пух, 
Кристофър Робин и техните приятели от Гората 
(базирани също върху реално съществуващи 
плюшени играчки на малкия Кристофър) – Пра-
счо, Йори, Тигъра, Кенга и Ру. Други герои от 
книгата, като Заека и Бухала, са вдъхновени от 
истински животни, виждани в покрайнините на 
гората Ашдаун.

Има една прочута реплика от един диалог 
между Робин и Мечо: „Завинаги, Пух Мечо!”, отго-
варя Кристофър Робин на своето глупаво мече на 



14

въпроса: „Завинаги ли, Кристофър Робин?” Като 
че ли повече не може да бъде изречено. Децата 
порастват, плюшените животинки – не, а тези ге-
рои наистина са завинаги за поколенията читатели 
– книгите са издадени в над 50-милионен тираж.

Мечо Пух е знаменит с крилатите си фрази. 
Той и неговите приятели са неизчерпаем източ-
ник на мисли за живота, любовта, приятелство-
то. И дори на пръв поглед да изглеждат наивни и 
забавни, те съдържат дълбок смисъл.

За приятелството
– Приятелите са семейството, което сам създаваш с времето!
– Всички ние сме уникални и това ни прави специални!
– Най-важното е да бъдем един до друг и да се подкрепяме!

Цитати

„Пуховизми”  и поуки

– Когато не знаеш къде отиваш, винаги оти-
ваш другаде.

* * *
– Ако ти живееш сто години, аз искам да жи-

вея сто години без един ден, така че никога да не 
живея без теб.

* * *
– Кой ден сме? – попита Пух.
– Сега е ДНЕС! – oтговори Прасчо.
– Любимият ми ден!!! – каза Пух...

* * *
– Защо ли нещата трябва да се променят? - 

прошепна Прасчо.
Пух помисли, помисли и каза:
– Така имат възможност да станат по-добри!

Няма нищо по-хубаво от това денят ти да за-
почне с щастлив край.

* * *
Не подценявай ценността на Нищо-праве-

нето – на това просто да си вървиш, да слушаш 
всички онези неща, които не можеш да чуеш, и 
да не се тревожиш.

* * *
– Как се пише любов? – попита Прасчо.
– Тя не се пише, тя се чувства... – отвърна Пух.

* * *
– Пух, знаеш ли каква е разликата между „ха-

ресвам“ и „обичам“? ...Ако харесваш едно цвете 
ще го откъснеш, но ако го обичаш ще го поливаш 
всеки ден!

Елена Пенишева, библиотекар, със съкращения от интернет
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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

Честитим рождените дни  
на всички, родени през тази седмица

с пожелание за здраве 
и успехи! 


