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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

„Математика без граници”медалисти и участници
в състезанието
3 а клас – Александра Листова, Веселин Илчев, Касиан Матеев –
участие, Ивайла Желева – бронзов медал

Габриела Белчева, 3б клас
Калоян Джарин, 3б клас,
Златен медал
сребърен медал

Александър Кайряков, 4в клас,
златен медал
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Камен Трендафилов, 4в
златен медал

Георги Георгиев, 4в
бронзов медал

Калоян Андонов, 4в
бронзов медал

Рисунки, участвали в конкурса

„Мисли в зелено,
събирай разделно”

/Продължение от бр. 268/
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Изпратихме 2021 година
с картички, рисунки, писма до Дядо Коледа,
песни, танци, драматизации и много коледна украса
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2б – Драматизация на приказката
„Чудните камбани”, преразказана
от Пенка Касабова

На снимката от ляво надясно:
Виктор Пеев – царят, който дарил короната си, обсипана със скъпоценни камъни
Ема Гатева – царицата, дарила най-скъпата си огърлица
Калоян Терзиев – момчето с добро сърце, което накарало камбаните да забият
Ния Христова – бабата, молеща за помощ
Теодор Иванов – художникът, подарил най-хубавата си картина
Виктория Годева / с гръб/ – разказвач
Елена Пенишева – заместващ учител

4б – Тържество по случай изпращане
на старата и посрещане на новата година

5

Марияна Найденова – класен ръководител

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Любители на природата
Учениците от 1в клас, след
като научиха кои от птиците в
България не са прелетни, изработиха в часа по технологии
и предприемачество хранилки. Целта е да се помогне на
зимуващите в страната птици
да преживеят по-лесно зимните месеци, когато храната
е оскъдна. Чрез този проект у
първокласниците се доразви
интересът към заобикалящата
ги природа.
Стефка Николаева – класен ръководител
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Проекти на учениците от 2а клас
по околен свят
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Мария Митева – класен ръководител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят
майка, баща и всичките им деца: 3 момчета, които имат по една
сестра, така, че за всеки да има лъжица?
Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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„Създаване на декоративна птица

чрез комбиниране на различни геометрични
фигури” – изобразително изкуство, 2в клас

Ели Петкова – класен ръководител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:
Хората са: Майка; Баща; 3 момчета; 1 момиче

6 лъжици

Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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Геометричните фигури в 4 клас
Няколко седмици учениците от 4 клас изучаваха геометричните фигури - цилиндър, конус,
кълбо, пирамида, правоъгълен паралелепипед,
куб. За да могат по-лесно да усвоят материала,
децата изработиха свои модели на изучаваните
фигури.
Учениците много се постараха, внимателно
изрязаха, оцветиха и сглобиха телата. Така прак-

тически децата изучиха основните елементи на
геометричните тела - върхове, стени,ръбове, основи. Посочиха тела от заобикалящата ги действителност, които имат същата форма като тези,
изучавани в часа. Геометричният материал е забавен, нали! Не е трудно, когато го разбереш и
се потрудиш!
Браво, деца!

Виктория Стойнова – класен ръководител
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ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т

Дизайн-шампиони –
Мисия „Космонавт“

От Космодрума в класната стая на 3 б клас
участниците в мисия „Космонавт – Слънчева
система“ излетяха в Космоса. Децата опознаха
работата на космонавтите, техните мисии и облекло, запознаха се с различни летателни апарати и преживяха едно вълнуващо приключение,
изпълнено с много положителни емоции. Впечатлени, развълнувани и вдъхновени, планираха
и изработиха своя летателен апарат, с който се
отправиха към планетите от Слънчевата система.
Екипажите разказаха за своите наблюдения, изследвания и преживявания по време на полета и
при престоя си на планетите. Всички мисии приключиха успешно!

Нина Търева – ръководител на клуб „Дизайн-шампиони“
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Забележителности в Пловдив
Уважаеми читатели,
започваме поредица, обхващаща забележителностите в Пловдив – град вековен, град легенда. Във всеки следващ брой ще представяме по едно направление: „Старинен Пловдив”; Музеи; Галерии; Религиозни храмове; Археологически забележителности; Отдих и култура.

„Старинен Пловдив”

Пловдив е по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Заедно с Фаюм (Египет) и Сидон (Ливан), Пловдив е пети най-стар
град с непрекъснатост на заселването в света и
първи в Европа. Той е и в десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с
Атина, Ерусалим, Библос, Бейрут, Алепо, Дамаск,
Варанаси и Сидон.
Претърпял множество промени, и до днес
градът продължава да се развива и съхранява
своята уникална атмосфера и обаяние.
Тракийското име на днешния Пловдив е Евмолпия. Укрепеният тракийски град възниква на
Небет тепе през желязната епоха и се утвърждава като център на културните и политически процеси в Тракия. Там са открити основи на сгради,
царски дворец и култов център. През ІV в. пр. Хр.
Филип II го включва в Македонската империя и
му дава едно от неговите най-популярни имена –
Филипопол. След включването на тракийските
земи в пределите на Римската империя градът
е посочен за административен център на обявената през 46 г. от н.е. римска провинция Тракия.
Заради уникалното му и красиво разположение

12

върху трите хълма римляните го нарекли Тримонциум. Римската епоха (ІІ-ІV в.) е своеобразен
златен век в развитието на античния град. Археологическите проучвания разкриват останки от
някогашните бляскави обществени сгради: огромен форум, впечатляващ стадион, красив амфитеатър, внушителни крепостни стени, езически
храмове, терми, акведукти, аристократични домове. Тук се издигат крепостни съоръжения от
всички епохи на античността:
– Крепостен комплекс на Небет тепе
Най-старото поселение е датирано от VI хилядолетие пр.н.е. Първоначално селището възниква
в укрепеното и защитено място на северния хълм.
Постепенно разширявайки се към останалите хълмове, дало началото на най-значимия тракийски
град в България. По това време тези земи са били
обитавани от тракийското племе беси.
– Античен стадион (ІІ век)
На площадното пространство са открити
внушителни останки от античния стадион на
Филипопол/Тримонциум. Античният стадион
събирал около 30 хиляди зрители и бил едно
от най-значителните архитектурни съоръже-

ния в древния Филипопол/Тримонциум.
– Форум на античния Филипопол/Тримонциум (ІІ век)
Археологическите проучвания показват, че
това е най-големият ансамбъл от този тип, разкрит в Древна Тракия. Той се състои от площадно
пространство приблизително 100 на 112 метра.
– Античен театър (II век)
Построен през II в. от н.е. през управлението
на император Траян. Един от най-ценните паметници на богатото археологическо наследство на
древния град.
На територията на АИР е запазена и архитектура от края на ХVІІІ и ХІХ век, когато богати търговски фамилии, търгуващи в Европа и
Ориента, притежаващи кантори във Виена, Истанбул, Одеса и др., получават възможността
да демонстрират своето богатство и икономи-

чески възможности чрез големите си разкошни къщи.
Днес античните, средновековните и възрожденските паметници съжителстват в неповторими ансамбли на територията на историческото
Трихълмие.
През 1956 г. Старият Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват. През 1979 г.
получава златен европейски медал за опазване
паметниците от миналото, а от 2011 г. е и в списъка на археологическите резервати.
Общински институт „Старинен Пловдив” е
културна институция с предметна дейност административно управление и координация на
всички дейности по опазване и използване на
недвижимите паметници на културата в АИР
„Старинен Пловдив” и върху територията на цялата община.
Йорданка Иванова – начален учител

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Красивите екопътеки на България

Един от най-приятните, леки и интересни начини да бъдете близо до природата е като изминете
някоя от десетките екопътеки, изградени из цялата страна. Повечето са подходящи и за деца и са
чудесна идея за лежерен уикенд на въздух. Вземете обяд, вода и добро настроение и – на път (е,
изчакайте да се постопли времето)!
Ето някои от любимите ни екопътеки в България, които да изминете, ако все още не сте го направили.
Екопътеката Еменски каньон (Негованската
екопътека) е една от първите екопътеки в България. Намира се край село Емен, община Павликени. Изходната точка на екопътеката е село
Емен, след което се стига първо до Еменската
пещера. Когато се продължи напред, започват
да се виждат уникални гледки към Еменския каньон. След каньона идва ред на язовир Негованка. Екопътеката предлага приятна разходка сред
природата, която трае около 2-3 часа.

Хотнишката екопътека се намира във Великотърновска област, близо до село Хотница. Изградена е по ждрелото на река Бохот. Екопътеката
започва с красив водопад с височина от около
30 м и малко езерце. Отличителна черта на водопадите е специфичният им зеленикав цвят. Дължината на екопътеката е 1.5 км и се обхожда за
около един час. Подходящо място е за пикник.
/следва продължение/

Величка Филева – начален учител
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Творчество на учениците от ЦДО 2 б,в
в часовете по Занимания по интереси

Елена Пенишева – заместващ учител
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Най-хубавият коледен подарък
В една мрачна и студена нощ се родиха близначките Анабел и Изабел. Малко след това родителите им се разделиха. Решиха майката да вземе Изабел, а бащата – Анабел. Скоро Ела замина
с малката си дъщеричка за Вашингтон.
Неусетно минаха единайсет години. Момичетата растяха далеч една от друга, но всяка се
питаше защо има само един родител. Какво е
станало с другия, къде е той. Ама нали знаете,
трудно се задават на големите такива въпроси.
Наближаваше Коледа. Ела имаше прекрасна
новина за Изабел:
– Ще отидем в Лондон за празника! – обяви
важно.
– Олеле, това е толкова вълнуващо! Мамо,
благодаря ти! – весело подскачаше Изабел и хукна да си приготвя багажа.
Интересно беше, че по същото време и бащата на Анабел, Денис, каза същата новина на
неговата дъщеря, която пък реагира по същия
начин като сестра ѝ.
– Хей, радвам се, че се вълнуваш, но ти още
не си ми казала какво искаш за Коледа – обърна
се той към момичето.
– Хм…, искам да имам цяло семейство, да
имам брат или сестра и майка – замечтано гледаше нанякъде Анабел.
– О, това е хубаво желание, но как Дядо Коледа ще го изпълни?
– Ами… нали на Коледа стават чудеса. Защо
не! Е, отивам да се подготвя за път.
На двадесет и трети декември Ела и Изабел
бяха вече в Лондон. Като по чудо там имаше
толкова много сняг! Не знаеха обаче, че Денис и
Анабел също се наслаждават на снега там.
– Това ли е Биг Бен? – гледаше с възхищение
Изабел.
– Да, това е! – отговори майка ѝ.
– Еха, искам да се кача ей там на върха!
– О, не мислиш ли, че е опасно? – засмяха се
двете.
На следващата вечер, вечерта на Коледа,
след раздаването на подаръците, Ела каза нещо
на дъщеря си, което никак не ѝ хареса:
– Ще те изпратя да учиш медицина в Канада.
– Какво, сама?! Аз не искам да уча някаква си
глупава медицина – извика ядосано девойката и
хукна навън.

– Не говори така, какво знаеш ти за медицината – следвайки я, нареждаше майка й. Излезе, но никъде не я виждаше. Викаше, обикаляше
двора, но момичето сякаш в земята потъна.
В дома на Анабел нещата също се развиха в
неочаквана посока.
– Анабел, има някой, с когото искам да те
запозная – гледаше я в очите баща ѝ. – Това е…
Сара, Сара Смит.
– Е, и? Оу, здравей, аз съм Анабел – доколкото можа учтиво поздрави тя.
– Надявам се да я харесаш, момичето ми –
продължи Денис.
– На пръв поглед не е толкова зле.
– Прекрасно! Защото смятам да се оженя за
нея – с усмивка заяви баща ѝ.
– Какво?! Браво! – тонът ѝ не съответстваше
на казаното.
– Ще ви оставя да се опознаете – каза той и
бързо напусна стаята.
– Ъм, Сар… – неуверено започна Анабел.
– О, я стига, много добре знаеш, че съм с
баща ти заради парите му, но не смей да го коментираш с него. В противен случай ще направя
живота ти ад, веднага щом кажа „Да“. Сега отиди
да ми вземеш чаша вода – и без да чака отговор
легна на дивана и опъна краката си.
Анабел намери баща си и твърдо заяви, че
Сара е лоша жена и го използва, но той и за миг
не се съгласи.
Отчаяна, Анабел взе раницата си с набързо събрани неща, малко храна и вода и излезе, без дори да знае къде отива. Дълго вървя в
студа и изведнъж се озова пред Биг Бен. Както
се беше загледала, някой близо до нея кихна.
Тя се стресна и се обърна. Видя момиче високо
колкото нея. Двете си приличаха толкова много, че просто не беше за вярване. Гледаха се
втренчено, в един миг започнаха да си задават
въпроси как се казват, откъде са, къде са родителите им...
– Как е възможно да си приличаме толкова?
Та ние живеем на толкова различни места – чудеше се Анабел.
– Чакай, сетих се нещо – спря я Изабел и зарови в чантата си, откъдето извади смачкано
парче хартия.
– Какво е това?
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– Снимка на баща ми, никога не съм го срещала.
– Аз пък имам снимка на майка ми, но и тя е
скъсана – и с тези думи те доближиха парчетата,
като едновременно извикаха:
– Това е мама! – разплака се Изабел.
– Това е татко! – изумено извика Анабел.
– Но това значи, че ние сме сестри! – невярващо произнесе Изабел – и изглежда сме близначки.
– Но аз, аз имам ужасна новина, татко ще се
жени! За друга! – побърза да сподели Анабел.
– Не можем да го допуснем – обяви сестра ѝ.
Скроиха набързо план, размениха си номерата на телефоните и се разделиха, бързайки за
вкъщи. После всяка убеди родителя си да отиде
на следващия ден на вечеря в ресторант, който
те бяха избрали.
Настъпи очакваният миг. Едното момиче с
майка си се беше вече настанило, когато дойде и другото, и уверено седна на масата при

тях. Баща ѝ я последва и онемя от изненада –
гледаха се всички – майката, бащата, Анабел и
Изабел.
– Двете?! – не вярваше Ела.
– Всички! – поправи Денис.
– Е, щом вече се познаваме, ние имаме нещо
да си кажем и ще излезем навън – добави едно
от момичетата.
Анабел и Изабел тайно гледаха как родителите им си говорят повече от час. Като се върнаха, едва ли някой е очаквал толкова бързо да чуе
това:
– Решихме, прибираме се заедно!
– Изабел, Дядо Коледа изглежда е чул желанието ти. Вече сме цялото семейство – усмихна
се баща им. – Това е нашият коледен подарък.
Всяка следваща година те си спомняха за
най-хубавия коледен подарък – семейството им.
Обичаха се, помагаха си и си обещаха никога повече да не се разделят.

Стефани Стефанова, 5а кл., Мария Калибацева, 5а кл.

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Уважаеми читатели,
Представям на вашето внимание абонамента
за вестници и списания на библиотеката за 2022 година
Списания
Български език и литература
Педагогика
Стратегии на образователната и научна политика
Математика
Предучилищно и училищно образование
Професионално образование
National Geographic
+ National Geographic KIDS
Спринт

Вестници
Вестник „Аз Буки”
Учителско дело

Елена Пенишева – библиотекар
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица
с пожелание за здраве и успехи!

Дари П., 4 а клас

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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