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Анета Терзиева – класен ръководител на 1 б клас

Александра Бучкова и Каролина Илиева са ученички в 1. б клас 
на ОУ „Алеко Константинов”. Те са малки момичета с голям талант 
и големи мечти. Трудолюбието и упоритостта – техните  и  на ос-
таналите  момичета от ансамбъла на спортен клуб „Тракия”,  им 
донесоха златни медали от участието в   Детския турнир по худо-
жествена гимнастика „Никулден” в Бургас през декември 2021 г. 
Пожелаваме на малките гимнастички още много успехи и медали!

Александра  
Бучкова

Каролина  
Илиева
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Коледа е време за гости, веселие и подаръ-
ци. Една от приятните изненади за децата от 1.б 
клас беше гостуването на 22.12.2021 г. на някол-
ко ученички от 5. б клас.  Елена Тодорова, Елена 
Пенчева, Йоана Атиас, Пламена Сакутска и Юли-
яна Ангелова бяха подготвили любопитни факти 
за празника, забавни игри и картички с късмети 
за всяко дете от 1. б клас. Атмосферата, която 
създадоха в класната стая на първокласниците, 
бе наистина празнична и незабравима! На раз-
дяла си пожелахме тази първа среща да е само 
начало на опознаването на двата класа.

Гости за Коледа

Анета Терзиева – класен ръководител на 1 б клас



3

Творби на участниците в конкурса
 „Мисли в зелено, 

събирай разделно”
                                                          /Продължение от бр. 269/ 
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Проекти - 2. б клас
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Антония Стоянова – класен ръководител
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Доброто

Нина Търева – класен ръководител

В час по български език и литература децата от 3.б клас проведоха дискусия на тема „Какво е 
добро и какво е зло?“. Споделяме с вас част от отговорите на въпроса „Как изглежда доброто?“:

„Доброто е най-светлото създание на света. 
Сбъдва най-светлите мечти.“ – Габриела

„Доброто винаги е усмихнато и никога не е 
тъжно, нито намусено.“ – Пламена

„За мен доброто е младо момиче, което се 
разхожда из гората и прави хората добри.“ – Ка-
лоян Джардин

„Аз мисля, че доброто е фея, която пръска 
прашец и ставаме добри.“ – Ния Недялкова

„Аз си представям ангел, който докато лети 
пуска прахче и прави хората добри.“ – Алексей

„Доброто е най-голямата сила на света. Без 
него всичко ще е не така както трябва и няма да 
е приятно. То е голямо и лилаво.“ – Божидар

„Доброто ни помага в трудни моменти. То ни 
прави щастливи и пази всички.“ – Никола

„Аз виждам доброто като малко момиче, 
което е ангелче. То е  облечено със синя рокля 
и има големи крила и кафява коса. То прави до-
брини и всички го обичат.“ – Поли

„Доброто е ангелче, което помага на болно 
дете да оздравее.“ – Георги Черкезов

„Красотата на зимата“ –

Гергана Стоицова – класен ръководител

Проекти  
на учениците  

от 3. в клас
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В един от часовете по музика получихме за-
дача всеки да изготви проект, който да поднесе 
нова и интересна информация за останалите. 
Някои деца писаха за петолинието, други бяха 
направили нотна математика, имаше, разбира 
се, и за велики композитори и творби, а четвър-
ти – просто по този повод се научиха да пишат 
ноти и паузи.  

Сигурно има хора, които смятат, че музиката 
е само пеене на песни. Тя си има свой език, само 
че изобразен с ноти. Това са: до, ре, ми, фа, сол, 

ла, си. Невероятно нещо е музиката! Изготвяне-
то на проектите беше за нас забава, а научихме 
толкова много неща. И всичко това трябваше да 
бъде направено под формата на писмо!

Очаквам с нетърпение следващия час по му-
зика, какво ли предизвикателство ни е подготви-
ла госпожата отново!        

София Русева, 4. а клас       
                                                      

Музиката не е само  
пеене на песни

В кутия имало няколко молива. Прибавили три пъти повече и взели 12. 
Кутията останала празна. Колко са били моливите в началото?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Забележителности в Пловдив
Музеи

Регионален археологически музей

пл. Съединение № 1
тел.: 032/ 624 339  тел./факс: 032/ 633 106
Регионалният археологически музей в Пловдив е една от най-старите културни институции в 

България. Официално открит през 1882 г., неговото развитие преминава през етапа на археологи-
ческо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като Археологически музей през 
1920 година. Музеят притежава една от най-богатите колекции произведения на човешкото изку-
ство и бит, свързани с историята на Пловдивска област и град Пловдив – наследник на един от най-
големите и значими антични градове на Балканския полуостров – Филипопол.

Експозиция „Съединение 
на България 1885”

пл. Съединение № 1
тел.: 032/ 629 409
Ден за безплатно посещение: все-

ки първи четвъртък на месеца за уча-
щи и пенсионери

Сградата е построена през 1885 
година за Областно събрание на Из-
точна Румелия. На 19.09.1985 година 
тук е открита национална музейна 
експозиция „Съединение на България 

/следва продължение/

 Йорданка Иванова – начален учител

от 1885 г.”. На площ от 1000 кв. м чрез оригинални вещи, оръжие, снимки и документи се просле-
дяват усилията на българите в изграждането на Източна Румелия като „втора” българска държава, 
борбата им за осъществяване на Съединението с Княжество България 
и неговата военна защита – Сръбско-българската война.
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Евгения Илиева – учител по математика и информатика

 0 + 12 : 3 = 4

Отговор  на  задачата:  

 В литературата се среща понятието „чисти спра-
вочници”. Това са речници, енциклопедии, библио- 
графски указатели и др. издания, придружени 
обикновено с показалци и характерно подрежда-
не, предназначено за бързи справки.В изложение-
то на презентацията по време на урока по библио-
течно-информационни знания, проведен в 5.„а” и 
5.„б” клас, петокласниците разбраха за основните 
разлики на тези справочници, спрямо останалите 
книги. Видяха кои са най–често използваните и как-
ви други видове  речници съществуват. Опознаха 
характерната организация на информацията в ен-
циклопедиите. Вече с лекота могат да използват и 
прилагат знанията си.

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Видове справочници. Подбор на информация” – 

Урок по библиотечно-информационни 
знания в 5.„а” и 5.„б” клас

  Елена Пенишева – библиотекар



13

Безсмъртието е начин на живот за медузите 
от вида Turritopsis nutricula. Размерите на този 
вид са около 4,5 мм и той никога не умира. Вмес-
то това медузите свиват тялото си, прибират пи-
палата си и потъват на дъното на океана, където 
започват жизнения си цикъл отначало.

Лилав език

Пръстови 
отпечатъци

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Вечен живот

Жирафите са известни със своите дълги и 
дебели езици, но много хора не знаят, че те са  
оцветени в лилаво и черно. Това най-вероятно се 
дължи на допълнителния меланин, който при-
съства в устните органи на жирафите. Меланинът 
има ролята на естествен слънцезащитен крем 
и помага за защита на езика, който се използва 
през целия ден за събиране на растения и листа.

Коалите са торбести австралийски животин-
ки се хранят единствено с евкалиптови листа. 
Но наистина уникалният аспект на това животно 
е, че има пръстови отпечатъци, които са почти 
идентични с човешките.

Живот в розово

Птиците фламинго се раждат сиви. Причи-
ната перата им да стават розови с течение на 
времето е това, че се хранят с много скариди и 
синьо-зелени водорасли, които съдържат естест-
вена боя.

Чудесата сред живия свят
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Даниел Чаушев – начален учител

Сини очи

Котешкият лемур е застрашен вид, който се 
среща на остров Мадагаскар. Това е единствени-
ят примат, освен хората, който може да има сини 
очи, с които са надарени и двата пола предста-
вители на вида.

Приятелки

Кравите харесват да имат много приятели, а колкото по-голям е броят им, толкова  
по-малко стресиращ живот водят. Това е причината често да се движат на стада.

В обратната 
посока

Птиците колибри са единствените на Земята, 
които могат да летят назад.
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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! 


