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e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
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Отг. Здравка Петрова
История и настоящe 

Отг. Мирко Попов
Зорка Христова

Природата от А до Я
Отг. Мария Райковска

Езикова страница
 Отг. Стефка Костадинова 

Забавна математика  
Отг. Евгения Илиева

Детско творчество
Отг. Елена Георгиева

Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. Христомира Петкова
Референдум. Училищно 
настоятелство             Отг. Елена 
      Пенишева и  Здравка Петрова
Забавна страница

Богдана Стамболова

www.oualeko.com
ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

бр. 271
година 17, 31 януари 2022 г.

Творби от конкурса
 „Мисли в зелено, 
събирай разделно”

                                                        
/Продължение от бр. 270/ 
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Проекти на учениците 
от 2.б клас по околен свят

Александра Арабаджиева Владимир Динков
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Антония Стоянова – класен ръководител

„Планетата Земя”  
Проекти на учениците от 4 клас 

по Човекът и природата
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4 б. клас
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В. Стойнова, М. Найденова, Й. Иванова – класни ръководители

Приключи поредната мисия на клуб дизайн-
шампиони. Този път пътувахме  до Арктика с ар-
ктическите изследователи. Децата се запознаха 
с работата на откривателите, като проследиха 
подготовката им, дестинациите и експедициите, 
които са провеждали и специалната им екипи-
ровка. Получиха информация за известни откри-
ватели и различни превозни средства. Израбо-
тиха своя откривателски аксесоар и проведоха 

експеримент – защо плават айсбергите и защо 
се топят бавно. След като избраха сценарий и 
цел на експедицията си до Северния полюс, се 
разделиха на екипи: за научни изследвания на 
ледовете; за постижение за скоростно прекося-
ване  и за  заснемане на полярни животни. На-
края мисията завърши със сценка, в която екипи-
те пресъздадоха своите преживявания по време 
на експедициите, в които участваха.

 Арктическа мисия I на клуб  
„Дизайн шампиони“
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Петър Николов – учител по ТП

Нина Търева – ръководител на клуб „Дизайн-шампиони“

Технологии и предприемачество 
5 клас

Учениците от 5 клас изучаваха урок „Храна и 
здравословно хранене".

Чрез  него те допълниха и затвърдиха знани-
ята си как трябва да се храним правилно и здра-
вословно и на практика приложиха наученото.  

За часа всеки донесе продукти, от които  при-
готви ястие. Получиха се много и разнообразни 
храни,  като най-често  работиха в екип. Енту- 
сиазмът беше завладял всички ученици, експе-
риментираха на воля и се увериха, че готвенето 
не е чак толкова непосилна задача.

5 в клас
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Nikol Ivanova:
What is the feeling of writing a letter?
A letter is supposed to be a way to keep in touch 

with another person. You can share information 
about your life, your family, your pet, your friends and 
your emotions. Moreover you can talk about your 
problems and ask for decisions. That is why writing a 
letter can be calming, relieving and connected with 
filled with positive emotions. 

By writing a letter you can share good moments 
and unforgettable time.

Alexandra:
I have never written a letter since yesterday, but 

I like , it is  so exciting... 

Kristian Nickolich:
Writing  is the best way to understand  your 

emotions.

Никол Иванова:
„Какво чувстваш когато пишеш писмо? 
Предполага се, че писмото е начин да се 

свържеш с друг човек. Можеш да споделиш ин-
формация за живата си, семейството си, до-
машния ти любимец, приятелите и чувствата 
си. Освен това можеш да споделиш проблеми и 
да потърсиш решение.

Ето защо, писането на писмо може да бъде 
една спокойна, отпускаща и свързана с положи-
телни емоции дейност. Чрез писане на писмо 
можеш да споделиш добри и незабравими пре-
живявания.”

Александра:
„Никога до вчера не бях писала писмо, но ми 

хареса, толкова е вълнуващо!”

Кристиян Николич:
„Писането е най-добрия начин да разбереш 

своите чувства.”

                                                              Й. Христозова-Мандраджиева – учител по АЕ

Писмо до кралицата
Да пишеш до кралица е едно предизвикателство  и чест, с което учениците от 6 г клас в часовете 

по английски език – разширена подготовка – се срещнаха. Влизайки в ролята на мускетари от извест-
ната книга на Александър Дюма, те пресътвориха частица от историческото време и традиции.

Ето какво споделят учениците:
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Забележителности в Пловдив
Галерии

Постоянна експозиция
ул. Съборна № 14 А, тел.: 032 635 322
Експозицията се помещава в сградата на Деви-

ческата гимназия, проектирана и построена под ръ-
ководството на арх. Йосиф Шнитер през 1881 г. Под-
редена е хронологично на двата етажа. Включени са 
над 200 оригинални художествени произведения, 
които проследяват развитието на българското изоб-
разително изкуство от Възраждането до наши дни. 
Представени са изявени автори и характерни стило-
ви направления.

ИКОННА ГАЛЕРИЯ
ул. „Съборна“ 22, тел.: 032 626 086
Ден за безплатно посещение: четвъртък
Експозицията от икони е открита през 1975 г. Из-

градена е близост до възрожденския храм „Св. Св. 
Константин и Елена“, върху кръглата отбранителна 
кула на ранновизантийската крепостна стена в Стария 
град. Експонирани са най-добрите образци на икони  
от фондовете на галерията и сбирката на Пловдивска-
та Митрополия. Те представят източноправославно-
то християнско изкуство от Пловдивския край и цяла 
Южна България от края на ХV век до края на ХІХ век.

/следва продължение/

 Йорданка Иванова – начален учител

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

ПОСТОЯННИ ЕКСПОЗИЦИИ „ЦАНКО 
ЛАВРЕНОВ” и „МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО”

ул. Артин Гидиков № 11, тел.: 032/ 628 745
Ден за безплатно посещение: четвъртък
Цанко Лавренов /1896-1978/ е един от най-из-

вестните български живописци, образец на само-
битно дарование, висока ерудиция, неизчерпаема 
енергия и приказна творческа фантазия. Експозиция-
та включва най-добрите творби на художника.

На първия етаж е представена експозицията 
„Мексиканско изкуство” – съвременна мексиканска 
графика, художествени занаяти и копия на каменна 
пластика и керамика. Експонатите са подарени в чест 
на 1300-годишнината на Българската държава, а га-
лерията е открита през1981 г.
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Трънската екопътека 
се намира на 80 км западно от град 

София, почти до границата със Сърбия. 
Състои се от две части – първата мина-
ва по ждрелото на река Ерма, на 3 км 
от град Трън, а втората част минава по-
край река Ябланишка и се намира на 
11 км от Трън. Втората част от маршру-
та е по-трудна от първата. Най-дългият 
маршрут е 13.2 км. Двата по-малки 
маршрута могат да бъдат изминати за 
около час и половина и три часа.

Екопътеката Струилица 
е известна още като екопътека 

Струилица-Калето-Лъката. Намира се 
в Родопите, близо до Девин. Маршру-
тът се вие край меандрите на река Де-
винска, минава през скални образува-
ния, гори и водопади. Има изградени 
дървени мостчета, заслони, места за 
отдих и зона за риболов. От основната 
пътека се отклонява друга по-кратка 
екопътека, която води до водопад Са-
модивско пръскало. Водопадът е из-
ключително красив и си заслужава да 
се отклоните.

Екопътека Екот
от камбанен звън 
свързва етрополския манастир 

„Св. Троица” със село Рибарица. Из-
градени са зони за народни тържества 
и празници, детски кътчета и места за 
отдих. Дължината на пътеката е 2,5 км. 
Пътят  на отиване и връщане е 60 ми-
нути, като началната точка е с. Риба-
рица, а крайната точка водопад „Варо-
витец” и манастир „Света Троица”. Ако 
посетите манастира се отбийте и до 
аязмото. Болни хора, дълбоко вярва-
щи, се къпели  на храмовия празник, 
вярвали, че Света Троица ще им доне-
се изцеление.

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Красиви екопътеки в България
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Експозиция „Специални сбирки” 
на НБ „Иван Вазов”,представена неотдавна  

във фоайето на библиотеката

  Елена Пенишева – библиотекар

Борис Дякович (1868-1937) – историк, археолог, библиотечен 
и музеен специалист. Той е един от директорите на Пловдивската 
народна библиотека, допринесъл изключително много за нейното 
развитие, ръководил дейността повече от 30 години (1901-1932). 

Дякович произхожда от семейство на бесарабски българи. За-
вършва училище в родния си Болград и класическа гимназия в 
Пловдив (1890). Следва право в Одеса и Прага, след това – история и 
археология в Париж. Той е първият българин, завършил археология 
и допринесъл много за развитието у нас.

В София е назначен за уредник в Народния музей, а по-късно – 
за заместник-директор на Народната библиотека. От 1901 до 1932 
г. е директор на Пловдивската народна библиотека, към която през 
1910 г. създава и Археологически музей. 

Борис Дякович е автор на раздела за библиотеки и музеи в За-
кона за народното просвещение от 1909 г. Изработва модерен пра-
вилник на Народната библиотека в Пловдив и започва издаването 
на нейния годишник. Като археолог работи в областта на тракийска-
та и гръко-римската древност. 

Отдел „Специални сбирки” в НБ „Иван Вазов”  носи неговото име. 

/част от експонатите/
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

10 TIPS  
FOR LEARNING AT HOME

1. Surround yourself with English
You don’t need to be in an 

English-speaking country to 
surround yourself with English. 
Find ways to make English part 
of your everyday life at home, 
like writing your shopping list, 
reading the newspaper, listen-
ing to the radio, writing a diary 
in English, or listening to English 
on your phone while travelling 
to work.

2. Make English friends
Even if you don’t live in an English-speaking 

country, there are probably many foreigners living 
nearby. Find ways to meet native English-speakers: 
going to foreign bars and restaurants, joining sport 
and social clubs, or arranging language exchanges. 
You could even volunteer as a guide at a local tour-
ist attraction to meet English-speakers from all over 
the world.

3. Find study partners
You don’t need native speakers to practice your 

English. Find a study partner, or form an English 
club and meet regularly to speak English. You can 
motivate each other, and you will learn by helping 
others with their problems.

4. Use authentic materials
Just reading English in textbooks can get boring. 

Try reading English texts written for and by native 
speakers. It will be a challenge at first but a lot more 
interesting once you can do it. If you can’t find Eng-
lish books or magazines, use the Internet to read 
the news in English every day. 

5. Get online
Get online and you can be in contact with peo-

ple from all over the world. Join chat rooms or fo-
rums, find a pen pal to practice your English while 
learning about different cultures. With social me-
dia, it’s easier than ever to stay in touch with friends 
from all over the world.

6. Set yourself realistic goals
Give yourself a reason for 

studying: do you want to get 
a promotion, be able to talk to 
your foreign colleagues, study 
abroad, or spend your next 
holiday in an English-speaking 
country? Set short-term as well 
as long-term goals, and keep 
track of your progress.

7. Listen to real English
Train your ear by listening 

to English spoken at normal 
speed, even if you don’t understand everything. 
Also practice listening without seeing things written 
down and don’t be afraid to listen to things several 
times to catch any interesting or unusual vocabu-
lary in there. It’s easy to find free English podcasts 
online and news agencies from most English-speak-
ing countries have audio and video news available 
for free online.

8. Find fun ways to learn new words
If you like singing, then look up the words for 

your favourite English songs. Or if you remember 
what you see, write new words on ‘Post-it’ notes 
and stick them up around your house. Make funny 
example sentences or draw little pictures next to 
new vocabulary to help you remember it.

9. Learn about the culture
Find out about the people and the culture of 

English-speaking countries. Learning a language is 
not just about grammar and vocabulary: it’s about 
communicating with people who have different 
ways of thinking as well as speaking!

 10. Have fun!
Learning a language does take work, but you’ll 

be more likely to stick to it if you are enjoying your-
self. Play games, do crossword puzzles, sing songs, 
read comics, and don’t worry too much about mak-
ing mistakes – making mistakes is often the way to 
learn best!

  Стефка Костадинова, учител по АЕ
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ÇÀÁÀÂÍÀ  ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Интересни факти за света

Христомира Петкова – начален учител

1. Северна Корея и Куба са единствените държави в света, 
от които не можете да си купите Coca-Cola.

2. Цялото население на света може да се побере в Лос Ан-
джелис.   

3. В момента в света има повече близнаци от всякога. 

9. Парижкото споразумение за изменението 
на климата е било подписано от най-голям брой 
държави за един ден.

10.  Повече хора посещават Франция, откол-
кото която и да е друга страна. 

4. В Индонезия живеят най-ниските хора в света. 

5. Най-тихата стая в света се намира в централата на 
Microsoft в щата Вашингтон. 

6. Най-гъсто населеният остров в света Санта Круз дел 
Ислоте е с размерите на две футболни игрища. 

7. Канарските острови са кръстени на кучета, а не на 
птици. 

8. Най-лютата люта чушка в света е толкова гореща, че 
може да ви убие. 
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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! 

Александър  Донев, 4.б клас


