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

РУБРИКИ:
Училищен живот
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
Библиотечноинформационен център
Отг. Елена Пенишева
Младежка култура
Отг. Христомира Петкова
Шахмат
Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно
настоятелство
Отг. Елена Пенишева
и Здравка Петрова
Забавна страница
Богдана Стамболова

Рис. Васил Васев, 6.г клас

бр. 272

година 17, 18 февруари 2022 г.

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

149 години безсмъртие за

Апостола на свободата

„Дела трябват,
а не думи!”

Времето, този безмилостен съдник, пази непокътнат спомена за човека,
превърнал се в символ на
несломимия дух.
Васил Левски – Апостола на свободата, чиято
безрезервна отдаденост
на делото, на което посветил живота си – освобождението от османско иго,
го възвисява в съзнанието
ни като свята и недостижима личност.
Васил Левски е роден на 6 юли 1837 г. в гр.
Карлово. Кръстен е на един от четиримата братя
на майка си – Христо Василев Караиванов, известен под духовното си име Василий. През есента
на 1845 г. Левски тръгва на училище. Скоро баща
му се разболява и почива. Средствата не достигат
и Васил е принуден през последните две години от ученичеството си да учи занаят при хаджи
Стоян Грамът – кафтанджийство. Майка му Гина
мечтаела да види сина си образован и просветен. Затова през 1852 г. тя го завела при брат си
йеромонах хаджи Василий, който бил изпратен
от Хилендарския манастир в Карлово.
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С помощта на вуйчо си учи в Стара Загора, а
по-късно и в Пловдив. Само след година става
монах в Сопотския манастир под името Игнатий,
а след още една е ръкоположен за йеродякон в
родния си град.

Кога и как в сърцето му покълва желанието да
направи всичко по силите си, за да види народа
си свободен, е трудно да се каже. Но през 1861
г. Васил Левски взема решението да служи на
Отечеството до смърт, като се отказва от духовния живот.

За Отечеството работя, байо!
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През май 1870 г. Васил Левски се заема с
изграждането на комитетската мрежа и създаването на ВРО (Вътрешна революционна организация). Комитетите започват актaивна работа
за привличане на привърженици, за събиране
на средства и закупуване на оръжие. Наред с
всичко това Левски съсредоточава вниманието
си към изготвянето на закон,
който да служи като програма и устав на организацията.
Нарича го „Наредба до работниците за освобождението на
българския народ”. Там излага възгледите си за бъдещото въстание. В този документ
революцията се разглежда
като всеобщо народно дело,
в което да се включат всички
обществени слоеве: богатите,
които имат средства; учените,
които имат знания; всички,
които могат да носят оръжие.
Предвижда се въстание през
зимата, защото по това време мъжете са в селата и градовете, а турците ще
имат затруднения при действията си. Във втората част на „Наредбата” Апостолът определя организационните структури, правата и задълженията на комитетите и членовете. Централният
комитет може да взима решения по въпросите
за избухване на въстанието, привличането на
съюзници и въоръжаването. Частните комитети
пък са ядрото, в което трябва да се реализира и
доведе до успешен край народната революция.
Организациите в България стават все повече
и повече, а хората, назначавани за помощници
на Дякона, не му помагат особено. Поради тази
причина той решава да раздели страната на революционни окръзи – Орханийски (Ботевградски), Търновски, Сливенски, Ловешки и други.
Всеки окръжен център трябва да ръководи местните революционни комитети в окръга. За общ

контрол на дейността на комитетите и за наблюдение на врага е създадена тайна полиция. Формира се и тайна поща, снабдена с пароли, кодове и псевдоними.
Тайната полиция е пряко подчинена на Централния комитет (ЦК) и има свои представители в българските градове. Те са смели и решителни юнаци, натоварени със
задачата да наглеждат тайно
делата на революционните
работници и да ги съобщават
на ЦК. Членовете на местните
революционни комитети не са
уведомени за човека, който
изпълнява тайните полицейски функции в техния град, но
всички те са му известни и той
осъществява скрито наблюдение спрямо тях. Друга важна
функция на революционната
тайна полиция е да разкрива
турските шпиони и да следи
за дейността на турската тайна
полиция. Точността и верността на революционната тайна поща също е подпомагана от полицията.
Тайната поща се управлява от Централния
комитет. Броят на членовете й не е точно определен. Той се увеличава или намалява според
потребностите на организацията. Взетите решения и важни съобщения се пренасят от дребни занаятчии, кираджии, ратаи, земеделци и
селяни. Скривали ги в дисагите, из дрехите, в
седлата, когато яздят коне, скътани в кухи тояги или записвани на гърба на карти за игра, в
гънките на пояса, в хастара на дрехите, зашивани в долната част на крачолите на панталоните, в подметките на обущата. Предани на
революционното дело, разносвачите са готови
да изпълнят възложената им работа с цената на
живота си. Като се имат предвид средствата за
тяхното придвижване – пеш или на кон, изми-

нават разстоянията доста бързо и за сравнително кратко време.
В едно свое писмо до орханийци (окръг Орхание), Левски изрично споменава за употребата
на шифър, който нарича – "лозинка" или "скара".
Изработването на някои от шифрите – "скари" e
възложено на Георги Данчов-Зографина. На революционните комитети заръчва: ..."Под тия
имена ще взимате и давате, никак направо и все
с тайната поща"...когато определя псевдонимите им.
Изобретението е необикновено просто: изписва се върху лист хартия обикновен житейски
текст по такъв начин, че като се наложи върху
него надупчена с квадратчета по определен начин друга хартия, да бъде разчетено истинското
секретно наставление.
Отец Матей Преображенски е важен куриер
на БРЦК, който притежавал невероятния усет да
разпознава всякакви хора. Той минавал преди
Апостола по неговите тайни пътеки, за да му подсигури чист път. На него се пада невероятната
отговорност да пренесе писмото на Любен Каравелов, с което той настоява да се вдигне веднага
въстание след обира на хазната в Арабаконашкия
проход и започналия в София съдебен процес.

Тайни поръчения са изпълнявали също Васил
Йонков Гложенеца, Сава Младенов, Тодор Пеев
от Етрополе, Иван Арабаджията от Царацово.
Далновиден, съобразителен и прозорлив –
Левски особено добре е схващал голямото значение на "пощенското дело" за организационното укрепване на комитетите. След смъртта му
не се слага край на освободителното дело и на
тайната революционна поща. Оцелелите куриери не са се изплашили от станалите събития. Те
не се поколебават да продължат със същия жар
своя път в подетата от Левски благородна борба. Героично потвърждение е изпратеното на
20 април 1876 г. писмо на Тодор Каблешков до
панагюрци: "Сега, когато ви пиша това писмо,
знамето се развява над конака, пушките гърмят,
придружени от ека на черковните камбани, и
юнаците се целуват един друг по улиците! Ако
вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример
и в Панагюрище..."
Това знаменито писмо влиза в най-славната
и героична българска история като "Кървавото
писмо" занесено от специалния куриер на въстаниците Петко Разложков.

д-р Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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„Размножаване на цветните растения.
Видове семена и тяхното развитие”
Урок по Човекът и природата в 4.б клас
Урокът въвежда в темата с устройство на цвета и значение на плодника и тичинките за размножаването на цветните растения, следвано от
отделните етапи на процеса: опрашване, оплождане, образуване на семе и плод.
Свързахме го и със следващата тема „Условия за развитие на растенията и как от семето
пониква младо растение”.
Втората част на урока беше лабораторна работа. Всяко от децата беше донесло по няколко
вида семена от различни растения, напр.:
тиква, слънчоглед, боб, мак, лен, чия, синап,
елда, различни видове ориз, черен пипер, ки-
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мион, соя и много други. След подробното им
разглеждане и определяне на вида и разликите
в големина, цвят и твърдост ги поставиха в затворени непрозрачни кутийки, след което по звука
от тях се опитаха да познаят растението.
Забавляваха се много с тази задача и бяха
особено доволни, когато предположението
им се окажеше вярно. Като методи използвахме беседа, наблюдение, споделяне на собствени впечатления, слухови упражнения за
разпознаване на семена и запознаване с нови
такива. Изброяване на начини за разпространението им.

Елена Пенишева – библиотекар
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Презентации на учениците от 4.б
клас по Човекът и природата

Тема „Жизнени процеси”

Виктор Мухчиев

Бела Димитрова

Димитър Асенов, Виктор Мухчиев, Бела Димитрова

Галена Карафезиева

Инна Кавазова
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Даниел Джостов

Неделчо Кралев

Виктор Мухчиев
Марияна Найденова – класен ръководител

„Мартеници”–

Урок по технологии
и предприемачество – 4.в клас
Използвахме методите дискусия, структурираВ процеса на урока „Мартеници” учениците
планираха самостоятелно технологичните етапи но наблюдение, самостоятелна практическа работа.
Децата работиха с особено настроение, напри изработването на изделията, като осъществиха личен избор на модели, материали и ин- стройвайки се за наближаващия любим празник
струменти за постигане на крайната цел.
Баба Марта.

Никол и Ева
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Георги Г., Георги Л., Филип А.

Георги и Христо

Йоана Колева, Йоана Шопова

Стоян
Йорданка Иванова – класен ръководител
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Мисия „Олимпиец“
В седмицата на Олимпиадата участниците
в клуб „Дизайн-шампиони“ научиха интересни
факти за олимпийските игри. Научиха, че Пекин
е първият град, в който се провеждат и летни,
и зимни олимпийски игри. Разбраха, че всички
олимпийски игри имат еднакво лого и девиз,
но имат различни талисмани. Талисманите на
Олимпиадата в Пекин – пандата Бинг Дуен Дуен
и фенерчето Шуй Рон Рон – бяха участници в мисията през цялото време.
Децата научиха, че в първите съвременни
олимпийски игри, които са проведени преди

повече от 100 години, е имало състезания и
медали не само в отделните спортове, а и за
участници в областта на изкуството – рисуване,
архитектура и поезия. Имало е и други олимпийски спортове: надбягване с кучешки впрягове, дърпане на въже, състезания с моторни
лодки в морето.
Разделени на екипи, учениците измислиха
свой спорт, дадоха му име, създадоха правила и
го представиха пред останалите екипи. В края на
мисията заснеха видеоклипове, които споделиха
с родителите си.

Нина Търева – ръководител на клуб „Дизайн-шампиони“
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Красиви екопътеки в България
Ако сте любители на силните усещания, то определено трябва да превземете тази предизвикателна екопътека.
Наричат я Дяволската пътека.
Освен че е изключително живописна,
част от маршрута й преминава през
дървени платформи, захванати със
стоманени конзоли за скалите. Намира се в Родопите и свързва село Борино с Ягодинската пещера, като минава
през „Дяволския мост“ (Шейтан кьопрю). Изграждането й е вдъхновено от
природния потенциал на левия приток
на река Буйновска, проучван цели 8 години.

Екопътека Бялата река

се
намира в Стара планина, в местността
Джендема, близо до Калофер. Дължината и е 1.83 км и отнема около един
час спокойно ходене. Екопътеката започва северозападно от град Калофер,
в близост е и Мъжкия манастир. Разходка за около един час ще Ви достави
удоволствие и удивление от красотата
на парка. Маршрутът следва ждрелото
на реката, минавайки през бивак Бялата река. За любознателните туристи
са поставени информационни табели,
разказващи любопитни факти за типичната за парка флора и фауна.

Дряновската екопътека

се
намира в Стара планина, близко до едноименния манастир. Привлича вниманието с това, че на малко разстояние има различни релефни феномени
скални ниши, скални венци, различни
пещери, пластови стъпала, водопади,
прагове, въртопи и др. Преди време
група млади хора от Дряново поставиха т. нар. „Пейка на любовта”. Тя се намира на средната скала точно над Дряновския манастир. Гледката, която се
открива оттам е невероятно красива.
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Екопътека Невястата се намира до Смолян, в Родопите. Дължината ѝ
е около 900 метра. Започва от разклона за манастира "Св. Пантелеймон". Тя
води до едноименната скала, която е
един от символите на града.
Има изкуствена стена за катерене,
алпийски тролей, маршрути за скално
катерене, пейки и масички, беседки,
детска площадка.
/следва продължение/
Величка Филева – начален учител

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Речници”

Урок по библиотечно-информационни
знания в 6.в клас
Цели на урока: Образователни / Да разбират значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот и да ги използват уместно и др./, развиващи /Развитие и обогатяване
на знанията и др./, възпитателни/ Да се усъвършенства правоговора и правописа на учениците; стремеж към запазване чистотата на българския език и др./
Използвани термини в урока: тълковен, правописен, терминологичен, синонимен речник, речник на чуждите думи, заемки и чуждици и други.
Думите са мощно оръжие в ръцете на човека.
Чрез тях ние изразяваме чувства, мисли, намерения. Не е случайна поговорката ”По дрехите посрещат, по ума изпращат”, защото езикът е отражение на вътрешната ни същност, затова трябва
да го познаваме и правилно да го използваме.
Ние си взаимодействаме и си влияем чрез думите, поради това не можем безцелно да ги хвърлим в пространството, те носят отговорност. Речта
ни прави тъжни, щастливи, безгрижни, агресивни и т.н. Ето защо думите са важни, те са едни от
основните знаци, по които се ръководим когато
избираме хората, с които предпочитаме да общуваме, когато представяме себе си пред другите,
защитаваме своите цели и идеали и ги постигаме.
Един от първите и незаменими помощници
на човека в трудната задача да изучи и използва
правилно и навременно думите от езика е речникът. На него с учениците от 6.в клас посветихме

един учебен час, с което съвсем не смятаме, че
сме му отдали достатъчно време, но началото отдавна е поставено. Сега надграждаме с твърдото
намерение в бъдеще да продължим, когато можем и колкото е нужно, за да достигнем оптималното към дадения момент.
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Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

СНЕГУРОЧКА
Снегу́рочка (Снегурка,
Снежевиночка) это
русский сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда
Мороза, его постоянная
спутница и помощница. На
праздниках выступает как
посредник между детьми
и Дедом Морозом. Иногда изображается в образе
маленькой девочки, иногда — девушки. Первое
официальное
появление
Снегурочки в качестве помощницы Деда Мороза и
произошло на встрече 1937
года в московском Доме
Союзов. Образ Снегурочки не зафиксирован в славянском народном обряде,
но присутствует в народном фольклоре. В русском
фольклоре
Снегурочка
является персонажем народной сказки о сделанной
из снега девочке Снегурке
(Снежевиночке) , которая
ожила. Этот сюжет был
обработан и опубликован
в 1869 году. А. Н. Афанасьевым во втором томе его
труда «Поэтические воззрения славян на природу»:
«Снегурка (Снежевиночка, у
немцев Schneekind) названа так потому, что родилась
из снега». В сказке старик и
старуха лепят куклу из снега
и она оживает, а летом девушка идёт с подругами в лес и тает. В 1873 году А. Н. Островский, под
влиянием сказок Афанасьева, пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстаёт как дочь

Деда Мороза и Весны-Красны, погибающая во время
летнего ритуала почитания
бога солнца Ярилы. Имеет
вид прекрасной бледнолицей светловолосой девушки. Первоначально пьеса
не имела успеха у публики.
Однако в 1882 году Н. А.
Римский-Корсаков поставил по пьесе одноимённую
оперу, которая имела громадный успех. Дальнейшее
развитие образ Снегурочки
получил в работах педагогов конца XIX — начала
XX века, которые готовили
сценарии для детских рождественских ёлок. Ещё до
революции фигурки Снегурочки вешались на ёлку, девочки наряжались в костюмы Снегурочки, делались
инсценировки фрагментов
из сказок, пьесы Островского или оперы.
В книгах по организации новогодних ёлок советского периода, Снегурочка
выступает наравне с Дедом
Морозом, как его внучка,
помощник и посредник
в общении между ним и
детьми. В начале 1937 года
Дед Мороз и Снегурочка
впервые явились вместе на
праздник ёлки в московский Дом Союзов. Любопытно, что на ранних
советских изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, в виде девушки
её стали представлять позднее.
Лили Илчева – учител ЦДО 5-7 клас
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Интересни факти за света
/Продължение от бр. 271/
11. Има само три държави в света - Либерия, Мианмар и САЩ, които не използват метричната система.
12. Най-дългото име на планетата е дълго 85 букви. Това е името на един хълм в Нова Зеландия, известен като Taumata whakatangi hangakoau o tamate
turi pukakapiki maunga horo nuku pokai whenua
kitanatahu. За по-кратко - Таумата.
13. Четири бебета се раждат всяка секунда.
14. Най-студената температура, регистрирана
някога е -144 градуса по Фаренхайт, което се равнява на -97 градуса по Целзий.
15. Озоновият слой на Земята ще се възстанови
напълно след 50 години.
16. Япония е най-податливата
на земетресение в света страна.
17. На Земята има около 4 квадрилиона бактерии.
18. Хората, които в момента са
живи, представляват около 7 процента от общия брой хора, които
някога са живели.
19. Мохамед се смята за найпопулярното име в света.
20. Само две държави използват лилаво в националните си знамена Никарагуа и Доминикана.
21. Африка и Азия са дом на
близо 90 процента от населението
на селските райони в света.
/Следва продължение/
Христомира Петкова – начален учител
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

14 февруари – празникът 2 в 1

Денят на Свети мъченик
Трифон от древни времена
се свързва с първата резитба на лозовите масиви. Лозаро-винарският празник е
с древни корени и е богат
на ритуали – етнографът
Недка Димитрова разказва:
„Задължение на стопанката на къщата е да направи
една хубава обредна пита,
да сложи един голям грозд,
за да има плодородие и
благополучие, да наточи
най-хубавото вино в бъклицата, да заколи найхубавата кокошка, да я опече, да я напълни с
ориз и с всички тези яденета в чисто нова червена торбичка стопанинът отива да почете своето
лозе. Зарязват се три пръчки, поливат се с вино“.
Ден на св. Валентин. Роден в Италия и бил
християнски свещеник. Въпреки забраната на
императора, той венчавал – женил войниците
християни. Една от
легендите за него
разказва, че по време на прeстоя си в затвора, той успява да
сътвори чудо – благодарение на него,
сляпата дъщеря на
един от съдиите проглежда. Историята
гласи, че последните
му думи са отправени именно към нея.

Преди екзекуцията си, той
ѝ оставя бележка, която
подписва като "твоят Валентин" – поздрав, който и
до днес присъства на картичките, които влюбените
си подаряват, наречени валентинки. Самият покровител на влюбените остава
неженен до смъртта си.
Друга причина за появата на празника е Джефри
Чосър. Средновековният
поет е известен с това, че
често имал навика да променя историческата
реалност в творбите си. Около 1375 г. той пише
поема за празненствата покрай деня на Свети
Валентин. До този момент няма данни такива да
са се провеждали, но няколко години по-късно,
когато написаното от Чосър придобива популярност, започват и те. Той определя 14 февруари
като датата, на която птиците и хората се събират, за да си намерят партньор. Така
не църквата, а Чосър
дава началото на
един празник, които продължават и до
днес.
И третата версия
за наличието на найромантичния ден в
годината е бизнесът,
който го комерсиализира.

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