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Андреа Филипова 
е ученичка от 7.в клас 
на ОУ „Алеко Констан-
тинов“. Тя е скромно, 
красиво, умно и учтиво 
момиче. Нейната упо-
ритост и трудолюбие 
ѝ донесоха за пореден 
път бронзов медал на 
състезанието „Мате-
матика без граница“.

Поздравления за 
успеха, Андреа! Горде-
ем се с теб!

Виолета Мусерова – учител по математика

Училището е важна среда 
за създаване на култура към 
изхвърлянето на отпадъци.  
Децата в училище  се учат на 
отговорно и планирано отно-
шение към различните видове 
отпадъци, за да  израснат раз-
умни личности, ограничаващи 
вредите от боклука за околната 
среда. Затова е важно ученици-
те да бъдат въвлечени в дей-
ности по разделно събиране, 
изхвърляне и рециклиране на  

18 март – световен ден на рециклирането
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На 3 март тази година отбелязахме 144 годи-
ни от освобождението на България. 

Всеки народ има свои герои, с които се гор-
дее, които го вдъхновяват и служат за пример. 
Знаем и се прекланяме пред Левски, Ботев, Ра-
ковски, Любен Каравелов и още много други 
българи. Някои от тях са дали живота си в името 
на вярата в едно по-добро съществуване, дру-
ги са жертвали собственото си благоденствие 
и спокоен живот, за да направят нещо за съна-
родниците си. И тогава, и днес има личности, с 
чиито дела, решения и присъствие можем да се 
гордеем.

144 години Свободна България!

отпадъци, чрез целенасочено 
планирани мероприятия. Уче-
ниците от 3А, 3Б и 3В клас се 
включиха със своя инициатива 
в отбелязването на световния 
ден на рециклирането – 18 
март. Всеки клас изработи спе-
циални „кошчета“ за разделно 
събиране на отпадъци и ги по-
стави в стаята си. През следва-
щите месеци третокласниците 
са планирали още една иници-
атива, свързана с рециклира-
нето.

Нина Търева – класен ръководител
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Дали се сещаме и за жени от българската ис-
тория, чиито имена стоят до тези на мъжете. По-
плахи, по-малко дейни ли са били жените в ми-
налото, или просто ние по-малко знаем за тях?

По случай националния празник на Бълга-
рия, в часовете по български език и литерату-
ра в 7.а клас, с класен ръководител и учител по  
БЕЛ – Надежда Друмева, се отбеляза най-вели-
ката дата в нашата история 3 март! Седмоклас-
ниците рецитираха стихотворението на Иван Ва-
зов „Опълченците на Шипка”, представиха свои 
презентации по предварително поставени теми: 
„Жените, с които се гордеем!”, „Връх Шипка – па-
метник на свободата!” и рисунки, изготвени от 
самите тях. 

След представянето на презентациите се 
проведе беседа и учениците стигнаха до извода, 
че България трябва да се гордее с великите си 
жени, изиграли важна роля в обществения жи-
вот на страната – Райна Княгиня, Тонка Обрете-
нова, Анастасия Димитрова, Сирма Кръстева и 
много други.

Надежда Друмева – учител по български език и литература
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„Декартова система” –
Проекти по математика – 

6.б клас

Евгения Илиева – учител по математика и  информатика
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Учениците направиха проучване кои видове водни обитатели дишат с бели дробове, избраха си 
един от тях и в презентация разказаха: как се храни и диша, колко често излиза на повърхността, кои 
приспособления му помагат по-дълго да се задържа под водата.                                           

„Водни обитатели,  
дишащи с бели дробове” –  

Презентации на ученици от 4.б клас  
по Човекът и природата

Белослава Димитрова

Виктор Мухчиев

Галена Карафезиева
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Елена Пенишева – начален учител

В заниманията по интереси учениците от 3.а и 3.в клас се запознаха с красотата на българката 
шевица. Те разгледаха различни видове мотиви, които  се срещат в българските носии. След това 
децата се разделиха по екипи  и изработиха апликация  от конци на мотива "Елбетица". Всички еки-
пи  се справиха  отлично и представиха прекрасни  шевици.                       

                                                               

Красотата на българската  
шевица

Неделчо КралевДанел Джостов

Инна Кавазова Тодор Ненов, Виктор Мухчиев, Белослава Димитрова
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Величка Филева – начален учител

Тодор Ненов, Виктор Мухчиев, Белослава Димитрова
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Декартова система – 6.в клас

Евгения Илиева – учител по математика и информатика

Виктор Харизанов 

Димитър Мендев

Мариана Стоименова

Йоан Тодоров

Христина Славейкова

Кристин Сарафова

Никола Гавраилов

Явор Бонев
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Какъв ще бъде светът след 20 години? А след 
100? Това са част от въпросите, които обсъждаха 
учениците от 6.а и 6.б клас в час по английски 
език, упражнявайки един от начините за изразя-
ване на бъдеще време.

 На децата беше поставена задача да на-
правят капсула на времето, в която да поставят 
предмети, значими за нашето време, свързани с 
бита, историята, науката или културата. За всеки 

от предметите учениците трябваше да направят 
описание и да се обосноват защо са го постави-
ли в капсулата с избраните неща. Какво е тяхното 
послание към идните поколения? 

Шестокласниците сами избраха дали да ра-
ботят самостоятелно или в група и как да презен-
тират своите идеи. Представяме ви част от тях.         

Проект по английски език в 6 клас 
"Капсула на времето – Писмо за бъдещето”

Антъни Тончев, 6.а клас

Велизар Динкин
Александър Ангелов, 6.а класКаннан Кумар, 6.а клас

Вивиан Аргилашка, 6.а клас

Христина Славейкова



10

Стела Куртева – учител по английски език

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Забележителности в Пловдив: 
Музеи

Регионален етнографски музей
ул. „Д-р Стоян Чомаков” № 2
тел.: 032/625 654; факс: 032/626 328
Ден за безплатно посещение: всеки първи чет-

въртък на месеца за учащи и пенсионери
Експозицията е разположена в красивата възрож-

денска къща на Аргир Куюмджиоглу, построена в 1847 г.  
от майстор хаджи Георги. В нея е представена тради-
ционната материална и духовна култура на българите 
от Пловдивския край, Родопите и Средногорието през 
периода на Възраждането. Сред колекциите на музея 
се открояват тези от медни съдове, керамика, старин-
ни оръжия, овчарска дърворезба, накити и църковна 
утвар, шити и плетени дантели, костюми от цялата бъл-
гарска етническа територия, музикални инструменти, 
градски интериор.

Венета Махмудиева
Краси Кремести, 6.б клас

Тея Петрова
Теа Таверние, 6.а клас

Ема Палкова
Мартина Кузманова, 6.б кл.

Габриела Киришева, Мария Димитрова, Мари Маврова, 6.б
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ул. Христо Г. Данов № 34
тел.: 032/626 683
Ден за безплатно посещение: всеки първи 

четвъртък на месеца за учащи и пенсионери
Музеят е вторият по големина и богатство 

природонаучен музей в страната, с модерна и 
съвременно оформена експозиция, със заси-
лена природозащитна идея. На първия етаж 
са обособени залите „Геология”, „Ботаника”, 
„Безгръбначни животни”, „Земноводни и вле-
чуги”, „Птици” и „Бозайници”, а на приземния 
етаж – залите „Риби”, „Аквариум” и „Морско 
дъно”. Музеят представя сладководен аквари-
ум, разположен на 100 кв.м площ, в който са 
показани над 32 вида декоративни риби и ек-
зотични растения.

Регионален Природонаучен музей

Йорданка Иванова, начален учител

Изобразително изкуство – 3.а клас
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Иванка Динева – класен ръководител, 3.а клас
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История Санкт-Петербурга на-
чалась в 1703 году – именно тогда, 
27 мая, Пётр Первый основал буду-
щую Северную Столицу на землях, 
отвоёванных у Швеции. Назван го-
род в честь апостола Петра. Пер-
вой питерской постройкой стала 
Петропавловская крепость, зало-
женная на Заячьем острове. Тер-
ритория современного Петербур-
га была сильно заболоченной, для 
строительства болота осушались. 
Географическое расположение го-
рода послужило причиной того, что 
в истории Санкт-Петербурга неод-
нократно случались наводнения, 
которые приводили к значитель-
ным жертвам и разрушениям. Самое сильное 
наводнение было зафиксировано в ноябре 1824 
года (уровень воды поднялся на 4 метра 21 сан-
тиметр), также сильные наводнения происходи-
ли в восемнадцатом веке (1724 и 1777 годы) и в 
двадцатом веке (1924 год). В 1712 году в исто-
рии Санкт-Петербурга произошло событие, кото-
рое сыграло решающую роль в его дальнейшем 
развитии – Питер стал столицей России вместо 
Москвы.  Самое интересное, что официального 
указа о переносе столицы из Москвы в Санкт-Пе-
тербург так и не было издано – в Питер просто 
был переведён весь царский двор и официаль-
ные ведомства. Столичным статусом Санкт-Пе-
тербург обладал до 1918 года. В 1724 году была 
создана Петербургская Академия Наук. В 1825 
году на Сенатской площади Санкт-Петербурга 
произошло восстание декабристов. В 1837 году 
именно в Петербурге была открыта первая в 
России железная дорога. В 1905 году в Санкт-Пе-
тербурге началась первая русская социалисти-
ческая революция. В 1907 году на главную ули-
цу Санкт-Петербурга выехал первый автобус, 
называвшийся тогда омнибус-мотором. В 1914 
году Николай Второй переименовал Санкт-Пе-
тербург в Петроград, так как на фоне шедшей в 
это время Первой мировой войны все названия, 

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

История Санкт-Петербурга

носящие оттенок «неметчины» вызывали резко 
негативную реакцию.  В 1917 году обе револю-
ции – февральская и октябрьская – также брали 
своё начало в Санкт-Петербурге, хотя, в итоге, 
после революций и прихода советской власти, 
этот город перестал быть российской столицей. 
С 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года про-
должалась блокада Ленинграда, во время кото-
рой город с остальной страной связывала лишь 
Дорога Жизни, которая проходила через Ладож-
ское озеро. Из-за постоянных бомбёжек до го-
рода добирался лишь каждый третий грузовик. 
Жертвами блокады стали около восьмисот тысяч 
ленинградцев. После снятия блокады Ленинград 
первым среди русских городов был удостоен 
звания Города-Героя. В послевоенные годы про-
исходило активное восстановление Ленинграда.

   Историческое название – Санкт-Петербург 
– было возвращено городу в сентябре 1991 года. 
В настоящее время Санкт-Петербург носит не-
гласный статус Культурной столицы России, что 
вполне обоснованно – тридцать шесть культур-
но-исторических комплексов Питера включены 
в список исторического наследия ЮНЕСКО, в го-
роде постоянно функционируют более двухсот 
музеев, двух тысяч библиотек, восемьдесят теа-
тров и множество других учреждений культуры.

          
 Лили Илчева – учител ГЦОУД 5-7 клас 
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Интересни факти  
от света на образованието

Елена Пенишева –  по материали на в. „Аз Буки”

Началото на учебната година е празник и 
за учениците от Монтесори училището в ин-
дийския град Лакнау

Учебната година за учениците и студентите 
в Япония започва през април. Смята се, че това 
време е най-благоприятно за началото на нов 
етап в живота.

Най-трудолюбивите ученици и студенти
Лятната ваканция в Китай продължава само 

месец, а учебната програма още от началните 
класове е сложна и наситена. Учениците стават 
в 5 часа сутринта и до 8 се занимават самос-
тоятелно, до 16 ч. имат часове, а след това до  
21 ч. – допълнителни занимания. Подобен ри-
тъм не е за всекиго.

Свободно обучение
На студентите в гръцките висши училища се 

предоставя толкова голям набор от преферен-
ции, че мнозина от тях удължават обучението 
си в продължение на 30 години. Те получават 
напълно безплатно образование, медицинско 
обслужване, хранене, отстъпки за пътуване с 
влак и други привилегии.

Най-дългата лекция в света
Повече от 50 часа продължила лекцията на 

австралийския проф. Бароуз – част от неговия 
курс по биология.

Най-много ученици
През 2019 е фиксиран световен рекорд по 

брой ученици в едно училище – това е градско-
то Монтесори училище в Лакнау, щат Утар Пра-
деш, Индия, което обучава… 55 547 ученици в 
18 кампуса в града. Обучението започва от три-
годишна възраст.

Заплатите на учителите по света
Най-голямата заплата е на учител в Мекси-

ко – 68 343 долара годишно, а най-малката – в 
Русия 5724 долара. За нашата страна средната 
годишна учителска заплата е малко над 12 000 
долара. Това обаче не означава, че мексикан-
ските учители се къпят в пари. Трябва да се има 
предвид различният стандарт на живот, екзис-
тенц минимумът и други показатели в различ-
ните страни.

Най-старият университет на 
планетата
Оказва се, че най-старото висше училище 

в света не е Оксфорд, нито пък Сорбоната, а 
Карауин, основан през 859 година. Намира се 
в Мароко. Това е не само университет, но и 
действаща джамия.

Най-големи разходи за обучение
В английско училище за млади дами и гос-

пода стойността на обучението е около 80 000 
фунта стерлинги (107 512 долара) на месец.

„Вечният“ студент
С това определение може да бъде харак-

теризиран Робърт Кронин. През 1948 г. той по-
стъпва в Принстън във Факултета по биология. 
Завършва го след… 52 години, през 2000 г. на 
72-годишна възраст.

/следва продължение/
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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! 

ЦДО 5-6 клас


