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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Състезание
„Математика без граници“ –
наградени ученици 3 клас

3.а клас – Ивайла Желева – бронзов медал
3.б клас – Габриела Белчева и Калоян Джардин – сребърни
медали, Рая Чобанова, Кристиян Чобанов и Добрин Михайлов –
бронзови медали
3.в клас – Теодор Стоянов – златен медал, Виктория Андреева, Дария Тошева, Симона Николова – сребърни медали, Анна
Балева, Дениз Шенол, Сиана Кавказова – бронзови медали

3.б клас

Ивайла Желева, 3.а клас

3.в клас

Класни ръководители трети клас – И. Динева, Н. Търева, Г. Стоицова
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Бъдещето на българския футбол
Пловдив е един от градовете, от които са излезли най-голям
брой успешни български футболисти. Родният град на Христо
Стоичков и Христо Бонев продължава да ражда родни таланти.
Школите в Пловдив разполагат с добри терени и условия за тренировки и работа.
Ученици от нашето училище тренират в едни от най-добрите
футболни клубове в град Пловдив. Велизар Къналян от 7а клас е
част от ФК „Ботев”, който има златно отличие в турнира „Kronos
Cup” през 2022, както и в предходни години.
Мерт Мутаф, Стилиян Добревски и Владимир Вачев се състезават за ФК „Велд”, който тази година получи бронзово отличие в турнира „Kroson Cup” 2022. Основен нападател на „Велд”
е именно Мерт, а Стилиян е обявен за голмайстор на турнира с
цели 9 голови попадения.
Пожелаваме на нашите момчета да продължават в същия
дух и да ни радват с още повече успехи и отличия.

Мерт Мутаф, 7.а клас

Велизар Каналян, 7.а клас
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Велизар Каналян, 7.а клас

Стилиян Добревски /в средата/, 7.а клас

Надежда Друмева – кл. ръководител на 7а клас

Русская Масленица
В навечерието на руския пролетен празник
Масленица (Сирни Заговезни) Средно училище
„Васил Левски” гр. Севлиево за пореден път организира национален конкурс за рисунка и кукла, посветен на народния празник. Ученици от 6
и 7 клас се включиха в надпреварата. Седмокласниците Октавиан Август, Росица Михайлова, Еле-

на Пищалова, Серафима Колесова, Ангел Югов,
Дария Сивинова, Димитър Ралев и шестокласничката Мерйем Велева проявиха интерес и с желание изработиха своите творби. Класирането
на участниците ще се извърши от жури в срок до
няколко дни. Пожелаваме на нашите участници
успех!
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Надежда Друмева – кл. ръководител на 7а клас

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Мисия „Еколог“
В средата на седмицата децата с помощта на
През изминалата седмица учениците от 3б
клас участваха активно в дейности, свързани с г-н Куцев засадиха в двора на училището иглоопазването на околната среда. В клуб „Дизайн- листно дръвче, с надеждата то да порасне и да
шампиони“ научиха какви са предизвикател- радва всички ученици.
ствата пред животните в Арктика днес, от какво
зависи начинът им на живот и как се променя
това?
В мисия „Еколог“ децата опознаха как живите същества са свързани помежду си и защо
е важно опазването и защитаването на околната
среда, как всички животни се адаптират към специфични условия, колкото и тежки и променливи да са те.
Предизвикателството пред децата беше се
разделят на екипи от еколози, които имаха за задача да направят постер на арктически резерват,
с който да запознаят другите групи деца какви
животни живеят там и как могат да бъдат наблюдавани в естествената им среда.
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Нина Търева – ръководител на клуб “Дизайн-шампиони“

Изобразително изкуство – 3.а клас
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Иванка Динева – класен ръководител
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„Високи сгради” – Урок по технологии
и предприемачество в 4.в клас
Учениците използваха моделите за установяване на свойства и характеристики на техническия обект, предлагаха идеи за промяна на
конструкцията на първоначалното изделие. Изпробваха кой цилиндър е по-устойчив и коментираха как може да се повиши стабилността на
обекта.
Методи на работа: дискусия по темата, опитно-изследователска работа, работа в екип.

Елена Пенишева – начален учител

8

Декартова система – 6.в клас

Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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„Любимо животно” –
Изобразително изкуство – 6.в клас

10

Елена Георгиева – учител по ИИ

Творчество в часовете по занимания
по интереси – ЦДО 2.г клас
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Богдана Стамболова – начален учител

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Забележителности в Пловдив:
Галерии
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ
Постоянна експозиция
ул. Съборна № 14 А
тел.: 032 635 322
Експозицията се помещава в сградата на Девическата гимназия, проектирана и построена под ръководството на арх. Йосиф Шнитер през 1881 г. Подредена
е хронологично на двата етажа. Включени са над 200
оригинални художествени произведения, които проследяват развитието на българското изобразително
изкуство от Възраждането до наши дни. Представени
са изявени автори и характерни стилови направления.
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ИКОННА ГАЛЕРИЯ
ул. Съборна 22, тел.: 032 626 086
Ден за безплатно посещение: четвъртък
Иконната експозиция е открита през1975 г. Изградена е близост до възрожденския храм „Св. св. Константин
и Елена“, върху кръглата отбранителна кула на ранно
византийската крепостна стена в Стария град. Експонирани са най-добрите образци на иконното богатство
от фондовете на галерията и сбирката на Пловдивската Митрополия. Те представят източноправославното
християнско изкуство от Пловдивския край и цяла Южна
България от края на ХV век до края на ХІХ век.
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-известните български живописци, образец на самобитно дарование, висока ерудиция, неизчерпаема енергия и
приказна творческа фантазия. Експозицията 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 галерията е открита през 1981 г.
/Следва продължение/
Йорданка Иванова – начален учител

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Честит 2 април – Ден на детската книга,
малки, по-големи и пораснали деца!
Всеки от нас пази мили спомени за детски книги, разказани или прочетени от любимите ни хора. За малчуганите в най-ранна възраст тези истории обикновено звучат
смешно или просто увлекателно. Истината
обаче е, че освен фантастични картини,
детските книги „рисуват“ и много истини и
ценни уроци, които е хубаво да си припомняме.
Започваме:
„Малкият принц“ – започваме с тази
книга, защото цитати именно от нея са
сред най-любимите на поколения деца и
възрастни. „Hяĸoи xopa ca ни нeпpиятни,
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xлъзгaви и гъвĸaви ĸaтo гъceници. Ho тoвa нe oзнaчaвa, чe вътpe в тяx тe нямa нещo пpeĸpacнo“,
учи книгата. Друг любим урок от нея – „Истински
се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите“.
„Мечката и лошата дума“ – една от най-мъдрите приказки за деца. Тя учи, че дълбоката рана
заздравява, но лошата дума не се забравя. Тази
българска народна приказка ни припомня, че е
важно да бъдем внимателни към чувствата на
околните и да проявяваме уважение.
„Грозното патенце“ – приказката на Ханс
Кристиан Андерсен ни учи, че не бива да съдим
по външния вид. Подобно на „Малкият принц“,
историята на патето, което се превръща в лебед,
показва, че същественото не е видимо за очите.
„Лъжливото овчарче“ – тази история подчертава колко неприятни могат да бъдат последиците от лъжите. Винаги е хубаво да си припомним,
че когато човек излъже, изгубва доверието към
него, и след това дори да каже истината, има го- Антони
ляма вероятност никой да не му повярва.
Балабанов
„Който не работи, не трябва да яде“ – при- 4.б кл.
казка, чието заглавие не звучи особено приятно,
но тя ни припомня, че не всичко в живота можем
да получим даром и трябва да полагаме усилия
и труд, за да го постигнем.

Теа Арабаджиева
4.б

Даниел Джостов
4.б кл.

Мария
Вълчанова
4.б кл.
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Инна Кавазова
4.б кл.

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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

ЦДО 3.б 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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