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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Великденска нощ
Хор от ангели запяха
и под всяка родна стряха
стигна вест от небесата –
тази чудна нощ е свята.
И дечица, и старици
във ръцете със свещици,
с обич, с вяра най-голяма
тихо тръгнаха към храма.
И камбаните ще пеят,
и звездите ще огреят
във нощта студена, късна,
че Иисус Христос възкръсна!
Йордан Стубел

Великденска изложба
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Виктория Иванова, 4.в клас

Антония Арнаутска, 5.в клас

Дарина Ковачева, 5.в клас

Димитър Фъсов, 5.в клас

Алек Янакиев, 5.в клас

Никола Кутрянски, 5.в клас
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27 март – Международен
ден на театъра
„ТЕАТЪРЪТ Е ИЗТОЧНИК НА УДОВОЛСТВИЕ И ВДЪХНОВЕНИЕ. TОЙ УМЕЕ ДА СБЛИЖАВА НАЙ-РАЗНООБРАЗНИТЕ КУЛТУРИ И НАРОДИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ ПО СВЕТА. НО ТОЙ Е И НЕЩО МНОГО ПОВЕЧЕ
ОТ ТОВА, ЗАЩОТО МОЖЕ И ДА ОБРАЗОВА.”
ДЖУДИ ДЕНЧ
27 март е празник на театъра! Театърът е
едно от най-древните измежду 7-те изкуства.
Разпространено е във всички култури на света
и има свой универсален език, има несравнимо
присъствие сред нас, има тази непосредствена
комуникация, която въздейства интуитивно и каквито форми да приема, ще има своето място в
живота ни.
Изкуството е вечно! Това се отнася с пълна
сила не само за служителите на Мелпомена, но
и за милионите зрители по света, привлечени от
магията на театралното изкуство още от времето
на древногръцкия театър до наши дни. Това вълшебство се пренася у публиката и в откритите
амфитеатри, и в закритите театрални зали.
Световният ден на театъра се отбелязва от
1962 г. по инициатива на Международния театрален институт. На този ден се открива сезонът
на „Театър на нациите”. Всяка година един от начините на отбелязване на празника е изтъкнат
артист да отправи своето годишно послание. Автор на първото такова е големият френски творец Жан Кокто – поет, писател, дизайнер, худож-
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ник, скулптор, актьор и режисьор. Посланието се
чете преди представленията в стотици театрални зали по света и се разпространява чрез средствата за масова информация.
За българските театрални дейци това тържество не е ново явление. То връща традицията на
друг, изцяло български театрален празник, отбелязван на 9 януари, за който се взема решение
още през 1923 г. на първия конгрес на Съюза на
артистите, но датата се утвърждава едва през
1927 г.
По случай Деня на театъра в нашето училище се проведе парад на литературните герои.
Ученици от 6 и 7 клас със своите класни ръководители и учители по български език и литература г-жа Надежда Друмева и г-жа Величка Янкова
отбелязаха деня с много радост, емоция и вдъхновение. Истински празник сътвориха учениците, като пресъздадоха свои любими литературни
герои от изучавани произведения в часовете по
БЕЛ – Рада Госпожина, Бойчо Огнянов, кака Гинка, Том Канти и принц Едуард и много други.
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Надежда Друмева – учител по БЕЛ и руски език
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Пазят камбаната, с която е обявено
Априлското въстание в Клисура
Камбаната, с която е обявено Априлското
въстание в Клисура, се пази в Историческия
музей в града. Това каза директорът на музея
Стоян Иванов в предаването „Часът на Карлово“
на Радио „Фокус“ – Пловдив. По думите му, там
може да се види и иконата на Света Богородица, с която оцелелите от въстанието в Клисура
са бягали към близкия град Копривщица. „Те са
вярвали, че именно Божията майка им е помогнала да се спасят от башибозука“, каза още Стоян Иванов. По думите му, не случайно църквата,
която клисурци построяват след освобождението, носи името Света Богородица. „Клисура
е единственият град, който е разрушен до основи по време на Априлското въстание, затова и
са малко ценностите от този период“, каза още
директорът на Историческия музей в града. По
думите му, подобна е ситуацията и с черешовата артилерия, с която клисурци се отбраняват
по време на въстанието. „Черешовите топчета
са гърмели веднъж, след което са се пръскали,
но има информация, че едно от тях е гръмна-

ло три пъти и то при едни от най-тежките боеве
при втората атака на Тосун бей“, каза още Стоян
Иванов. По думите му, в наши дни в нито един
музей в България няма запазено черешово топче от Априлското въстание.

Елена Пенишева – библиотекар, Източник: Радио „Фокус“ – Пловдив

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

23 април – Световен ден на книгата
Инициативи на учениците от ОУ „Алеко Константинов”

Маратон на четенето

1-4 клас – Творчество на Цветан Ангелов –
детски писател
5-7 клас – Творчество на Виктор Юго – френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик

Велислава
Владимирова,
б.б кл.

Красимира
Стоянова
6.г кл.

Виктор
Малашевски,
6.г кл.

6.а клас
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6.а клас

6.а клас

6.а клас

Изложба „Йордан Йовков – живот в словото" –
Материали от фонда РИМ – гр. Добрич
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„Моята любима книга" –

Гостуване и споделяне на първата си среща с книгата на Зоя Капон
Във връзка с 23 април – Денят на книгата и авторското право, избрахме да поканим
г-жа Зоя Капон – усмихнат, ерудиран, винаги откликващ на събитията човек, случващи се в нашето училище. Родител на ученици от 4 клас. По
изключително емоционален и завладяващ начин
г-жа Зоя Капон разказа за своето детство, за първата си среща с книгата, за това какво вълшебство е докосването до нея. Тя призна, че не ѝ остава много време за четене, но когато човек има
нужда от него непременно го намира. Чете всякаква литература, но най-често научна, което е
свързано с работата ѝ. Успяла е да предаде тази
любов и на децата си, за което е много щастлива. И да, няма как книгите да не ни направят помъдри, по-човечни, по-умни и добри! Затова отправи призив – четете, деца!”

Елена Пенишева – библиотекар
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Викторина – посветена на Световния ден
на книгата и авторското право
Отново имаме повод за гордост! Нашите патета – Софи /Русева/, Рая, Иван, Наско, Стоян – участваха във викторина, организирана от МКБППМН, посветена на Световния ден на книгата и авторското право. Участваха училища от Пловдив и областта. Оказа
се, че нашите деца се състезават срещу ученици от 5-7 клас. Но
това не попречи те да покажат знания по български език. Завоюваха 3 място и купа, ваучери за книги, а Стоян – индивидуална
награда за най-много верни отговори.
ГОРДЕЕМ СЕ И СМЕ МНОГО ЩАСТЛИВИ!

Виктория Стойнова – класен ръководител на 4.а клас

„Познай творбата по корицата
и част от текста”–
Литературна въртележка – 4.а клас

Елена Пенишева – библиотекар
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Х Национален ученически журналистически
конкурс „Григор Попов“, град Разград
124 индивидуални автори и 47 колектива участваха в юбилейното издание на конкурса „Григор
Попов“, който тази година бе посветен на 100-годишнината от отпечатване на първия брой на вестник „Разградско слово“, чийто главен редактор е Григор Попов.
Основната тема беше „Светът под лупа“. Учениците имаха свободата да пишат по всички теми и
проблеми, които ги вълнуват, да търсят и популяризират добрите новини, да разкажат за човешките
ценности като доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.
В надпреварата участваха и осем ученика от ОУ „А. Константинов“, които със своите творби отново доказаха добри умения за съставянето на журналистически текст и усет за откриване на добрата новина. Така всяка година отнасяме по няколко награди. Така е и през тази.
София Русева – 4.а клас – Специална награда на РБ Професор Боян Пенев" – Разград
Димитър Ралев – 7.а клас – 2 място в категория „Очерк”
Йоана Джамбазова – 7.б клас – 3 място в категория „Очерк”
Андреа Филипова – 7.в клас – 3 място в категория
„Публицистична статия”
Скъпи ученици, млади журналисти, продължавайте да
се усъвършенствате, създавайте и експериментирайте, използвайте младежкия си дух за позитивна и целенасочена
работа и постиженията ви ще растат все повече. От това
можем само да сме доволни всички – вие, участниците, и
ние – вашите учители, родители, професионални журналисти.
Гордеем се с вас!
Виктория Стойнова,
учител БЕЛ, София Русева,
4.а кл.

Н. Друмева, учител по БЕЛ, Димитър Ралев,
ученик от 7.а кл.

Йоана Джамбазова, 7.б кл., Мария Генова,
учител БЕЛ, Андреа Филипова, 7а кл.
Елена Пенишева – библиотекар
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Конкурс „С България в сърцето” –
гр. Сливо поле, обл. Русе

Йоана Джамбазова,
7.б кл.

Кръстю Парапанов, Теодор Стоянов,
Краси Кремести, 6.б кл.

Хриси Хатзигеоргиу, 5.г, Белослава Далчева, 6.а,
Мария Калибацева, 5.а, Адриана Гешева, 6.а кл.

Елена Пенишева – библиотекар

„Ние вече сме грамотни” –
тържества на учениците от 1 клас

Седмицата преди Великден беше още по-празнична за първокласниците от нашето училище.
С огромен ентусиазъм учениците отбелязаха дългоочаквания Празник на буквите, на който изпратиха своя верен другар в учението – Буквара и посрещнаха неговата по-голяма сестра – Читанката.
На добър час, скъпи първокласници.

1.а клас
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1.б клас

1.б клас

1.б клас

1.в клас

1.в клас

1.г клас
Невена Попова, Анета Терзиева, Стефка Николаева, Пламена Шопова –
класни ръководители на първи клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Easter Traditions from Around the World
Finland

Children in this Scandinavian country go begging in the
streets with sooty faces and scarves around their heads, carrying broomsticks, coffeepots and bunches of willow twigs. In
some parts of Western Finland, people burn bonfires on Easter
Sunday, a Nordic tradition stemming from the belief that the
flames ward off witches who fly around on brooms between
Good Friday and Easter Sunday.

Poland

Pouring water on one another is a Polish Easter tradition called
Smingus-Dyngus. On Easter Monday, boys try to drench other
people with buckets of water, squirt guns or anything they can get
their hands on. Legend says girls who get soaked will marry within
the year. The refreshing tradition has its origins in the baptism of
Polish Prince Mieszko on Easter Monday in 966 AD.

Haux, France

Don’t forget a fork if you’re in this southern French town
on Easter Monday. Each year a giant omelet is served up in the
town’s main square. And when we say giant, we mean giant: The
omelet uses more than 4,500 eggs and feeds up to 1,000 people.
The story goes, when Napoleon and his army were traveling
through the south of France, they stopped in a small town and
ate omelets. Napoleon liked his so much that he ordered the
townspeople to gather their eggs and make a giant omelet for his
army the next day.

Corfu, Greece

On the morning of Holy Saturday, the traditional “Pot
Throwing” takes place on the Greek island of Corfu: People
throw pots, pans and other earthenware out of their windows,
smashing them on the street. Some say the custom derives
from the Venetians, who on New Year’s Day used to throw
out all of their old items. Others believe the throwing of the
pots welcomes spring, symbolizing the new crops that will be
gathered in the new pots.
/To be continued/
Даниела Букович – учител по английски език
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Легенда за Великденския заек
Великденският заек е един от най-разпространените и познати символи на Великден. Как се е
зародила легендата за дългоушкото и каква е неговата роля за празника?
Слуховете за Великденския заек тръгват още
от XIII. век от района на днешна Германия. Там
всяка пролет хората почитали богинята на плодородието Еостра и в нейна чест организирали
пищни тържества. Легендите разказват, че един
от символите на богинята и нейна дясна ръка
била красива птица, която един ден неочаквано
се превърнала в див заек. Но тъй като заекът останал с душа на птица, той продължил да прави
гнезда и да ги пълни с шарени яйца.
Някои ще попитат „Защо точно заек?“. Малко хора знаят, че всъщност дългоушкото е символ на
плодородието, благоденствието и просперитета. Всяка пролет зайчетата увеличават семейството
си, като раждат по няколко малки. Затова те се превръщат в емблема на зараждането на нов живот,
също както пролетта.

Великденският заек днес

Постепенно всички научили, че Великденският заек не съществува, а родителите са тези, които играят неговата роля. Въпреки това традицията се е запазила частично и днес Великденският заек е обикновено зайче, което не снася шарени яйца, а
вечерта преди Великден само ги разнася. Гнездата пък са заменени с красиво украсени кошници, поставени пред входната врата или на друго набелязано място в къщата.

Понякога зайчето крие яйцата, а децата трябва да се потрудят, за да ги намерят.
Така в САЩ се зародила и друга великденска традиция – ловът на яйца. Родителите
ги скриват на труднодостъпни места, а задачата на малчуганите е да ги открият. Естествено, има и награди – за най-много намерени яйца, за най-голямо или най-малко
яйце.
Макар мнозина да отричат Великденския заек, тъй като
е смятан за езически символ, днес той е още един начин да
направим Великден по-весел и усмихнат.
Милена Христова, по материали от интернет
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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

