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Отличници  
в „Математика без граници” 

пролетен кръг

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

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
Библиотечно-информационен 
център         
                 Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. Христомира Петкова
Референдум. Училищно 
настоятелство             

Отг. Елена Пенишева 
и  Здравка Петрова

Забавна страница
Богдана Стамболова

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

бр. 282
година 17, 16 май 2022 г.

Златен медал
София Димитрова, 2.в клас
Даниел Джостов – 4.б клас

Бронзов медал
София Русева – 4.а клас
Инна Кавазова – 4.б клас
Константина Попова – 4.б клас
Камен Трендафилов – 4.в клас

    Браво, ученици! Продължавайте да ни радвате!

София Русева, Десислава Ней-
кова, Стоян Недялков, 4.а клас

Камен Трендафилов, 
Александър Кайря-
ков, 4.в клас

Борислав Гешев, 2.в клас, 
София Димитрова, 2.в клас

4.а клас

Инна Кавазова, Даниел Джостов, 
Константина Попова, 4.б клас

Сребърен медал
Десислава Нейкова – 4.а клас
Стоян  Недялков – 4.а клас
Александър Кайряков – 4.в клас
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Парад на приказните герои
По повод 23 април – Международният ден на книгата и авторското право, във филиала на  учи-

лището се проведе парад на приказните герои. В него взеха участие ученици от 1,2,3 клас. Децата 
представиха любимите си герои, танцуваха и бяха отличени с грамота от училищното ръководство.

1.б клас

1.в клас

1.б клас

1.г клас

1.a клас
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2.г клас 2.в клас

2.б клас

2.в клас

2.а клас

2.а клас

1.г клас
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3.в клас

3.б клас

3.а клас

3.в клас
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Гергана Стоицова – старши учител начален етап
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Гергана Стоицова – класен ръководител 3.в клас  

На проведеното в Стара Загора първенство 
по художествена гимнастика, Сара Смилянова 
от 3.в клас  завоюва първо място в своята въз-
растова група!

Победа за Сара

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Религиозни храмове
Православни храмове

Храм „Света Марина”
ул. Д-р Г. Вълкович № 7; Тел.: 032/623 276
Храмът „Света Марина” – главен храм на 

Пловдивска епархия и нейното църковно уп-
равление – Пловдивска митрополия, е един от 
най-старите в града. Възобновен е като митро-
политски храм през 1853 година върху останките 
от средновековна черква от ХVІ век. Тук е един 
от най-ценните резбовани иконостаси от орехо-
во дърво с дължина 21 метра. Над северния вход 
се издига многоетажна дървена камбанария, из-
градена през 1870 г. със своеобразна за българ-
ските традиции архитектура.

Храм „Света Неделя”

ул. П.Р. Славейков № 40, Старинен Пловдив
Тел.: 032/623 270
Храмът „Света Неделя” е един от най-старите 

храмове на Трихълмието. Построен е през 1832 
година на мястото на по-стар храм. Впечатлява-
ща е 30-метровата масивна четириетажна кам-
банария, построена през 1905 г.

Йорданка Иванова – начален учител

/Продължение от миналия брой/

 /Следва продължение/
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В една къща в един много далечен град жи-
вееше духче на име Пан.То по цял ден гледаше 
хората, които минаваха по улицата отвън. Пан 
много искаше да има приятели, но повечето хора 
избягваха да влизат в къщата,за която  се разказ-
вало, че била обладана от дух-скитник, а всички 
смятали, че това е много опасна порода духове. 
Това не се отнасяло за Пан, който въпреки че бил 
от същата порода, бил много дружелюбно духче.

Веднъж едно смело момче, на което иначе 
било забранено да влиза в къщата, се шмугнало 
вътре, за да я разгледа. Пан много се зарадвал и 
отишъл при него. Първоначално момчето отстъ-
пило няколко крачки назад, но после се запоз-
нали  и станали най-добри приятели. Запазили 
обаче  приятелството си в тайна.

Калоян Джамбазов – 3б клас

Фантастични истории – 3.б клас
Духчето, ко ето живееше  
в изо ставената къща

Имало едно време едно духче на име Хари. 
То живеело в градчето Лолфстрид, в къща на 
края на една уличка. Къщата била изоставена, 
а предишните й собственици били покойните 
Джон и Барбара Кристъл. Докато били живи, те 
притежавали сладкарница и всички в градчето ги 
знаели като пекарите Кристъл, а Хари бил техен 
син. Хари от дълго време живеел сам в къщата. 
Всички в градчето се страхували от тази къща, но 
и били заинтригувани от нея. Хари много искал 
да има приятели, но когато някой дойдел при 
него, той винаги се плашел и бягал.

Един ден Хана и нейният приятел Том оти-
шли да огледат къщата. Хана искала да публику-
ва във вестника статия за нея. Тя помолила Том 
да отиде с нея, за да направи снимки. 

Те влезли в къщата, а Хари ги видял и много 
се зарадвал. Опитал се да им покаже че е там. 
Изведнъж започнали да присвяткат лампи, да се 
чука по вратите и разни предмети да се носят из 
въздуха. 

– Снимай! Бързо ... натам! – радвала се 
Хана, а Том треперел от страх. 

– Дуум!
Том изпуснал камерата и тя се счупила. Той 

побягнал към къщи, а Хана останала. Заинтере-

сована, тя започнала да разглежда наоколо. Ка-
чила се на втория етаж и влязла в стаите. В тази  
на Хари усетила странно чувство и толкова много 
й се приискало да види духа, че затворила очи и 
си го пожелала. Отворила очи и видяла, че той 
стои пред нея.

– Как се казваш? – попитала го тя.
– Аз съм Хари, а ти как се казваш?
– Хана. Ако знаеш колко много въпроси 

имам към теб!
– Давай, ще ти отговоря!
Те си говорили толкова дълго, че загубили 

представа за времето.
– Чао, Хари, аз трябва да тръгвам!
– Хана, утре ще дойдеш ли пак?
– Да. Ще дойда след училище.
– Тогава чао, Хана!
Когато Хана свършила училище, се върнала 

при Хари, както била обещала. Тя продължила 
да го разпитва, а той да ѝ отговаря. Хана научила 
толкова много интересни неща, че започнала да 
ги публикува във вестника всяка седмица. Всич-
ки я мислели за страхотен репортер.

Двамата станали най-добри приятели и все-
ки ден тя се отбивала при него.

Полина Миленкова – 3.б клас

Духчето, ко ето живееше  
в изо ставената къща
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Аз мисля, че ангелът в човека е това чувство, 
което се появява, когато искаме да помогнем на 
някого. Този ангел се събужда в нас, когато ви-
дим човек в беда и ни казва, че е редно да му 
окажем помощ или поне да го подкрепим. След 
това ние изпитваме радост от извършеното до-

бро и това ни мотивира да го правим по-често. 
Ние, хората, не можем да се научим на подоб-
ни чувства. Ние се раждаме с тях. Всички  има-
ме ангел вътре в себе си, но само от нас зависи 
дали ще го разкрием. 

           Кристиана Пукалова, 6.в кл.

Ангелът в човека

Ангелът в човека
Според мен ангелът в човека е това създа-

ние в нас, хората, което ни кара да вършим до-
бри дела. То ни подтиква да помагаме на хората 
в нужда, да нахраним бездомно животинче или 
да услужим на приятел. Ангелът в човека е това 
нещичко в нас, което ни прави по-добри хора. За 
мен всеки има ангел в себе си. Колкото и дълбо-
ко в душата да е той, колкото и лоши постъпки 
да е направил даден човек, той има ангел в себе 
си. 

Например моите родители имат огромни ан-
гели в себе си. Те се жертват всеки ден за мен и 
сестра ми. 

Моят баща е събирал пари дълго време за 
нов лаптоп и вместо да си го купи, той ми взе 

колело. Бях изключително щастлив, но съще-
временно ми стана и тъжно, защото лаптопът 
за него беше много важно нещо и дълго време 
беше спестявал за това. Благодарих му със сълзи 
на очите. 

Подобно нещо стана със сестра ми и майка 
ми. Мама много искаше да си купи една дълга 
червена рокля. Сестра ми пък си мечтаеше за 
най-новия модел телефон. Вместо мама да си 
купи роклята, тя подари на сестра ми телефона. 
Тя също беше изключително благодарна. 

Според мен всеки човек има ангел в себе си, 
който го подтиква да е състрадателен и мил.  

Петър Бенков, 6.г кл.

ш

Няколко последователни  дни  Мирослава  пробягвала  определено  разстоя-
ние. Първият ден  пробягала  една  дължина, на втория две дължини, на третия 
три дължини така увеличавала с по една дължина на ден. 

Когато  пресметнала  всички дължини се оказало, че те са 21. 
Колко дни е бягала Мирослава?

а) 3      b) 8      c) 6         d) друг отговор 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Логически задачи

Ели Петкова – начален учител

2 клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Още един специален ден 
за нашите първокласници –

станаха читатели на училищната
библиотека

Много са специалните дни за малките учени-
ци в края на учебната година – Ден на буквите, 
на цифрите, на българската азбука, на детето, на 
детската книга, на приемането им в библиотека-
та, може и още да се продължи. И всички те въл-
нуват с това, че  едни са единствени, а други, че  
се празнуват по различен начин. 27 и 28 април 
бяха от неповторимите за нашите деца дни. За 
първи път те станаха читатели на библиотеката, 
за първи път поеха отговорност да опазят и вър-
нат нещо, което ще се ползва и от други като тях, 
читатели. 

Сътворихме  истински празник на приказки-
те и стихотворенията на Дядо Благо, Елисавета 
Багряна, Цветан Ангелов, Български народни 
приказки, Братя Грим, Шарл Перо и много други. 
Малчуганите нетърпеливо разказаха за герои, 
които вече познават, и дори са им любими. Опи-

таха се да разберат защо доброто винаги побеж-
дава злото, имало ли е змейове и русалки и къде 
са живели те, как Хитър Петър надлъгва Настра-
дин Ходжа.

Беше  незабравимо детско утро за децата, 
изпълнено с много настроение и любопитство за 
необятния и вълшебен свят на литературата.

1.а клас

1.а клас
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1.б клас

1.б клас

1.в клас

1.в клас
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1.б клас

 Елена Пенишева – библиотекар

Ели Петкова – начален учител

 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение  на  задачата:    
Отговор C)

От това, че  1+2+3+4+5+6=21  
правим извода, че е  бягала 6 дни

1.г клас

1.г клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Sp r in g  e v en t s  and  f e s t i v a l s 
i n  B r i t a i n

1st March - 
St. David’s day

St. David is the patron 
saint of Wales. It’s a day of 
parades and concerts. Peo-
ple usually wear daffodils 
and leeks, eat tradition-
al Welsh food, and wear 
traditional Welsh dress. 
David was a teacher and 
he helped found about 12 
monasteries. He died on 
1st March 589 and was can-
onised in the 12th century.

17th March - St. Patrick’s day

St. Patrick is the patron saint of Ireland. St. Pat-
rick’s day is celebrated in Ireland, the UK and other 
parts of the world by Irish communities. There is 
usually a parade and a festival and people dress up 
in green costumes. 

St. Patrick lived in the 5th century. He was inter-
ested in Christianity and started teaching others. He 
made Christianity widespread in Ireland. The sym-
bol of St. Patrick’s day is the shamrock. St. Patrick 
used the three leaf clover to explain the Holy Trini-
ty. The four leaf plant is a symbol for luck.  

23rd April - St. George’s day

People celebrate St. George – the patron saint 
of England. St. George wasn’t English. He was born 
in modern day Turkey. As the legend says, he saved 
a city by slaying the dragon who demanded human 
sacrifices. There are parades on this day. The sym-
bol of St. George is a red cross on white. 

Easter

Easter is at a different time every year. People 
celebrate the resurrection of Jesus Christ. Many go 
to church on Easter Sunday and get together for 
lunch with friends and family. The Easter egg hunt 
is a very popular game in Britain. Painted eggs are 
hidden for children to find. People decorate eggs 
and they also buy chocolate eggs. 

Ангелина Велева – учител по английски език
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

История на ръкопляскането

Дори най-културната публика, на най-култур-
ното възможно събитие изразява възхищение по 
този примитивен, почти маймунски начин - пляс-
ка и вика. Има обяснение за това. Но първо, нека 
изясним, че създаването на шум е най-старата 
форма на одобрение сред приматите. Когато се 
случи нещо хубаво те започват да подскачат, да 
издават звуци, да блъскат неща едно в друго. 
Ето как още от прастари времена вдигането на 
шум е било знак за одобрение и всяка култура 
има различни прояви на това. Дали ще се тропа с 
юмрук по масата, ще се барабани с крака, ще се 
реве или ще се цъка с език като в арабския свят, 
все тая.

Обаче нещата придобиват институционал-
ност. Къде? В древен Рим. Там за публични пред-
ставления, а знаете колко важна социална роля 
са имали те, публиката е трябвало да изрази сте-
пента си на одобрение с нивото на шум, който 
вдига. Например имало е пляскане на показале-
ца с палец, пляскане с две парченца дърво, пля-
скане на юмрук в длан. Император Аурелиан се 
опитал да въведе размахването на крайчеца на 
тогата като знак за одобрение, но шумотевица-
та се оказала устойчива. Така в римските театри, 
след представление, е излизал човек, който под-
канял публиката да изкаже одобрението си към 
актьорите, а самият театър е плащал на опреде-
лени хора да пляскат бурно. По-късно това ще се 

пренесе във френските театри, където се появя-
ва длъжността клакьор – човек, който пляска за 
пари и увлича останалите да покажат колко мно-
го им харесва представлението.

Християнството също имало отношение към 
пляскането. Павел от Самосата, патриарх на Ан-
тиохия, изисквал от вярващите да показват раз-
биране и одобрение към проповедта като махат 
с листа, възхваляват и пляскат. Към ІV–V век цър-
ковните служби минавали с доста шумотевица, 
но по едно време църквата се отказала от тази 
практика, освен разбира се някои протестантски 
учения, където все още се пляска в църквите. 
Веднага се сещате за госпълите в южните щати. 
Не са го измислили те, стара християнска прак-
тика е.

Пляскането обаче има и един страничен 
ефект – трудно се започва пръв. Един тръгне ли 
да пляска, всички могат да подемат. Но иначе 
има психологическа бариера. Затова е необхо-
димо подканяне. Водещите викат: „Аплодис-
менти, моля!”. Платената публика пляска. На 
екрана, в даден филм един започва да пляска 
бавно и скоро всички го подкрепят и подемат 
шума. Феноменът е психологически и наисти-
на действа, създава чувство за общност и хора-
та се чувстват добре, правейки заедно такива 
маймунщини, след като са слушали преди мал-
ко Чайковски.                                        

Христомира Петкова – начален учител
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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 3.а, в клас


