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Патронен празник на ОУ „Алеко Константинов”
„Моят роден град"

34 години – живот кратък, 
но достатъчен, за да остави 
отпечатък в много сфери. Оти-
ва си Алеко – юристът, писате-
лят, публицистът, демократът, 
любителят на природата и му-
зиката, планинарят, пътешест-
веникът, бохемът, един от мал-
цината духовни аристократи и 
безспорно между най-големите 
таланти в българската литера-
тура. Оставя ни забележителни 
творби и своя върховен иде-
ал: „Да не изменяме никога на 
себе си и на оная съвест, която 
носим у себе си!”

На 11-ти май, Патронният 
празник на училището ни, уче-
ниците от 1-ви клас изготвиха 
проекти на тема: "Моят роден 
град".

Първокласниците работиха 
с  желание. Те представиха про-
ектите си пред останалите гру-
пи. Бяха щастливи и удовлетво-
рени от своята работа.
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   Класни ръководители на първи клас: 
Невена Попова, Анета Терзиева, Стефка Николаева и Пламена Шопова
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На 11 май учениците от 2 клас изработиха 
проекти за Алеко Константинов. Гледаха презен-
тация и кратък филм за живота и творчеството му.

Работиха по екипи в класните стаи, като все-
ки допринесе с различни материали за изработ-
ването на проекта на своя екип. 

2.a клас 2.a клас

2.б клас

2.в клас 2.в клас

* * *
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М. Митева, А. Стоянова, Е. Петкова, З. Христова – класни ръководители

2.г клас

2.г клас

2.г клас
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Учениците от трети клас се запознаха с живота и делото на Алеко Константинов чрез мултиме-
дийна презентация. Проектните дейности завършиха с изработването на табла за Алеко и подреж-
дането им във филиала на училището.

Нашият патрон Алеко

Класни ръководители трети клас – Ив. Динева, Н. Търева, Г. Стоицова

3.a клас

3.б клас 3.в клас

3.в клас
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Учениците от четвърти клас посетиха пло-
вдивския Куклен театър и постановката „Не си 
търси белята”. Това е история за насекоми. Мал-
кото паяче Пипо се откъсва от нишката си и пре-
живява много, докато намери приятел – мравката 
Жоро. Пчелите, Светулките, Бръмбарът, Калинка-
та – бебе, Щурецът Киро и Пеперудата Клара бяха 
другите животни, които  забавляваха децата.

В. Стойнова, М. Найденова, Й. Иванова – класни ръководители

* * *

В топлия слънчев 11.05.2022 г. – денят на на-
шия патронен празник, ние учениците от петите 
класове, заедно с учителите си, посетихме лоб-
ното място  на Алеко Константинов в село Ради-
лово, близо до красивия град Пещера. Паметни-
кът е малък, но изпълнен с история и величие. 

Отдадохме почит, като изпяхме песента за 
народните будители,  заедно с ВГ „Междучасие“. 
Наши съученици представиха информация за 
живота и постиженията на  писателя, известен с 
псевдонима Щастливеца.

Поднесохме красив венец и цветя на памет-
ника.

Ние с гордост се  наричаме Алековци!      

На паметника на Алеко Константинов

Учениците от 5.а,б,в,г клас
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Н. Димитрова, Ю. Ковачева, Г. Минева, Л. Калофоридова, К. Бекярова, Л. Илчева, И. Гърбачев
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  На 11.05.22 г. отдаваме почит на патрона на нашето училище – Алеко Константинов. Тази го-
дина шестокласниците, вдъхновени от обичта на Алеко към природата и делата му  като основопо-
ложник на българския туризъм, под ръководството на класните си ръководители, се отправиха на 
разходка из парк „Бунарджик”. Сред природата се запознаха с интересни факти за личността на Ща-
стливеца, прочитайки „Моята изповед” - изповедта на Алеко Константинов, един светъл идеалист и 
оптимист, която той записва в своя „семеен албум” и споделя с проф. Иван Шишманов.  

По стъпките на природолюбителя Алеко

Име и презиме?
– Алеко Константинов.
Месторождение?
– Свищов.
Място и дата на изповедта?
– С. Владая, 20 юли 1894 г.
1. Коя краска предпочитате?
– Краска с кожата a la soeur Clèmence.
2. Коя е любимата ви миризма?
– Миризмата на параходите и железниците.
3. Кой цвят ви се вижда най-хубав?
– Бутон от роза и назабудка.
4. Кое животно ви е най-симпатично?
– Кучето.
5. Коя краска на очи и на коси предпочитате?
– Ясно сини очи и руси коси.
6. Коя е според вас най-почтената доброде-

тел?
– Любовта като сърдечна доброта.
7. Кой порок мразите най-много?
– Скъперничеството.
8. Кое е най-любимото ви занятие?
– Да пиша хумористични очерки.
9. Кое развлечение ви е най-приятно?
– Гуляй на чист въздух в мъжка компания.
10. Кой е според вас идеалът на земното 

щастие?
– Свободата от всякакви условности и задъл-

жения.
11. Коя съдба ви се вижда най за окайване?
– Да се разочароваш в силата на честността.
12. Може ли да ви попита човек на колко сте 

години?
– Тридесет и една година, 6 м. и 20 дни.
13. Кое кръстно име бихте си взели, ако би-

хте си го избрали сам?
– Пак Алеко, а като псевдоним нещо смешно.

14. Кой е най-хубавият момент в живота ви?
– Пътуването ми в Америка и когато ми хрум-

на идеята за „Бай Ганя“.
15. Кой е най-тъжният?
– Когато измряха домашните ми и аз станах 

без работа.
16. Коя е вашата главна надежда?
– Че кога да е, ще бъда оценен по достойн-

ство.
17. Вярвате ли в приятелството?
– Да.
18. Кой е според вас най-хубавият момент 

през деня?
– Ранна сутрина, преди изгрев на слънцето.
19. Кое историческо лице ви е най-симпатич-

но?
– Савонарола.
20. Коя личност от роман или театър?
– Лео на Шпилгагена.
21. В коя страна бихте предпочели да живе-

ете?
– България.
22. Кой е любимият ви списател?
– Тургенев.
23. Кой живописец?
– Верещагин.
24. Кой компонист?
– Верди.
25. Ако бихте желали да си имате девиза, коя 

бихте си взели?
– Свобода, честност и любов.
26. Кое е според вас майсторското творение 

на природата?
– Младо и здраво человеческо тяло.
27. От кое място ви е останал най-приятен 

спомен?
– От върха на Айфеловата кула и от Ниагара.

МОЯТА ИЗПОВЕД
Алеко Константинов
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28. Кое е любимото ви ястие?
– Пастърма и кисело зеле.
29. Предпочитате ли меко или твърдо легло?
– Меко умерено и хладно легло.
30. Кой чужд народ ви е най-симпатичен?
– Французите.
Напишете някоя ваша мисъл или цитат, сми-

съла на който вие одобрявате.
– Щастието е относително и аз съм дошел до 

убеждение, че цивилизацията не е направила 
един народ по-щастлив от други: животът срав-
нително е улучшен, но количеството отношение 
между доволни и недоволни едва ли се е изме-
нило и едва ли ще се измени...

В. Янкова, С. Куртева, Е. Георгиева, М. Попов – класни ръководители
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Алеко намира смъртта си в деня на Светите равноапостоли Кирил и Методий, а днес – 125 го-
дини по-късно – словото му и ценностите, които ни завещава, живеят с нас и децата ни. Жива е на-
деждата, когато видиш толкова деца с книги в ръце. От читалището споделиха с радост, че за първи 
път имат толкова много млади читатели в своята читалня и подариха на всички наши възпитаници 
безплатен абонамент.

Здраве, вяра и вдъхновение желаем на всички!

Посещение на НЧ „Алеко Константинов”
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Н. Друмева, Е. Илиева, М. Генова – класни ръководители
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Елиана Щерева – начален учител,по материали от интернет

В НИМ откриха мощи

Инкрустирани слепени кости на четирима 
светци откриха при реставрация на мощехрани-
телница. Те са били в правоъгълна ниша под изо-
бражение на Св. Богородица. Мощехранителни-
цата е от т. нар. секретен фонд на Националния 
исторически музей (НИМ), съобщават от музея.

От надпис на гръцки език става ясно, че това 
са: „Мощи свети на Св. Дионисий, Св. Панталей-
мон, Св. Параскева и Св. Харалампий. Манастир 
Косиница“.

Мощехранителницата е изработена от сре-
бро и злато с висока проба. Завършена е от йе-
ромонаха Серафим на 25 март 1821 г., както до-
бре личи от отлично съхранения надпис отново 
на гръцки език.

Манастирът „Св. Богородица Косиница“ се 
намира и днес край град Драма (Гърция). От 
НИМ обясняват, че той е основан през Средни-
те векове сред българска етническа общност и 
затова има българско име. Гърците, водени от 
своя патриотизъм, са го прекръстили на „Ейкоси-
финица“ (20-те палми) и настояват, че винаги се 
е казвал така. Както личи не само от тази мощех-
ранителница, но и от други документи, манасти-

рът винаги се е наричал Косиница, категорични 
са от Националния исторически музей.

От музея припомнят, че през 1917 г. българ-
ски разузнавачи, начело с Богдан Филов, приби-
рат в София част от църковната утвар на мана-
стира, включително и тази мощехранителница.
Всичко това е засекретено в специален фонд, 
тъй като съгласно Ньойския договор трябвало да 
го върнем на Кралство Гърция. Разсекретяването 
им се извършва през 1992 г. от Божидар Дими-
тров, съгласно договор с Гърция от 1964 г., когато 
всичко това става наша законна собственост.

От музея вярват, че изключителното откритие 
със сигурност ще развълнува християнския свят, 
така както това стана при откриването на мощех-
ранителницата с мощите на Св. Иван Предтеча 
преди пет години.

Мощите ще бъдат изложени за поклонение 
в Националния исторически музей – в централ-
ната зала на националната съкровищница. Ра-
ботещите с тях реставратори твърдят, че досега 
мощите им премахвали всякакви болежки и им 
вдъхвали странен прилив на сили и радостни 
чувства.
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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.а, в клас

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


