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24 май – Ден на светите братя  
Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура  
и на славянската книжовност

e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“

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

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

www.oualeko.com

бр. 284
година 17, 30 май 2022 г.

„Празникът, който носи озаре-
нието и мъдростта на едно дело, 
което в хилядолетната ни история 
ни е давало сила и спасение, упо-
вание и национална идентичност. 
Празникът, който днес повече от 
всякога е символ на стремежа ни за 
по-добър и мирен свят, за напредък, 
за просперитет, за благополучие и 
благоденствие.

Нима има сърце, което да не трепва под звуците на „Върви, 
народе възродени”, нима има душа, която да не се прекланя пред 
силата и мощта на българското слово? Нима има човек, който 
да не почита знанието, своя учител, своето училище? Сакрална 
е тържествеността на този ден – светъл и благодатен, български 
Великден на духа и просветата, на възкресението и новите на-
дежди.

Нека бъдем горди, несломими, решителни, търсещи и зна-
ещи, нека не познаваме страха и не допускаме да ни завладее, 
нека имаме самочувствието на хора, познали стойността на зна-
нието, което променя съдби, съгражда стойностни личности, 
вдъхва надежда и упование в просветата.”

/Празнично приветствие 
на д.ик.н. Янка Такева  

по случай 24 май –  
в. „Учителско дело”,  

бр.20, 2022 г./



2

Ученици от ОУ „Алеко Константинов” в шествието по Главната улица 
                 на град Пловдив по случай Празника на писмеността 

Грамоти 
от конкурса 

"Истории от магазинчето  
за щастие"

Елена Тенчева, 5.б кл., 
3-то място в Учениче-
ски журналистически  
 конкурс "Гео Милев", 
       гр.  Стара Загора

Виктор Мухчиев, Алекс Донев, 4.б клас; Андреа Филипова, 7.в клас; Антония Арнаудска, 5.в клас; 
Красимира Стоянова, Петър Денков, Антоан Николов, 6.г клас

Теа Арабаджиева
4.б клас
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Ученици от ОУ „Алеко Константинов” в шествието по Главната улица 
                 на град Пловдив по случай Празника на писмеността 

Ева Пенева 6.г клас Красимира Стоаянова, 6.г клас

Крисчън Христев, 6.г клас Поля Петрова, 6.в клас
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Деница Колева – учител по ИИ

Александра Цветкова, 6.г класКристин Сарафова, 6.в клас

Петър Бенков, 6.г клас Светлозар Велчев, 6.г клас
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През месец май нашето училище по тради-
ция провежда Спортен празник. Игрите са под-
вижни и състезателни за начален курс, щафетно 
бягане, топка над въже, баскетбол и хандбал за 
5,6,7 клас.

 
 

Победители станаха:
Щафета – 5.б клас, 6.в, 7.а клас
Топка над въже – 5.а клас
Хандбал – 5.а, 6.в, 7.б клас
Баскетбол – 6.в клас
Всички бяхме щастливи и се забавлявахме, 

въпреки загубата.

Спортен празник  
на ОУ „Алеко Константинов”

Ивелина Илчева, Мария Димитрова – 6.б клас            
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 ***
Най-оспорвана беше играта на хандбал. Играхме мъжки и победихме ние от 5.а клас. Беше су-

пер ден!
Мартин Бабаков, 5.а клас
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1 клас

1 клас 1 клас

2 клас
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2 клас

2 клас

2 клас
3 клас
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3 клас

4 клас

4 клас

4 клас

3 клас

4 клас
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Състезание „Математика  
без граници” – наградени ученици

Първокласниците от ОУ „Алеко Константи-
нов“, гр. Пловдив,  участваха в пролетния кръг на 
международно математическо състезание „Ма-
тематика без граници“.  Те се представиха до-
стойно и показаха знанията си, като тринадесет 
от тях бяха възнаградени с медали. Пожелаваме 
успех на всички участници в предстоящите полу-
финален и финален кръг на състезанието.

       1.а клас
Георги Плачийски – 2 бронзови медала
Християн Ованесян – бронзов медал
Рая Христова – сребърен медал
Боян Христов – бронзов медал
Инес Филипон – бронзов медал
 2.б клас
Елинор Ячева – бронзов медал
 3.в клас
Симона Николова, Теодор Стоянов – златен 

медал
Виктория Андреева, Дария Тошева, Дениз 

Шенол – сребърен медал
Анна Балева – бронзов медал
Успех и на следващите кръгове!

Mладен Нетов, 1.г класХристиян Ованесян, 
1.а клас

Александър Кисьов, Сиена Стоянова, Максим 
Мусеров, Вяра Николова, Веселина Москова, 1.б клас

Илектра Мунджели, Борис Стоичков, Николай 
Щерев, 1.в клас

Георги Плачий-
ски, 1.а клас

Теодора Аргиро-
ва 1.г клас

Виктория Нон-
чева 1.г клас

Класни ръководители на първи клас:  
Невена Попова, Анета Терзиева, Стефка Николаева и Пламена Шопова

3.в класЕлинор Ячева, 2.б
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В навечерието на 23 април - Световният ден 
на книгата и авторското право, в ОУ „Алеко Кон-
стантинов” се проведе конкурс „Пътешествие в 
света на книгите”, в който участваха ученици от 4 
до 7 клас. Конкурсът беше организиран от учите-
лите по БЕЛ – г-жа Надежда Друмева и г-жа Ве-
личка Янкова. Участниците и техните наставни-
ци работиха в рамките на три дни – от 19 до 21 
април 2022 г. Децата показаха своите знания и 
умения по български език и литература в някол-
ко етапа:

1. Съчинение на тема „Кой от приказните ге-
рои си ти?” и „Писмо до моя любим герой” – за 
ученици от 4 и 5 клас;

2. Съчинение на тема „Мишката изяде книж-
ката” и „Има ли бъдеще книгата в света на гло-
балните технологии?” – за ученици от 6 и 7 клас;

3. Рисунка на тема „Моят любим герой” – за 
ученици от 4 до 7 клас;

4. „Пиша вярно и красиво!” – за ученици от 4 
до 6 клас;

5. „Най-добър четец” – за ученици от 4 до 6 клас.
С огромен интерес и ентусиазъм учениците 

от нашето училище се включиха в надпревара-
та по всеки етап от конкурса – четене, писане на 
съчинения, писма и диктовка, рисуване на люби-
ми приказни и литературни герои. Всички учас-
тници получиха грамоти за участие и отлично 
представяне. За отличилите се ученици имаше и 
индивидуални награди - книги, които бяха пре-
доставени от училищното ръководство. 

Поздравяваме ви, деца! 
През същата седмица, в която учениците 

тестваха своите знания по предмета „Български 

език и литература”, се проведе и анкета, която 
включваше 10 въпроса, свързани с четенето на 
любими произведения и автори, любими цитати 
и мисли, препоръчани книги от ученици,  както и 
отговор на въпроса „Защо обичам да чета?”.

 Нашите Алековци се оказаха много любо-
знателни и ученолюбиви. Със своите отговори 
те показаха и доказаха, че са активни читатели и 
прилежни ученици, с които много се гордеем и 
които ще прославят училището ни в бъдеще. 

С радост и гордост споделяме с вас част от 
техните писмени работи, рисунки, снимки от наг-
раждаването и отговори от провелата се анкета. 

Благодарим ви, деца!

Пътешествие в света на книгите
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На 23 април честваме Световния ден на кни-
гата и авторското право. Любопитен факт е, че 
първоначалната идея за отбелязване на този 
ден произхожда от Каталуния. През 1926 г. крал 
Алфонс XIII подписва декрет за честване на Ден 
на испанската книга, за който след известно об-
съждане се предлага датата на смъртта на Сер-
вантес, като почит към един от най-големите ко-
лоси на световната литература. И тъй като този 
ден съвпада с празника в чест на Свети Георги 
Победоносец – покровител на Каталуния – в Бар-
селона търговците на книги устройвали гранди-
озен панаир на книгата. От 1931 година там се 
появява обичаят да се подарява роза на всеки, 
който си купува книга.

През 1995 година ЮНЕСКО решава да обя-
ви Световен ден на книгата и авторското право. 
Според Юлиянския календар на 23 април 1564 
година е роден, а 54 години по-късно умира, Уи-
лям Шекспир – английският драматург, актьор и 
поет. Датата съвпада още и с рождението на Мо-
рис Дрюон, Владимир Набоков и Мануел Валехо. 

В рамките на Световния ден на книгата напосле-
дък все по-често се обръща внимание на елек-
тронните книги, авторското право в дигиталната 
ера и в дигиталната библиотека. На преден план 
се открояват и няколко символични „битки” - 
електронната книга срещу класическия хартиен 
носител, свободното споделяне на информация 
и защитата на авторското право. Отдава се почит 
към преводачите и другите специалисти, които 
оформят крайния продукт в книгоиздаването.

Целта на Международния ден на книгата е 
– наред с инициативи като „Голямото четене“, 
„Малкото голямо четене“, „Походът на книгите“, 
изграждането на къщички за книги, създаването 
на онлайн медии - да насърчи четенето и книго-
издаването по цял свят.

Титлата "Световна столица на книгата" се 
присъжда от ЮНЕСКО за пръв път през 2001 го-
дина на Мадрид и оттогава всяка година един 
световен град получава това звание заради от-
дадеността си на каузата на книгата, четенето, 
създаването и достъпа до книгите – чрез библи-

23 април – световен ден на книгата
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отеки, книжарници, издателства, образователни 
институции и всички дейности, свързани с това 
богатство на човешката цивилизация. През 2018-
та Световна столица на книгата бе столицата на 
Гърция – Атина, през 2019-та - това е арабският 
град Шарджа. Куала Лумпур е столица на книга-
та за 2020 г., а през 2021 е Тбилиси. Гуадалахара 
е градът на 2022 година.

Велико Търново е единственият български 
град, който е участвал в селекцията и кандидат-
ствал за престижното звание на ЮНЕСКО Светов-
на столица на книгата.

Мисли за книгата от световноизвестни авто-
ри. Всеки може да ги допълни с крилати фрази 
и цитати, които знае, прочел е или е запомнил.

„Къща без библиотека е като аптека без 
лекарства.” Ст. Чилингиров

„Книгите са най-тихите и най-постоянни-

те приятели. Те са най-достъпните  мъдри съ-
ветници, както и най-търпеливите учители.“ 
Чарлз Елиът

„Четете и четете. Четете сериозни кни-
ги. Останалото ще свърши животът.“ Фьодор 
Достоевски

„Хората спират да мислят, когато прес-
танат да четат книги. Само този, който не 
чете нищо, не мисли за нищо.“ Дени Дидро

„Книгата е велика вещ, докато човек умее 
да я ползва.“ Александър Блок

Както казва английският философ и писа-
тел Франсис Бейкън:

„Книгите са кораби на мисълта, които 
странстват по вълните на времето и гриж-
ливо пренасят своя безценен товар от поко-
ление на поколение.”

Четете, приятели – малки и големи!

Защо обичам да чета?
/извадка от анкетата, проведена сред ученици 4-7 клас/

„Четенето на книги ми е любимо занимание, защото те са интересни, увлекателни и поучител-
ни. От всяка прочетена книга научавам по нещо ново, което до момента не съм знаел. Правя си 
изводи кое е добро и кое е лошо.”

„Обичам да чета различни книги – приказки, разкази за животни, приключения и много други. 
Приказките ме отвеждат във вълшебни светове, в които има дракони, смели принцове и красиви 
принцеси. Знам, че те не са истински, но като ги чета, си мечтая някой ден да попадна и аз в този 
приказен свят.”

„От разказите за животни научавам много нови неща за животните. Научавам за видовете жи-
вотни, които не съм познавал – как живеят, с какво се хранят.”

„Много обичам и приключенските книги. От тях си вадя поуки, научавам забавни игри, но нау-
чавам и пакости, които понякога правя вкъщи.”

„Обичам да чета, защото е приятно. Докато чета, съм захласната от разказа. Всяка книга ме за-
пленява с приключенията и историите в нея. Четенето ми дава знания за хората. Книгата е полезна 
и важна. Да обичаш да четеш е преимущество.”

„Всяка книга има герой, който ти е любим. Докато той има интересни преживявания и приклю-
чения, ти си рамо до рамо с него. Вълнуващо е да изживяваш преживяванията на героя.”

„Четенето ни дава нови знания. Запознава ни с нови по-хубави и по-пъстри светове. Докато че-
теш, ти се потапяш в нежна наслада и сладки мечти. Представяш си , че си красива принцеса или 
смел воин. Книгите ни развиват въображението, обогатяват речника ни и дават познания.”
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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


