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Отличени с грамота  
от училищното ръководство 

по повод 24 май

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. 285
година 17, 6 юни 2022 г.

Габриела Белчева 3.б клас Теодор Стоянов 3.в клас, Рая Бо-
яджиева,  Стоян  Недялков,  Десислава Нейкова, София Русева,  
Иван Наков,  Атанас Рогачев – 4.а клас

Теодор Стоянов 3.в клас, 
Габриела Белчева 3.б клас

Поздравления за новия успех 
на Максим Мусеров като шахма-
тист. Той спечели сребърен медал 
сред 27 участници  във възрастова 
група 7-8 г. в шахматния турнир в 
гр. Казанлък  „Купа  Кирил и Мето-
дий“, проведен на 7 и 8 май. Же-
лаем му още успехи на това попри-
ще!

                                                             

Млад шахматист

 А. Терзиева – класен ръководител на 1.б клас
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На държавното първенство по спортни танци 
„Млади надежди“, група двойки до 11 години, тре-
то място завоюваха Сиана Кавказова и Михаил Вул-
джев от 3в клас.

Поздравления, танцьори! Гордеем се с вас!

В ритъма на танца

Гергана Стоицова – класен ръководител 3.в клас 

„Жълти стотинки“ е благотворителна акция 
от деца за деца. Вдъхновени от едноименната 
френска кампания на Госпожа Бернадет Ширак 
– „Pieces jaunes“, вече петнадесет година даря-
ваме добро, съпричастност и обич, помагаме 
на децата на България. Предавайки стотинките, 
всяко дете прави добро и връща здравето в жи-
вота на друго дете, негов приятел, посява семе 
на милосърдие и чистосърдечност. Стойността 
на жълтата монета, малкият жест, това е, което е 
истинското – чрез него можем да сътворим кра-
сота, да видим как добрината се разтваря, дейст-
ва и прави много деца щастливи.

И тази година учениците ни се включиха в ак-
цията и показаха, че имат големи сърца!

Благодарим ви, скъпи деца!

Акция „Жълти стотинки“

Нина Търева – начален учител
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4.б сготви с шеф Манчев,  
но без кошмари в кухнята 

С шеф Манчев, но без кошмари в кухнята, 4.б 
клас от пловдивското ОУ „Алеко Константинов“ 
сготви днес четиристепенно меню и сподели ясти-
ята с деца от още 4 училища и Дома за деца, лише-
ни от родителски грижи „Княгиня Мария Луиза“.

Дълго преди уречения час за начало на голя-
мото кулинарно приключение хлапетата запаса-
ха престилки със своите имена, нахлупиха бели 
шапки като истински готвачи и залепиха нослета 
на стъклото на частен образователен център, в 
чиято кухня затропаха тенджери и тигани.

По-чакан от Дядо Коледа, гостът за малко не бе 
съборен от прегръдка със засилка от всичките 27 
ученици от 4.б. „Ще готвим ли?“, попита шеф Ман-
чев и децата се оказаха изключително подготвени.

Мария, Галена, Лора и Вилиана предварител-
но изпробвали у дома рецептата за основното яс-
тие – пиле с риган и пресни картофки. Режат се 
картофите, месото се овкусява и се добавя в тава-
та, обясниха вещо. На Галена бе поверена презен-
тацията, Мария трябваше да измисли как да бъде 
украсена питката, която децата замесиха.

Ученици от ОУ  „Алеко Константинов" подготвиха 4-степенно меню  
и го споделиха с деца от дома  „Княгиня Мария Луиза"

Шеф Манчев дава инструкции как да се направи салатата, за да не пуснат зеленчуците вода    
Снимка: Наташа Манева

В съседните помещения техни връстници 
заситниха два вида салатки – зелена и шопска, 
а друг отбор се зае да реди хапки с риба тон и 
сьомга за предястие. „Първо направете соса, 
доматите накрая, че пускат вода - даде настав-
ления шеф Манчев, сновейки между станциите 
като в истинско тв кулинарно риалити – И вни-
мателно с ножовете!“. Най-сладко бе готвенето 
за тези, на които се падна да направят десер- 
та – чийзкейк и мелба.
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Майката на Лора много често прави слад-
киши у дома, затова и дъщерята  може сама да 
завърти даже лимонов сладкиш. Пробвала е и 
веган рецепти, но любимата на целия 4.б е за 
зелени палачинки. Приготвят се като обикнове-
ните, но в сместа се добавя спанак, а пълнежът 
е с крема сирене. Понякога Лора влиза в кухнята 
с приятелката си Дарина и тогава дори съседите 
са доволни – защото опитват домашните им бон-
бони, оваляни в шоколадови пръчици.

Една лекарка пък – майката на Галена, поня-
кога заварва изненада у дома, когато се прибере 
след нощна смяна. Малката домакиня  я изне-
надва с омлет за закуска.

Може баба му да му носи обяда в училище, 
но това не значи, че Вилиан не е слагал никога 
престилка. Все ще измисли да превърне в нещо 
щуро краставицата. Толкова е добър в украсата, 
че му казват Пикасо. А той е пробвал как се пра-
ви даже суши.

Шеф Манчев получи от децата пано с дърво, 
в което са снимките на всички от 4. Б

От майка си Мария пък поназнайва как да 
гарнира спагетите с морски дарове.

Биляна е най-професионално подготвена от 
всички, защото баща й е собственик на ресто-
рант. Но тя е избрала за себе си друг път – ще 
става актриса.

Да си приготвяш сам храната е забавно и инте-
ресно, казва тя. А целият 4. Б клас се съгласи и, че 
е по-лесно от уроците по „Човекът и обществото“.  

Най-хубавото е, че учениците от ОУ „Алеко Кон-
стантинов“ изобщо не бяха сами – включиха се 
техни връстници от ОУ „Душо Хаджидеков“, СУ 
„Христо Г. Данов“, ОУ „Княз Александър I“, СУ 
„Св. Седмочисленици“, а на масата седнаха за-
едно с децата от ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза“.
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Най-лесно хората се обединяват около об-
щото добро или обща подлост, е разбрал от 
житейския си опит директорът на ОУ „Алеко 
Константинов“ Красимир Ангелов. В училището 
винаги залагат на доброто. От първолачета деца-
та от 4.б правят благотворителни акции заедно 
с родителите и с подкрепата на ръководството. 
Пандемията сложила малко на „стоп“ подобни 
инициативи, но след разхлабването на мерките 

децата сами поискали да ги възобновят, разказа 
класната Марияна Найденова. И даже не е тол-
кова работата в готвенето с тв звезда, колкото в 
идеята да споделиш добро и да го предадеш на-
татък.

По материали на 
https://www.marica.bg/galerii/4-b-sgotvi-s-

shef-manchev-no-bez-koshmari-v-kuhnqta-snimki

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

     /Продължение от бр. 284/

     „Малко са хората, които не обичат да четат, но са и малко тези, които са истински любители. 
Повечето хора предпочитат компютъра и телевизора. Дано новите технологии никога да не измес-
тят книгите, защото ценността от четенето е много по-голяма от губене на време.”
   

  „Всеки човек предпочита различните книги и писатели. Всеки има собствен стил и предпочита-
ния, но всеки знае, че без книги е за никъде.

 Да обичаш книгите е дар от Бога. Всяка книга е вълшебство, а всеки писател е магьосник. 
Книгите са едно от най-важните неща в живота. Аз обичам да чета, защото е важно, забавно и много 
полезно.” 

 „Аз обичам да чета, защото историите са много интересни. Героите винаги са добри. Като 
чета, ставам по-умен. Четенето е и хубава емоция. Все едно съм вътре в книгата. Много е реално и 
вълнуващо.”
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    „Обичам да чета приказки, защото са много интересни. Уча се да чета по-бързо, научавам 
нови неща, има различни герои. Запознавам се с много автори, които пишат интересно и увлека-
телно. Четенето е източник на познание. Обичам да чета приказки, защото научавам нови неща и 
някои стари думи.”
     

     „Обичам да чета, защото е много забавно. Четенето ме успокоява. Обичам да чета приказки. 
Представям си, че съм в тях. Опознавам различните герои. Някои са смешни, други – не, подобря-
вам мисленето си и паметта. Няма нищо по-хубаво от една книга!!!”

1.  „Похитителят на Мълнии“ Рик Риърдън
2.   „Мери Попинз” Памела Травърз
3.  „Хари Потър” Джоан Роулинг
4.  „Феята от захарницата” Катя Антонова
5.  „Войната на таралежите” Братя Морма-

реви
6.  „Карлсон, който живее на покрива” Аст-

рид Линдгрен
7.  „Ян Бибиян” Елин Пелин
8.  „Пърси Джаксън и боговете на Олимп” 

Рик Риърдън
9.  „Приказки по телефона” Джани Родари
10.  „Мечо Пух” Алън Милн

11.  „Белият зъб” Джек Лондон
12.  „Матилда” Роалд Дал
13.  „Последните деца на земята” Макс Бра-

лиър
14.  Български народни приказки
15.  Басни от Езоп
16.  „Чарли и шоколадовата фабрика” Роалд 

Дал
17.  „Това съм аз, Луси!” Кели Маккейн
18.  „Среднощната тайфа” Дейвид Уолямс
19.  Приказки на Братя Грим
20. „Алиса в Страната на чудесата” Луис Ка-

рол

Любими произведения  
на ученици от 4 клас

1. „Похитителят на Мълнии“ Рик Риърдън
2. „Под игото” Иван Вазов
3. „Бай Ганьо“ Алеко Константинов
4. „Феята от захарницата“  Катя Антонова
5. „Приключенията на Том Сойер“ Марк Твен
6. „Немили-недраги” Иван Вазов
7. Български народни приказки - Ангел Ка-

ралийчев
8. „Пекарна, захар и канела“ Линда Чапмън
9. „Котаракът в чизми“ Шарл Перо
10.  „Бабата бандит” Дейвид Уолямс
11.  „Пипи Дългото Чорапче“ Астрид Лингрен

12.  „Приказки по телефона“  Джани Родари
13.  „Патиланци“ Ран Босилек
14.  „Вълшебникът от Оз“ Лиман Франк Баум
15.  „Малкият принц” Антоан дьо Сент-Екзю-

пери
16.  „Хари Потър” Джоан Роулинг
17.  „Моето семейство и други животни” 

Джералд Даръл
18.  „Сакъз Сардуня” Елиф Шафак
19.  Приключенията на Барон Мюнхаузен” 

Рудолф Ерих Распе
20.  Митове и легенди

Любими произведения  
на ученици от 5 до 7 клас
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1. „ Не знам всичко, което предстои, но каквото 
и да е, ще го посрещна с усмивка.“  Херман Мелвин

2. „Ако душата ти те тегли на някъде, не се 
съпротивлявай! Тя единствена знае какво ти е 
необходимо.“ Ерих Ремарк

3. „И те ходеха често на брега на Дунав и гле-
даха зелените хълми на България...”  Иван Вазов  
„Немили - недраги“

4. „Животът е пътуване.“
5. „Всяка жаба да си знае гьола.“
6. „Който не работи, не трябва да яде!“
7. „Мисли първо, после говори!“
8. „Колкото по-малко знаеш, толкова по-до-

бре се чувстваш.“ Джон Стайнбек
9. „Най-хубавото предстои!“ 
10.  „Всеки има нужда от приятелство и до-

брота.“

11. „Колкото повече, толкова повече” Мечо Пух
12.  „Ако си мислиш, че можеш, си прав. Ако 

си мислиш, че не можеш, пак си прав.”
13. „Семейството е най-важното нещо на света.”
14.  „Мечтите се сбъдват!”
15.  „Един за всички, всички за един!”
16.  „Пакостта не е нещо, което измисляш. Тя 

просто се случва.”
17.  „Твоите книги са твоите оръжия, твоят 

клас е твоят отряд, бойното поле е цялата земя, 
а победата е човешката култура.” – „Сърце”, 
Едмондо де Амичис

18.  „Хората виждат това, което искат да видят.”
19.  „Ако ще мрем, да мрем като герои!”
20.  „Най-хубавото се вижда само със сърце-

то. Най-същественото е невидимо за очите” из 
„Малкият принц” Антоан дьо Сент-Екзюпери

Любими мисли и цитати от книги 
на учениците от 4. до 7. клас

Надежда Друмева,  Величка Янкова  – учители по Български език и литература

„Пословици и поговорки” –  
занятие с 4.б клас

Мъдростите са част от всяко културно на-
следство. Освен че ги пазим и използваме и 
днес, добавяме и  нови, тъй като времето, в кое-
то живеем е различно. 

Струва ни се дори невъзможно съществува-
нето без пословици и поговорки, толкова сме 
свикнали да ги употребяваме – за добро и зло, 
за мързел и работа, за ум и разум и т.н. Те ни учат 
как да живеем, как да се справим в трудни мо-
менти и какви да бъдем, когато търсим щастие и 
справедливост.

Ако се направиш на агне, вълкът ще те изяде.
Всяка лястовица своето гнездо най-много 

хвали.
Затънат ли ти колелата, не чакай Крали Мар-

ко да ти ги изправи.
Който купува това, което не му трябва, про-

дава това, което му трябва.
С учениците от 4.б клас проведохме занятие 

на тази тема. Четохме книги с народно творчест-
во, запознахме се и с фразеологичния речник, 

съдържащ и тълкуващ в по-голямата си част това 
богатство. Опитахме се и сами да разгадаем на-
родната мисъл, а също и да свържем частите на 
известни и не толкова пословици и поговорки. 
Забавлявахме се и се учихме какви бива и какви 
не бива да бъдем. Не беше трудно. Народът вече 
го е казал преди нас.                                                                                                                        
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Елена Пенишева – библиотекар
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За първа година второкласниците на ОУ 
"Алеко Константинов" се включиха в състеза-
нието „Аз общувам с Европа” , организирано за  
поредна година от Сдружение на българските 
начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас и 
Синдикат на българските учители /СБУ/.

 Тестът включваше забавни задачи и въпроси 
с отворен и затворен тип отговори.

Тестовите въпроси бяха от учебното съдър-
жание по английски  език. Имаше забавни зада-
чи, съобразени с възрастта на участниците. Бога-
тите илюстрации бяха част от ключа към верните 
отговори.

Благодарение на труда, който положиха през 
учебната година, всички участници се предста-
виха отлично и заслужено получиха своите гра-
моти. 

Аз общувам с Европа

Стефка Костадинова – учител по АЕ
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4 клас

Учениците от 3.б клас често работят в екипи и изготвят проекти. В час по Човекът и обществото 
бяха разделени на екипи и изготвиха постери, с които да разкажат за различни природни и културни 
забележителности, намиращи се в различни области на България. Целта беше всеки екип да пред-
стави забележителностите пред останалите възможно най-атрактивно, така че  другите отбори да  
пожелаят да ги посетят.                                                  

Културни и природни  
забележителности в България 

  Класен ръководител: Нина Търева
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Религиозни храмове

Йорданка Иванова – начален учител

/Продължение от миналия брой/

Православни храмове
Храм „Св. св. Константин и Елена”
ул. Съборна № 24, Старинен Пловдив
Тел.: 032/ 624 573
Православният храм съществува в настоящ-

ия си вид от 1832 година заедно със „Света Неде-
ля”. Иконостасът е с барокова резба и полихром-
на украса и позлата, а двата реда икони са дело 
на възрожденския художник Захарий Зограф. Тук 
са работели и зографите Никола Одринчанин и 
Станислав Доспевски. Храмът е в ансамбъл и с 
другите сгради в двора – бивши училище, мъжки 
метох, както и камбанарията с височина 13 ме-
тра.

Катедрален храм „Успение на Света 
Богородица”

ул. Съборна № 6, Старинен Пловдив
Тел.: 032/ 623 265
През 1844 г. малката тогава средновековна черк-

ва била съборена и на нейно място била построена 
внушителна трикорабна псевдобазилика. През 1859 
година тук за пръв път се провежда богослужение 
на български език, с което се поставя начало на дви-
жението за самостоятелна българска църква. В ка-
тедралния храм „Света Богородица” са съхранени 
изключителни живописни произведения – икони, 
стенописи и стъклописи, както и резбован иконос-
тас. Камбанарията датира от 1880 година и е проек-
тирана от Йосиф Шнитер.

Храмове на другите религии
Арменска апостолическа църква 

„Сурп Кеворк”
ул. Турист № 2, Старинен Пловдив
Тел.: 032/ 632 804
Храмът е построен в днешния си вид през 

1828 г. на мястото на много по-стар православен 
храм от V век, многократно разрушаван и преиз-
граждан. Арменската общност в града закупува 
тази черква от Цариградската патриаршия и я 
възстановява през 1675 – 1677 година.

/следва продължение/
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Моето незабравимо пътуване е, когато посетихме Каменната сватба. Тя е едно от най-интерес-
ните скални образувания. Докато пътувахме за забележителността, със семейството ми се натък-
нахме на безброй красиви поляни, гледки и пейзажи. На тези места спирахме да си починем и да 
хапнем. Когато пристигнахме, дъхът ни спря. Озовахме се на една огромна зелена поляна. Пред нея 
се откриха каменните фигури на двамата младоженци. Гледката беше грандиозна и интересна. Това 
беше моето уникално пътуване. 

                                                                                             Петър Бенков, 6.г клас

Обичам те, българска 
земя!

Аз обичам българската природа, възхищавам се на нейната красота, но едновременно с това 
чувствам разочарование, защото ние хората не пазим достатъчно богатствата на природата.

Обичам българските планини, заради прекрасните букови, дъбови и иглолистни дървета, които 
носят прохлада.Тъжно ми е, че те често се унищожават от пожари или се изсичат, за което са винов-
ни хората, които постъпват безотговорно.

Едно от най-вълнуващите ми преживявания беше, когато се изкачих на 
“Орлово око’’. Оттам се открива гледка, която спира дъха ти. 
Незабравим за мен е преходът до Седемте рилски езера. Езерата сякаш се оглеждат в небето. 
Не само планините са красиви и вълнуващи. Неповторима гледка е Розовата долина близо до 

гр. Казанлък. По време на розобера навсякъде се разнася ароматът на маслодайната роза.
Обичам лятото да плувам в Черно море и да се разхождам в красивите градове на черномор-

ското крайбрежие. 
Всяка зима се наслаждаваме на красивите зимни картини и блестящия чист сняг.
Обичам българската земя, защото е плодородна и ни дава изобилие от плодове и зеленчуци. 

Когато пътуваме с колата пред нас се разкриват картини на узрели житни нивя с нацъфтели покрай 
тях лайки, макове и рапици. Наслаждаваме се на лавандуловите полета, на прекрасните узрели 
слънчогледи. Възхищение будят у мен пълноводните реки на река Марица, буйната река Чая,  вели-
чественият Дунав и тихото Ропотамо.

Трудно могат да се изброят всички места, които са ме накарали да обичам нашата природа. За 
мен е важно всички заедно да направим така, че да съхраним богатството и красотата на българ-
ската природа.

                                                                                                    Ева Пенева, 6.г клас

Едно незабравимо 
пътуване
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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


