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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Довиждане,
училище любимо!
На 1 юни учениците от 1 до 3 клас имаха двоен празник. Найразвълнувани бяха първокласниците. Те показаха пред своите
родители, че вече четат, смятат, рецитират. Изправено пред българското знаме, всяко дете тържествено се закле с дела и думи
България в сърцето си да пази.
Втори и трети клас, освен че празнуваха Деня на детето, получиха и своите удостоверения за завършен клас в един весел и
забавен час. Споделяха очакванията си за летни пътешествия, показваха и се радваха на модерните тоалети, с които бяха пременени, и от време на време се сещаха за богатата гощавка, приготвена и донесена от техните майки. Балони и весели детски песни
допълваха пъстрата картина и създаваха невероятно настроение,
в което имаше и малко тъга – от раздялата с приятелчетата.
Мили деца, бъдете здрави и щастливи, играйте и не забравяйте, че след края на лятото ви чакаме отново тук!
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След дълго прекъсване
отново имаме радиоклуб
През изминалата учебна 2021/2022 година в
ОУ „Алеко Константинов” се възроди идеята за
училищно радио. Тя бе инициирана от директора – г-н Красимир Ангелов и веднага намери
своите съмишленици. В училищния радиоклуб
през годината се изявиха ученици от 5.а клас в
ролята на водещи, репортери, сценаристи и музикални редактори. Бяха създадени предавания,
посветени на най-разнообразни теми, а учениците усвоиха много нови знания и умения със
съдействието на своя ръководител г-н Иван Гърбачев. Училищното радио пожелава на учители,
ученици и родители весело и щастливо лято и
дава заявка за още по-актрактивна, разнообразна и градивна работа през следващата учебна
Христо Апостолов, 5.а, г-н Красимир Ангелов –
година.
директор, Мария Калибацева, 5.а клас
Иван Гърбачев – ръководител на радиоклуб

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Дори в края на учебната година нашите второкласници не само учат, но и се забавляват.
Влюбени в четенето, те създадоха оригинални корици и описания на любимите си книги с обещание за още много вдъхновяващи срещи с обичани герои през лятото.
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Стефка Костадинова – учител по английски език

Моята история: „Жирафче
и ябълка”, „Химикал и сладолед”…

Учениците от 2.в клас изготвиха свои проекти на книги, вдъхновени от произведението „Книга и
сладолед” на Георги Господинов. В него главният герой чистосърдечно признава, че колкото обича
сладоледа, толкова не обича книгите. „Ех, защо не бяха от сладолед!” – мечтае си от душа и сърце
той.
Децата съчиниха подобни истории, за да поставят началото на свое лично творчество, защото
„Къща без книги е като стая без прозорци”, но защо сред тези книги да няма и лични…

Елена Пенишева – начален учител
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Технологии и предприемачество
Тема „Улица в града” – 2.в клас

Елена Петкова – класен ръководител

Мисия „Метеоролог“

Учениците от 3.б клас участваха в последната
мисия в клуб „Дизайн-шампиони“. Тя се казваше
„Метеоролог“. В нея те се запознаха с елементите
на времето, професията на метеоролога и влиянието на времето върху живота ни. Изработиха собствен аксесоар и в игра преживяха настъпваща буря.
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Следяха времето навън по базови показатели и
правиха експеримент, които да показа защо на животните не им е студено. Планираха, изработиха и
представиха по екипи прогноза за времето. Забавляваха се и научиха много интересни и полезни
факти за времето.

Нина Търева – ръководител на клуб „Дизайн-шампиони“

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Религиозни храмове
/Продължение от миналия брой/

Католическа катедрала „Свети Лудвиг”

бул. Княгиня Мария Луиза № 3
тел. 032/650 291
Храмът е построен в периода 1858–1861 г.
по проект на римския архитект Алфонсо. След
пожар през 1930 г. е преизграден и преустроен.
И до днес „Свети Лудвиг” е най-голямата католическа катедрала в страната с капацитет от 600
души. В храма са запазени надгробните плочи
на пловдивски епископи от Капуцинския орден,
както и надгробието на българската княгиня Мария Луиза, майка на Цар Борис ІІІ.

Евангелска съборна църква

ул. Лейди Странгфорд № 21
тел.: 032/625 995
С идването на американски мисионери през
1858 година в Пловдив се поставя началото на
евангелизма в града. Храмът е масивен, изграден в готически стил от дялан гранит, построен
е в подножието на Сахат тепе. На втория общ
събор на Евангелските съборни църкви през
1901 година е осветен официално. Обявена е за
паметник на културата заради уникалната си за
града архитектура. На пръв поглед отвън прилича на катедрала, но в салоните на църквата няма
икони и свещи. Всичко е широко, просторно и
светло. Има само надписи над амвоните, цветни
прозорци и кръст, символ на християнската вяра.
Христос не е изобразен на кръста, защото вярваме в Неговото възкресение.
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Еврейска синагога „Цион”

ул. Цар Калоян № 13а
Построена е през 1886-1887 г., разширена е
през 1922 г. В периода 1998-2003 г. е извършена
пълна външна и вътрешна реставрация на сградата и оформяне на двора.
През 1998 г., по повод 50-годишнината от
създаването на Израел и 55-годишнината от спасяването на българските евреи, в синагогата са
поставени паметни плочи с имената на Патриарх
Кирил и депутата Димитър Пешев.

Джумая джамия

ул. Железарска № 2
тел.: 032/629 097; 032/621 137
Джумая джамия е действащ мюсюлмански
храм, втори по големина в пределите на днешна
България със застроена площ от около 1500 кв.м.
Източниците сочат различни години на изграждане на храма в периода между ХІV и ХVІ век.
През ХІХ век от северната страна е изградена
дървена постройка с публично предназначение
/библиотека, кафене/.

Имарет джамия
ул. Висла № 2
тел. 032/621137
Това е вторият забележителен мюсюлмански
храм в Пловдив, построен на южния бряг на река
Марица през 1444–1445 г. Името на джамията е
свързано с имарета, изграден в двора и съществувал до края на ХІХ век, където пътниците мюсюлмани получавали безплатно храна и престой.
Отвътре стените са били украсявани с орнаментална стенопис трикратно: през XV, XVIII и XIX
век.[11] На места в най-старата стенна мазилка
са врязани рисунки-графити – много от тях с изображения на кораби.
/следва продължение/
Йорданка Иванова – начален учител
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4 клас
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Деница Колева – учител по ИИ
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

„Опашката” на Захари Карабашлиев
стана роман на годината на „13 века
България“ и взе „Цветето на Хеликон“
Захари Карабашлиев е носителят на единадесетата литературна награда за български роман
на годината на Националния дарителски фонд
„13 века България“ (НДФ) за книгата „Опашката“
(изд. „Сиела“). От общо 34 романа, издадени
през 2021 г., журито номинира първоначално
шест произведения: „Жена на вятъра“ от Александър Секулов (изд. „Хермес“); „Мисия Туран“
от Алек Попов, (изд. „Сиела“); „24 часа труд“ от
Васил Панайотов, (изд. „Жанет 45“); „Шестият
пръст“ от Деляна Манева, (изд. „Сиела“); „Т като
Ташкент“ от Христо Карастоянов, (изд. „Жанет
45“) и „Опашката“ от Захари Карабашлиев, (изд.
„Сиела“).
Авторът благодари за честта да бъде носител на престижната награда и сподели, че тя е
важен стимул за един творец в тези времена на
разлом.

Конкурсът се провежда от 2011 г. Целта му
е да насърчава и популяризира съвременната
българска художествена литература, посочват
организаторите. През 2021 година отличието взе
романът „Времеубежище“ от Георги Господинов
(изд. „Жанет 45“).

Елена Пенишева – библиотекар, със съкращения от сайта Аз чета

12

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ
ОТ ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
С ВКЛЮЧЕНИ СПОРТОВЕ

За Вашето дете предлагаме:
Запознаване и тренировки на 10 различни спорта
Водени от професионални треньори.

Бъдещо развитие

Придобиване на опит и умения с възможност за развитие в избран спорт.

Удължено работно време
Всеки делничен ден от 8 до 18 ч.

Включено обедно меню и 2 закуски
Здравословна и вкусна храна, приготвена на място.

Най-добрата спортна база и местоположение
Младежки център, Гребна база.

Безплатна екипировка

Брандирани спортни облекла и аксесоари за отборна принадлежност.

Имате въпроси... Попитайте ни :)
линк: www.sportsacademy-maze.com
SportnaAkademiaMAZE

089 6758 100; 088 8437 866
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Изтъкнати ИТ специалисти преподават
в Професионалната гимназия
по информатика и компютърни науки

Иновативни специалности, висококвалифицирани педагози и материална база, съответстваща на изискванията за отлично провеждане на учебния процес – това е нашата
гаранция за качествено обучение и успешна реализация.
Росен Герасимов, изпълнителен директор
на "Пловдив Тех Парк" АД и управител
на Професионална гимназия по информатика
и компютърни науки
– Г-н Герасимов, Професионална гимназия
по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов” е част от образователния комплекс на „https://optela.com/Пловдив
Тех Парк” АД, който включва Колеж по иновативни технологии и проект за висше училище.
Бихте ли разказали малко повече за нея?
– Професионална гимназия по информатика
и компютърни науки „Акад. Благовест Сендов” е
най-новата гимназия в Пловдив, но още със създаването ѝ ние дадохме заявка за сериозно място сред останалите училища. Гимназията носи
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името на академик Благовест Сендов, идеолог и
проводник на реформите в областта на образованието. Той е един от учредителите и почетен
председател на Съвета на настоятелите на МВУИЕЛ „Махатма Ганди”, Пловдив.
В обучението на нашите ученици ние залагаме на грижата за развитието им като личности и професионалисти в съответната област.
Освен това те имат осигурена практика и стаж
в наши фирми, където могат да усъвършенстват
уменията за прилагане на знанията по специалностите.

– С какво сте по-различни от останалите
професионални гимназии?
– Образованието в гимназията определено е
по-различно от това в другите училища благодарение на това, че тук преподават ИТ специалисти, които са наясно с новите тенденции в областта на програмирането в световен план.
Ръководството на гимназията има ясна визия
развитието ѝ и освен предметите, които влизат в
плана за задължителната подготовка, ние имаме
организирани и извънкласни дейности, които са
в различни области. Част от тях е възможността
за участие в спортни дейности, като футбол, тенис на маса, ски училище и плуване. Има създаден Клуб по роботика за учениците, които проявяват интерес към програмиране и роботика.
Като част от материалната база са действащото
професионално оборудвано учебно тв студио,
3D принтер и дронове.
– Какво планирате за следващата учебна година?
– За следващата учебна година имаме обявен прием по 2 нови паралелки, освен настоящите „Приложно програмиране“ и „Електронна
търговия“. Новите специалности, които ще стар-

тират наесен, са „Програмиране на изкуствен
интелект“ и „Графичен дизайн“. Това са много
перспективни и търсени професии, а „Програмиране на изкуствен интелект“ е нова по принцип за българското средно образование. Имаме
техническата база, за да ги развием и да обучим
нашите ученици, така че да бъдат конкурентоспособни и да се докажат като специалистите на
бъдещето. Съвсем скоро ще имаме Ден на отворените врати, бъдещите ученици ще имат възможност да разгледат базата. Планираме и турнир по компютърни игри - първоначално между
училища, на следващ етап и международен.

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
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