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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

На добър час,
седмокласници!
30.06.2022 г. беше последният учебен ден на седмокласниците. Ден емоционален, ден на равносметка за постигнатото през
годините на обучение в ОУ „Алеко Константинов“, ден на раздяла
с приятели и учители, ден който ще запомнят.
Завърши една интересна, изпълнена с предизвикателства
учебна година, каквито между впрочем бяха и много други. Справиха се успешно, защото бяха заедно – ученици, учители, родители. Днес са удовлетворени от отличните резултати в учебния процес и на НВО, от успехите в състезания и конкурси!
Няколко дни по-късно, на официалното си тържество по повод завършването, те се обърнаха към учителите си с думите:
„Седем години изминаха тъй бързо – като детска игра.
Седем години отминаха, къде на сериозно, къде на шега.
През тази година ние поехме на крехките си рамене и много отговорности, изправихме се пред много предизвикателства и от ден на ден ставахме по-умни, по-уверени, по-знаещи.
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Това не можеше да се случи без вас, скъпи учи- към всички възпитаници. Раздаде награди на
тели, защото вие ни дарихте със знания, обич, пълните отличници през трите години на промъдрост и грижи.
гимназиалния етап и ги поздрави
А да си учител в ерата на диза показания труд и постигнатите
гиталното общуване е предизрезултати. След това Свидетелвикателство, на което вие отства за завършено основно обраговорихте достойно.
зование получиха и останалите
Със сигурност ще ни липсват
ученици.
вашата подкрепа, вашата доС песента „Един неразделен
клас“ в изпълнение на учениците
бросърдечна строгост и всеотПресила, Марая, Елена, Серафидайност.“
ма, Христин, Зорница и Елена воСлед това вълнуващо обръщение думата взе директорът г-н
дещите пожелаха на всички здраве, радост и вдъхновение.
Красимир Ангелов. Неговото слово беше също толкова затрогваНа добър час, седмокласници!
що, изпълнено с грижа и любов

2

Предаване знамето на училището
на новата знаменна група
Трикольорът гордо се развя под звуците на
химна на България, а под него застана неотлъчно знамето на училището.
С гордо изправени глави и уверена младежка
стъпка новите и старите носители на училищната
светиня изпълниха ритуала по предаването му.
Този момент извиква сълзи в много очи, защото
ще си остане един от най-силните и най-вълнуващите.

Вокална група „Междучасие“ допълни с настроение този тържествен момент, като изпълни
част от своя репертоар. Завършва още една добра учебна година, венец на която е предаването на знамето.

Смело, ученици, напред!
Пазете го и бъдете достойни Алековци!

3

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Логически задачи
2 клас

На рождения ден на Боян момчетата били 2 пъти повече от момичетата. 3 от момчетата си тръгнали по-рано и броят на момчетата и
момичетата се изравнил. Колко били момчетата в началото?
Ели Петкова – начален учител
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Финален кръг на ІХ международно
състезание „Математика без граници”
Награждаване на носителите на медали и
купи се състоя на 5 юли 2022 г. на сцената на Античния театър в Стария Несебър.
Стотици деца получиха своите заслужени
награди. ОУ „Алеко Константинов” също имаше
достойни представители.
Георги Плачийски 1.а кл. – сребърен медал
Максим Мусеров, 1.а кл. – сребърен медал
София Димитрова 2.в кл. – сребърен медал
Борислав Гешев 2.в кл. – сребърен медал
Александър Димитров 2.а кл. – сребърен медал
Александър Кайряков 4.в кл. – сребърен медал

Не всички участници от кръговете достигнаха
до финал, но усилията на постигнатото също са
достойни за възхищение и подражание. Пожелаваме им сили и ентусиазъм да продължат и
в следващите издания на престижното състезание.
Александър Кайряков, Максим Мусеров, 1.б кл.
4.в клас

София Димитрова 2.в кл., Борислав Гешев,
София Димитрова 2.в кл., Борислав Гешев, 2.в кл., Александър Димитров, 2.а клас
2.в клас

Елена Пенишева – библиотекар
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Открит урок
„Музика, движение, танц“

На 2 юни 2022 г. във физкултурния салон на
училището бе проведен мултидисциплинарен
урок на тема „Музика, движение, танц“. Урокът бе
осъществен с петите класове, съвместно с учителите по учебни предмети музика, български език
и литература и физическо възпитание и спорт.
По време на часа учениците обобщиха знанията си за същността, старинността, особеностите и видове словесен фолклор – знания от
учебния предмет български език и литература.
Чрез беседа и демонстрация те осмислиха развитието на танците от фолклорни до съвременни.
Учениците с желание се включиха в изпълнението на песента „Рипни, Калинке“, изучена
в часовете по музика, разказаха наученото за
музикално-фолклорните области през учебната
година. Те наблюдаваха право хоро, изпълнено
от участниците във вокална група „Междучасие“,
които бяха пременени в пъстри български народни носии.
Пиринският танц „Ширто“ бе представен от
клуба за народни и модерни танци.
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Класически танц по музика на Чайковски
танцува с много грация Николета Антонова от
5.a клас.
Групата за модерни танци към училището,
която участва с изпълнение и в откриването на
международния фестивал „Черната кутия“, представи съвременен танц, съчетание на елементи
от класически и модерни танцови течения. Урокът завърши с кръшно право тракийско хоро, в
което се включиха всички участници.
Нека си пожелаем по-често да участваме в
подобни емоционални съвместни прояви.

Нина Димитрова – учител по музика
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Открит урок по руски език –
„Матрёшка – душа и символ России”
На 13.06.2022 г. в
часа по руски език учениците от петите класове
се проведе открит урок
на тема „Матрёшка –
душа и символ России!”,
по време на който те се
запознаха с най-популярния руски сувенир –
Матрёшка.
В началото на часа бе представена презентация, от която децата научиха за произхода и историята на най-знаменитата, интересна и млада
руска играчка. По време на урока петокласниците четоха, рисуваха, отговаряха на въпроси, пяха
песни и разказваха стихотворения за дървената
кукла. В края на часа децата представиха традиционни руски ястия, които приготвиха заедно със
своите родители специално за празника – руска
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салата, пелмени, руски палачинки, торта „Медовик” и много други сладости. Всички участници
показаха старание, умения, любов и уважение
към руската култура.
Благодаря ви, деца!
Весело и щастливо лято!

Надежда Друмева, учител по РЕ и БЕЛ
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ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Археологически забележителности
/Продължение от миналия брой/

Площад «Джумая»

Стадионът е разположен в падината между Сахаттепе и Тексимтепе. Близо 250 м дълъг,
той заема пространството по протежение на
днешната главна улица «Княз Александър I”
до площад Джумаята, където е експониран северният му край и сектор от крепостната стена от II – IV век. Тук са се провеждали спортни
състезания, както и гладиаторски борби и борби с животни.

Античен форум с Одеон

Ул. Генерал Гурко
Още в края на І век след Христа Филипопол
се сдобива с нов градоустройствен план и център /форум/ по римски образец. Форумният
комплекс, части от който днес могат да се видят
от двете страни на Централна поща, е най-големият на територията на България.
В северната част на форумния комплекс се намира Одеонът. Античният одеон с 300 -350 места
е една от последните археологически сензации
на Пловдив. Служел е за седалище на градския
съвет на Филипопол. Както в античността, така и
днес Одеонът се използва за камерни театрални,
музикални и литературни прояви.

Късноантична сграда „Ейрене”

подлез „Археологически“ на бул. „Цар Борис
ІІІ Обединител“, Културен център „Тракарт”
тел.: 032/631 303
Ден за безплатно посещение: всеки първи
четвъртък от месеца – за ученици и пенсионери
Забележителна е подовата украса на аристократичен дом от края на ІІІ век в подлез „Археологически“. Известен е като дом „Ейрене“ заради
откритата там мозайка с образ на жена, подписана с това име. Мозайките от тази жилищна
сграда съчетават изобразителните елементи от
източните и западните римски провинции и са
свидетелство за съществуването на местно мозаечно ателие.
Йорданка Иванова – начален учител
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Изложба
„Българска археология 2021“
Националният археологически музей, с подкрепата на още 20 български музеи, организира
временна изложба „Българска археология 2021“.
Тя представя открития и проучвания от изминалия археологически сезон.
Експонатите илюстрират развитието на културите в днешните български земи от палеолита
(над 100 000 години преди наше време) до Средновековието.
Изложбата „Българска археология 2021“
може да бъде посетена в Централна зала на Националния археологически музей от 16 февруари до 18 септември 2022 г.

По материали от https://bulgariatravel.org/
Елена Пенишева – библиотекар
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Интересни факти
от света на образованието
Страни с ниско ниво на образование
В света има 22 страни, където половината
от населението е неграмотно, като 15 от тях са в
Африка. Най-много неграмотни има в Сомалия,
където процентът на необразованите наближава 70. Именно тази държава харчи най-малко средства за начално и средно образование
(най-големи са сумите в Аляска).
Първите пъзели за обучение
Авторството на първия в света пъзел е на
английския картограф Джон Спилсбъри. През
XVII в. той разделя на части картата на Европа и
започва да ги използва като дидактически материал в уроците си. Този метод на изучаване
на география става много популярен. Пъзелите
за възрастни се появяват едва през 1900 г., достигайки апогея си през 1908-а.

Столетия зад чина
Най-древният училищен чин е изобретен
още в епохата на Ренесанса. Външно той не се
отличава особено от по-съвременни образци
– представлява пейка, свързана с маса, която
обикновено е под малък наклон. През XIX век
благодарение на старанията на руския офталмолог Фьодор Ерисман чиновете са усъвършенствани – стават по-ергономични и съответстващи на хигиенните изисквания.
Бонус: обиколка гол около университета
Това е абсолютно нормално за студентите
в Харвард. В нощта преди последния си изпит
всеки студент трябва да обиколи абсолютно гол
сградата на своята Алма матер под акомпанимента на университетския оркестър. Подобни
традиции съществуват от векове във всички големи университети по света.

Елена Пенишева – по материали на в. „Аз Буки”
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение на задачата:
броят на момичетата = х
броят на момчетата = 2х
2х–3=х
Х = 3 => началният брой на момчетата е 6
Ели Петкова – начален учител

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Честитим рождените дни на всички,
родени през тази седмица
с пожелание за здраве и успехи!

Инна Кавазова, 4 б клас
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С пожелание за здраве,
радост, слънчеви усмивки
и едно прекрасно лято!
Бъдете здрави, скъпи ученици,
учители, родители!

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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