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В очакване на 
празниците

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
www.oualeko.com

Дъ л го год и ш н а 
традиция в нашето 
училище е коледният 
базар. В последната 
учебна седмица от 
календарната 2022  
година той отново  се 
проведе във фоайе-
то на училището ни. 
Това мероприятие е 
изключително емо-

Пловдив, ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673,

 е-mail: aleko-online@oualeko.com
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ционално за децата и е истинска арена за изява на техните творчески 
умения. С много фантазия и умение учениците и техните родители 
изработиха  коледни картички, пъстри сурвачки и сувенири. Наред с 
творбите на децата, родителите  приготвиха и вкусни сладкиши. 

Всички бяха доволни – и малки, и големи, а усмивките и на-
строението достигнаха своя връх! Благодарим ви участници! 

Проведен урок с гост – лектор 
от Пловдивска Митрополия 
отец Виктор – стр. 7

Ден на християнското семей-
ство – стр. 8

Изобразително изкуство – 2.б 
клас – стр. 9

Мисия „Космонавт“ във 2.б 
и 1.в клас – стр. 10

Новогодние традиции в 
России – стр. 12

Коледа – стр. 11



2

Денят на народните буди-
тели тази година за учителите и 
учениците от "Алеко Констан-
тинов" беше още по-радостен 
заради победата на отбора ни 
по математика в състезанието 
в Стара Загора. В него Максим  
Мусеров от 2.б клас, Борислав 
Гешев от 3.в клас и Теодор Сто-
янов от 4.в клас завоюваха от-
борно ПЪРВО МЯСТО и титлата 
"ШАМПИОНИ". В индивиду-
алното класиране Максим и 
Теодор са на първо място в съ-
ответните възрастови групи, а 
Борислав – на второ. 

Поздравления за шампи-
оните и пожелания за нови по-
беди!                                                          

Училището ни си има  
отбор математици

 Анета Терзиева – начален учител

Представяме ви едно талантливо и упо-
рито момиче от 3.в клас – София Костади-
нова Димитрова. Колекцията ѝ от медали от 
математически състезания продължава да се 
увеличава. 

На тридесет и първи есенен математиче-
ски турнир „Черноризец Храбър", проведен 
на 1-ви ноември 2022 година по случай Деня 
на народните будители и иницииран от Ин-
ститута по математика и информатика при 
БАН, София спечели бронзов медал със 114 
точки.

Бронзов медал спечели и от Софийския 
математически турнир, организиран от БАН.

Поздравления за постоянството и трудо-
любието на София!

Отново успех на София Димитрова

 Елена Петкова – класен ръководител
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Елена Пенишева – библиотекар

Училището ни е на ПЪРВО 
място в град Пловдив в  кампа-
нията "ЕКОШАМПИОНИ"!

Инициативата, в която се 
включиха общо 34 училища и 
над 16 000 ученици от 1 до 12 
клас в 5-те общини има за цел 
да ангажира учениците и техни-
те семейства да събират отпадъ-
ците си разделно. Кампанията е 
организирана от най-голямата 
организация за оползотворяване 
на отпадъци от опаковки в стра-
ната ЕКОПАК България.

Шампиони в „Екошампиони”

 Голямата награда за училището-победител:
● „Зона за екомеждучасие“, оборудвана с места 

за сядане и почивка (тип пуфове/барбарони), малка 
библиотека с книги/ настолни игри, масичка и инфор-
мационно табло. Зоната ще бъде модулна, така че да 
може да се постави на най-подходящото за целта мяс-
то, избрано от училището.

● 5 футболни, 5 баскетболни и 5 волейболни топки.
● Купа за училището победител”
Имаме ги вече! Поздравления за учениците и техни-

те класни ръководители! Поздравления и за родителите, 
които подкрепиха децата!

 Със съкращения от https://www.ecopack.bg/bg/ekoshampioni

Събраните пластмасови бутилки и кенчета 
няма да отидат в депо или в природата, за да се 
разлагат стотици години. Те ще бъдат рециклирани 
и от тях ще се произведат нови опаковки, проду-
кти, дрехи и обувки.
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На 12.11.22 година отбо-
рът по баскетбол момчета /5-7 
клас/ взе участие в Общинския 
кръг по баскетбол от Учениче-
ските игри.

Момчетата показаха една 
спокойна и невероятна игра сре-
щу отборите, с които играха. Из-
лязоха първи в своята група и иг-
раха финал със  СУ „Св.св.Кирил 

и Методий“, където победиха със 
70:25 и така спечелиха купата и 
медалите за първо място. Полу-
чи ги лично госпожа Найденова, 
директор на нашето училище. 
Отборът се класира за Областния 
кръг, който предстои през месец 
февруари. Нека им пожелаем ус-
пех!

Гордеем се с вас, момчета!  

                                                

ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ 
ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Л. Калофоридова, Г. Минева – учители по ФВС
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Творчески идеи, вдъхновени 
от библейските разкази в кни-
гата „Направете с Библията” на 
Джилиан Чапман, реализираха 
учениците от клуб „Приятели на 
книгата”. Децата изживяха тръп-
ката да измайсторят нещо от ма-
териали, които се намират в поч-
ти всеки дом.

Вълнението и удовлетворе-
нието от направата на различ-
ните предмети започна, от една 
страна, когато  успяха да пред-
ложат свое хрумване за някоя 
от идеите. От друга, когато се 
увериха, че готовите продукти 

могат да се използват като де-
кор в театрално представление 
например. С разказите пък се 
докоснахме до библейската ис-
тория, в която често се говори за 
човешките добродетели и недос-
татъци.

Готови сме за Рождество!
                                                                          

Проект „Библията разказва”
на клуб „Приятели на книгата”

Елена Пенишева – библиотекар
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Малко преди коледните 
празници с ученици от пети и 
шести клас посетихме Дома за 
възрастни хора в с. Калековец. 
Споделихме с обитателите му 
радостта си от наближаващи-
те празници, похвалихме се с 
предметите, които изработи-
хме, за да посрещнем подо-
баващо един от най-светлите 
християнски празници - Рож-
дество Христово, и какво научи-
хме от Библията, докато праве-
хме това.

В групата си имахме и деца, 
които прекрасно могат да пеят –  
Мария Костадинова и Биляна 
Стойкова, и те с удоволствие 
изпяха някои от своите песни, 
защото, иначе казано, всички 
стоящи пред нас, са родители на 
техните родители, а родителите 
трябва да се уважават, обичат и 
почитат и това е един от начини-
те да им го покажем.

Възрастните хора внимател-
но изслушаха и разказите „Дре-

Коледен поздрав към възрастните 
хора от Дом „Свети Димитър” –  

с. Калековец

шката на Йосиф,”, „Бог сътворя-
ва света”, „Арфата на Давид”, 
„Мойсей в тръстиката” и други, 
а после и две прекрасни стихо-
творения, изпълнени от децата 
от групата.

Особено се развълнуваха, ко-
гато им раздадохме картички с 
коледни мотиви, пак дело на де-
цата, след което се почерпихме 
с вкусен тутманик като начало 

на богатата трапеза, която всеки 
българин сътворява по време на 
тези празници.

Тръгнахме си с удовлетворя-
ващото чувство, че сме доставили 
радост, макар и на малка част от 
хората, които имат най-много нуж-
да от това – възрастните. Пожелах-
ме си здраве, топли и сърдечни 
празници и  повече благоденствие 
за България и хората в нея.

Елена Пенишева – библиотекар

Мария Вълчанова, 5.б клас Мария Костадинова, 6.г клас Биляна Стойкова, 5.б клас
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На 28.11.2022 г.  в църквата  
“Св. Марина” се извърши наг-
раждаването на участниците в  
ІХ Национален конкурс „Въведе-
ние Богородично“ 2022 за рисун-
ка, стихотворение и литературна 
творба.

Тази година в инициативата 
участваха 623 деца от 1-ви до 12-
ти клас, участие взеха и ученици 
от Украйна, Молдова и Северна 
Македония. С това конкурсът 
придоби международен харак-
тер.

Наши ученици с награди от ІХ Национален  
конкурс „Въведение Богородично“

Ръководител на клуб „Религия“: д-р Мирко Попов

Днес, 16.11.2022 г. в основ-
ната сграда на ОУ „Алеко Кон-
стантинов“ се проведе урок от 
програмата на Клуб „Религия“ 
съвместно с отец Виктор от Пло-
вдивската Митрополия по по-
вод предстоящия християнски 
празник „Въведение Богородич-
но“, Ден на християнското се-
мейство.

На събитието присъстваха 63 
деца от първи до седми клас от 
нашето училище. Отец Виктор 
започна с разказ за Богородица и 
родителите й и плавно премина 
към изясняването на общохрис-
тиянските и общочовешки цен-
ности. Децата бяха силно впеча-
тлени и съвсем логично засипаха 
с множество въпроси свещени-

Извънкласна форма – клуб Религия
Проведен урок с гост – лектор от  

Пловдивска Митрополия отец Виктор 
на тема „Въведение Богородично“

ка. След края на урока десетина 
от децата останаха и продължи-
ха разговора с отец Виктор. На 
срещата присъстваха и колеги от 

начален и прогимназиален етап, 
сред които г-жа Калофоридова, 
г-жа Стоицова, г-жа Ковачева, 
психолога на училището.
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Призьорите от ОУ  „Алеко Константинов" – Пловдив са:
6 – 7 клас – есе, разказ 
I-во място: Елена Пламенова Тодорова – 6. клас 
II-ро място: Мадлен Крикор Налджиян – 7. клас 
6 – 7 клас – стихотворение 
Поощрение: Антония Арнаудска – 6 клас 

Ден на християнското семейство -21-ви ноември –
четене на приказки с децата от първи и втори клас

Елена Пенишева – библиотекар

Подготвил учениците: д-р Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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Анета Терзиева – класен ръководител

В часа по изобразително изкуство учениците от 2.б клас се запознаха с техниката за рисуване гра-
таж. Те последваха въображението си и създадоха един пъстър приказен свят.

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Изобразително изкуство – 2.б клас
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Какво ли е да си космонавт днес, когато откриваме нови галактики и говорим за хора на Марс? 
Слънчевата система е нашият “космически квартал” - в него са нашата звезда Слънцето и най-близките 
планети. На Земята може да имаме вода, живот, природа и хора, но другите планети може би също 
крият много интересни неща.

С Мисия“ Космонавт“ на иновативната учебната програма „Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane 
децата от 2.б и 1.в клас на 

 ОУ „Алеко Константинов“ си отговориха на много от тези въпроси. Те опознаха работата на космо-
навтите, техните мисии и облекло, разгледаха презентация с видове космически апарати, изготвиха 
модел на Слънчевата система и изгледаха видеоклипове за Космоса. Разделиха се на екипажи и поеха 
на космическо пътешествие към избрана планета със своя собствена космическа мисия и екипаж. Ен-
тусиазирани и доволни от свършената работа, малките космонавти се завърнаха на Земята, изпълнили 
успешно мисията си.

 

Ръководители на мисията: 1.в клас - Й. Иванова, 2.б клас - А. Терзиева

2.б клас

1.в клас

2.б клас

1.в клас

1.в клас

2.б клас

Мисия „Космонавт“ във 2.б и 1.в клас
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2.б клас

Елена Пенишева – библиотекар

Някои хора свързват Коледа със зи-
мата, а други, особено децата, с подаръ-
ците и Белобрадия Старец. Все повече 
празникът се свързва с времето, в което 
всичко е притихнало, и в което семей-
ството се събира, за да посрещне едно от 
най-големите чудеса в християнството, а 
именно Рождество Христово. Това е тази 
част от годината, в която дъждовните 
капки стават на снежинки, когато полята 
стават на бяла пързалка, когато всичко 
става чисто и красиво. Тогава е Коледа! 
За мен тя не е състезание по най-хубава 
украса или по най-ярко светещи лампич-
ки. Не! Рождество Христово е празник на 
семейния огън. 

И не знам дали по Коледа стават чу-
деса, но знам едно – чудесата са реал-
ност и те зависят от нас, от теб, мен, от 
всички нас. Затова нека направим едно 
чудо, нека станем по-добри хора! 

Деница Костадинова, 5.в клас

Коледа

Сияна Кавръкова, 4.в клас
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 Подготовкой к Новому году занимаются заранее. Вместе с детьми украшают комнаты, кухню, фа-
сад дома. Походы по магазинам, покупка продуктов для новогоднего стола и выбор подарков близ-
ким, утомляют, но в то же время, дают почувствовать приближение любимого праздника. А детки вне 
себя от радости, когда пишут дедушке Морозу письмо, мастерят адвент-календарь    или    склеивают 
из семейных фотографий коллаж. 

Новогодние традиции в России  
Мало в каких семьях в Новый 

Год отсутствует елочка. Даже если 
нет возможности приобрести и 
установить пушистую лесную оби-
тательницу. В России принято на-
ряжать елочку большим количе-
ством игрушек. 

Изготвил: Лили Илчева – учител ГЦОУД 5-7 клас                                                         

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

У каждого из нас имеется сокровенное желание. Кто-
то желает любви, другие здоровья, третьи – денежного 
благополучия. В Новый Год, в самое волшебное время, 
загаданное желание обязательно исполнится. Загадыва-
ют желание пока бьют кремлевские куранты. 

Другой способ: написать жела-
ние на бумажке, поджечь ее от 

огонька свечи, пепел кинуть в 
бокал с шампанским и выпить. 

Еще в Новый Год можно устро-
ить семейные игры, конкур-

сы, викторины и даже гада-
ния, чтобы хоть чуть-чуть 

заглянуть в неизвестное 
никому грядущее. 

Новогодние тра-
диции у каждой се-

мьи свои, но все, 
каждый год с 

н е т е р п е н и е м  
о ж и д а е т 

наступления этих чу-
десных праздников. И 
каждый взрослый, как 
ребенок, хочет верить, 
что его желания непре-
менно исполнятся в сле-
дующем году!
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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

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Да бъде мир, любов и красота за Вас
и любимите ви хора!

Нека  

2023-та  

бъде здрава  

и благодатна,  

съзидателна  

и успешна, изпълнена  

с положителни емоции, 

сбъднати мечти  

и лично щастие.

Най-сърдечни пожелания  
за вълшебни Коледни празници  

и щастливо посрещане на Новата година! 


