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160 години от рождението
 на Алеко Константинов

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

www.oualeko.com
Пловдив, ул. „Божидар Здравков” № 3а

факс: 634 498, тел.: 625 673,
 е-mail: aleko-online@oualeko.com

бр. 291
година 18, януари 2023 г.

"Училищен живот"
отговорник Здравка Петрова

"С България в сърцето"
отговорник Мирко Попов

РУБРИКИ:

"Езикова страница"
отговорник Стефка Костадинова 
"Детско творчество"

отговорник Мария Митева

Отговорник на изданието Елена Пенишева

Коледен концерт – стр. 7

Вълшебен час по математика 
в 1 клас – стр. 9

Проект "Креативно  
училище" – стр. 12

1 и 2 клас
Учениците от първи и втори 

клас отбелязаха седмицата, пос-
ветена на 160-годишнината от 
рождението на Алеко Константи-
нов. Те се включиха в инициати-
вата, като дорисуваха и оцветиха 
портрет на патрона на училище-

то. Написаха старателно един от 
известните цитати на Щастливе-
ца. Второкласниците разказаха 
на учениците от първи клас ня-
колко любопитни факта за живо-
та и творчеството на знаменития 
автор.

Изложба "Зимен пейзаж" - 5 
клас – стр. 6

Творби на ученици, представени  
в Националния конкурс  
„160 години от рождението 
на Алеко Константинов”– стр.10

Много емоции в първия турнир  
за децата от Футболно 
училище „Ботев” – стр. 10

Митични създания в образи – 
Изобразително изкуство 4.а 
клас –  стр. 4

Браво математици – стр. 5

Слънчева система – стр. 3
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3 клас
Учениците от трети клас от-

белязаха 160-годишнината от 
рождението на Алеко Константи-
нов с рисунки, посветени на жи-
вота и творчеството на писателя. 
По групи работиха по една от 
следните теми:

– „Домът на Алеко“ – пейзаж;
– „Щастливеца“ – портрет на 

Алеко Константинов;
– „Алеко Константинов и ве-

чните му герои“ – рисунка на лю-
бим персонаж от произведения-
та на Алеко Константинов.

Готовите рисунки подредиха 
в плакат, посветен на твореца.

4 клас
Учениците от чет-

върти клас изготвиха 
табла по повод 160 го-
дини от рождението 
на Алеко Константи-
нов и научиха интерес-
ни факти от живота му 
с помощта на мулти-
медийна презентация.

5 и 7 клас
На 13.01.23 година (нов стил) 

се навършиха 160 години от рож-
дението на Алеко Константинов.

Учениците от V-VII клас пос-
ветиха седмицата от 09.01.23 до 
13.01.23 г. на патрона на нашето 
училище под наслов: „С Алеко в 
сърцето!”. По време на голямото 
междучасие, седмокласниците 
участваха в радиопредавания, 
чрез които запознаха своите по-
малки съученици с тънкия усет 
за справедливост и силното перо 
на Алеко.
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Алековата седмица приключи с литературно четене в библиоте-
ката на училището – с пожелание да пребъде словото – чрез нас и с 
нас! С Алеко в сърцето!

Вдъхновени, всички в часо-
вете по изобразително изкуство 
пресъздадоха един от най-из-
вестните Алекови герои – Бай Га-
ньо, направиха и впечатляващи 
портрети на Щастливеца – създа-
доха прекрасна изложба в кори-
дорите на училището, а ученици-
те Деница Костадинова и Христо 
Геренов от 5.в клас участваха с 
портрет на Щастливеца в нацио-
налния ученически конкурс, ор-
ганизиран от Община Свищов.

Темите за звездите, плане-
тите и галактиките са сред най-
любимите за дискусии и проекти 
сред учениците. Децата от 4.б 
клас имаха за задача да направят 
свои макети на Слънчевата сис-
тема в домашни условия. Резул-
татите от тяхната работа могат 
да бъдат видени във фоайето на 
втория етаж на училището. Уче-
ниците споделиха за интересни 
факти за планетите от Слънче-
вата система, които са научили, 
докато са работили по проектите 
си. 

Слънчева система
Екип на вестника
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НинаТърева – кл.ръководител  4.б клас

– Слънцето представлява топка от нажежени 
газове, с температура на повърхността, която дос-
тига до 5000 градуса;

  Венера е най-горещата планета от Слънче-
вата система. Причина за това е плътната ѝ атмос-
фера. На повърхността на планетата кипи мощна 
вулканична активност, която води до засилен пар-
ников ефект;

– Установено е, че Луната се отдалечава от 
Земята с около 3,8 сантиметра на година. Това е 
приблизително равно на скоростта, с която растат 
ноктите ни. Причина за това е приливното взаимо-
действие между Луната и Земята;

– Астероидът Веста е един от най-големите 
обекти в астероидния пояс между Марс и Юпитер. 
Освен това той е първенец и по най-висока плани-
на в Слънчевата система, наименувана Рея Силвия, 
на майката на митичните основатели на Рим – Ро-
мул и Рем;

– Пръстените на Сатурн са въртящи се късове 
от лед и скали. Той е най-леката планета и ако би 
могъл да се пусне във вода, би останал да плава 
на повърхността й.

„Митични създания в образи” – 
Изобразително изкуство - 4.а клас

Ева Михайлова, 4.а клас Християн Куртев, 4.а клас 
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Иванка Динева – кл. ръководител

Ида Костова, 4.а клас Ева Михайлова, 4.а клас

Алина Венкова, 4.а клас

На 21.01.23 г. в гр. София в Института по мате-
матика и информатика на БАН, се състоя награжда-
ването на медалистите от последното издание на 
един от най-старите и престижни математически 
турнири в България - „Иван Салабашев”.

Със сребърни медали бяха отличени Симона 
Николова и Теодор Стоянов от 4.в на  ОУ „Алеко 
Константинов”. 

Поздравления, математици! 

Гордеем се с вашите успехи!

Браво, 
математици!

Гергана Стоицова – класен ръководител 4.в клас
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Изложба – „Зимен пейзаж”- 5 клас

Елена Георгиева – учител по ИИ
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Коледа е празник за сърце-
то. Коледа е магия, смях и мили 
думи,  топли мигове и жестове 
към любимите хора.  „Да отво-
рим душите си за добро!” – с 
такова пожелание на 20 декем-
ври 2022 година, в Конгресния 
център на панаира, всички уче-
ници от 1. до 7. клас посрещ-
наха своите гости на коледен 
концерт. Участниците показаха 
впечатляващи вокални и хорови 

изпълнения, клавирни умения, 
завидна техника при свирене на 
блок флейта, както и прелест-
ни изяви в спорта и фолклор-
ните танци. Залата трудно успя 
да побере публиката – гости 
и  стотици родители, дошли да 
аплодират своите малки талан-
ти. Изпълненията предизвикаха 
много радост и предколедно на-
строение, стоплиха сърцата на 
всички присъстващи.

Коледен концерт
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Екип на вестника



9

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

„Вълшебен час по математика“ в 1 клас
В края на 2022 година уче-

ниците от 1.клас на ОУ „Але-
ко Константинов“ гр. Пловдив 
проведоха  „Вълшебен час по 
математика“. Класните стаи се 
изпълниха с родители, учители 
и приятели – гости на търже-
ствата.  Първокласниците зарад-
ваха всички със стихотворения 
и песни, а самите те бяха живи 
цифри и знаци - изявиха се като 
артисти  /драматизацията „Баби-
ната сметка“/ и като таланти - с 
индивидуални  изпълнения на 
музикални инструменти. В наве-
черието на Рождество Христово 
коледният дух се усещаше на-
всякъде. 

Вълнението на децата беше 
най-голямо, когато в чувала на 
Дядо Коледа, оставен под елха-
та, имаше подаръци за всички 
тях – награда за знанията и ста-
ранието им в началото на пър-
вата година от техния училищен 
живот. Празникът завърши с по-
черпка и весело настроение.

Йорданка Иванова – начален учител

1.б клас

1.в клас

1.а клас
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Много емоции в първия турнир  
за децата от Футболно училище „Ботев”

В края на 2022 г. на  базата 
в „Коматево" се проведе първи-
ят Коледен турнир за децата от 
„Футболно училище на ПФК Бо-
тев”. Участие в надпреварата взе-
ха още академия ФК „Барс”, ФА 
„Канарче”, както и четири учи-
лища – „Захари Стоянов”, „Алеко 
Константинов”, „Петър Берон” и 
„Васил Левски”.

Над 300 деца се включиха в 
надпреварата за „жълто-черно-
то" отличие. Всички отбори бяха 
разпределени в 8 възрастови гру-
пи (от родените през 2017/2018 
г. до тези през 2009/2010 г.), като 
отборите във всяка една от гру-
пите се състезаваха за призовите 
места в турнира. 

Всички деца, участници в 
турнира, показаха завидни фут-
болни умения и качества, както и 
желание за победа.

Симона Николова и Бойко 
Мигдалов от 4.в клас на ОУ „А. 
Константинов”- участници в 
турнира

Елена Пенишева по информация от Plovdiv24.bg

Христо Геренов, 5.в клас

Творби на ученици, представени  
в Националния конкурс „160 години  

от рождението на Алеко Константинов”

Деница Костадинова, 5.в клас
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През месец декември, 2022 
година, ученици от начален етап 
участваха в проекта „Креативно 
училище”. Проектът имаше за 
цел да стимулира творческите 
способности, въображението и 
уменията на учениците, а участи-
ето беше доброволно. 

Първото предизвикателство 
беше на тема: „My home in the 
wild”.

Учениците от първи и втори 
клас участваха с рисунка или ма-
кет.

Учениците от трети клас 
участваха с рисунка или макет, 
придружени от кратък текст на 
английски език с обем 50-80 
думи. 

Комисията разгледа и оцени 
работите на участниците. 

Класираните ученици полу-
чиха награди и грамоти за учас-
тие.

Грамоти получиха и всички 
останали деца, които се включи-
ха в проекта.

На I място се класираха: Кра-
симира Танкова и Даниела Геор-
гиева от 1.а клас; Атанас Лозанов 
от 1.б клас; Криста Ковачева и 

Проект „Креативно училище”

Ема Данаилова, 1 място

Даниела Георгиева – 1.а клас  – 1 място

Валерия Личева 2.а клас, 
2 място

Ерика Велева – 1.а клас, 
2 място

Василий Донев от 1.в клас; Вик-
тор Хрисков от 2.а клас; София 
Узунова от 2.б клас; Илектра 
Мунджели от 2.в клас; Арадя Ку-
мар и Едуард Карагьозян от 3.а 
клас и Ема Данаилова от 3.г клас.

На ІІ  място се класираха: Ери-
ка Велева от 1.а клас; Валерия 
Личева от 2.а клас; Вяра Николо-
ва от 2.б клас; Доника Ганчева от 
3.в клас и Маринела Чеперигова 
от 3.в клас.

На ІІI  място се класираха: 
Йоана Благоева от 1.в клас; Те-
одор Куцоянис и Ния - Габриела 
Куцоянис от 2.в клас; Светлана 
Калибацева от 3.а клас и Жаклин 
Дончева от 3.в клас. 
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ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма "Брадърс Секюрити Груп" ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Честитим  
рождените дни

на всички, родени  
през този месец

с пожелание  
за здраве и успехи  

в училище!

Стефка Костадинова – учител по английски език
Ангелина Велева – учител по английски език

Жаклин Дончева 3.в клас, 3 място Жаклин Дончева 3.в клас, 3 място


