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НАША
ГОРДОСТ

Христо Колев

Еделвайс
Високо, високо,
в Пирин планина,
има цвете светлооко,
дошло от приказна страна.
И невероятно,
и омайващо,
и свежо,
еделвайсът е като бижу.
Във Пирин планина иди,
където еделвайс цъфти.
Мартина Гарабедян

Христо Колев 5в клас

За втора поредна година Христо Колев от 5в клас спечели най-престижното състезание по български език в град
Пловдив. Състезанието „Свети Иван Рилски“ всяка година се
провежда под патронажа на Областния управител и РИО на
МОНМ. Христо е победител не само във втория кръг, но и в
генералното класиране със 106.5 точки. Но не само той се
представи успешно на състезанието. Мартина Гарaбедян от
6а клас се класира втора в последния втори кръг, а Борис
Улянов от 7в клас е трети в генералното класиране.
Нека им пожелаем весела и ползотворна ваканция!
Много радост, игри и четене на хубави книги!

Борис Улянов
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КЛУБ
КЛУБ
“УЧИЛИЩНИ МЕДИИ
МЕДИИ -- АЛЕКО”
АЛЕКО”
“УЧИЛИЩНИ
На 30 май участниците в клуб “Училищни медии
АЛЕКО” представиха на мултимедия цялостната си дейност:
В началото на тази учебна година по идея на господин
Ангелов – директор на училището и под ръководството на
госпожица Влахова беше създадено радио „Алеко”. Ученици подготвяха и реализираха радиопредавания по повод различни международни и световни празници като
например за Деня на толерантността, Деня на доброволчеството, Деня на радиото и телевизията и т.н., в които в
края на голямото междучасие те разказваха по училищната радиоуредба за историята на тези празници, кога и
как са възникнали и отправяха поздравления към своите
съученици. Идеята на тези радиопредавания беше да
информира учениците, да разшири общата им култура,
както и да възпитава у тях духовни ценности.

В началото на 2012 година училището кандидатства
по проект „Успех” и беше одобрено за участие. Така радио „Алеко” разшири своята дейност и прерастна в клуб
„Училищни медии АЛЕКО”. В него участват 13 деца, някои от които са третокласници, други - четвъртокласници.
Освен радиопредаванията, които продължиха да
правят, децата започнаха да пишат статии за училищния
електронен вестник „Алеко он-лайн”. Отразяваха в репортажи събития от училищния живот, например по повод
изложбите, които много често се организират в училището, взимаха интервюта от известни личности в училището – деца, които са спечелили награди от участието си
в олимпиади и състезания. Направиха интервю с господин Ангелов – директор на училището, а по повод Деня
на химика - с госпожа Топчийска – помощник-директор и
учител по химия. Интервюираха училищния библиотекар
по повод Деня на библиотекаря и училищната меди-
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цинска сестра по повод Деня на медицинския работник. Децата направиха интервю
и с известни личности в града като г-н Титюков – заместник кмет по спорта, младежките дейности и социалната политика
в Община Пловдив, а преди седмица взеха интервю и от футболната легенда Динко Дерменджиев – Чико, който гостува в
училището. По идея на децата се откриха
нови рубрики в училищния вестник като
„Домашни любимци” и „Зодиите”.
Участниците бяха много активни – направиха електронна поща на клуба, на
която всеки изпращаше своите материали. Те се обсъждаха и се даваха за печат
във вестника. Малките журналисти отво-

риха и страница във Facebook, на която публикуваха материали и снимки от различните дейности.
Сбирките на клуба бяха два пъти седмично в
училищната библиотека преди или след учебните занятия – в зависимост от това в коя смяна учат децата. На
тях те си разпределяха предстоящите задачи, търсиха
материали за своите статии в интернет и събираха предварителна информация за личностите, които предстои да
интервюират.
Имаха и много излизания извън сградата на училището. Ходиха на посещение във вестник Марица и няколко пъти в радио Пловдив, където участваха на живо в
радиопредаването „Тринадесетия час” с водещ Дарина
Иванова, а при последното си посещение направиха
професионален запис на празнично радиопредаване по

повод 24 май – Денят на българската
просвета и култура и славянската писменост, който после беше излъчен по училищната радиоуредба.
На 1 юни – Ден на детето журналистите
от клуб „Училищни медии АЛЕКО” гостуваха в Нова Българска Телевизия и бяха ко-водещи на предаването „Животът и
градът”. Венелин Колев от 3 а клас и Галена Колаксъзова от 3 в клас откриха
празничното предаване като разказаха за
историята на празника, Жанет Бенин,
Екатерина Стоянова от 3 а клас и Соня
Илиева от 4 в клас бяха събеседници на
водещата Десислава Терзиева и разказаха за изявите на клуба. Третокласникът
Наско се вживя в ролята си на оператор, а
Алекс Попов и Вероника Кривошиева от
4 в клас закриха предаването, отправяйки
празнични поздравления към всички деца
и … възрастни, запазили детския си дух.
Накрая всички получиха подаръци – лакомства и си направиха фото сесия в телевизионното студио.
След посещението в Радио Пловдив и
вестник Марица, това беше поредното
щастливо преживяване за малките репортери и възможност да добият реална
представа за още една медия – телевизията.
Миглена Влахова –
ръководител на
клуб „Училищни медии АЛЕКО”

АКЦИЯ
“ЖЪЛТИ СТОТИНКИ”
На 30 май 2012 година, в сряда, няколко деца от
2г и Савина от 3б клас посетихме болница „Свети
Георги“ – Детско отделение. Поводът беше свързан с
акцията „Жълти стотинки“. Видяхме как събраните
средства от деца могат да помогнат на други деца,
които са в нужда. В болницата винаги можеш да помогнеш. Когато си болен и беззащитен и всеки мил
жест ти дава надежда. Ние видяхме апаратурата,
която е закупена, снимахме се заедно и дадохме интервю на репортери от радиото и телевизията. Поканиха ни да видим как даряват апаратурата в отделението. Включихме се с радост в събирането на
средствата и с радост видяхме как помагаме на болните деца. Пак ще участваме в това добро дело и
следващата година.
Юлия Косинкова – начален учител
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Детско
творчество
МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Първата асоциация за възрастния човек сигурно би била –
животът. Първият отговор на детето би бил името на училището.
А училището е част от живота. За нас, учениците, то е самият
живот. Ние се стремим към знания, към красота, към съвършенство. На това се учим в училище. То ни дава опора, сили, самочувствие... Там се учим да бъдем по-добри, но и да отстояваме
позиции, да изграждаме характера си, защото ние сме бъдещето, защото ние ще пишем историята, а настоящето е нашето
училище.
Моето училище през есента – „дъжд от жълти капещи листа,
постлали пъстър килим под краката ни”, лицата ни са скрити зад
огромни целуфанови букети. Бръмчащ от превъзбуда въздух, весели музикални акорди, притеснени родители, усмихнати учители... Моето училище е със слънчев цвят и носи името на създателя на „Бай Ганьо” – Алеко Константинов, нарекъл себе си
Щастливеца.
Всъщност щастливци сме ние, защото тук научихме буквите,
цифрите, географски, биологични, химични и още куп понятия, но
и нещо друго, по-важно. Научихме за истината и лъжата, за
приятелството и предателството. Научихме се как да побеждаваме и как с достойнство да понасяме поражението. Научихме се
да обичаме България, да мислим за нея.
Виждали ли сте пчелен кошер? Такъв кошер е нашета училище. Ако ги няма пчеличките, то той би бил един бездушен сандък. Нашият мед са знанията и уменията, а духът на нашия кошер са нашите любими учители. Благодарение на нас, ученици и
учители, тази сграда оживява, често разцъфтява и ухае. А най –
вече тя е шумна. Особено след последния час, в последния ден,
в първия ден.....
Това е моето училище – кръговратът на живота.
Ангелина Кунева - 7б клас
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ЛЕТЕН ДЪЖД

Дъждът вали, милиони капчици вода падат на земята. Дъждът
вали, а неблагодарният съвременен човек се крие вкъщи, спуска
завесите и включва телевизора си. Той е намусен, защото е трябвало да промени плановете си за деня. Той не усеща как пойните
птички замлъкват, заслушани в успокояващата песен на падащата
вода. За него това е просто шум и той увеличава звука на телевизора, за да го заглуши.
Навън природата се събужда, възражда се, както фениксът,
излизащ от пепелта. Листата на дърветата блесват в изумрудено
зелено, отърсени от градския прах. Те повдигат клони към небето в
благодарствена молитва. Клоните им, изсъхнали от лятната жега,
поемат живителния еликсир на природата. Въздухът, замърсен от
натоварения градски трафик, се пречиства и е готов отново да дарява човека с чистота и свежест. Охлювите излизат от черупките
си, показват антенките си и бодро, на групи, се понасят към свежата трева, в която като малки кристалчета са полепнали капчици
вода. Светлината се пречупва в тях и се образуват множество дъги, разкриващи красотата на надеждата, стаена в тях. Уличните
кучета щастливо изтръскват козината си, а котки и гълъби сключват
временно примирие и блажено отпиват от събралата се в локвите
вода.
Цялата природа сияе от красота и от нея блика усещане за нов
живот. Само човекът продължава да стои затворен в своя дом.
Може би се бои да не си намокри обувките или е неспособен да
усети чудната игра на природата. Той е сляп за красотата на дъжда, глух за вълшебната му песен...
Май не е съвсем така. Той не е съвсем сляп за красотата на
дъжда, нито пък глух за вълшебната му песен... Ето там... от училищния двор се чуват детски гласове. Малки крачета бягат подир
топката, други деца се боричкат и се радват на дъжда, надпреварват се с капките, а стъпките им образуват малки фонтанчета. Дъждът радва цветята, тревата и децата.
Белослава Генова
7б клас
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

In the old city of
London, on an autumn day
in the second quarter of
the sixteenth century, a
boy was born to a poor
family of the name of
Canty. This family did
not want the boy. On the
same day another English
child was born to a rich
family of the name of
Tudor, who wanted him
very much. All England
wanted him and had so
longed for him that now
the people went nearly
mad for joy. Everybody
feasted, danced and sang.
The whole city was splendidly decorated.

Smart boys and girls,
can you guess now which story is
this paragraph from?
It`s a really popular one!
And what about the author? He
wrote Tom Sawyer, too.

Are you ready to get ...
congratulations?

Поля Мандулова
учител по английски език

ØÀÕ ÌÀÒ

БЕЛИТЕ НА ХОД ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 54:
1.Дд8 Цd8 2.Og5 Цc7/2..Це8
3.Td8#/ 3.Od8#
Школата по шахмат към
ОУ ”Алеко Константинов”
ще продължи занятията си
през лятната ваканция в шах-клуба
на СКШ “Марица” / бул “Марица - 51”
/ в понеделник и четвъртък
от 18:00ч до 19:00ч

Димитър Илчев: 0887/ 285 338
тел: 032/66 21 63 след 20:00ч
е-mail: chess_d@abv.bg
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ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР
Съчетание на разкошна козина и изискана елегантност с любопитно дързък поглед в
очите, сговорчивост с други животни и доброжелателност към всички членове на семейството - това е портретът на истинския йоркширски териер.
Не би било справедливо това великолепно
създание да се нарече просто стайно куче: смело, умно, гордо, то напълно е запазило в себе си
чертите на истинския териер - силен дух, темперамент, безстрашие, издръжливост.
Породата е получена преди повече от сто
години. За първи път кучета от този тип се появили в графство Йоркшир в Англия. Местните
жители отглеждали различни видове териери,
наред с които много популярни били и малките
декоративни кученца. Без съмнение, йоркширският териер се явява резултат от кръстосването на тези породи.
Първоначално йоркширците били едри,
здрави кучета с тегло 5 кг. Смятани са за разновидност на шотландския териер, само че с помека и дълга козина, и били използвани за лов

на мишки. В течение на няколко десетилетия в
резултат на целенасочена селекция, височината
на тези кучета в холката била стабилизирана на
20 - 22 см, а нормалното тегло е 3 кг.
Йоркширските териери са една от най-любимите породи в САЩ и Великобритания. Дълго
време се е смятало, че в списъка на най-популярните кучета те ще изместят пуделите и кокершпаньолите. Реално това не станало, макар че
храбростта на йоркширския териер, неговият ум и
очарователен екстериор го превръщат в една от
най-популярните породи. Тези кучета се държат
много добре, чистоплътни и игриви са, отличават
се с безгранична преданост и търпение към децата, което ги прави удобен член на всяко семейство. Те съчетават в себе си издръжливостта и
самостоятелността на териерите със забавното
поведение на декоративните кучета.
От останалите стайни кучета йорширските
териери се отличават по своята уравновесеност,
смелост и винаги добро настроение. Тези изящни,
пропорционално сложени създания поразяват
преди всичко с удивителната по своята окраска
дълга козина. Подобна козина изисква старателни
грижи, особено преди участие в изложби. Осанката на йоркширеца демонстрира чувство за осъзнато собствено достойнство. Главата е малка, с
плоско чело и скули, умно изражение на тъмните
очи, малки уши, изправени или полуизправени.
Корпусът е здрав, компактен, крайниците са покрити с дълга козина. Опашката се купира наполовина, държи се малко по-високо от нивото на
гърба.
Жанет Бенин - 3а клас
Клуб ”Училищни медии”Алеко”,
по материали от Интернет
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ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

ПАМЕТНИ ДАТИ

14 юни - Световен ден на
безвъзмездното кръводаряване. Световен ден на
донора. Чества се от
2004 г. по инициатива на
Световната здравна организация (СЗО)

15 юни 140 г. от рождението на Антон
Страшимиров – български прозаик и
драматург (1872-1937);

16 юни - Международен ден на африканското дете. Отбелязва се от 1991 г. по инициатива на Организацията за африканско
единство и ЮНЕСКО

17 юни 80 г. от рождението на Андрей
Германов – български поет (1932-1981);

17 юни - Световен ден за борба със сушата
и настъпването на пустините.

16 юни 65 г. от рождението на Кирил
Кадийски – български поет, есеист, преводач и дипломат (1947);

17 юни 130 г. от рождението на Игор
Стравински – руски композитор (1882 –
1971);
19 юни 65 г. от рождението на Салман
Рушди – британски писател от индийски
произход (1947)
Ина Банджакова - библиотекар

ХОРОСКОП

Детето Рак

Детето Рак е много чувствително. Може да се
скрие заради жестока обида или неувереност. Без
съмнение, в дълбините на душата на това дете,
вилнеят бурни емоции.
На вашия малък Рак трябва лично и надеждно
място в дома ви, което да принадлежи само на него.
Там дребчо вероятно ще събира и съхранява повече
неща, отколкото би ви се искало. Съхраняването на
неща е част от устрема на Рака за надеждност.
Трябва да разберете, че натрупването на различни
вещи е вътрешна потребност за емоционална надеждност. На детето Рак е нужно само вашето
одобрение, увереност и спокойно обкръжение.
Що се касае до психиката, то тези деца са просто като гъби, с нетърпение впиващи чувства,
емоции и енергия от обкръжаващия свят. Те имат способност да акумулират преживяванията на
другите хора. Ако някой до тях е тъжен, то и детето Рак тъгува, ако всички около него са доволни, то то е щастливо. Изцяло ваша е силата да направите детския свят колкото се може пощастлив, спокоен и устойчив. Помогнете му да си избере "положително заредени" деца за приятели.
Детето Рак трябва винаги да е уверено в защитата си. Давайте му отговорни поръчения,
които развиват самостоятелността му, не прекалявайте с опеката. Ако малкия Рак е уверен в
своята безопасност и в силната връзка с околния свят, той ще бъде дружелюбен, привързан и великодушен.
Поощрявайте по-често детето Рак. Опитайте се да бъдете в течение на всички негови
чувства и преживявания.
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Детето Лъв
Детето Лъв е много активно, не го ограничавайте. Но от друга страна контролирайте твърдо и
строго вашия малък Лъв.
Осигурете за детето си от рано всевъзможни
контакти с други деца и възрастни. Търсете възможност за развитие в такива сфери, където то се
намира в центъра на внимание и сияе. Поощрявайте
творчеството и вродената му склонност към театралност. Помислете върху идеята за уроци по танци
или участие в детски театър.
Предлагайте на вашия малък Лъв книги за велики
хора, царе и царици, герои, които са се прославили
със своите подвизи в името на човечеството. Опитайте се да му дадете повече знания за околния
свят и да го научите да постига целите си. Отделяйте повече внимание върху поведението и
образованието му. В противен случай малкия Лъв може да израсне необразован егоист, търсещ
победа на всяка цена, което неминуемо ще доведе до конфликт с другите деца.
Лъвовете са много чувствителни към похвали. Ако детето постигне успех, задължително го
похвалете и то ще се старае да заслужи вашите похвали още веднъж. Помогнете на детето да
осъзнае своята сила и да постига успехи.

Детето Дева
Детето Дева има силен и ясен разсъдък. То се
отличава с ярка памет и внимание. Мозъкът на децата Деви работи като компютър – натрупва, сортира и обработва информация с всякакви образи, за
да я използва впоследствие.
За съжаление, обаче, Девите трудно изразяват
чувствата си. Те не са много общителни и предпочитат да останат настрани. Затова се нуждаят от
много любов, увереност в своите чувства и разбиране. Те не търсят контакти, затова са стеснителни и мнителни. Научете малката Дева да бъде пооткрита, заведете я на интересно мероприятие, на
лагер, на места, където ще се срещне с други деца и ще събере нови впечатления и положителни
емоции.
Най-добрият способ при възпитанието на малка Дева е да запитате какво би направила тя на
ваше място. Попитайте детето как би постъпило в една или друга ситуация. Като цяло, ако то
е заето "с ръце и ум" в някакво занимание, няма да имате неприятности с него.
Детето ви има много здрав разум и ако му обясните, че не трябва да прави нещо – например да
дърпа опашката на котката, то ще ви разбере и няма да повтори отново.
Децата Деви се стремят към съвършенство. Те се занимават търпеливо, за да постигнат
целите си, отделяйки подобаващо внимание на всеки детайл. Но ако не им е интересно
заниманието, може да попаднете на пълната им противоположност – ленивост и разсеяност. В
такива случаи ще ви се наложи да използвате големи усилия, за да научите детето на ред.
Опитайте се да заинтересовате детето, показвайки му себе си за пример.
Екатерина Стоянова – 3 а клас,
клуб “Училищни медии АЛЕКО”,
по материали от Интернет
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ÎÕÐÀÍÀ
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД.
През изминалата сед мица няма регистрирани инциденти.
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Дежурни класове за седмицата са:
4а клас – класен ръководител: З. Христова
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Изпращайте своите идеи и предложения
на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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