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Първокласник от ОУ „Алеко Константинов”
на европейско първенство по шахмат

РУБРИКИ:
Училищен живот
Детско творчество
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Родолюбие

Отг. Зорка Христова

Езикова страница

Отг.: Стефка Кацарова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Музикален свят

Отг. Нина Димитрова

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Пловдив беше домакин на Държавно индивидуално
първенство по класически шах. В залите на Новотел Пловдив от 29.03.2013 до 04.04.2013 г. се състезаваха над 300
деца от цялата страна, разпределени по възрастови групи
от 8 г. до 18 г. В турнира до 8 г. Георги Колев от 1а клас на
ОУ ,,Алеко Константинов”, се представи отлично и спечели
сребърния медал с 8 точки от 9 възможни. Ръководител
на училищния отбор е Димитър Илчев. Отличното класиране му дава право да представи България на Европейското
първенство през септември 2013 в гр. Будва, Черна гора.

Пожелаваме успех на малкия шахматист и неговия ръководител!

Пореден успех на нашите хандбалисти
Училищните отбори по хандбал –
момичета и момчета, завоюваха първи
места на зоналното първенство в град
Панагюрище. Един мач, който ще играят на 25 април с отбора – победител
на зона Благоевград, ги дели от националното първенство.
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Отлично представяне на учениците от ОУ "Алеко Константинов"
в областния кръг на олимпиадата по български език и литература
За пореден път учениците от нашето училище се представят отлично в областен кръг
на олимпиада, този път по български език и
литература. Първите места заемат учениците
Бояна Рашкова от 5а клас /6.00/, Йоан Щерев
от 5в клас /6.00/, Александър Бакалов от 5б
клас/5.50/. Достойно се представиха и шестокласниците Христо Колев от 6 в клас /5.75/
и Айлин Ерен от 6б клас /5.50/. Седмоклас-

ниците Мартин Карадимов /92 точки/, Петя
Кръчмарова /91 точки/ и Станислава Каменова
/91 точки/ - всички от 7а клас са сред петимата
най-добре представили се в града. Стискаме им
палци да се класират и за националното състезание, където се състезават петдестте най-добри в страната.
Честито на победителите!
Нели Велева – учител
по български език и литература

Извънкласна дейност
„Система за кариерно развитие в училищното образование”
През тази учебна година нашето училище
е част от проекта „Система за кариерно развитие в училищното образование”. Проектът
се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз. Общият
размер на безвъзмездната финансова помощ
е 10 000 000 лв.
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Целта на проекта е създаване на система за
кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта
на ориентирането през целия живот. Учениците
от 1 до 7 клас ще участват в една от основните
дейности по проекта – обучение по професионално ориентиране.
Програмата съдържа интерактивни упражнения, съобразени с възрастта на учениците

и цели формиране на различни умения – разпознаване на професиите, умения за преценка на възможностите и вземане на решение,
умения за себепознание, умения за себепредставяне и др.
С помощта на обучението по „Програма

за кариерно ориентиране” учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение ще бъдат информирани за профилите
на обучение, професиите и специалностите,
средните и висшите училища и университетите в България.

Антония Цокова - ръководител Център за кариерно ориентиране към РИО-Пловдив

Клуб “Млад огнеборец“

На 26.03.2013 г. ние, младите огнеборци
от 6а и 6б клас, проведохме сбирка на нашия
клуб. Посети ни обучаващият инспектор Иван
Мерджанов от Първа районна служба за пожарна безопасност и защита на населението.
Присъстваше и ръководителят на клуба от ОУ
„Алеко Константинов” – г-жа Васка Гуджева.
Започнахме да се готвим за районно състезание на младежките противопожарни отряди,
което ще се проведе на 19.04.2013 г. на стадион
„Пловдив”.

По време на сбирката ни бе прожектиран филм от минало състезание
на младежките противопожарни отряди. Инспектор Мерджанов ни запозна с
правилата на двете дисциплини: „Бойно
разгръщане на състезателна пътека“ и
„400 метра щафетно бягане с препятствия“.
Състезанията изглеждаха много атрактивни и забавни. В тях младите огнеборци демонстрираха бързина, сръчност, правилно скопчаване на шлангови линии,
връзване на възли, поставяне на противопожарни съоръжения, пълнене на резервоар-мишена
с кофпомпа, преодоляване на воден трап и тунел. Важен критерий за висока оценка е екипността и дисциплината в отбора.
След ваканцията ни предстоят тренировъчни занятия и сериозна подготовка за състезанието.
Елеонора Комитова – 6а клас

АРТ ателие
"Пролетен калейдоскоп"
На 29 март ученици от 7 клас взеха участие
в традиционното арт ателие „Пролетен калейдоскоп”, което се проведе в СОУ „Св. св. Кирил
и Методий”.
Насладете се техните творби.
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Екскурзия до Архитектурно-етнографски
комплекс „Етър”
На 13.04.2013 година, учениците от 3в клас, участници
в ателие ”Занаятчийска работилница” по проект ”УСПЕХ”,
посетиха Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” в
град Габрово.
Целта на посещението бе малките творци да разширят
знанията си за народните занаяти, които изучават в отделните занятия на ателието – тъкачество и грънчарство,
както и да наблюдават “на живо” непознати за тях занаяти
– бакърджийство, гайтанджийство, ножарство.
Учениците имаха възможността да се запознаят с единствената в България сбирка на народна техника на вода,
която съдържа десет обекта и е една от най-богатите и
добре организирани технически сбирки сред европейските
музеи на открито.
Посещението в Архитектурно-етнографски комплекс
“Етър” направи учениците съпричастни към духа на народните традиции и занаяти, както и към бита на българите,
живяли през XVIII – XIX век.
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Иванка Динева – начален учител,
ръководител на ателие „Занаятчийска
работилница” по проект „Успех”

Творби на учениците от клуб
„Вълшебна приказка – граматика на фантазията”
по проект „Успех”

Случка в музея
Един ден с мама и татко отидохме в Природонаучния музей. Разглеждахме насекомите. Ала
на мен ми беше много скучно. Отидох в другата зала. Там имаше машина на времето. Аз се подсмихнах невярващо и я разгледах. Тя не ми се стори опасна и се качих в нея. Бях сигурна, че не
работи. Вътре, обаче, беше тъмно и само едно червено копче, на което с големи букви пишеше:
„Натисни!”, светеше ярко. Без да му мисля много го натиснах. В миг се озовах в непозната страна. Изведнъж всичко живо побягна, разтревожено заграчиха п-п-птеродактилите! Камъните се
разтресоха. Пред мен застана Тирекс. Онемях от ужас, после учтиво му казах: “Здрасти!” и хукнах да бягам. Честно да си кажа, беше доста по-интересно от залата с насекомите, но и много,
ама много страшно! И така, гледах къде да се скрия, като си мислех, че ще ме изяде! Изведнъж
тя /оказа се, че тирексът е момиче/ отвори уста, погледна ме учтиво и каза: „Здрасти! Ха-ха-ха!
Коя си ти?”/да ви кажа, гласчето й беше много нежно!/
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Зяпнах от удивление! Тя каза, че много иска да бъдем приятелки. Аз, все още невярваща,
веднага се съгласих. Стиснахме си ръцете в знак на приятелство. Тири ми каза, че днес се провежда много важно състезание. То е по ядене на пай от сливи, а участници са жителите от улица
„ОУ Т.Р.” и от улица „ОУ 133 П.Т.”. И така състезанието започна. Аз бях участник в отбора на
„ОУ Т.Р.” Когато дойде моят ред да ям пай, аз и Тири се изхитрихме, тя се скри под голямата
маса, а аз тайничко и давах пай след пай. Естествено, ние спечелихме!
„Дзър-р-р!” звънна часовникът ми за вечерен час. Тирекс разбра, че трябва да се прибирам
и много се натъжи. Пророни една голяма сълза и помаха за сбогом. Аз се качих в машината,
натиснах копчето и отново се върнах в музея. Мама и татко ме чакаха разтревожени. Те не повярваха на моята история, но пък аз си прекарах много весело и интересно, докато те разглеждаха
скучните насекоми.
								
Бояна Цветковска – 3а клас

Лилия Асенова - 3а клас

Стефан Петков - 3а клас

Аз и машината на времето
Звънецът удари. Всички деца се втурнаха навън. Останах сам в класната стая. Отидох до
дъската, разгледах бюрото на госпожа Стойнова. Вратичката на шкафа вляво сякаш ми намигна.
Докоснах я и тя се превърна в машина на времето. Не се замислих, седнах в креслото и натиснах
първото копче. Всичко се завъртя и когато събрах смелост да отворя очи, бях сред най-гъстата
джунгла!
Дърветата сякаш стигаха до небето, а тревата беше по-висока от мен! Бях толкова уплашен,
че не смеех да помръдна. Трябваше да помисля какво да правя. Видях един объл камък и седнах.
В този миг се чу страшен рев! От тревите се появи дълга шия и глава по-висока от дърветата!
Вече бях измислих надписа на надгробната си плоча, но се чудех на кого да завещая своите
играчки – на мама, на баба, на Дара или на съседката отдолу. Това беше най-трудният избор в
живота ми! Но време нямаше. Със страшна сила към ме се носеше най-големият динозавър! Машината на времето ме бе върнала в ерата на динозаврите! Хукнах да бягам. Сигурно учителката
по физическо възпитание щеше да се гордее с мен. Обикалях дърветата, криех се в тревите, но
чувствах тежкия дъх на динозавъра. В този момент съзрях белия камък. Там беше и моята машина на времето. Бързо седнах и натиснах копчето. Чу се силен звънец. Огледах се, бях в класната
стая. Чак сега осъзнах, колко много обичам живота си и моето училище!
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Слави Сотиров – 3а клас

Ивета Иванова 3а клас

Гергана Родозова 3а клас

Виктория Христова 3а клас

Моята машина на времето
Да си направиш нещо твое, някакъв механизъм или пък друго. Например – откриваш едни
специални лъчи, с които облъчваш хората и те започват да говорят само истината. Каква бъркотия ще стане! Хората винаги ще казват истината. Но..., това не винаги е за добро. Въпреки това,
хубаво е, че всички ще спазват своите обещания, няма да лъжат и да крадат.
Нека ви разкажа следната история! Аз изобретих машина на времето. Работих дълго над
нея, планирах, умувах... И ето, машината най-после беше готова. Много хитра машина! Често ми
помагаше да си уча уроците. Веднъж трябваше да разказвам за Симеон Велики. Избрах точната
година и ХОП! – спрях пред двореца му във Велики Преслав. Влязох вътре, при владетеля имаше
много книжовници. Най-голямо впечатление ми направи Черноризец Храбър. Странно, но царят
винаги отсъстваше при появата на просветителя. Черноризец Храбър много приличаше на Симеон по величествената си осанка и гордите думи.
Друг път реших да разгледам динозаврите. Озовах се в блатист район с много растения. Наблизо си похапваха листа огромни динозаври – диплодоци. Внезапно земята се разтресе. Страшният динозавър Рекс крачеше наоколо, търсейки храна. Диплодоците бързо се отдалечиха. Едва
не ме обзе паника, скрих се в голям храст и зачаках. Хищникът душеше въздуха. Достигна до
моето скривалище. Още малко... и отново се озовах в настоящето.
Срещал съм се с крилатия Дедал и певеца Орфей. Наблюдавал съм еднорози и пегаси, страшен минотавър и два огнедишащи дракона.
Веднъж отидох в бъдещето. Там е толкова различно! Сградите бяха големи, със заострени
кули и кристално бели прозорци! Технологията е напреднала, хиляди корабчета летяха в небето.
Имаше извънземни и пазители на мира. Е, не точно джедаи... Докато разглеждах постройка, изцяло от пластмаса, нещо стана... Може би машината на времето се бе развалила... Отново бях в
настоящето, пишейки съчинение за това, което преживях!
									

Илия Аврамов – 3а клас
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Йоан Петров - 3а клас

Елена - 3а клас

Вълшебните орехи
Беше топъл слънчев ден. Отидохме на разходка в Средна гора. Направихме почивка под един
величествен орех.
На дървото бяха останали само три ореха. Но те бяха особени. Изглеждаха като малки светещи кълба. Откъснахме ги. Орехите се оказаха вълшебни.
Отделих първия орех и си пожелах всички от домовете за изоставени деца да бъдат здрави.
Орехът просветна три пъти и разбрах, че желанието ми ще се сбъдне.
Взех втория орех. Пожелах си децата от тези домове да си намерят родители, които много
да ги обичат - като моите. И този орех просветна три пъти. Отново желанието ми щеше да се
сбъдне.
Очаквах какво ще се случи с третия орех. Пожелах си децата да си имат и свой собствен дом.
Орехът засвети силно.
Зарадвах се, че моите вълшебни орехи ще изпълнят и трите ми желания.
Няма по-ценно от това децата да са здрави, да си имат дом и най-важното- родители, които
да ги обичат!
							
Александра Самуилова – 3а клас

Георги Стойчев - 3а клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Писателката Божана Апостолова
гостува на третокласници

По повод Световния ден на детската книга и
Световния ден на книгата и авторското право, които се отбелязват през месец април, в нашето училище се провеждат различни инициативи. Една от
тях бе срещата на учениците от третите класове с
писателката Божана Апостолова. Тя се проведе на
18 април във физкултурния салон на ОУ „Алеко
Константинов” и бе организирана със съдействието на Детски отдел към НБ „Иван Вазов”.
Срещата започна с изненада за писателката,
която подготвиха учениците от клуб „Вълшеб-

на приказка – граматика на
фантазията” по проект Успех, с ръководител Виктория Стойнова. Те изпълниха драматизация по книгата
„Човекът с небето”.
След това госпожа
Апостолова поведе децата
в приказни светове, разказа им за невероятните приключения на малката си внучка, която е главната героиня в трите й нови книги: „Малката
Божана в подводния свят”, „Малката Божана в
нощта на чудесата” и „Малката Божана в деня
на боклуците”. Децата останаха очаровани от
сладкодумната гостенка и я слушаха с интерес.
Така времето на срещата изтече неусетно. После госпожа Апостолова с радост отгвори на
всички въпроси и даде автографи на децата, а
в замяна получи цветя, безброй благодарности
и детски усмивки.

Накрая младите журналисти от клуб „Училищни медии „Алеко” по проект „Успех”, с
ръководител Весела Русева взеха интервю от
авторката, което ще бъде поместено на страниците на “Алеко-online”.
Божана Апостолова е собственик на Полиграфически комплекс и Издателска къща “Жанет 45”
ООД – Пловдив. Тя е създател и съучредител на
инициативите “Пловдив чете”, “Младият Пловдив
чете”. Нейно дело е и годишната литературна награда за поезия “Иван Николов”.
Госпожа Апостолова дари за училищната
библиотека по един екземпляр от книгите, които представи, както и други детски книги.
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По повод 23 април –
Световен ден на книгата
и авторското право библиотеката обявява традиционната дарителска
акция “Подари любима
книга на училищната
библиотека, за да я прочетат и другите”.

Ако желаете да подарите
книга на училищтната библиотека можете да я предадете на училищния библиотекар.

Ина Банджакова – библиотекар

РОДОЛЮБИЕ

Априлско въстание

На 20 април 1876 г. в Копривщица избухва
Априлското въстание. Поради предателството
на един от присъстващите депутати на Оборищенското събрание, местните турски власти на-

учават за взетите решения и предприемат незабавни контрадействия. На 19 април една конна
полицейска група от Пловдив, предвождана
от Неджиб ага, пристига в Копривщица, за да
арестува ръководителите на местния революционен комитет. За да предотврати тази акция,
Т. Каблешков заедно със своите другари нападат конака, където се е установила турската
полицейска част. При завързалата се престрелка част от турските заптиета са убити, а други,
начело с Неджиб ага, успяват да се измъкнат
и избягат. Веднага след извършеното нападение Т. Каблешков изпраща до Панагюрище и
до други места бързо писмо, с което приканва
всички българи към повсеместен бунт. Понеже
е подписано символично с кръвта на едно от
убитите заптиета, то придобива известност като
“Кървавото писмо”.

Братя!
Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поис–
ка да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен
за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках
няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме
се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко
заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява
пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковни–
те камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!... Ако
вие, братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свобо–
дата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...
Копривщица, 20 априлий 1876 г.
Т. Каблешков.
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Веднага след получаването на
писмото в Панагюрище Бенковски
обявява въстанието. Създава се Военен съвет, или т.нар. Привременно правителство, което става главен
орган на революционната власт в IV
революционен окръг. На него се възлага както ръководството на военните дела, така и осъществяването на
новата гражданска власт в града. Той
изпраща чета начело със стотника Ив.
Парпулов - Орчо войвода, която да
подпомогне въстаниците в Стрелча и
осигури връзката между Панагюрище и Копривщица. Веднага след обявяването на въстанието
П. Волов и Икономов се отправят към североизточните райони на окръга, а Бенковски, кой-

то междувременно организира своя конна дружина, т. нар. “Хвърковата чета”, се насочва към
средногорските села Мечка, Поибрене, Мухово
и вдига населението на въстание.
Въстанието е потушено с присъщата
на мюсюлманите Османлии прословути
варварства, жестокост и терор. За около
един месец от 20 април до 20 май 1876
г. въстанието е потушено навсякъде по
Българско. Извършените от османлиите
варварски жестокости в Българско бързо станали известни на цяла Европа.
Потушено с кръв и пожарища, Априлското въстание от 1876 година оставя в
„сърцето на тиранина дълбока рана”. Загиват апостолите, но не загива народното дело. Въпреки че претърпява поражение, бунтът изиграва огромна роля. Той
показва непоколебимата воля на българския народ да извоюва с оръжие своята
национална независимост и да отхвърли
веднъж завинаги петвековния хомот на
османския поробител.
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22 април – Денят на Земята

Международния ден на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от
над половин милиард души. Всяка година Меж-

дународната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в
174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
За първи път Ден на Земята се отбелязва
на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони
северно американци участват в демонстрация и
настояват политици, държавници, бизнессреди
да включат в своите приоритети опазването на
околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като
България се включва в отбелязването му през
1993 г. Оттогава всяка година участваме в отбелязването на Деня на Земята и даваме своя
принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.
Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет

Никол Митева - 1г

Eкатерина Попова - 1г

Ирина Харитоненко - 1г
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Стела Рималовска - 1г

Никол Митева - 1г

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Easter in the UK
In Britain Easter occurs at a different time each year. It is observed on the first Sunday after
the first full moon following the first day of spring in the Northern Hemisphere. This means that
the festival can occur on any Sunday between March 22 and April 25.This year it was on the
31-st of March. Not only is Easter the end of the winter it is also the end of Lent, traditionally
a time of fasting in the Christian calendar. It is therefore often a time of fun and celebration.

Easter Eggs

Exchanging and eating Easter eggs is a popular custom in many countries. In the
UK before they were replaced by chocolate Easter eggs real eggs were used, in
most cases, chicken eggs. The eggs were hard-boiled and dyed in various colors
and patterns. The traditionally bright colours represented spring and light.
Nowadays people give each other Easter eggs made of chocolate, usually hollow
and filled with sweets. And Britain children hunt for (chocolate) Easter eggs
hidden about the home or garden by the Easter bunny.

The Easter Bunny
In the UK children believe that if they are good the "Easter Bunny " will leave
(chocolate) eggs for them.

Morris Dancing
Morris dancing is a traditional English form of folk dance which is also performed
in other English-speaking countries such as the USA and Australia. The roots of
morris dancing seem to be very old, probably dating back to the Middle Ages.
In the dance men dress up in costumes with hats and ribbons and bells around
their ankles. They dance through the streets.

Hot Cross Buns
. These small, lightly sweet yeast buns contain raisins or currants and sometimes chopped
candied fruit. Before baking, a cross is slashed in the top of the bun. After baking, a
confectioners' sugar icing is used to fill the cross.
An old rhyme was often sung by children awaiting their sugary treat:

Стефка Кацарова – учител по английски език
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ШАХМАТ

белите НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 78:
1.De1+
1-0

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим
рождените дни
на всички,
родени през
тази седмица
с пожелание
за здраве
и късмет.
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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