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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Скъпи читатели, днес нашият вестник  
Aleko-on-line има рожден ден - юбилей. 

Това е 100-ния ни брой. 
Вече четвърта година всяка седмица  

ние ви информираме чрез него, споделяме  
с вас своите начинания, идеи и емоции. 
Отразяваме събития, публикуваме творбите 

на нашите ученици, съпреживяваме техните  
успехи и постижения. 

През годините вестникът се променяше  
и търсеше своята визия. Без да претендираме  
за професионализъм, защото самите ние сме 

професионалисти в други области,  
се опитахме да създадем една традиция,  

една училищна медия, която да даде шанс  
за по-добра връзка между ученици, учители,  

родители и приятели на училището.  
Надяваме се, че успяваме.

  Редакционният екип

ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
АДРЕС

Скъпи съученици, преди време си поставихме за цел да обобщим класовите правила 
на всички класове и да изготвим училищна ценностна система. Оказа се доста трудоемка 
работа.

Всички вие бяхте описали чудесно, какво е необходимо да се прави в училище, за да 
учим и да се разбираме, какво очакват от нас нашите учители и нашите родители. Затова 
взехме най-хубавите послания от вашите правила и ги събрахме като обръщение и като обе-
щание. Това е нашата ценностна система и ние можем да я спазваме.

УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ



2

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА 
на ОУ „Алеко Константинов”

Ние, учениците от ОУ „Алеко Константинов”, сме толерантни и добронамерени.
Приемаме различията помежду си и правото на всеки да има свое мнение.
Не сме съгласни с тези, които използват сила за постигане на целите си.
Предпочитаме да общуваме с думи и с усмивки.
Стараем се да сме учтиви и мили помежду си.
Конфликтите решаваме с разговори и компромиси, а не с агресия.
Не допускаме тормоз между учениците.
Отнасяме се с другите така, както бихме искали да се отнасят с нас.
За нас са важни приятелството и сътрудничеството.
Готови сме да помогнем на тези, които имат нужда.
В училище сме заедно, за да учим и да споделяме - успехи, мнения, мечти.
учениците от Училищния Парламент

Българското състезание по творческо писа-
не на английски език се провежда за първи път 
през  2011 година като част от „Международна 
олимпиада по писане”, проект на доброволци 
от Корпус на мира в различни държави. Със-
тезанието се организира от фондация”Корпус 
за образование и развитие- КОРПлюс ” с под-
крепата на Министерството на образованието 
и науката.

На 11.02.2014 година ученици от шести и 
седми клас от ОУ „Алеко Константинов” участ-
ваха в състезанието. В рамките на 60 минути те 
трябваше да напишат есе на английски език по 
една от три зададени интересни и нестандарт-
ни теми. Есетата ще се оценяват от регионално 
жури, а най-добрите от тях ще се изпратят на 
национално жури, което ще избере победите-
лите във всяка възрастова група.

СЪСТЕЗАНИЕ  
ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ  
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Стела Куртева - учител по английски език

Да пожелаем успех на нашите участници!         
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През изминалата седмица, ние участници-
те  в студио “Музикално петолиние” по проект 
“Успех”, посетихме репетиция на филхармо-
ничния оркестър в град Пловдив.  Влизайки 
в залата, чухме да звучи прекрасна музика  -  
репетираха за предстоящия концерт. Звучеше 
Концерт за пиано и оркестър №1 от Пьотър 
Илич Чайковски. Поканиха ни да се прибли-
жим, за да виждаме по добре изпълнителите 
на сцената. Оркестърът   създаваше удивител-
на  хармония  под  ръководството на дириген-
та Пламен Джуров, а солистът Ромео Смилков 
свиреше перфектно - ръцете му сякаш летяха 
по клавишите.

В паузата поканиха и нас на сцената. Ди-
ригентът разказваше увлекателно, ние разгле-
дахме инструментите, видяхме партитурите, 
а на нашият съученик Йоан даже му дадоха 
диригентската палка, за да дирижира оркес-
търа. 

НА СРЕщА  
С фИЛхАРмОНИЧНИя ОРКЕСТъР

След репетицията ни разказаха за музикал-
ните инструменти във филхармоничния оркес-
тър и ни позволиха да посвирим на някои от 
тях. Бяхме много развълнувани.  

Благодарим на музикантите за отзивчивост-
та, с която ни приеха. Много бихме искали да 
се срещнем отново с тях.

Татяна Христова Христова, 5 а клас
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 Бившият възпитаник на ОУ „Алеко Константинов”, кой-
то сега е ученик в 11 клас на ОМГ „Акад. Кирил Попов”, 
Петър Гайдаров е сред шестте изявени ученици, получили 
стипендии от клуба на ИТ мениджърите в България. Основ-
ни критерии при подбора са били успехите на учениците в 
областта на информатиката, математиката и физиката.

 Целта на инициативата „Стипендия СIО СLUВ“ е да на-
сърчи изявени млади хора към професионална ориентация 
в областта на приложението на ИТ за целите на бизнеса, 
предвид, все по-дълбокото проникване на информационните 
технологии в компаниите от всички сектори и все по-силната 
релация между ИТ и успеха на всяка бизнес инициатива.

 Петър Гайдаров е отличен със стипендията за втори 
път. През последната година той е подобрил и без това 
отличното си представяне на състезания по математика. От 
международното състезание ВIМС, проведено през лятото 
на 2013 г. в Бургас, Петър има сребърен медал.

 Желаем му още много успехи в науката и в живота!                                                              

ПЕТъР ГАЙдАРОВ СПЕЧЕЛИ СТИПЕНдИя
ОТ КЛубА НА ИТ мЕНИджъРИТЕ В бъЛГАРИя

НАЙ-дОбРИяТ мЛАд ПРЕВОдАЧ НА бъЛГАРИя
   

  Възпитаничката на нашето училище и настояща ученичка на  
Езикова гимназия „Пловдив“ Лора Стоянова е българският по-
бедител в ежегодния конкурс на Европейската комисия „Juvеnеs 
Тrаnslаtоrеs“. 

  Със своя превод от немски на български език тя изпревари 79 
свои връстници от България и заслужено се  присъедини към ос-
таналите 27 победители - по един от всяка държава членка на ЕС. 
Всички те ще бъдат поканени на специална церемония, която ще се 
проведе в Брюксел на 8 април 2014 г., и ще имат честта да получат 
наградата си от Андрула Василиу, европейски комисар по въпроси-
те на образованието, културата, многоезичието и младежта.

  Конкурсът „Juvеnеs Тrаnslаtоrеs“ се организира от 2007 г. 
насам. През ноември 2013 г. в него се включиха над 3000 ученици 

от 750 училища, намиращи се в различни краища на ЕС - от френския остров Реюнион (на 
повече от 2000 км южно от екватора) до финландския град Китила (на север от Арктическия 
кръг). Участниците можеха да изберат всяка от стотиците възможни езикови комбинации меж-
ду 24-те официални езика на ЕС, като броят на използваните комбинации този път достигна 
рекордните 157. Сред тях се нарежда и преводът от български на испански език на Мариета 
Маринова — ученичка от мадридска гимназия, която спечели наградата за Испания.   

  Конкурсът „Juvеnеs Тrаnslаtоrеs“ (лат. „млади преводачи“) се провежда ежегодно от ге-
нерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Целта му е да популяризира 
чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводача. 
Надпреварата протича по едно и също време във всички избрани за участие училища от це-
лия Европейски съюз, като в нея могат да участват 17-годишните ученици (т.е. родените през 
1996 г. за конкурса през 2013—2014 г.). За някои от участниците състезанието е стимул да 
запишат филология в университета и да станат преводачи.

Искрено се радваме на успеха на Лора  и се гордеем с нея!
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Бръмбарчето Дейвид
      
Бръмбарчето Дейвид искаше да стане космонавт. Един ден той реши, че ще отиде до Луна-

та. Взе си торбичката, сложи в нея две парчета хляб и малко вода в чашката на един зюмбюл. 
Тръгна към космодрума с торбата на гръб и се вмъкна в една ракета. Но изобщо не знаеше къде 
отива тя. Когато ракетата тръгна, Дейвид много се уплаши.

 - Господи, ще умра! - каза си той.
    После се успокои и започна да се любува на гледката. Ракетата кацна на Марс. Дейвид 

много се зарадва, слезе и тръгна да се разхожда. Всичко беше червено и навсякъде имаше ог-
ромни скали и кратери. Зад един кратер се показа извънземно червейче. То изглеждаше друже-
любно и Дейвид го покани да хапнат заедно. Те изядоха парчетата хляб и Дейвид си тръгна.  На 
път за вкъщи той глътна носещата се във въздуха капка вода.

    Така мечтата на Дейвид се сбъдна!
                                                   Теодор Давчев - 4 а клас

- Я се виж каква си хубава, а колко 
силно бодеш.

Розата се усмихнала и му отговорила:
- Аз съм красива и ароматна и всеки, 

който мине оттук, иска да ме откъсне. За-
това се научих да се защитавам. Така, хо-
рата, които минават край мен, могат само 
да ме гледат и миришат. Защото ако ме 
откъснат, къде ще отидат моите красота и 
аромат? Аз ще увяхна.

Всеки ден Еднорогът посещавал роза-
та и разговарял с нея. Те станали много 
добри приятели. Не след дълго розата го 
помолила да я пренесе заедно с нейния 
корен в друга земя, където няма зима, за 
да може да цъфти през цялата година и да 
радва всички около нея. 

Еднорогът, като неин най-добър при-
ятел, изпълнил нейното желание. И досе-
га те щастливо разговарят, гледайки се в 
очите.

Чудесни са, нали!

Петър Апостолов - 4 а клас

Еднорогът и розата
Един ден Еднорогът си вървял из планината и 

видял една красива червена роза. Приближил се до 
нея, навел се, вдъхнал от аромата й и решил да я 
откъсне. Тъкмо посегнал към нея и се убол на ост-
рите й бодли. Тогава той й казал:
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Никол Бозова - 4 а клас Стоян Лалов - 4 б клас

Сияна Сончева - 4 а клас

Стефан Петков -  
4 а клас
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Ивайло Захариев - 2 г класГеорги Ковачев - 2 а клас

Евгения Манчорова - 4 а класЛилия Асенова - 4 а клас
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Максим Попов - 4 б клас

Антон Раев - 4 а клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

какво ни казват
детските рисунки?

Изборът на хартия и цветовете
Децата не избират инструмен-

тите си случайно. Когато имат 
избор, те се ориентират към оп-
ределен вид хартия и моливи. 
Този избор показва настроени-
ето и личността им. Например 
моливите, които са широки и с 
дебел писец, са любими на ре-
шителните деца, докато децата, 
които имат проблеми със себеиз-
разяването или отстояването на 
личността си, предпочитат моли-
ви с тънък писец. Размерът на хартията също 
търпи тълкувание - той показва мястото, кое-
то детето иска да заема в живота като цяло. 
Колкото по-голям е листа, толкова повече 
детето има нужда да се изтъква. Избирането 
на малък лист показва, че детето има добра 
концентрация.

     
Тълкуване на повторението
Когато децата рисуват, те се чувстват сво-

бодни да изразяват себе си, да предават сил-
ни послания, позитивни или негативни, а също 
и онези, които не са им много важни. Затова 
- недейте да прибързвате със заключенията. 
Анализът на рисунките се прави на основа 
повтарящи се елементи, като цвят, форми и 
появяващи се детайли, които всъщност показ-
ват значението на творбата.

Как да се отнасяме към творчеството на 
детето 

Недейте да изпадате в екстаз за всяка ри-

сунка, която детето ви напра-
ви. Според експертите децата 
не е задължително да търсят 
комплименти. Това, което ис-
кат, е да говорят за творбите 
си, затова питайте за детай-
лите, които виждате на листа 
и ги дискутирайте. Ако дете-
то ви не иска да говори за 
нещо, недейте да настоявате: 
тази рисунка не е важна.

      
Няколко тревожни знаци:

Анализът на детските рисунки трябва да се 
прави от специалисти. Въпреки това има някои 
знаци, които могат да предполагат проблем и 
ако ги забележите, това означава, че може би 
детето “вика” образно казано, за помощ:

• Ако всеки път, когато детето ви нари-
сува нещо на вас ви се струва, че в картината 
има нещо притеснително;

• Ако някои части във фигурите винаги 
липсват - например ръка, крак, глава…

• Ако очите са кривогледи или са празни;
• Ако детето задрасква често всичко;
• Ако има твърде много тъмни цветове и 

картините са основно мрачни и зловещи;
• Ако рисунките са мънички или са разпо-

ложени на малко място на листа;
• Ако детето винаги отказва да рисува 

или да опише картината, която е нарисувало;
• Ако едни и същи рисунки се повтарят в 

рамките на месец;
• Ако фигурите са празни;
• Ако формите не са завършени.

Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет

Когато децата рисуват, те внимателно избират материалите, цветовете, моделите, както и 
размера и позицията на това, което са решили да нарисуват. Рисунките на децата са уникални 
и ни дават много точна информация за младия художник.

Рисунките са в областта на експресивните действия, като игрите и речта. Децата, които 
рисуват са щастливи. Те изобразяват страховете си, радостите си, мечтите, болката и т.н. чрез 
картините си и ви дават насоки за взаимоотношенията си със света и към другите неща. Рису-
ването е отдушник и вид комуникация, а изкуството на децата създава добра представа за ли-
чността на детето и характера му. Рядко децата не рисуват: ако това е налице, то най-вероятно 
се дължи на факта, че то е преживяло някаква травма.
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/Урок за библиотечно - библиографски знания с учениците
от петите класове - 5.02.2014 г./

речници. начини за структуриране  
на съдържанието 

работа с правописен и тълковен речник

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Речникът е вид справочник. Наравно с енци-
клопедиите, библиографските указатели и други 
издания има характерно подреждане, предназ-
начено за бързи справки. При тях липсват пока-
залци, които обикновено придружават енцикло-
педиите. Основни разлики от другите книги са:

  - използват се частично, но многократно
  - подреждането на текста в тях е в две 

колони
  - изложението е кратко и стегнато
  - прилагат се различни шрифтове, услов-

ни знаци и съкращения
  За първи път за речник се споменава в 

древен Египет и Китай. Първият издаден у нас 
речник е ,,Речникъ на българский езикъ” от 
Найден Геров. Върху него авторът работи пет-
десет години, като включва думи взети напра-
во от народния говор. Първи том излиза през 

1895 г., а последният - пети, през 1904.
   Основни видове речници са  езиковите и 

отрасловите. Най- често учениците използват 
първия вид и по конкретно тези от общ ха-
рактер: тълковен, правописен, правоговорен, 
които се наричат още подборни.

  Други видове езикови  речници са: фра-
зеологичен, етимологичен, преводен: англий-
ско - български, руско - български и т. н.

  От групата отраслови речници (термино-
логични) учащите в по-горен клас се запозна-
ват с речник на литературните термини, който 
е добър помощник по направление български 
език и литература.

  Редовната употреба на тези видове изда-
ния ще улесни както възприемането на учеб-
ния материал, така и всякакъв вид комуника-
ция в личен и служебен план.

  115 ГОдИНИ ОТ РОждЕНИЕТО 
НА дЕЧКО уЗуНОВ  

(1834-1907)

Роден е на 22. 2. 1899 г. в гр. Казанлък. 
Прави шест самостоятелни изложби в Со-

фия и по една в Казанлък и Сливен. В чужби-
на прави самостоятелни изложби в Белград, 
Букурещ, Будапеща, Москва, Париж, Базел, 
Мюнхен, Кувейт, Пекин. Живописец, илюстра-
тор, театрален художник, стенописец, препо-
давател.

През 1999 г. ЮНЕСКО обявява Дечко 

Узунов за световноизвестна личност по слу-
чай 100-годишнината от рождението му, така 
творецът получава посмъртно още едно при-
знание за своя принос в изкуството. Худо-
жественото наследство, оставено от Дечко 
Узунов, е изключително разнообразно. Тво-
ри живопис, графика, илюстрация и оформ-
ление на книгата, сценография, декоратив на 
монументална живопис.

дЕЧКО уЗуНОВ – ЕВРОПЕЕцъТ
С бАЛКАНСКО СъРцЕ (1899–1986)
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Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет

Думите на художника 

„В какво вярвам ли? Вярвам в безсмъртието.
Животът е онова, което е излязло от сърцето, от чувствителността, от всичко, ко-

ето е добротата. Това, което си създал, това е твоя живот“.

Дечко Узунов е носител на редица на-

гради и отличия, сред които някои от по-

значимите са: 1937 - сребърен диплом на 

Ватикана за фреските с образите на св. св. 

Кирил и Методий, 1946 - награда от румън-

ския крал Михай с румънски кръст за из-

куство, 1961 - орден „Народна република 

България“ - I степен, 1962 - Димитровска 

награда за постижения в изкуството, 1963 - 

звание „заслужил художник“, 1967 - звание 

„герой на социалистическия труд“, 1979 - 

орден за литература и изкуство на Минис-

терството на културата на Франция.

Другите за него 

„Минал през всички течения 
в изкуството, без да се определи 
към някое от тях. Дарен от съд-
бата да премине през живота и 
кървавия ХХ век без трагични 
моменти в своя собствен жи-
вот, допринесъл най-много за 
европеизацията на българското 
изкуство, запазвайки почитта и 
обичта към своята страна и тра-
диции.

Аксиния Джурова

„Дечко Узунов осъществи 
мечтата на артиста да превърне 
цвета в пространство,  усещай-
ки ритъма на багра и музикална 
вибрация, и го въплъти в живо-
писна материя.

Бисера Йосифова                                                                       
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Groundhog Day 
Fеbruаrу 2nd, is а рорulаr trаditiоn in thе Unitеd Stаtеs. It is thе dау thаt thе Grоundhоg соmеs 

оut оf his hоlе аftеr а lоng wintеr slеер tо lооk fоr his shаdоw. If hе sееs it, hе rеgаrds it аs аn оmеn 
оf siх mоrе wееks оf bаd wеаthеr аnd rеturns tо his hоlе. If thе dау is сlоudу аnd, hеnсе, shаdоwlеss, 
hе tаkеs it аs а sign оf sрring аnd stауs аbоvе grоund.

Ассоrding tо аn оld Еnglish sоng:
If Саndlеmаs bе fаir аnd bright,
Соmе, Wintеr, hаvе аnоthеr flight;
If Саndlеmаs brings сlоuds аnd rаin,
Gо Wintеr, аnd соmе nоt аgаin.
Ассоrding tо аn оld Sсоtсh соuрlеt:
If Саndlеmаs Dау is bright аnd сlеаr,
Тhеrе’ll bе twа (twо) wintеrs in thе уеаr.
Аnоthеr vаriаtiоn оf thе Sсоttish rhуmе:
If Саndlеmаs dау bе drу аnd fаir,
Тhе hаlf о’ wintеr tо соmе аnd mаir,
If Саndlеmаs dау bе wеt аnd fоul,
Тhе hаlf оf wintеr’s gоnе аt Yulе.

Ангелина Велева - учител по английски език

Fun  F a c t s  Abou t  G roundhog s
Тhе аvеrаgе grоundhоg is 20 inсhеs lоng аnd nоrmаllу wеighs frоm 12 tо 15 роunds. Рunхsutаwnеу 

Рhil wеighs аbоut 20 роunds аnd is 22 inсhеs lоng. Grоundhоgs аrе соvеrеd with соаrsе grауish hаirs 
(fur) tiрреd with brоwn оr sоmеtimеs dull rеd. Тhеу hаvе shоrt еаrs, а shоrt tаil, shоrt lеgs, аnd аrе 
surрrisinglу quiсk. Тhеir jаws аrе ехсерtiоnаllу strоng.

А grоundhоg’s diеt соnsists оf lоts оf grееns, fruits, аnd vеgеtаblеs аnd vеrу littlе wаtеr. Моst 
оf thеir liquids соmе frоm dеwу lеаvеs.

А grоundhоg саn whistlе whеn it is аlаrmеd. Grоundhоgs аlsо whistlе in thе sрring whеn thеу 
bеgin соurting.

Grоundhоgs аrе оnе оf thе fеw аnimаls thаt rеаllу hibеrnаtе. Нibеrnаtiоn is nоt just а dеер slеер. 
It is асtuаllу а dеер соmа, whеrе thе bоdу tеmреrаturе drорs tо а fеw dеgrееs аbоvе frееzing, thе 
hеаrt bаrеlу bеаts, thе blооd sсаrсеlу flоws, аnd brеаthing nеаrlу stорs.

А grоundhоg’s lifе sраn is nоrmаllу 6 tо 8 уеаrs. Рhil rесеivеs а drink оf а mаgiсаl рunсh еvеrу 
summеr during thе Аnnuаl Grоundhоg Рiсniс, whiсh givеs him 7 mоrе уеаrs оf lifе.
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ЕКОЛОГИЯ

жИВОТНИТЕ И ЗИмАТА

Зимата е период на покой за повечето расте-
ния и животни. Най-вече при растенията, заради 
невъзможността им да се движат активно и био-
логическата особеност да са закрепени на едно 
място, за да могат да вегетират. Растежът им 
престава и прекъсва напълно, защото температу-
рите са неподходящи, както и слънчевото греене. 
Също така, през този период водата преминава в 
твърдо агрегатно състояние лед и не може да се 
използва от растителните организми. 

Растенията и животните са изработили най-
различни механизми за защита срещу ниските 
температури - опадане на листата и други меки 
и сочни части (при растенията), а животните из-
падат в хибернация или т.нар. зимен сън в зимни 
леговища. Целта е да преодолеят най-жестокия 
им враг и най-свирепата проява на зимата-студа. 
Ако бъдат изложени на студ (което се случва 
понякога, при недобра подготовка или отсла-
бена физиология) водата в телата - тъканите и 
органите на растенията и животните замръзва, 

при което настъпват необратими биохимични, 
физиологични и механични изменения в струк-
турата им. Образуваните остри ледени кристали 
разкъсват клетъчните стени и мембрани, разру-
шават нежните кръвоносни съдове и проводя-
щи цеви в живите организми, което най-често е 
смъртоносно за тях.

Животните има изумителни способности за 
оцеляване. Някои от тях мигрират - това озна-
чава, че отиват на по-топли места за зимата и 
после се завръщат. Така правят птиците. А също 
и някои морски видове, които търсят по-топли 
води. 

Някои насекоми също мигрират и дори са 
способни да пропътуват стотици километри в 
търсене на топло убежище. Много животни се 
приспособяват към зимата, като например сменят 
козината си с по-дебела, а също така се запася-
ват предварително с храна (като си я натрупват 
в своите убежища) за дългата зима - така правят 
катериците, мишките, бобрите. Други пък спят 
зимен сън - това са мечките, някои видове кате-
рици, скунксовете и прилепите. Тези животни с 
настъпването на есента понижават телесната си 
температура и престават да са толкова подвижни 
както преди. Телата им не изразходват енергия 
и съответно не им е необходима много храна. Те 
всъщност се хранят с натрупаните през лятото 
запаси във вид на мазнина. Е, все пак си имат и 
резерва от храна - лешници, жълъди и каквото 
си намерят. Насекомите преживяват зимата, като 
си търсят подходящи убежища, Такива най-често 
са дупки в земята или в корените и стеблата на 
дърветата. Много от тях изпадат също в летар-
гия и така остават живи до пролетта.                 

Гергана Стоицова - начален учител, по материали от интернет
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заБаВНа СТраНИЦа

Ако на собствениците на дребни породи 
кучета им е доскучало от обикновените дре-
шки, има нов, много по-интересен вариант. 
Само за една минута те могат да ги върнат с 
милиони години назад във времето, превръ-
щайки кучетата си в стегозавъри, трицератоп-
си и всякакви други видове динозаври.

С подобна идея бе пусната нова колекция 
кучешки дрехи под марката “Енимъл планет”. 
В модната линия са включени освен праисто-
рически животни, още прилепи, слонове, аку-
ли, зебри и всякакви други животни.

“С тези костюми можете да поглезите до-
машния си любимец”, коментират създадели-
те им.

Всъщност, материята, от която са израбо-
тени е естествена, като част от тях разполагат 
с прикачваща се подплата за студените дни.

Кройката следва извивките на тялото на 
кучето и то може да се движи съвсем спокой-
но с дрехите.

мода за домашни  
любимци

Клуб „Медии „Алеко””  по материали от интернет



ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от брой 99:

1.Тb8
1-0
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим  
рождените дни  

на всички,  
родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и късмет!


