
e-вестник на ОУ “Алеко Константинов” Бр. 115, година 7, 20 октомври 2014 г.

РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
Анета Терзиева

Детско творчество
Отг. Васка Гуджева

Анета Терзиева
Проект Успех

Отг. Весела Русева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Какъв да стана

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Ние сме в Европа

Отг. Ангелина Велева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
В света на изкуството

Отг. Нина Димитрова
Забавна страница

Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство  
Карнеги
Отг. Гергана Стоицова
Шахмат

Отг. Димитър Илчев

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

1

Да преборим 
детската агресия 

чрез спортни игри
  За съжаление, в съвре-

менния свят детската агресия е 
много често срещано явление. 
Именно поради тази причина 
в ОУ ”Алеко Константинов”, 
по проект „УСПЕХ”, организи-
рахме секция, в  която ще се 
опитаме чрез спортни игри 
да насочим бликащата детска 
енергия в правилна посока. 

Ще работим за развитието на качествата: дисциплина, само-
контрол, хигиенни навици, укрепване на здравето и психиката на 
учениците, подобряване на тяхната жизненост и работоспособ-
ност. 

  Целта на секцията е децата чрез любимите си спортни игри да изградят морално-волеви ка-
чества и стремеж към самоусъвършенстване и лична изява, да се научат рационално да използват 
усвоените знания, да подобрят своите двигателни умения и навици и най-вече да работят за укреп-
ване здравето и психиката си, за да подобрят своята жизненост и работоспособност.

  Спортните игри ще спомогнат да се мотивират все повече ученици да се занимават системно с 
физически упражнения и спорт.

   В секцията  пожелаха да се включат 12 деца, които с нетърпение очакват да започне работата 
ни по проекта. 

Людмила Парапанова, учител по физическо възпитание и спорт
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Морето за мен е Вселена
на синия цвят необятен.

Морето за мен е дантела
от пяна и стихия.

Морето за мен е фурия
от пръски и пясъчни кули.

Морето за мен е прекрасното
място на чудесни игри.

Какво е за мен е морето?
   За някои хора морето е просто част от океана, за други природно богатство, а  трети го из-

ползват за работа. В неговите води плават търговски кораби, танкери, превозващи суров петрол и 
втечнен природен газ, а също така туристически кораби, рибарски лодки и не на последно място 
луксозни частни яхти. Но за мен морето е нещо повече. То е много красиво и приятно за игра. Там 
съм прекарала голяма част от летата си и  мисля, че дълбоко в себе си то е скрило и все още пази 
моите детски спомени.

  Когато отида на море, аз се чувствам себе си, защото там сме заедно със семейството ми и 
играем много игри заедно. Тати ни вдига със сестра ми и ни хвърля в солената вода, а когато има 
вълни, се премятам по корем срещу тях, а те ме отблъскват до брега.

Картината за морето винаги предизвиква мили чувства и спомени в моето съзнание!
                                                                             Габриела Димитрова 5а клас

Какво е за мен е морето?

Морето за мен е украса
в короната на почивните дни.

Морето за мен е вълшебник,
който рисува с четка мечти.

Морето за мен е радост
в свободните летни дни.

Радослав М. Живков 
6б клас                            
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“Бухалчето” - Десислава Панайотова, 2 б клас “Червената баретка” - Ева Петкова, 2 б клас

“Бабунка - най-чудното пролетно място” - Георги Налбантов, 2 б клас
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“В гората ” 
Лилия Родозова
2 б клас

“Червената 
баретка” 
Андреа 
Неделчева
2 б клас

“Сливи за 
смет” 
Яна 
Фратева
2 б клас
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Любовта на българите към Италия и италиан-
ската музика датира от много години. Незабрави-
ми хитове от Апенините са се настанили трайно 
както в родния радиоефир, така и в съзнанието 
и фонотеките на хиляди меломани у нас. Голяма 
част от звездите на италианската музика са ид-
вали в България, други пък сме гледали толкова 
често от малкия екран, че сякаш сме останали с 
усещането, че те току-що са ни били на гости. С 
поздрав към всички, които обичат музиката на 
Италия, ето 10 от най-известните италиански му-
зикални величия.

1. Адриано  
Челентано

През 1957 г. Адриано 
Челентано печели конкур-
са за рокендрол в Дворе-
ца на спорта в Милано със 
собствената си песен “Ciao 
ti dirо”, а през 1961 г. песен-
та му “24000 baci” е втора в 
Сан Ремо. Година по-късно 

създава “Клан Челентано” - фирма за производ-
ство на грамофонни плочи и филми, която му оси-
гурява независимост. През 1970 г. печели първа 
награда на фестивала Сан Ремо за песента “Chi 
non lavora non fa l’amore”, която изпълнява заедно 
със съпругата си Клаудия Мори. Снима се в много 
филми, на част от които е продуцент, сценарист, 
автор на музиката.

2. Ал Бано
Вдъхновен като млад 

от Доминико Модуньо, 
италианският поп изпъл-
нител Ал Бано, чието рож-
деното му име е Албано 
Каризи, се мести от род-
ния си град Челино Сан 
Марко в Милано, за да 
влезе в областта на попу-

лярната музика. След като се присъединява към 
групата “Челентано”, с водеща фигура звездата 
Адриано Челентано, новодошлият Ал Бано полу-
чава възможността да пътува из Италия заедно 
с тях по турнета. През 1967 г. излиза първия му 
албум “Nel Sole”. Ал Бано среща певицата и ком-
позитор Ромина Пауър на снимачната площадка 
на местна филмова продукция и скоро започват 
да пеят заедно. Те правят своя дебют през 1975 г. 
с албума “Atto I and Dialogo”.  С множество учас-
тия в световноизвестния фестивал в Сан Ремо, 
Ал Бано е обявен за най-продавания италиански 
изпълнител от 80-те години досега.

3. Тото  
Кутуньо

Caлваторе “Тото” Куту-
ньо е италиански певец, 
композитор и музикант. 
Музикалната му кариера 
започва през 1970 г., кога-
то работи като композитор, 
включително и за Адриано 
Челентано, Далида, Мирей 

Матийо, Джони Холидей и Жо Дасен. Той е бил 
член на групата “Албатрос”, с която участва два 
пъти на фестивала в Сан Ремо. През 1978 г. започ-
ва успешна солова кариера. Две години по-късно 
печели първа награда на фестивала в Сан Ремо 
с песента “Solo Noi”. През 1983 г. издава албума 
“L’Italiano”  с включената песен “L’Italiano”, коя-
то става най-големият негов международен хит. 

С песента “Insieme: 1992” 
през 1990 година печели 
конкурса на Евровизия. 

4. Ерос  
Рамацоти

Ерос Лучиано Вал-
тер Рамацоти е италиан-
ски певец и композитор.  

8 от най-известните  
италиански музикални  

величия

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА
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С 11 студийни албума, два концертни албума, 
две компилации и над 40 милиона продадени 
албуми, Ерос Рамацоти е един от най-продук-
тивните италиански певци и композитори на 
всички времена. Той е известен не само в анг-
лоезичните, но и в испаноезичите страни. Той 
записва всеки свой албум едновременно на 
италиански и испански език. В дискографията 
си Ерос има дуети с големи имена като Шер, 
Тина Търнър, Андреа Бочели и Анастейша.

5. Рики  
Е Повери

За първи път се явяват 
пред публика през 1968 г. 
Един откривател на мла-
ди таланти през онези го-
дини ги чува и казва: “Вие 
сте богати на талант, но 

нямате и пукната пара”. Така той става кръст-
ник на групата, чието име в превод е “Богати 
и бедни”. Квартетът е забелязан на конкурс 
за таланти в Генуа през 1968 г. и бързо става 
популярен в цяла Италия в началото на 70-те 
години на миналия век. Само месец след изда-
ването на албумът “E penso a te” (1981) групата 
е вече трио и е в челните редици на италиан-
ските и европейските класации. Следват учас-
тия в музикалните предавания на редица ев-
ропейски страни - Франция, Белгия, Холандия, 
Испания. Албумите им се издават и в Гърция, 
Полша, България и Румъния. Особено голяма 
популярност музикантите придобиват в Запад-
на Германия.

6. Лучано  
Павароти

Лучано Павароти е 
италиански оперен певец, 
който постига ненадмина-
та слава и в популярната 
музика, като се превръща 
в един от най-успешните 
тенори на всички време-
на. Той е един от “Трима-

та тенори” и е добре известен с концертите си 
пред огромна публика и медийните си изяви. 
Една от заслугите на Павароти е и неговата бла-
готворителна дейност - за деца; бежанци, по-

страдали от войни; акции на Червения кръст и 
др. Последното появяване на Лучано Павароти 
на сцена е през 2006 г. на Зимните олимпийски 
игри в Торино, където отново, но за последен 
път, публиката го чува да извисява глас в “Nessun 
dorma!” и го изпраща с оглушителни овации. На 
6 септември 2007 г. той умира в дома си в Мо-
дена на 71-годишна възраст.

7. Андреа  

Бочели
Андреа Бочели е ита-

лиански оперен певец 
- тенор. На 12-годишна 
възраст загубва зрението 
си при нещастен случай. 
Пее в оперите “Бохеми”, 
“Тоска” и “Трубадур”. Из-
пълнява дуети със Сара 

Брайтман, Селин Дион, Катрин Макфи (от 
“American Idol”), Дженифър Лопес, Кристина 
Агилера, Лаура Паузини и други. Има издаде-
ни 20 албума, от които са продадени над 70 
милиона копия.

8. Дзукеро
Аделмо Форначари, 

по-известен със сценич-
ния си псевдоним Дзу-
керо, е поп певец. Него-
вата музика е повлияна 
най-вече от стиловете 
блус, госпел, соул, и рок.
Той е роден в малкото 
италианско градче Рон-

кочези в областта Емилия Романя. Прякорът 
Дзукеро (захар) му е даден още като дете от 
негов учител в началното училище и го нари-
чал “marmellata e zucchero” (“мармалад и за-
хар”). Песни като “Senza una Donna (Without a 
Woman )”, “Il Volo”, “Baila (Sexy Thing)”, “Occhi” 
са малка част от хитовете на Дзукеро, които 
му носят световна популярност и много ми-
лиони продажби. В кариерата си той работи и 
записва дуети с музикални звезди като Луча-
но Павароти, Ерик Клептън, Ренди Крауфорд, 
Б.Б. Кинг, Брайън Адамс, Пол Йънг, Брайън 
Мей и други.

Ангелина Велева - учител по английски език, по материали от интернет
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Николай Константинович Рьорих е роден на 9 октомври 
1874 г. Известен е като е руски художник, писател и поет, архе-
олог, обществен деец, мистик, философ и според някои про-
светител.

Роден е в Санкт Петербург, Русия, но е живял по цял свят, а 
до смъртта си – в Химачал Прадеш, Индия. Печели няколко но-
минации за Нобелова награда. Така нареченият Пакт Рьорих е 
приет от закона на САЩ и повечето страни-членки на Пан-аме-
риканския съюз през април 1935 г.

Още от времето на Петър I представители на рода Рьорих 
заемат високи военни и административни постове в Русия. 
Баща му – Константин Фьодорович, е известен нотариус и об-
ществен деец. Майка му Мария Василиевна Калашникова про-
изхожда от род на търговци.

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

От малък Николай Рьо-
рих се интересува от живо-
пис, история и археология, 
като особено много го при-
влича културното наслед-
ство на Изтока. 

След революционните 
събития от 1917 година Фин-
ландия затваря границата си 
с Русия и Рьорих заедно със 
семейството си е лишен от 

възможността да се завърне в родината си.
На 2 декември 1923 година всички пристигат 

в Индия, която го привлича не само като худож-
ник, но и като учен, изследващ редица пробле-
ми, свързани с преселенията на древните наро-
ди и търсенето на общ източник на славянската 
и индийската култура.

Като творец Рьорих в свързан не само с ру-
ската живопис, но и с руската поезия и музика от 
края на XIX и началото на XX век. 

Смъртта го настига, когато тръгва за Русия. 
,,Нас много ни питат:,,Да вървим ли?” И ние от-
говаряхме на всички: Да, да, да нека тръгнем за 
славата на Родината, в името на съзидателния 
труд... Там, в Родината е нужен всеобщ труд.” 
Рьорих си отиде, когато беше вече опаковал 
картините си . И на картините пишеше: “Русия,  
Москва”.

140 г. от рождението на Николай  
Константинович Рьорих, руски художник, 

писател и философ (1874 – 1947)         

Елена Георгиева – учител по изобразително изкуство, по материали от интернет
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Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

 Авторката на тази книгата  „Скъпи, прова-
лих децата” Алисън Шейфър е психотерапевт 
и експерт по родителските въпроси с между-
народно признание. Води рубрика в едни от 
най-известните списания за родителство. Ро-
дителите у нас ще имат възможност да се за-
познаят с подходите и насоките, които Шейфър 
предлага в областта на детското възпитание и 
семейните отношения по време на лекциите, 
които ще се проведат в Гранд хотел София на 
25-и октомври от 9.30 ч. 

 Амбицията  на авторката е да ни помогне 
да отгледаме прекрасни деца чрез твърди и 
същевременно дружелюбни техники на възпи-
тание. В лекцията се обръща особено внима-
ние на наглед неподдаващи се на дисциплина 
деца, обясняват се социалните причини, дик-
туващи промяна в методите на възпитание, и 
са дадени насоки как да бъдат разпознати че-
тирите „танца“ на лошото поведение, които из-
пълняваме с нашите деца. Най-вече научаваме 
практически способи, за да можем отново да 
заобичаме ролята си на родители.

Представяме ви откъс от нейната първа 
книга, издадена у нас – „Скъпи, провалих де-
цата”:

Естествените последици са прекрасен и 
безпристрастен начин децата ни да се запоз-
наят с резултатите от избора си на поведение. 
Нека обясня какво представляват естествени-
те последици, как детето се учи от тях и как да 
използваме това знание във възпитанието.

    За да разберете какво са естествените 
последици, нека разчленим термина. В този 
контекст думата „естествени” се отнася за за-
коните, движещи света около нас. „Последи-
ци” определя очевидните изходи.

    Ако желаем децата да научат естестве-
ните закони, те трябва да изпитат на собствен 
гръб как различните постъпки водят до раз-
лични резултати. Това им помага да направят 
връзката между причина и резултат. Обожа-
ват да установят, че големият камък разпли-
сква повече калната локва, отколкото малки-
ят, че ако пуснеш конеца на балона с хелий, 
той ще се издига все по-нависоко и че ако не 
духнеш какаото си, ще изгориш езика си още 
на първата глътка.

Причината децата да възприемат така 
бързо чрез естествените последици се състои 
в това, че изходът е стопроцентово постоянен. 
Законите на гравитацията винаги са в сила, 
така че всеки път, когато пуснеш играчката, тя 
се озовава на земята.

Естествените последици могат да научат 
децата ни само ако отстъпим леко назад.

Ако не ядеш, огладняваш.
Ако не носиш палто, ти става студено.
Ако не си пазиш пръстите, ще ги прити-

снеш на вратата на шкафа.
Ако сипваш млякото прекалено бързо, 

разплискваш зърнената си закуска.
Ако не изплакваш добре сапуна по ръцете 

си, ще ги чувстваш лепкави
Ако построиш прекалено висока кула от 

кубчета, тя ще се срути.
    Имаме склонността да хабим енергия с 

изричането на предупреждения за последи-
ците с надеждата, че мърморенето и повта-
рянето ще помогнат на децата ни да избег-
нат преживяването на всякакви неприятни 
последствия. Проблемът на стратегията ни 
е там, че именно преживяването на послед-
ствията ни учи. 

УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИТЕЛИ 

“Скъпи, провалих децата”
и силата на естествените 

последици
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КАКЪВ дА СТАНА?

Сигурно много от вас, млади читатели, се ин-
тересуват от миналото на нашата планета и се 
питат как ли е изглеждала тя преди хиляда годи-
ни, какви растения и животни са я обитавали, как 
са живели хората. За да научим интересни факти 
от миналите епохи, ни помагат археолозите. 

Археологът ръководи проучванията, необхо-
дими, за да се опознаят характерните черти на 
живота на хората в миналото, както и развитие-
то на тяхната култура, използвайки останки, ар-
тефакти, архитектурни находки, намерени при 
разкопки.

Археологът изследва артефакти, архитектур-
ни находки и различни структури, открити по 
време на разкопки, с цел да се открие на коя 
древна цивилизация принадлежат и към кой  
исторически период се отнасят. Така той просле-

дява хронологичното развитие на даден народ и 
култура.

За да станеш археолог, трябва да имаш вис-
ше образование в сферата на археологията.

Можеш да работиш в различни научни ин-
ститути, организации и музеи.

В нашата страна обучение по археология 
предлагат четири висши училища:

• Софийски университет „Свети Климент 
Охридски”;

• Нов български университет
• Великотърновски университет „Св. Св. Ки-

рил и Методий”;
• Шуменски университет „Епископ Констан-

тин Преславски”.
Пожелаваме Ви успех в учението и избора 

на професия!

В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ
Археолог

Здравка Петрова – педагогически съветник
по материали от kakvidastanem.bg

Моята любима книга е ,,Приключенията на 
Пинокио”.

Нейн автор е Карло Колоди. Харесвам тази 
книга, защото е забавна и смехотворна.

Любимата ми част от нея е: „Пинокио е гла-
ден и търси яйце, за да си направи омлет, но в 
най-важния момент омлетът му  изхвърча през 
прозореца.” Препоръчвам тази книга, защото е 
е интересна с това, че никъде другаде не можем 
да срещнем такава или подобна история, където 
дървено човече може да говори.

                      Гергана Генова 5 в кл   
                                                                                               

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга
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Здравей, мила Маги,

  Пиша ти след лятната ваканция. Добре я прекарах. Бях на море с татко и мама. Прочетох инте-
ресна книга “Пипи дългото чорапче”. Тя стана моята любима книга. Обичам Пипи, защото е забав-
на, смела и винаги готова да 
помогне. Когато вижда човек 
да се отнася лошо с животно, 
тя му дава добър урок. Грижи 
се сама за себе си. Помага 
на приятелите си. Щедра е и 
раздава бонбони и играчки 
на другите деца.

Много ми се иска да имам 
и аз такава приятелка.

А ти как изкара през лят-
ната ваканция?  

Пиши ми!     
Поздрави: Надя

         Надежда Цапрева 
2 в клас

 Здравей, Надя!

   Лятото свърши  и аз искам да ти разкажа 
какво прочетох през това време. Книгата, коя-
то най много ми хареса е ,,Пет приказки”, на-
писана от Валери Петров. Последната приказ-
ка ,,Пук” ми е любима. Героите в нея са Лили, 
Набръчкания човек, рибата Хрили, медузата и 
други. От всички тях най-мого харесвам Лили, 
защото, също като Пипи дългото чорапче, е не 
само забавна, но и смела. При срещата с меду-
зите тя не се изплашва, а ги замерва с камъче-
та. Когато пък добрият й приятел Хрили се из-
губва, заплаква от мъка, но бързо се успокоява 
щом Набръчканият човек й обяснява, че това е 
само приказка и те могат да се срещнат винаги 
с него, само трябва да пуснат лентата. 

    Любимият ми момент от тази история е 
запознанството на Лили с Хрили. Мисля, че ко-
гато човек намира нов приятел, това винаги  е 
интересно. Можеш с него да споделиш тайна, 
да отидеш на рожден ден или кино, да караш 
колело или да се разхождаш.

   Твоя приятелка Антоанета
                                                               

                        Антоанета Андреева 2 в клас                               “Лили преди още да срещне Хрили”
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По повод на предстояща среща с Гейл Гарнет –  
авторка на романа ,,Свирепо настроение”,  

поместваме следното интервю с нея:

Въпрос: Защо написахте СВИРЕПО ОБО-
ЖАНИЕ?

Отговор: Написах СВИРЕПО ОБОЖАНИЕ, 
защото постоянно виждам ненормално алчно 
поведение когато богат човек умре. Дори и да 
не е богат и да притежава съвсем малко вещи. 
Особено от страна на роднините и дори от 
хора, които не винаги са “лоши”. Също и лю-
бими хора, които са добри към даден човек, 
но са способни ужасно да навредят на друг.

Въпрос: Защо пишете нещата, които пи-
шете, и по начина, по който ги пишете?

Отговор: Пиша нещата, които пиша, защо-
то някой характер, или характери, пристигат 
и отказват да си тръгнат. Останат ли веднъж, 
аз пиша за тях и това продължава, докато не 
прекратят присъствието си. Други пък се поя-
вяват в самия процес на работата и в началото 
аз дори не ги забелязвам. Те променят посока-
та, но аз ги оставям да тичат по новата писта, 
дори и по-късно да се наложи да ги премахна. 
Петра се появи по този начин в СВИРЕПО ОБО-
ЖАНИЕ.

Въпрос: Оказват ли влияние на писането 
Ви някои други изкуства. Ако е така, кои и 
как?

Отговор: Аз съм работеща актриса още от 
дете. Пиша книги, като не мога да избягам от 
актьорските си навици. Не съм танцьорка, но 
ако описвам подобен характер, изпълнявам 

(ужасно лошо) неговия или нейния танц в ста-
ята си, за да разбера къде точно в тялото ми 
живее движението. С една дума, ако танцьор 
прочете книгата ми, да не може да каже: ”Това 
не става така”. Рисуването и скулптурата също 
ми влият, макар че нямам талант за нито едно 
от двете. Обичам да гледам и изкуството на 
древните култури.

Въпрос: Разкажете ни нещо повече за себе 
си. Какво друго правите, когато не пишете?

Отговор: Играя като актриса, пътувам. Оп-
итвам се да уча езици. Занимавам се с популя-
ризиране на изкуството, участвам в социални и 
политически дейности, свързани със значими 
събития в живота на моя град, на мота стра-
на, на света. Готвя. Смея се на смешните неща. 
Обичам да кълцам зеленчуци след като съм 
писала. Ходя на кино, на театър, по галерии, 
музеи и кафенета навсякъде по света. Слушам 
световна музика. Посещавам моите кръщел-
ници, срещам се с приятели, спортувам (писа-
нето е свързано с много седене!). Обожавам 
да бъда в моето малко студио във Визби. Но 
каквото и друго да правя, винаги пиша.

Въпрос: Какви въпроси свързани с рабо-
тата Ви бихте искали да Ви задават (които не 
Ви задават)?

Отговор: Кои писатели чета (канадски и 
други), и живи, и мъртви? Защо? Кои актьори 
и режисьори харесвам? Защо?

ИНТЕРВЮ НА ГЕЙЛ ЗОЕ ГАРНЕТ
СПЕЦИАЛНО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ Й 

ЧИТАТЕЛИ
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Михаил Лермонтов – 
гордость и слава России

(200 лет со дня рождения поэта)
Познакомьтесь с о стихотворением классика мировой ли-

тературы на русском языке и в  переводе на болгарский язык.

Парус
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране  далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны - ветер свищет, 
И мачта гнётся и скрипит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

САМОТЕН КОРАБ
Белее се платно самотно                
на кораб в синята мъгла.
Що търси той в страна далечна?
Защо напуснал е дома?

Вълни играят, вятър свири
и мачтата скрипти, натяга. 
Уви! Той щастие не дири
и не от щастието бяга.

Под него струя от лазури,
над  него слънчев лъч светлей.
А той - метежник - търси бури,
намерил в бурята покой.

       Превод от руски: Нели Господинова

 Мария Николова - учител по руски език
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Заешки състезания
За някои хора зайците са прос-

то сладки пухкави животни, за 
други те са страхотен домашен 
любимец, а за трети са истински 
състезатели. В тазгодишното със-
тезание по прескачане на пре-
пятствия, което се проведе през 
август в Германия, се включиха 80 
зайчета със спортен дух.

Спортът, който животните 
практикуват, се нарича Rabbit 
Hopping и включва прескачане на 
малки препятствия. Естествено, 
за победителя има награда и тя е 
малка купа, на която е написано 
почетното място.

През последните години подобни заешки състезания стават особено популярни сред собствени-
ците на декоративни зайци в Централна Европа.

Най-старата птица в Америка 

снесе на 60 години
Най-старата известна дива птица в САЩ 

стана майка на преклонна възраст. Птиците 
от този вид обикновено живеят между 10 и 
30 години, но биолог от американската служ-
ба за диви животни видя през февруари ал-
батроса, който е на най-малко 60 години.

Птицата не само изглеждала чудесно, но 
се грижела и за малкото си. Видени са на ато-
ла Мидуей в Тихия океан, отдалечен резерват 
на 1300 мили северозападно от Хонолулу.

Възрастта на пернатото е определена по 
броя на пръстените на крака му. За първи път 

ЗАБАВНА СТРАНИЦА

 Топ 10 на неизвесТниТе факТи 
оТ свеТа на живоТниТе

Към поредицата за животните Ви предлагаме още интересни факти:
Понякога ни учудват колко приличат на хората по действия, навици и дори интелект, друг път 

ни удивляват с връзките, които изграждат помежду си, трети път пък ни впечатляват със способ-
ностите си да оцеляват дори в крайно трудни и необичайни условия. 
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то е маркирано през 1956 г., когато е на най-малко 5 години и снася първото си яйце. Птицата, кръс-
тена Уисдъм, вероятно е отгледала най-малко 30-35 малки през живота си.

Лисица живя на небостъргач  

в Лондон
През февруари на върха на най-високата сграда 

в Лондон беше открит странен жител. Оказа се, че 
лисица е прекарала две седмици на строящия се 
небостъргач в близост до London Bridge. Вероятно 
животното се е изкачило по главното стълбище, а 
впоследствие е преживявало от хранителните от-
падъци, оставени от строителните работници.

За нищо неподозиращата животинка се проведе 
сложна спасителна операция, тъй като последните 
34 етажа на сградата е трябвало да бъдат изкачени 
от външната страна заради етапа на строежа. Спа-
сената лисица беше пусната на свобода.                              

    Богдана Мумджиева- начален учител, по материали от интернет

ШАХМАТ

Белите и черните разполагат с по осем пешки. Те са наредени по втори и седми хо-
ризонтал 

Урок 2: ПЕШКА

Пешките вървят само с по едно поле напред, 
с изключение на началното им положение, кога-
то могат да се движат 1 или 2 полета напред. На 
диаграмата всяка пешка е в първоначална пози-
ция. Ако трябва да дадем стойност на пешката, 
то тя е равна на една точка.

 
                                

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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 Ч е ститим р ождените  дни 
н а  в си чки ,  р од ени  п р е з  т а зи  с е дмиц а , 

с  п оже л ание  з а  мно го  р а д о ст ,  
зд р а в е  и  къ смет !

РЕФЕРЕНдУМ

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com


