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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ВИЗИТКА

Иван Михайлов Ганев
Преподавател по география в 

ОУ„Алеко Константинов” от 2011 г. 
Ръководи клуб „Млад природолюбител”.

Завършил висше образование в СУ 
„Св. Климент Охридски” гр. София през 
1988 г. - специалност „География” и ПУ 
„П. Хилендарски” през 2011 г. - специал-
ност „Английски език”.

 Работил е като учител по география в ЕГ Пловдив 
(1997-1999 г.), ПГПСТТ - гр. Пловдив (2000-2007 г.) 

На 1 март 2012 г. във 
фоайето на ОУ „Алеко 
Константинов” бе закрита 
уникалната за страната ни 
изложба от картини-репро-
дукции с абстрактно изку-
ство на Шри Чинмой. Тя бе 
организирана по инициатива 
на Международната хумани-
тарна организация “Сълзи и 
усмивки на единното сърце”, 
чийто основател е Чинмой и с любезното съдействие на госпо-
дин Ангелов - директор на училището. На събитието присъст-
ваха ученици, учители, родители и представители на медиите. 
Седем от репродукциите остават в училището.

Като художник-пророк  Шри Чинмой пред-
лага вдъхновяващ поглед към процеса на съ-
зерцателните изкуства. Името, което дава на 
своите картини, е “Джарна-кала” или “Фонтан 
на изкуството” на родния му бенгалски език. 
Представата за избликването на фонтан е свър-

зана с бързото и спонтанно сътворяване на 
поредица от картини в състояние на дълбока 
медитативна концентрация. В своето изкуство 
Шри Чинмой предава в цветове и форми своите  
изживявания от “вътрешните светове”, до които 
той има достъп в медитативните си състояния. 
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репортер: Лилия Пеева 2 б кл.
фотограф: Венелин Колев 3 а кл. - клуб „Училищни медии „Алеко”

Джарна-кала се рисува с огромна ско-
рост. Няма времево разстояние между ви-
зията за картината и нейната проява. Както 
при художниците дзен 
монаси, моментите на 
озарение мигновено се 
претворяват в образ и 
никога не се доработ-
ват. В творчеството на 
Шри Чинмой присъства 
свойствената за децата 
простота и непосред-
ственост в изобразя-
ването на невидими за 
обикновеното зрение 

изживявания на съкровения вътрешен свят 
на човека - усещането за Мир, Красота и Ра-
дост. В продължение на две седмици карти-

ните внасяха хармония 
и красота в училището 
и вдъхновяваха мал-
ките художници да 
рисуват по теми като 
„Толерантност”,” Със-
традание”, „Прошка” 
- част от заглавията 
на картините в излож-
бата. Представяме ви 
някои от техните тво-
рения. 

Божидар Георгиев
4 а кл.

Мария Германова, 7 а кл. Теодора Югова, 7 а кл.

  Ивайла Текелиева, 5 а кл. Антония Райчевска, 7 а кл.
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Училищен парламент

На 6 март участниците в клуб “Училищни медии „Алеко” про-
ведоха интервю с Евгени Стаев Кайряков. Ученикът от IV а клас 
с класен ръководител г-жа Зорка Христова, стана най-известна-
та личност в училището, след като получи поредната си награда 
- грамота от Регионалния инспекторат по образованието - Плов-
див за I място на Областния кръг на Националната олимпиада 
„Знам и мога” през учебната 2011/2012 година. 

Помолихме го да ни разкаже за своите постижения. Оказа се, 
че са толкова много, че някой от тях той дори не си спомня.

Кога получи първата си награда?
В I клас на Коледно математическо състезание спечелих I 

място. Във втори клас на турнирите, които се провеждат в Плов-
див бях винаги на едно от първите 3 места. В трети клас продъл-
жих да се представям също така добре.

Скъпи приятели!
Ние, учениците от Училищния Парла-

мент обявяваме началото на  кампания 
„Вместо Дрога”. Вече се досещате по за-
главието, че няма да си говорим или пи-
шем за наркотиците. Информация за тях 
– видове, симптоми, причини, мотиви и 

т.н. може всеки да прочете в интернет, сти-
га да се интересува от темата. Ние искаме 
да направим нещо различно. Искаме то да 
носи послание, да е забавно, интересно и 
не просто да се възприема, а по-скоро да 
се преживява. Помогнете ни заедно да из-
мислим как. Пишете ни:

    За какво мечтаете?
    Имате ли авантюристичен дух?
    Искате ли да преживеете нови неща?
    Искате ли да бъдете себе си?
    Пътувате ли в света на своето въображение?
    Мечтаете ли за нови запознанства?
    Търсите ли приключения?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да, 
мечтая! Да, искам! Да, търся!”, логично се 
появява въпросът „Как да го постигна?” 
Всеки има своите начини. Искрено се на-
дяваме дрогата да не е един от тях. Споде-
лете с нас своите отговори. Напишете ни с 
думи или цветове какво вие бихте правили 
„вместо дрога”, за да се забавлявате и об-
щувате. 

Вместо измамното щастие, което носят 
наркотиците, вместо за илюзията вие раз-

кажете или претворете реалния свят. Ва-
шия свят – шарен, весел и усмихнат. Бъдете 
творци и мечтатели и участвайте в нашия 
конкурс за рисунка или литературна твор-
ба на тема:

„Вместо дрога”. Очакваме вашите про-
изведения до края на месец март.

Предавайте ги на г-жа Петрова – педа-
гогически съветник и на г-жа Банджакова 
– училищен библиотекар

 учениците от Училищния Парламент

Вместо 
дрога

Вместо дрога

Вместо 
дрога

Вместо 
дрога

Вместо 
дрога

Вместо дрога

Умен, талантлив и популярен
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Само през тази 
учебна година Евгени 
се е явил до момента 
на шест състезания: 

В началото на учеб-
ната година взех I мяс-
то на състезание по 
математика „Хитър Пе-
тър” в Габрово. - раз-
казва той. След това 
спечелих II място през 
ноември на състезание 
по математика, което се проведе в Пловдив-
ския филиал на Техническия университет и 
първи места от още няколко състезания, ор-
ганизирани от ОМГ „Академик Кирил Попов” 
- I място от Регионален турнир по математи-
ка “Димо Малешков” и I място от Региона-
лен турнир по математика „Румен Грозданов”, 
бронзов медал от ХХ математически турнир 
„Иван Салабашев”  през декември и I място 
от състезание по български език „Св. Иван 
Рилски”.

Кое беше най-трудното за теб състеза-
ние?

Всяко лято на 4 август се провежда едно 
австралийско математическо състезание и за-
дачите там са голямо предизвикателство. За 
60 минути трябва да се решат 30 задачи като 
условията им са на английски език - много 
е трудно да си ги преведеш, а и времето е 
малко.

Кое е най-голямото ти постижение?
От Фондация „Бербатов”  миналата го-

дина получих „Награда за успелите деца на 
България” в област „Наука”. Награждаването 
се състоя на официална церемония в София 
НДК и лично Димитър Бербатов ми връчи ста-
туетка и грамота, след което всички победи-
тели от различните области се снимахме на 
„Стената на славата”.

Кои са любимите ти пред-
мет в училище?

Любимият ми предмет е фи-
зическо възпитание и много ха-
ресвам предмета „Човек и при-
рода” в частта физика и химия.

Участваш ли в някой от 
училищните клубове?

Да - участвам в клуб „Фото-
графия” с ръководител г-н Ан-
гелов.

С какво се занимаваш в 
свободното си време?

Обичам да ходя на кино, да играя на ком-
пютъра и да чета книги.

Коя е любимата ти книга?
„Пърси Джаксън и боговете на Олимп” 

това е поредица от фентъзи романи от Рик 
Риърдън. Действието се развива в САЩ, но 
книгите са базирани на гръцката митология.

Спортуваш ли?
Да, ходя на плуване - любимият ми спорт, 

защото когато плувам си раздвижвам цялото 
тяло и така се разтоварвам. Харесват ми и 
екстремните спортове.

Каква музика обичаш?
Слушам хип-хоп и аренби.
Какви качества трябва да притежава 

един ученик според теб, за да успее?
Трябва да е любознателен и упорит - да 

приема предизвикателствата и да не се отказ-
ва, срещайки трудност.

Какъв искаш да станеш, когато 
пораснеш?
Не съм решил все още … може би препо-

давател в университет.
Кое за теб е най-ценното нещо 
в живота? 
Приятелството.      

   Вяра Ангелова - 4 а 
клуб “Училищни медии „Алеко”
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На първи март ние, участници-
те  в  клуб „Български ценности -
традиции и обичаи”, имахме за-
нимание в Етнографския музей. 
Празничното настроение  ни 
беше обзело още от сутринта, 
когато всички, закичени със за-
смени мартеници, бързахме към 
училище. Ние обаче бяхме ре-
шили днес да направим  марте-
ници за всяка стая в нашето учи-
лище и затова работехме много 
усърдно.

Усещаше се празничната ат-
мосфера. Навсякъде хвърчаха 
конци, прежди,  мъниста , пода-
ваха  се ножици. Едни плетяха 
плитки от живата вълна, дру-
ги правеха усмихнати  Пижо и 
Пенда, трети майсторяха пискю-

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ПЪРВИ МАРТ

ли. Госпожа Милева и госпожа 
Христозова едва смогваха да 
помогнат или да дадат идеи. 
Всички приличахме на едно ог-
ромно щастливо семейство, кое-
то сякаш влагаше като заклина-
ния пожеланията си за здраве 
и хубави дни в измайсторените  
наши мартеници.  И те наистина 
станаха чудесни.Сега на врата-
та на  всяка класна стая  грее 
частица от нас , а дървото с по-
малките мартеници създава на-
строение и напомня, че трябва 
да пазим и тачим  традициите 
си.

Изготвили: 
Мария Лазарова, Надежда 

Кавръкова и Теодора Янкова - 
6 г кл.
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Грухащият крал и говорещото прасе
- Ники-и-и-и! -  провикна се Крис.
- Нали го знаеш Мишо от трети блок?
- Да-а-а-а, е и? - запита Ники.
- Значи, той реши да напише История за Историята.
- Заинтригува ме, я ми я разкажи! - помоли Ники.
Имало едно време едно прасе на име Грухи. Никой не знаел откъде идва, защо-

то нито било син на Джуланчо Сланинов 1-ви, нито на Бекон Суджуков 4-ти.
То се родило по време на Златния век и взело, че се научило да говори. Това много вбеся-

вало краля , понеже всяка година на Коледа оставал без вечеря. Прасето омайвало палачите със 
сладки приказки и така се отървавало.

Тогава на краля му омръзнало и решил да отучи прасето да говори. Навирал се в зурлата му 
и започвал да грухти. Но прасето продължавало да говори. Кралят накарал всички в кралството 
да грухтят. Поздравявали се с „ГРУХ!” и се изпращали с „ГРУХ!”.

Веднъж на краля му се наложило да води война, но не знаел как да направи план за атака, 
затова отишъл при прасето и го помолил то да направи план ( прасето говорело, а не пишело). 
То надраскало нещо и незнайно как кралят го разбрал и го възнаградил с титлата „Кралски съ-
ветник”.

Така то било разбрано от света ... до края на дните си - КОЛЕДА.
       
         Александър Бакалов – 4 б клас

Клуб  „Млад  огнеборец”
На 27.02.2012 година проведохме сбирка на 

нашия клуб. Учихме как да се грижим за своята 
безопасност и за безопасността на другите. С г-жа 
Гуджева говорихме за 
това  какво е пожар, кои 
са  причините за него, 
къде възниква, какви са 
правилата за поведение 
при използване на отоп-
лителни уреди. 

Г-жа Гуджева ни 
обясни, че за безопас-
ността на всички е по-
лезно да се знае, че не 
трябва да се оставят 
включени електрически 
уреди без наблюдение и горими предмети вър-
ху или в близост до тях. При пожар електриче-
ските уреди не се гасят с вода! 

Запознахме се и с опасностите в кухня-
та, какво трябва да правим и какво не, за да 
се предпазим от пожар. Например, не трябва 

да оставяме кърпи, ръкохватки, други горими 
предмети и флакони под налягане в близост до 
готварските печки и котлони. Горяща мазнина 

не се гаси с вода! Използ-
ва се оцет или се покрива с 
влажна кърпа. 

Вече знаем и за опас-
ностите при употребата на 
пиротехнически изделия и 
празнични украси. 

Ако в къщата ни възник-
не пожар, незабавно трябва 
да се обадим на тел. 112. 
При евакуация от сграда ни-
кога не трябва да  използва-
ме асансьорите! 

На занятието започнахме и практическа под-
готовка за спортно-състезателната дисциплина 
“Бойно разгръщане на състезателна пътека”. 
Запознахме се с видовете възли и учихме как 
да връзваме някои от тях.

Ангела Ночева - 5 а клас 
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Този, който не желае да учи, 
никога няма да стане истински човек

Човек трябва много да чете, да не спира да се учи, да бъде любознателен за всичко ново и 
непознато, което го заобикаля. По този начин ще научи повече както за света, така и за другите 
хора, но най- вече за самия себе си. Човек се изгражда като личност благодарение на опита, кой-
то е натрупал. Учи се да бъде човечен от взаимоотношенията си с другите хора. Колкото повече 
знаем за света, колкото повече обогатяваме своите представи с четене, толкова по-богат става 
нашият опит и бихме могли да реагираме адекватно във всяка ситуация.

Ако познаваме историята, ще можем по-лесно да избегнем грешки, правени от хората в ми-
налото. Ако познаваме света около нас, ако се стремим да научим повече за природата, ще се 
отнасяме с по-голяма грижа към нея, ще бъдем по-човечни.

Четенето на книги, доброто образование помага на хората да погледнат вътре в себе си и да 
бъдат по-добри.

         Надежда Димитрова– 6 б клас

Александър Иванов - 5 а клас
Борис Селенски - 6 б клас

Иван Гатешки - 5 б клас

Анна-Мария Палешникова 
- 5 б клас

Илиана Тонева - 5 в клас

Никол Бурджиева - 5 в клас
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Саmbridgе is fаmеd fоr thе ехсеllеnсе оf 
its univеrsitу аnd fоr thе bеаutу оf its соllеgеs.  
Тhе сеntrе оf thе сitу is quitе smаll with thе 
сhаrm оf а mаrkеt tоwn, аnd it’s аn idеаl рlасе 
fоr strоlling. Wаndеr thrоugh thе strееts аnd 
соllеgеs, реер in thrоugh Тudоr gаtеhоusеs аnd 
rеmеmbеr thаt Nеwtоn, Dаrwin аnd Мiltоn wеrе 
оnсе insрirеd bу аll this. Rеmеmbеr tоо thаt 
thе studуing аnd rеsеаrсhing - аnd indееd thе 
еvеrуdау lifе оf thе сitу - аrе still gоing оn.

ТНЕ UNIVЕRSIТY
“Whеrе is thе univеrsitу?” is а quеstiоn mаnу visitоrs 

tо Саmbridgе аsk, but nо оnе соuld роint thеm in аnу оnе 
dirесtiоn. Fоr thеrе is nо саmрus, thе univеrsitу hаving lесturе 
hаlls, librаriеs, lаbоrаtоriеs, musеums аnd оffiсеs thrоughоut 
thе сitу.  Аnd mоst оf its mеmbеrs аrе thе studеnts аnd 
dоns оf thе thirtу-оnе sеlf-gоvеrning соllеgеs.

Individuаl соllеgеs сhооsе thеir оwn studеnts, subjесt 
tо thе univеrsitу’s minimum еntrаnсе rеquirеmеnts, аnd 
undеrgrаduаtеs usuаllу livе аnd studу in thеir соllеgеs, whеrе 
thеу аrе tаught in vеrу smаll grоuрs, а fоrm оf tеасhing 
knоwn аs “suреrvisiоns”. Lесturеs, аnd lаbоrаtоrу аnd 
рrасtiсаl wоrk аrе 
оrgаnizеd bу thе 
univеrsitу аnd hеld in 
univеrsitу buildings. 
Аs wеll аs tеасhing, 
rеsеаrсh is оf mаjоr 
imроrtаnсе - sinсе 
thе bеginning оf 
thе сеnturу mоrе 
thаn siхtу univеrsitу 
mеmbеrs hаvе wоn 
Nоbеl рrizеs.

Ангелина Велева – учител по английски език
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ШАХМАТ

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Отговор на задачара от брой 44: 1.Df6

Димитър Илчев – 
ръководител на шахматен клуб

Ендшпил

Ендшпилът е фаза в играта, когато има малко фигури, останали на дъската. Има три основни 
стратегически различия между по-ранните фази и ендшпила:

• По време на ендшпила, пешките стават по-важни; ендшпилът често се върти около опитите 
за произвеждане на пешка.

• Царят, който е пазен в мителшпила от заплахата за мат, става силна фигура в тази фаза 
и често е преместван в центъра на дъската, където пази пешките от своя цвят, атакува тези на 
противника и затруднява движението на противниковия цар.

• Цугцванг - неблагоприятно положение за играча, който е на ход. Цугцвангът често е оп-
ределящ фактор в ендшпила и по-рядко в другите фази на партията. Например, на диаграмата 
отляво, ако черните са на ход, трябва да изиграят 1...Цb7 и позволяват произвеждането на бяла-
та пешка в царица след 2.Цd7, докато ако белите са на ход, трябва да се задоволят с пат чрез 
1.Цс6 или да загубят последната си пешка, ако играят друг ход.

Ендшпилите могат да бъдат класифицирани според 
вида на фигурите, които са останали на дъската. Основ-
ните матове са позиции, в които едната страна има само 
цар, а другата разполага с една или две фигури повече, 
и може да матира противниковия цар, обединявайки ра-
ботата на царя и фигурите си. Например, пешечните енд-
шпили се състоят от цар и пешки при едната или двете 
страни и задачата на по-силната страна е да произведе 
една от пешките си. Другите по-сложни ендшпили са кла-
сифицирани според фигурите на дъската, а други на ца-
рете. Например, „ендшпил топ и пешка срещу топ“.

Пример за цугцванг: страната, която 
е на ход е в неблагоприятно положение.

Зайците като домашни любимци
Тези симпатични приятелчета са чудесни домашни любимци за всички 

хора, които имат желание да знаят повече за техните нужди. Домашните 
зайци са различни от техните диви събратя и не трябва да се оставят на-
вън, те трябва да живеят вкъщи. Не понасят добре температурните проме-
ни, особено през летните месеци. Зайците имат сложна храносмилателна 
система и е важно да получават подходящата за тях храна. Много здра-
вословни проблеми често са причинени от храни, несъобразени с тяхната 
храносмилателна физиология. Зайците се нуждаят от сено! Те трябва да 
го получават в достатъчно количество всеки ден. Сеното доставя 
необходими фибри за храносмилането им и ги предпазва от 

проблеми  като затлъстяване. Зайците са нежни животни и трябва да се държат и 
пренасят внимателно. Костите им са деликатни, а мускулатурата на силните им задни 
крака превишава силата на скелета им. Точно както котките и кучетата домашните зай-
ци трябва да получават подходящи медицински грижи, включително редовни про-
филактични прегледи обезпаразитяване, годишна ваксинация, редовни прегледи 
на зъбите и устната кухина, подрязване на ноктите, преглед на ушите и др.

      Вероника Кривошиева  - 4 в клас
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Физическото развитие на детето зависи 
както от възпитанието, така и от самата приро-
да на детето. От една страна, детето е родено 
с генетична карта, която направлява теглото и 
генетичното развитие на мускулите, но от друга 
страна, средата, в която детето се движи, влияе 
на здравето и активността, които допринасят за 
физическото развитие.

Насърчавайте 
правилното хранене

Децата имат нужда от различни витамини и 
минерали, за да поддържат тялото си в добра 
форма, както и да поемат подходящ брой ка-
лории, които да им помагат да извършват раз-
лични дейности в техния така активен живот.

Повечето родители се доверяват на вече 
изпитаните методи и дават на децата си да 
ядат разнообразна храна. Тя включва различни 
плодове и зеленчуци, разнообразие от млечни 
продукти и зърнени култури, риба, както и 6-8 
чаши вода на ден (а понякога и повече).

За да могат да поемат цялото това коли-
чество храна, на децата не трябва да се дава 

пакетирана храна или такава, която е с високо 
съдържание на захар, сол или мазнини, както и 
газирани напитки. Подходящото и здравословно 
хранене е в основата за доброто здраве. Хране-
нето укрепва костите, мускулите и дава енергия.

Как да окуражим детето ни да е 
повече физически активно

За да подобрят физическата си активност, 
децата трябва да придобиват различни умения, 
които да подобряват моторните им фунцкии, 
както и да контролират баланса и координа-
цията. Всяка една активност, в която детето 
участва, има шанса да подобри тези умения.

Най-приятните, както за децата, така и за 
вас самите, са заниманията на открито. Там без 
да карате детето си, то ще се движи повече и ще 
бъде активно. Тичане, скачане на въже, хвърля-
не на топка - всичко това помага за физическо-
то развитие на малките. А за усъвършенстване 
на фините моторни умения, децата трябва да 
взимат участие в различни дейности на закрито 
като рязане на хартия, рисуване и др.

Координацията и балансът могат да се раз-
виват в почти всички игри и дейности. Затова, 
колкото в по-различни игри и занимания участ-
ва детето, толкова по-добре за него.  

Важно е детето от малко да има физическа 
активност, да спортува, да играе, за да може да 
се развива добре. Трябва да знаете, че е важно 
както доброто хранене, така и постоянната и 
подходяща физическа активност.  

Здравка Петрова – педагогически съвет-
ник, по мателиали от Интернет

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

Как да окуражим детето да бъде физически активно



За да стигнете до 
Ждрелото на река Ерма, 
поемете по асфалтовото 
шосе от град Трън.

От южния край на 
ждрелото води началото 
си Трънската екопътека, 
която е с дължина 13 км. 
За да изминете цялата пъ-
тека , ще са ви необходими 
около 8 часа. По време на 
този поход ще преминете 

през малко дървено мост-
че, черен път с интересен 
тунел и още едно дървено 
мостче. През цялото време 
ще имате възможност да 
се насладите на невероят-
но красиви природни глед-
ки, а накрая и на величест-
вена панорама към самото 
ждрело на река Ерма.
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РОДОЛЮБИЕ
НЕпОВТОРИМИ КъТЧЕТА ОТ БъЛГАРСКАТА пРИРОДА

Ждрелото на река Ерма
Ждрелото на река Ерма е най-голямата природна забе-

лежителност в Трънския край, който се намира в Западна 
България, но освен това е едно от най-красивите и интерес-
ни природни места на територията на страната. Ждрелото 
на река Ерма е известно още като Ломнишкото ждрело по 
името на близкоразположеното село Ломница. Ждрело-
то на река Ерма е един от стоте национални туристически 
обекта на Българския туристически съюз. Печатът може да 
се вземе в механа на километър преди ждрелото, както и в 
туристическия информационен център на град Трън.

Невероятно красивата местност на Ждрелото на 
река Ерма се намира на малко повече от 3 киломе-
тра от самия град Трън, по поречието на малката 
река. Тя извира от Власина планина до село Кли-
сура, което днес е част от територията на Сърбия. 
Цялата река е с дължина 65 километра, а ждрело-
то се е образувало в 25-те километра, които текат 
през българска територия, малко преди Ерма да се 
влее в сръбската река Нишава. Преди вливането си 
в Нишава Ерма образува и един от най-красивите и 
величествени проломи на територията на цяла Юго-
източна Европа - Погановския, който се намира край 
стария български манастир „Св. Йоан Богослов”.

Друг изходен пункт за екопътеката е село Банкя, в близост до 
което се намира и Ябланишкото ждрело. Този маршрут е по-екстре-
мен, като ще ви се наложи да преминете дори през водата, по пътя 
към ждрелото. Затова най-препоръчителното време през годината за 
този поход е през лятото - след май месец. Пътеката представлява 
серия от равни участъци, стръмни изкачвания и слизания, мостове и 
стълби. Трябва да се промушите между двете огромни канари, про-
сечени от река Ерма.

Дължината на цялото ждрело на Ерма е около 100 м, а шири-
ната му в най-тясната си част е около 5 метра. Отстрани се издигат 
стръмните скали на Жилав камък на юг и Църквището на север. В 



12

най-високите си части отвесните скални маси 
достигат до 150-200 метра. Самата река, ко-
ято по принцип е неголяма преминава шумно 
между скалните образувания. През десния бряг 
на ждрелото е прокопан изкуствен тунел, който 
води до село Банкя. През Ждрелото на река 
Ерма е изградена криволичеща екопътека, по 
която са направени два моста, пресичащи река-
та от двете страни на пролома. 

По скалите на Ждрелото на река 
Ерма са прокарани над десет алпий-
ски катерачни маршрута, което е 
предпоставка тук често да идват лю-
бители катерачи, както и професиона-
листи. Пътеката се изкачва до върха 
на Църквището. Тук може да видите 
останки от древни постройки , като 
например римски укрепления по пътя 
през Руй планина. Те са от времето на 
император Каракала (211-217 г.). Бли-
зо до тях, според Константин Иречек, 
в една скална дупка, зазидана с врата, 
е живял отец Терапонтий. За него отец 
Паисий пише в своята История. 

Св. Терапонтий живял в Лидия по времето 
на император Валериан и бил свещеник в град 
Сарди. Из трънския край до ден днешен се раз-
казва историята свързана със светеца. Името му 
на черковнославянски е Св. Йерме по името на 
река Хермес, откъдето всъщност идва и името 
на река Ерма. В района на Ждрелото на река 
Ерма има и още една интересна историческа 
забележителност - изоставеният Трънски мана-
стир. Намира се на 20 минути нагоре в гората 
в южна посока от изходния пункт за ждрелото. 
Пътеката почва близо до асфалтовия мост. В 
Трънския манастир може да видите запазили се 
стенописи от 16 век. За последно тази обител е 
била обитавана в края на 20 век. 

Зорка Христова - 
начален учител, 
по материали 
от httр://росhivkа.соm/
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТъР

Н ио в и к Н и г

Тези книги са дар за библиотеката 
от г-ца Миглена Влахова

НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
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пРАЗНИЦИ

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

ОХРАНА

ДЕЖУРСТВО

РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Дежурни класове за седмицата са:  4 в клас - класен ръководител Е. Петкова
       7 а клас - класен ръководител Л. Парапанова

Честитим 
рождените дни на 

всички, родени през 
тази седмица с 

пожелание за здраве 
и късмет!

ПАМЕТНИ ДАТИ

Джон Хойър Ъпдайк, аме-
риканският писател, известен с 
невероятната си способност да 
наблюдава и описва детайла, 
е роден на 18 март 1932 г. в 
квартала Шилингтън на гр. Ре-
динг, Пенсилвания.

В родния си град той пре-
карва и първите тринадесет години от живота 
си. По късно записва английска литература в 
Харвард.  Докато е там, той списва и редактира 
сатиричния вестник „Наrvаrd Lаmрооn Маgаzin”. 
По-късно трупа опит и като един от авторите на 
известното списание „Тhе Nеw Yоrkеr”. Тук за 
пръв път се появяват голяма част от неговите 
разкази и поеми.  

Творчеството на Джон Ъпдайк е изклю-
чително обширно. Той публикува 22 романа, 
сборници с разкази, поезия, критика и детски 
книжки. Това, което отличава творбите на Ъп-

дайк е неописуемият усет към детайла, към не-
значителните неща, описанието на които изпъл-
ва неговите произведения в опита си да намери 
обяснение за екзистенциални въпроси като вя-
рата и смъртта и тяхното преплитане в човешко-
то битие. Сред най-известните произведения на 
Джон Ъпдайк са „Заеко, бягай”, „Заека богат”, 
„Заека се завръща”, „Заека се укроти”, „Ожени 
се за мен”, „Вещиците от Ийстуик”, „Кентавъ-
рът” и много други. 

Много от критиците на Джон Ъпдайк го оп-
исват като „невъздържано наблюдателен”. Са-
мият той често твърди, че според него всеки 
човек притежава способността да забелязва 
незначителни неща от външния вид и характе-
ра на другите и да прави различни заключения, 
търсейки взаимовръзките между отделните де-
тайли.

Джон Ъпдайк умира на 27 януари 2009 г. в 
болница в Данвърс, щата Масачузетс.

18 март – 80 години от рождението на Джон Ъпдайк 
(1932 – 2009) 

Ина Банджакова – библиотекар, по материали от www.рrizе.bg

Във връзка с традицията „Музикално междучасие”
нашето предложение за месец март е:
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