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НЕКА ПОМОГНЕМ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО
НА ПЪТНИТЕ ЖЕРТВИ !

    Скъпи съученици, безопасността по пътищата е много 
важна. През последните месеци рязко се увеличи броят 
пострадали деца заради тяхното или на шофьора невнима-
ние. На всички по-големи кръстовища в Пловдив има пътни 
произшествия. Пресечните им точки са най-рисковите зони. 
      Една от причините е високата и несъобразена скорост на 
моторните превозни средства. Друга такава е, че някои от 
майките и бащите пренебрегват ползването на детските 
предпазни седалки, но те са задължителни и понякога спа-
сяват живота. Прогресираща е тенденцията на неразумните 
изпреварвания и употреба на алкохол.

За да предотвратим това ние трябва:

 � да носим светлоотразителни знаци;
 � да се движим по вътрешната част на тротоара, колкото 
се може по-далеч от платното за движение;
 � да се движим плътно вляво по улици без тротоар и сре-
щу движението на насрещните автомобили;
 � да преминаваме по пешеходната пътека с внимание,ма-
кар да имаме предимство;
 � да не слушаме музика със слушалки, когато пресичаме;
 � да пресичаме само на зелена светлина на светофара, 
като отново се огледаме в двете посоки;
 � когато пресичаме – първо да се огледаме наляво, после 
надясно и по средата на улицата пак наляво; 
 � никога да не пресичаме улицата тичайки, между парки-
рани коли и пред спрял на спирка автобус;
 � при натоварено кръстовище да помолим по-възрастен 
човек да премине с нас.
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Запомнете:

      Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, 
защото нямате видимост. 
      • Не играйте около спрели и паркирали автомобили. 
      • Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на 
определените за това места.
      • При натоварено кръстовище, помолете повъзрастен от 
вас човек да преминете с него.
      • Когато управлявате вашия велосипед трябва да знае- 
те, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист 
и близо до моторно превозно средство и да се държите за 
него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и 
подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.
       Безопасността е в наши ръце. Спазвайте съветите, ако искате да сте живи и здрави. Нека 
подпомогнем за намаляването на пътните жертви.
        Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват ос-
новните правила за движение по пътя. Вярвайте им! Те най-много от всички 
желаят да опазят вашия живот и здраве!
        Соня Илиева – IV в клас

клуб „Училищни медии”Алеко””

Ó×ÈËÈÙÅÍ ÆÈÂÎÒ

      С настъпването на пролетта, първокласниците 
отбелязаха вълнуващо Празника на буквите в Историческия 
музей. Малките ученици от 1а, 1б и 1в клас рецитираха и пяха 
пред родители, учители и гости на тържеството под 
надслов “Ние вече сме грамотни”.

Гергана Стоицова – начален учител

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ
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     Г-н Титюков, разкажете ни 
как станахте заместник-кмет?
   Работил съм дълги години в 
Община Пловдив като строителен 
техник. След това от младежката 
организация на СДС ме издигнаха 
за заместник-кмет на Район Цент-
рален – там съм бил мандат и по-
ловина. В Общината съм замест-
ник-кмет за втори път. 
     Какъв сте по професия?
   По професия съм икономист – 
завършил съм „Макроикономика” в 
Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”. Преди това съм 
учил в Професионалната гимназия 
по строителство, архитектура и 
геодезия в гр. Пловдив.
     Какви отговорности имате? 
Харесвате ли работата си? 
     Работата ми е интересна, дина-
мична, напрегната, тъй като вина-
ги има с какво да се занимавам – 
особено сега, когато отговарям за 
спорта, младежките дейности и со-
циалната политика. Всеки ден при 
мен идват хора с различни проб-
леми, на които се опитвам да по-
могна. Отдава ми се възможност 
да направя много хубави неща за 
града и за всички в него, тъй че 
съм удовлетворен от работата си.
     Как протича един ваш рабо-
тен ден?
   Всеки ден е различен. В поне-
делник има много оперативки - 
първо при кмета, след това с Ди-
рекция „Спорт и младежки дей-
ности”, после с Дирекция „Социал-
на политика”. Прави се равносмет-

МНОГО СЕ РАДВАМ, КОГАТО ВИЖДАМ
УСМИХНАТИ, ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ ДЕЦА

ДА ИГРАЯТ, ДА СКАЧАТ, ДА ПЕЯТ

Интервю с Георги Титюков – заместник-кмет по 
спорта, младежките дейности и

социалната политика в Община Пловдив

ка за свършената през изминалата седмица работа, поставят се 
седмичните задачи и се разпределят дейностите и отговорнос-
тите. Вторник е приемният ден за граждани. В четвъртък няколко 
пъти месечно има заседания на общинския съвет. През остана-
лото време посещавам различни обекти, ходя по състезания, в 
домове за деца, лишени от родителска грижа, за възрастни хора 
и т.н.
     От коя партия сте?
     Член съм на политическата партия „ Съюз на демократичните 
сили”. На последните избори се явих като кандидат за кмет от 
партия „Кауза България” – това е партия на млади хора.
     Искате ли да промените нещо в политиката? Защо?
    Уинстън Чърчил е казал „Демокрацията може би не е най-съ-
вършената форма за управление на общество, но за съжаление 
по-добра към настоящия момент не е измислена” . В политиката 
трудно и бавно се правят промени. Би било добре да се намали 
бюрокрацията, да се създаде електронно правителство, елект-
ронна община. В момента екип към Общината начело с кмета - 
господин Иван Тотев работи много усилено в тази насока. Надя-
ваме се, че ще има успех.
     Смятате ли, че журналистиката влияе на общественото 
мнение?
     Определено влияе – тя дори може да го промени в една или 
друга посока, но за съжаление не винаги е коректна.
    Какъв е вашият стил на обличане в ежедневието и в 
работата?
     Работата ми изисква винаги да съм с костюм и вратовръзка. 
Затова извън работно време използвам възможността да сменя 
официалното облекло с дънки, пуловер или тениска (според 
сезона).  
     Обичате ли децата?
     Много се радвам, когато виждам усмихнати, весели и щастливи 
деца да играят, да скачат, да пеят.
     Семеен ли сте?
     Семеен съм с едно дете на девет месеца.
     Изненадвате ли жена си с романтични жестове?
     За съжаление в това напрегнато ежедневие се случва рядко, 
но го правя – най-вече с цветя. Не мога обаче да кажа, че съм 
голям романтик.
     Какъв стил музика слушате?
     Когато пътувам, обичам да слушам в колата „Дарик радио”, „БГ 
радио”. Харесват ми, защото пускат поп, рок , диско парчета.
     Как разпускате през почивните дни?
     Ходя на разходка със семейството и приятели в околностите на 
града. Много често обаче в почивните дни се налага да работя. 
Канят ме на различни мероприятия – кросове, състезания по плу-
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Отдава ми се възможност
да направя много хубави неща

за града и за всички в него,
тъй че съм удовлетворен от работата си.

ване, гребане и други видове спортове, където награждавам по-
бедителите.
     Кое е на преден план във вашият живот?
     На преден план е детето и семейството ми – смятам това за 
нормално. Работата също е  важна за мен, но е добре човек да 
балансира между различните ангажименти. Не е редно едните да 
взимат превес над другите. 
     Имате ли хоби?
     Обичам да играя карти и шах с приятели, да ходя на фитнес от 
време на време – така преодолявам стреса в ежедневието си.

  Този въпрос е обсъждан на 
оперативка и кметът – господин 
Тотев е разпоредил всички райони 
кметове да подадат подходящите 
места за разхождане на домашни 
любимци, тъй като не може само 
да се забранява – трябва да се да-
де и някаква алтернатива.
     Вие имате ли домашен лю-
бимец?
     Нямам, тъй като живея в малък 
апартамент, а и цялото си внима-
ние насочвам към сина ми –  Ди-
митър.
     Ще отворите ли зоологичес-
ката градина?
     Тя е част от един голям проект, 
който включва дублиращ гребен 
канал и други атракции като град-
ски плаж, ледени пързалки, пред-
видени са 4 заливчета, 1 голямо 
езеро, 7 моста, като идеята е освен 
за тренироки на гребците, да се 
иползва и от масовия пловдив-
чанин. Тъй че зоологическата гра-
дина е наш приоритет – ще се пос-
тараем да я направим по-голяма, 
за да отговаря на европейските 
изисквания. 
     Спортувахте ли като малък?
     Спортувал съм в детски клубове 
по футбол и шах. Участвал съм в 
първенства по шах-мат и съм сти-
гал доста далеч в класиранията – 
имам купи, но професионално не 
съм се занимавал със спорт.
     Организират ли се турнири 
за младите спортисти в Плов-
див?
     Община Пловдив и шахматен 
клуб "Пловдив" организираха На-
ционален детски турнир по шах за 
купа "Тримонциум", който се про-
веде от 23-ти до 25-ти март в зала 
"България" на панаирното градче. 
     От 19-ти март до 1-ви април 
Пловдив бе домакин на Европей-
ското индивидуално първенство по 
шахмат. По този начин младите 
участници имаха възможността  да 
се докоснат до своите кумири в 
шаха, да осъществят личен кон-
такт с тях, да поговорят и да полу-
чат автографи. Турнирът за купа "
Тримонциум" беше в 7 кръга, като 
в него се включиха около сто деца 
от цялата страна. Към състезание-
то интерес проявяват участници от 

     Обичате ли да ходите пеша?
    Използвам всяка възможност за това – в обедните си почивки, 
когато времето е хубаво се разхождам по Главната улица. Това 
също е начин да се срещна с хората, да изслушам техните проб-
леми. 
     Не мислите ли че трябва да се построят кучешки пар-
кове, преди да се забранява разхождането на кучета в 
парковете? Идеално място за това би била градинката 
срещу р-т „Малкия Бунарджик”, която е неизползваема от 
хора.
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съседни държави.
     Всяко дете получи сертификат 
за участие, а за победителите бяха 
осигурени награди. Състезателите, 
завоювали първо място в съот-
ветните групи, получиха купа и 
медал, а класиралите се на второ и 
трето - медали с логото на турни-
ра.
  Имате ли много спортни 
награди?
     Като заместник-кмет получавам 
доста награди – от федерацията 
по борба за принос към борбата, 
от световната федерация по гре-
бане за доброто домакинство по 
време на Европейското първенст-
во по гребане, което се проведе 
миналата година в града получих 
медал, по случай 100-годишния 
юбилей на футболен клуб „Христо 
Ботев” също получих грамота, 
имам почетен плакет от спортен 
клуб "Окинава Карате До", в знак 
на благодарност за приносът на 
Община Пловдив към дейността на 
спортния клуб.

     Ще има ли в града специал-
ни алеи за колелета?
     Съвместно с всички велоклубо-
ве в града – „Крива спица”, „Вело 
сити”, „Цар Симеон” и др., както и с 
организацията по безопасност на 
движението изработихме една 
стратегия „Пловдив – град на ве-
лосипедиста 2010-2020 година”, 
която беше приета от Общинския 
съвет абсолютно единодушно. Ус-
пяхме да я вкараме за финанси-
ране по един европейски проект, 
който се казва „Устойчив градски 
транспорт” на обща стойност око-
ло 40 милиона лева за град Плов-
див, като близо 6 милиона евро от 
тях са за изграждането на 48 ки-
лометрова велоалейна мрежа в 
града. Този проект беше внесен в 
Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството в по    
неделник 12 март от Община 
Пловдив. Така че съвсем скоро - до 
две години, в града ще има много 
велоалеи.

      Ще има ли в Пловдив скейтборд паркове?
     Обещавам да помисля сериозно по въпроса и в рамките на 
този мандат да направим един скейтборд парк.
      Какво е състоянието на пловдивските стадиони?
    Ремонтира се залата за гимнастика в спортен комплекс "Хрис-
то Ботев". Подписан е и договор за строеж на нов стадион на 
футболен клуб „Христо Ботев” в квартал „Коматево”, който до две 
години ще е готов. Върху 66 034 кв. м ще бъдат изградени 5 
терена, многофункционална спортна площадка, писта, възста-
новителен център, паркинг и трибуни с 2000 седящи места за 
срок от 36 месеца.

      На кой футболен отбор сте фен?
    Фен съм и на двата пловдивски отбора - „Христо Ботев” и           
„Локомотив Пловдив”, но когато играят един срещу друг съм на 
страната на „Ботев”.
      Какво е вашето мото?
    Винаги съм се ръководил от една народна максима „Прави 
каквото трябва, пък да става каквото ще”.

  Вероника Кривошиева, Алекс Попов 4в клас
    клуб „Училищни медии „Алеко””

Обещавам в рамките на този мандат да 
направим един скейтборд парк

... в града ще има 
много велоалеи.
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     В една планинска градина спокойно си 
растяли момината сълза, кокичето и лайка-
та. Те били неразделни приятелки. Малко 
по-встрани се разполагал нашироко минзу-
харът. Той винаги се разпореждал и спорел 
за нещо с другите цветя – постоянно недо-
волствал.
     Един ден минзухарът се събудил в лошо 
настроение и започнал да мърмори:
     - Ей, кокиче! Защо са ти толкова клюм-
нали цветовете? Още малко и ще легнеш на 
тревата!
    Горкото кокиче се навело срамежливо 
още по-надолу и не отговорило нищо. 
     Минзухарът разбрал, че няма да може де 
се заяжда с него и затова решил да дразни 
останалите цветя.
     - А ти, миризлива лайко, какво се перчиш 
така високомерно? – сопнал се той.
     Лайката му креснала да си търси друг, с 
който де се заяжда и си вирнала цветовете 
още повече.
    Минзухарът много се намръщил и оти-
шъл да се заяжда с последното цвете в гра-
дината – момината сълза.
     - Ей, сълза! Защо си толкова крехка ся-
каш ще се счупиш, а и постоянно плачеш?
     Момината сълза мълчаливо се обърнала 
и не отговорила.
     Не след дълго минзухарът разбрал, че 
ако продължава да се държи така никога 
няма да има приятели и никой няма да иска 
да говори с него. Зтова започнал да се дър-
жи по-добре и цветята вече не го избягва-
ли, а дружали с него.
               

         Магдалена Николова - 3 б клас

Тя е при мен в трудни моменти
и често ме обсипва с комплименти.

Знае как да ми помогне,
знае как и да те трогне.

Мама е страхотна жена
без никаква шега!   

Теодора Вълканова - 4 б клас

     Домът на моите мечти  - това е род-
ното и мило бащино огнище. Не е необ-
ходимо този дом да се намира някъде на 
необикновено  място, където всичко е 
идеално......
     За мен този дом е тук,в моя роден и 
мил град Пловдив,където съм се родила и 
където е моето истинско и сплотено се-
мейство.

Станимира Симеонова – 3 а клас

Заядливият минзухар

Защо обичам мама

Домът на моите мечти

     Моят дом е домът на моите мечти. В 
него живея с моето семейство. Имам 
собствена стая, в която има библиотека, 
защото много обичам да чета книги. Над 
бюрото ми има прозорец, през който 
вечер се виждат звездите. Леглото ми е 
двуетажно и като си легна в него, сякаш 
се доближавам до тях.
     В моят дом се чувствам щастлив.

 Венелин Колев – 3 а клас

Творчество
Детско
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Easter Eggs
Five little Easter eggs, lovely colors wore, 
Mother ate the blue one, then there were four. 
Four little Easter eggs, two and two you see, 
Daddy ate the red one, then there were three. 
Three little Easter eggs, before I knew, 
Sister ate the yellow one, then there were two. 
Two little Easter eggs, oh what fun, 
Brother ate the purple one, then there was one. 
One little Easter egg, see me run, 
I ate the green one, then there were none.

Come and see! Oh, hurry, hurry!
 For the Rabbit, kind and furry,
 Has been here again and laid
 Eggs in every nest we made!
 Purple, orange, red, and blue,
 Pink and green and yellow, too,
 Like a bunch of finest flowers
 Ever seen, and all are ours!
 And oh, look! What do you think!
 Here our names are in white ink,
 All spelled nicely so we know
 Just where every egg should go!
 Is it not surprising, quite,
 How well Easter Rabbits write?

Easter poems

An Easter Egg
I'd like to have an Easter egg
 As big as little me
 Then I would share it with my friends
 And all my family.
 The biggest piece would go to Mum
 A smaller piece to Dad
 Although he tells me off a lot
 He's really not that bad.

 And when the egg has nearly gone
 I know I'll feel just fine
 For now there's only little me
 And what is left is mine! Ангелина Велева

учител по английски език
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ØÀÕ  ÌÀÒ

ЧЕРНИ
НА ХОД

ПЕЧЕЛЯТ

Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от бр. 48:
 1.Kd1  2.Od1 Dc3 

ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

      Далматинецът е подвижно, енергично и уверено 
куче, което изобилства от енергия и притежава от-
лични умения, когато става въпрос за покорство и 
подчинение. Куражлия, приятелски настроен и дру-
желюбен- това са само част от качествата, които 
далматинецът притежава при сближаване със стопа-
ните си. Това са именно качествата, които го правят 
чудесен домашен любимец. Той притежава и много 
силна воля, което го прави подходящ за хора с опит в 
дресировката на кучета. Далматинецът е много пре-
дано и податливо на обучение куче, което се отли-
чава с добър нрав и силна привързаност към госпо-
даря си.

ДАЛМАТИНЕЦ

Елизабет Матеосян - 3а клас
клуб „Училищни медии „Алеко”

      Хубаво е да знаете, че е добре вашият далматинец да има социална среда още от ранните си годи-
ни, защото в противен случай в някои отношения може да бъде доста агресивен. Далматинците се от-
насят добре с деца, предимно когато са израснали заедно, също така разбирателство има и с други до-
машни любимци, пак ще се повторя, но това става само когато на далматинеца му е осигурена социална 
среда в ранните години.
      Когато става дума за непознати реакцията зависи от 
самата индивидуалност на кучето, което може да се пре-
върне от сърдечно и приятелски настроено до резервирано 
и учтиво. Далматинецът може да се използва като ловно 
гонче, полицейско куче, както и за охрана, а също и като 
декоративно луксозно куче, желан обитател на дома.
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    Спорещите деца са ревностни застъпници на 
справедливостта и равенството. Изглежда са ро-
дени за кариера в правото и съдебната система. 
Те са много енергични и решителни и при това 
умеят прекрасно да си служат със словото. За 
жалост тези деца не са съвсем наясно със собст-
вените си чувства. Бунтуват се срещу несправед-
ливостта и лошото отношение, но това често 
прикрива съмненията им дали са достатъчно 
добри и достойни за обич. Ако не им помогнете 
да се почувстват по-сигурни и да разширят на-
чините, по които общуват с другите, те ще про-
дължават да таят съмнения и ще се опитват да ги 
преодоляват, като контролират останалите.

Ó×ÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ТРУДНИТЕ ДЕЦА
Спорещите

Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на Андрю Фулър „Трудните деца”

     Не влизайте в дълги спорове с тези деца –    
най-добрият отговор е да проявите повече неж-
ност. Кажете: „Миличкият ми, сигурно ти е 
много тежко, ела да те прегърна.” Наранените 
им чувства са по-важни от всичко. Те просто се 
нуждаят от разбиране и съпричастност, не от 
съжаление. Отделяйте време всяка седмица са-
мо за детето. Добре е то да е уточнено и да е 
планирано. Така детето ще се чувства сигурно и 
няма да се наложи да се оплаква или да се бори 
за вашето внимание. Спорът всъщност е начин-
ът, по който тези деца общуват. Ще им е нужно 
време, за да отвикнат. Когато е възможно, пох-
валете ги насаме за напредъка. Когато няма как с 
думи, направете го с жест или усмивка, пре-
гърнете детето или разрошете нежно косата му.
      Семействата, в които растат Спорещи деца, 
трябва да са стабилни и последователни, тъй ка-
то непостоянството бързо преминава в дебати       
„дали е справедливо”. Когато искате детето ви да 
свърши нещо, задължително въведете семеен 
режим и работете върху изграждането на навици,

като справедливо разпределите задачите.
       Спорещите често влизат в битки с братята и 
сестрите си. Сръдните могат да се разраснат 
дотам, че да вгорчат живота на цялата фамилия. 
Спорещите са истински майстори на обвинение-
то: „Той го направи”, „Тя беше виновна”, „Ти вина-
ги си на нейна страна”. Те не ползват заобикол-
ните похвати на Манипулаторите – напротив, 
вкопчват се в темата и няма пускане. Тези деца 
обикновено са надарени с чудесна памет, 
която не пропускат да използват, за да 
подкрепят тезата си.
      Дадете ли им възможност, Спорещите могат 
да прекарат безкрайно дълго време в обвинения 
към другите. Затова или се оттеглете с думите: ”
Не искам да слушам такива неща точно сега” или 
ги погледнете нежно и кажете: ”Виждам, че 
сигурно ти е много мъчно, за да говориш така. 
Ела да те прегърна”. Покажете им разбиране и те 
ще се научат постепенно да прилагат други начи-
ни, за да привличат вашето внимение.
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

      Това е денят, в който християните празнуват 
възкресението на сина Божи Иисус Христос. 
Подготовката за честването му започва в седми-
цата преди Великден, наричана Страстна сед-
мица. Празнува се три дни. Вечерта преди полу-
нощ в събота се отслужва тържествено бого-
служение, всички светлини в храма се изгасяват 
и малко преди полунощ свещеникът изнася 
запален трисвещник с думите (пеейки) "Прии-
дите, приимите свет, от невече наго света и 
прославите Христа, воскресшаго из мерт-
вих". Последованието, свързано със запалване-
то на свещите, е заимствано от подобно, което се 
извършва в Йерусалим, в храма „Св. Възкресе-

ВЕЛИКДЕН
(ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, ПАСХА)

ние“, при слизането на Благодатния огън. От 
трисвещника всички присъстващи палят своите 
свещи (които по традиция носят по домовете     
си). При пеене на тропара "Воскресение Твое 
Христе Спасе" всички излизат от храма. Точно в 
полунощ и извън храма, при биене на камбаните 
свещеникът обявява Възкресението с думите        
„Христос Воскресе“. При обявяването на Въз-
кресението, се пее празничният ропар и се 
обикаля кръстопоклонно иконата на Въскресе-
нието положена на специален аналой, след това 
се чете Евангелие и Апостол. После свещеникът 
чука на храмовите врата с кръста при думите       
"Отворете се адови врата да влезе Царят на 
Славата" на което подучено лице отвръща "Кой 
е този Цар Слави?". Хората влизат с песнопения 
в храма, за да се извърши литургията на праз-
ника. В християнската религия на Възкресение 
Христово (Великден) се чества възкръсването на 
Исус Христос на третия ден, след като е разпънат 
на кръст и погребан. Празната гробница е видя-
на от жените мироносици, посетили гроба. Исус 
Христос се явява на Мария Магдалена и на апос-
толите. Първите три (Велики понеделник, Вели-
ки вторник и Велика сряда) са отредени за раз-

требване вкъщи, като на рутинната дейност се 
придава и символично пречистващ характер — 
прави се за здраве. На Велики четвъртък се 
спазва строга забрана за работа, боядисват се 
великденските яйца. На Велики петък (наричан 
още Разпети петък) в Западна България се укра-
сяват боядисаните яйца с различни мотиви. Ходи  

се на църква и се минава под ма-
сата три пъти за здраве. На Ве-
лика събота" Обикновено се месят 
и пекат обредните великденски 
хлябове. Великенските яйца тряб-
ва да са разноцветни, но задъл-
жително първото трябва да е чер-
вено.

Вероника Кривошиева IV в клас
клуб „Училищни медии „Алеко””
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НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÀËÈ ÁÎÒÓØ

      Резерватът Али ботуш се на-
мира в планината Славянка на юг 
от Пирин, между България и Гър-
ция. Тъй като планината е слабо 
достъпна, а освен това и погра-
нична зона, природата й е девст-
вена и неосквернена от човешки 
дейности. 

      Резерватът Али ботуш е обявен през 1951 г. Интересното при него е, че тук се срещат и 
растителни, и животински видове, характерни за Средиземноморието. Тук се намира най-голя-
мото находище на черна мура в България, а някои от дърветата са на възраст над 400 години. 
      От иглолистните видове тук се срещат и черен и бял бор, обикновен смърч и ела. Тук има 
над 1400 вида висши растения и над 20 вида ендемични български растения, 5 от които се 
срещат само в този резерват. 

      В резервата има над 1200 вида насекоми и много богат животински свят. Тук се срещат ли-
сица, сърна, заек, язовец, чакал, македонски гущер и рядката котешка змия.

Бук

Бяла мура

Мурсалски чай

Котешка змия Македонски гущер
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      Али ботуш е обявен за резерват с цел да се запазят 
уникалния и богат растителен и животински свят с множество 
редки и застрашени растителни и животински видове. Раз-
ширяван неколкократно, в момента общата му площ е 1628 
ха. В резервата се намира и най-голямото находище на черна 
мура на Балканския полуостров. Поради уникалната си гео-
логия и климат, районът е съвременен център за формиране 
на нови видове растителни съобщества, богат на ендемични 
и редки растения.
      През март 1977 г. резерватът е включен в списъка на 
биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" 
на ЮНЕСКО.

      Според легендата в далечни времена паша на селата в подножието на Славянка планина бил Селим 
паша Ризабегов. Много неволи трябвало да търпят от него, от бейове, спахии и селски чорбаджии. 
Единствен закрилник им бил Илия – наричан с обич от хората Али Страшника. Страшен бил Али за 
турци и чорбаджии, но мил и драг на простия народ.
      Минало време. В един пролетен ден по всички села плъзнали глашатаи да съобщят, че Селим паша 
сбор събира. Слушали изтръпнали селяните. Събрали се на ливадата пред стените на Ризабеговия 
имот. Излязъл Селим паша, заобиколен от спахии, бейове и чорбаджии, а след тях аскери водели 
овързани в синджири войводата Илия, годеницата му Мария и момчетата от дружината. Тежка въз-
дишка се понесла от смълчаното множество. Заплакали стари и млади, че остават без закрила в тия 
тежки времена. Заповядал пашата да ги развържат и започнал да разпитва Али Страшника колко 
султански хора е нападал, колко злато им е взел. „Да помнят тия, от които съм го взел, и нека не 
помнят тия, на които съм го дал” – отговарял смело Илия.
      „Юнак си ти – рекъл пашата, харесваш ми. И делата ти, както чувам юнашки са били и драг си на 
раята за добрините, що си правил, но не си ти кадия в царщината наша и за своеволието си ти правда 
да раздаваш, ще трябва да платиш. Не мога свободен да те пусна, но три молби ти позволявам - кажи 
ги. Ако мога ще ги изпълня”.
      Зарадвал се Илия и поискал да остави живи и свободни момчетата от дружината, че от неволя с 
него са тръгнали и от неволя раята да бранят. Да пусне Мария, че млада и хубава е. И трето да не 
иска от хората да връщат чорбаджийското злато що им е раздал. Пашата много се изненадал, че за 
себе си нищо не поискал. Загледал се Селим паша към голия скалист връх в планината и проговорил. 
       „Ако ти Али стигнеш до върха с тия ботуши, които аз ще ти дам – бъди свободен”. Светнали 
очите на Илия, зарадвала се Мария, радостно зашумял народът.
      Донесли слугите обикновени ботуши от твърда кожа и пред очите им ги напълнили с разтопена 
вряла смола. Погледнал Илия смълчаните хора, сълзите в очите на Мария – напразно повярвали в 
пашовата милост. Съвзела се Мария и проговорила: „Опитай Илия, близо е върхът, може би ще успеем 
и ще избягаме от тука, свободна страна ще потърсим”. Бързо пъхнал Али краката си в парещата 
смола и литнал като птица към върха, а след него и целия народ. Стигнал върха, погледнал 
множеството и извикал: „Вие да сте живи братя” и издъхнал. С разбито сърце до него се строполила 
мъртва Мария. 
      Ония Ливади, където Али Страшника бил пъхнал нозете си в ботушите с гореща смола и до днес 
са от народа „Парил” наричани. 

      И до днес – не само голия връх, а цялата хайдушка пла-
нина носи името „Али ботуш”.
      Територията на резерват Али ботуш е с най-строг приро-
дозащитен режим. Забраняват се всякакви дейности, с изклю-
чение на посещение с научна цел, преминаване на хора по 
маркирани пътеки, събиране на семенен материал, потуша-
ване на пожари и санитарни мероприятия в горите.
      Резерватът се стопанисва и охранява от Регионалната 
инспекция по околната среда и водите - Благоевград. Достъ-
път до резервата е ограничен, придвижването става по опре-
делени пътеки, като е задължително предварително съгла-
суване на всяко посещение с Министерството на околната 
среда и водите.

 Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

      На 2 април чествахме Международният ден на детската книга. По традиция той се отбелязва на 
рождения ден на един от най-популярните разказвачи - Ханс Кристиян Андерсен, а целта е деца и въз-
растни да споделят в един ден удоволствието от четенето на книги "за малки".
      От 1967 г насам всяка година различна страна е домакин на празника, а местен писател отправя 
послание към младите читатели. Тази година център на събитията е Мексико, а писмото е на Франсиско 
Инохоса.   

Имало едно време...

      Имало едно време една приказка, която це-
лият свят разказвал. Всъщност тази приказка не 
била една единствена, а били много повече. Те 
започнали да се разпространяват по света със 
своите истории за непокорни момичета и привле-
кателни вълци, за кристални пантофки и влюбе-
ни принцове, за изобретателни котки и оловни 
войници, за добродушни великани и шоколадови 
фабрики.
      Те изпълнили света с думи, интелигентност, 
образи, с невероятни герои. Позволили на хората 
да се забавляват, да се чудят и да съпреживяват. 
Дали смисъл на света. И оттогава тези приказки 
се увеличават, за да ни кажат хиляда и един пъ-
ти: "Имало едно време една приказка, която це-
лият свят разказвал..."
      Когато четем, разказваме или слушаме при-
казки, упражняваме въображението си - то има 
нужда да го тренираме, за да е във форма. Някой 
ден, със сигурност без да го знаем, някоя от тези 
истории ще се намеси в живота ни, за да ни 
предложи решения за препятствията, които се 
изпречват на пътя ни.
      Когато четем, разказваме или слушаме при-
казки на висок глас повтаряме един древен ри-
туал, който е имал съществена роля в историята 
на цивилизацията - създаваме общество. Около 
тези приказки са се обединявали цели култури, 
епохи и поколения, за да ни кажат, че сме едно 
цяло - японците, германците и мексиканците; 
онези, които са живели през 17 в. и ние, които 
четем приказки в интернет; бабите и дядовците,  
родителите и децата. Приказките изълват всички 
хора по един и същи начин, въпреки големите 
разлики помежду ни, защото в края на краищата 
всички сме герои в тях.
   За разлика от живите същества, които се 
раждат, възпроизвеждат се и умират, приказките 
възникват изпълнени с плодовитост и могат да са 
безсмъртни. Особено онези от народните тради-

ции, които се вписват в контекста на времето, в  
което са разказани или пренаписани. Това са 
приказки, които когато бъдат преразказани или 
чути, ви превръщат в техни съавтори.
     Така също имало едно време една страна 
пълна с митове, приказки и легенди, които пъ-
тували през вековете от уста на уста, за да по-
кажат своята идея за сътворението, за да раз-
кажат историята , да представят културното бо-
гатство, да възбудят любопитство и да донесат 
усмивки по лицата. Това е била страна, в която 
малцина от жителите можели да се докоснат до 
книгите.
      Но това е история, която вече започна да се 
променя. Днес приказките достигат все повече до 
отдалечени кътчета в моята страна - Мексико. И 
когато се срещнат със своите читатели, изпъл-
няват целта си да създават общество, семейство 
и хора, които по-лесно могат да открият щас-
тието.

Франсиско Инохоса
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      Ние, членовете на клуб „Приятели на книгата”, пос-
ветихме цяла седмица на детската книга с инициативата 
„Прочети ми приказка”, която бе адресирана до първо-
класниците. Те от своя страна с удоволствие слушаха 
приказките на Андерсен, повестите на Емилиян Станев, 
откъси от „Мечо Пух” и  „Алиса в страната на чудесата”. 
      В нашия модернизиран и динамичен век на непрес-
танно развиващите се технологии, нека не допуснем те 
да заменят общуването ни с книгата! 
       Скъпи читетели, желаем Ви завинаги да 
съхраните любовта си към книгата! 

Клуб „Приятели на книгата”

Във връзка  със Световния ден на книгата и авторското право – 23 април,
библиотеката организира следните традиционни за нашето училище дейности:

Кампания „Подари любима книга на училищната библиотека,
за да я прочетат и другите”.

Класация на десетте най-четени книги от децата в ОУ „Алеко Константинов”.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Конкурс за съчинение на тема
„Как си представям библиотеката на бъдещето?”
 и илюстрация към любима книга или приказка. 

Творбите си предавайте на училищния блиотекар – 
г-жа Банджакова до 19 април 2012 г.

Можете да гласувате в кутията за 
мнения и препоръки,

както и на електронната поща на 
вестника: aleko-online@oualeko.com

Представяне на любима книга – за 
учениците от начален курс.
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Още рисунки от конкурса за илюстрация

Ина Банджакова - библиотекар

Марго Чобанова - 5а класЕма Тонгова - 1б клас

Боряна Димова - 1в клас

Нина Маркова 1б клас

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

      12 април Международен ден на авиацията и космо-
навтиката. Отбелязва се по повод първия полет на човек 
в космоса (1961 г.), извършен от съветския  космонавт 
Юрий Гагарин с кораба “Восток”. Чества се за първи път 
през 1969 г. по решение на Международната федерация 
по авиация.

Юрий Гагарин

ПАМЕТНИ ДАТИ

100 години от рождението на  композитора
Парашкев Тодоров Хаджиев

      Парашкев Хаджиев е роден в семейството на оперния диригент Тодор Хаджиев, основател 
на Софийската опера и на оперната прима Дойчина Хаджиева. Завършва Държавна Музи-
кална Академия със специалности пиано при проф. Андрей Стоянов и композиция при проф. 
Панчо Владигеров. Специализира във Виена, Прага и Берлин.
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14.04.1912 – 28.04.1992

      След завръщането си в България става преподавател  в 
Държавна Музикална Академия и повече от 40 години е про-
фесор по хармония и композиция. Автор е на учебници по хар-
мония и елементарна теория.
      Парашкев Хаджиев е най-продуктивният български ком-
позитор на музикално-сценични творби: 21 опери /"Деляна",      
"Мадам Сан Жен", "Имало едно време", "Луд Гидия", "Айка",      
"Албена" и др./ оперети и 3 мюзикъла, 1 балет; с над 150 пос-
тановки, представляващи представителна част от национал-
ния репертоар на българските оперни и оперетни театри след 
средата на 50-те години на ХХ век; някои са поставяни и в дру-
ги страни като Белгия, Чехия, Германия, Русия и др. 
      Автор е на симфонична и камерна музика, на над 500 хо-
рови и масови песни, над 1000 детски и училищни, 20 забавни, 
над 5000 хармонизации на народни песни; музика към игрални 
филми и др. 

   Роден 1452 г.,15-ти Април във Винчи, 
Италия.
      На 15-годишна възраст, Да Винчи става 
чирак на художника Андреа дел Верокио 
във Флоренция, където уменията му като 
художник процъфтяват.
     Търсейки по-широк обхват на работа,  
да Винчи напуска Флоренция, която често 
се счита за културната столица на Италия 

        Председател  е на Съюза на българските композитори от 1990 до 1992г.
      Със своята разностранна творческа, педагогическа и обществена дейност той е сред 
имената, които формират професионалния облик на българската музика и българската му-
зикална култура в средата на ХХ век. 
        Носител е на най-високи държавни награди и отличия.

Нина Димитрова – учител по музика
По материали от Интернет

560 години от
рождението на

 Леонардо да Винчи

и отива в Милано. Там той работи за херцог Лудовико Сфорца като военен инженер. Да 
Винчи става известен с прочутите си военни изобретения.
      Да Винчи прекарва 17 години в Милано. Без съмнение тези 17 години, са най-продуктив-
ния период на да Винчи. 
      През 1499 година, французите нахлуват в Милано и херцог Сфорца е принуден да бяга от 
града. Леонардо прекарва останалите години от живота си в пътуване до градове като 

Венеция и Рим, за да работи по различни 
проекти. Там рисува най-известната си кар-
тина Мона Лиза.
   След стотиците изобретения и легендар-
ните произведения на изкуството, Да Винчи 
умира през 1519 на възраст 67 години.

Милена Бочукова
учител по изобразително изкуство

По материали от Интернет



17

ÎÕÐÀÍÀ

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

Дежурни класове за седмицата са:
4а клас – класен ръководител: З. Христова

6а клас – класен ръководител: Р. Аджеларова

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

×åñòèòèì
ðîæäåíèòå äíè

íà âñè÷êè, ðîäåíè
ïðåç òàçè ñåäìèöà

ñ ïîæåëàíèå çà
çäðàâå è êúñìåò.

aleko-online@oualeko.com
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:


