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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Ученици от 3г клас посетиха 
дом за възрастни хора

Извънкласна дейност

Пристигна Баба Марта! Дойде усмихната, слънчева, грейна-
ла в бяло и червено! Донесе със себе си птичите песни, разтво-
ри пъпките на храсти и дървета и ни поднесе дъхави букети от 
пролетни цветя.

Букет от стихотворения и жизнерадостни песни и танци съ-
брахме и ние, учениците от 3г клас от ОУ „Алеко Константи-
нов”. Поднесохме ги на хората с посребрени коси и грейнали 
от щастие очи, с които си обещахме тази среща още по време 
на предишната – на Коледа, този магически празник, който 
сбъдва и най–съкровените желания! 

В Дома за възрастни хора ни посрещнаха като скъпи гости 
и ни закичиха със свои  ръчно направени мартеници – Пижо и 
Пенда. Имаше и тъга, и радост в очите, ръцете трепереха от 
вълнение, а думите, които ни съпътстваха, сякаш бяха побрали 
в себе си цялата насъбрала се обич, нежност и топлина, които 
само чакаха да бъдат споделени!

Ние, децата, гледаме на себе си като на посланици на ра-
достта. Някои от нас бяха така дълбоко разтърсени от първата 
ни среща в този дом, че затрупаха родителите си с въпроси и 
сравнения. За други беше достатъчно, че имаха възможността 
да съпреживеят заедно вълшебния момент на добротворчество 
и да споделят общото вълнение и ентусиазъм, да чуват и каз-
ват от сърце „Благодаря!”  
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Елиана Щерева - начален учител,
ръководител на клуб „Успешното поведение на 
младата дама и младия господин“ по проект „ Успех“

Победа за нашия отбор 
по хандбал

На 17.03. (неделя) се състоя 
състезание по хандбал. Мачът бе 
проведен в спортна зала „Акаде-
мик”. След тежки усилия и трени-
ровки момичешкият отбор на ОУ 
”Алеко Константинов” триумфира 
срещу съперника си с невероятния 
резултат от 19:1. Тяхната победа 
бе категорична още в първата по-
ловина на мача. Представянето 
им бе отлично и спечелиха ра-
йонното първенство. Отборът се 
състои от момичета от пети, шес-
ти и седми клас. Те отделиха от 
времето си за спорта и успяха да 
постигнат с големи усилия целта.

Успех на следващия мач 
момичета! 

Доротея Пикова - 7г клас

Подарихме изработените в клуба бижута от дър-
вени и стъклени мъниста на нашите родители и учи-
тели,  а за класната стая – цветя. Направихме презен-
тация на подаръци по различни поводи. Поздравихме 
с песни всички гости: г–н Ангелов, г–жа Топчийска, 
г–жа Донкова, учители, служители, родители и близ-
ки на учениците. Организирахме почерпка. Ученици-
те успяха да създадат непринудена, сърдечна атмос-
фера и празнично настроение.

Благодарим на всички, които ни уважиха с при-
съствието си!

На 08.03.2013 го-
дина  се проведе пър-
вата представителна 
изява – „Подарък от 
сърце“ на нашия клуб 
„Успешното поведе-
ние на младата дама 
и младия господин“. 
Подготвихме се ста-
рателно.

Подарък  от  сърце
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Борбата на Виличко и Ножчо 
за прекрасната принцеса Захаринка

Паола Костадинова - 3б клас

Цвета Владимирова - 3б клас

Приказки „На масата” и „Бърканица” 
в приказките на учениците от клуб „Вълшебна приказка – 

граматика на фантазията” по проект „Успех” 

Както всяка вечер Никол помагаше на майка си, за да подредят приборите на трапезата. На-
редиха ястията и седнаха да си похапнат. Навечеряха се и уморени си легнаха.

А сега да видим какво става в царството на приборите. В него те се разделят на  добри и 
лоши. Виличките и лъжичките са добри, а ножовете – лошите герои.

Един ден Виличко се разхождаше и минавайки през гората от салфетки, видя дворец. В 
градината на палата си почиваше красива принцеса. Тя се казваше Захаринка. Виличко от пръв 
поглед се влюби в нея. Часове наред той стоеше там и я наблюдаваше, притаил дъх.

Ала злият Ножчо следеше всяка стъпка на Виличко и като видя любовта в очите на малката 
виличка, реши да го предизвика на дуел за ръката на прекрасната принцеса. На другия ден на 
централния площад злият нож предизвика Виличко на бой.

Настъпи денят на двубоя. Денят, в който щяха да се сблъскат Доброто и Злото. Ножчо беше 
и много двуличен. Той възнамеряваше да използва и много скрити оръжия – тайни хитринки! Та 
нали бе не какъв да е нож, а нож „Солинген”! Изстреля шипове към Виличко. Но феята, която 
имаше задача да пази вилиците от всяко зло, разбра намеренията на Ножчо и реши да се наме-
си. Тя ориса смелия Виличко с бързина, сила и остър ум. Качества, които неговият противник не 
притежаваше.

Виличко спечели битката и се ожени за красивата Захаринка. Той победи своя съперник, за-
щото любовта дава сили, а любимата му го дари с чудесна захарна целувка!

         Бояна Цветковска - 3а клас
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Проблеми в царството на приборите
В една малка къща живеело мило семейство, което си имало детенце. То се казвало Тони 

и тъкмо прохождало. Бебето решило да си направи къща под масата, за да изненада дядо си 
Павел, който му дошъл на гости. Тони започнал да вкарва предмети под масата, но се ударил в 
нейния ръб и казал:

– Лоша маса, лоша!
Точно в този момент Тони видял един град на масата, който се наричал „Светът на приборите”. 

Приборите също започнали да разглеждат новия обект – бебето. Извикали и главния следовател 
– Виличко. Той разгледал „обекта” и казал, че това малко нещо е много сладко. В това време 
детето Тони започнало да удря масата, предизвиквайки земетресение в „Светът на приборите”. 
Тогава Лъжичко добавил, че „малкото нещо” е много сладко, но и много опасно и страшно!

Бебето Тони, разтърквайки насиненото си челце, обявило унищожителна война на масата. 
Приборите също били включени във военните действия. В това време пристигнали репортери от 
Лъжичколандия. Те предавали на живо как Тони – малкото бебе, побеждава приборите. Най–накрая 
настъпил мир! /по–точно на Тони му дошло времето за сън/. Малкият палавник скришом прибрал 
всичките прибори под килима, за да не се разбере, че тук се е разиграла истинска война.

Дядо Павел си тръгнал, а Тони сладко заспал. Майка му се убола на вилиците и заспала на 
пода /не се знае колко години ще спи/.

          Антон Раев - 3а клас

Миа Форсайт - 1б клас

Стоян Лалов - 3б клас
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Една голяма бърканица

Митко
Един ден бебето Митко не искало да яде. Майка му чела приказки, правила фокуси, но то 

не искало и не искало да си отвори устичката. Ревяло и хвърляло лъжичките. Горката му майка 
се сетила, че Митко обичал да си играе с колички, влакчета и самолетчета. Решила да превърне 
лъжичката в самолетче. Издигнала го високо и го насочила да кацне на летището – устенцата на 
Митко. Много пъти кацало самолетчето, докато му свършило горивото. Но яденето не било все 
още изядено. Дошло ред на влакчето. То пуфкало, пафкало и спирало на спирка „Усмивка”, за 
да си остави товара. Така и не разбрал Митко кога се е наял. Майка му останала доволна.

         Васил Станоев - 3а клас 

– Имало едно време момиченце на име Зелената шапчица.
– Не, Червената!
– А, да! Червената! Един ден майка й казала:
– Оранжева шапчице,...
– Не! Не! ЧЕРВЕНАТА!
– Добре де, Червената. Отиди при чичо Тиквичка и му занеси тези бели червейчета.
– Не и не! Казала й да отиде при баба си и да занесе топла питка, защото е болна.
– Добре. Момиченцето тръгнало по пътечката и срещнало една мечка.
– Каква мечка! Срещнало един вълк!
– Вълкът попитал Червената шапчица: Колко прави шест по осем?
– Какво! Това е истинска бъркотия! Попитал я къде отива!
– Имаш право! И Синята шапчица отговорила...
– Червената, Червената!
– Да, да. И казала, че отива в МОЛ–Пловдив, за да си купи рокля.
– Ама това на нищо не прилича! И насън няма да се сети за това. Казала, че отива при баба 

си, защото тя е болна! 
– Драконът й казал да тръгне по левия път.
– Какъв дракон! Това бил вълкът!
– Да, вярно. И той казал да вземе автобус номер пет, да се качи в него, за да стигне по–бързо. 

После да завие наляво, надясно и пак наляво и ще види жълта пътечка. Там ще намери паричка. 
С нея ще си купи сладолед.

– Какъв автобус, какъв сладолед! Ох, дядо! Всичко обърка. Но аз все пак ще взема паричката 
и ще си купя сладолед.

Дядото дяволито се усмихна под мустак и се зачете във вестника си.

          Никол Бозова - 3а клас

Георги Гергов - 1б клас Мина Аладжова - 3б клас
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Дядо белобради ...
– Дядо белобради диня взе да вади.
– Не, ряпа взел да вади!
– А да! Дърпал и опъвал, а тиквата не се поклащала.
– Не е тиква, а ряпа!
– Добре де, тогава дошъл пожарникарят Денчо.
– Не Денчо, а бабата!
– Дърпали, дърпали, но морковът не се показвал.
– Не е морков, а РЯПА!
– Вярно, ряпа, тогава двамата повикали Лисана.
– Не, внучето!
– Добре де, дърпали, дърпали, но ряпата се не поклащала. Тогава извикали таралежчето.
– Не, дошло кучето!
– Вярно – кучето. Дърпали, дърпали, но картофът не излизал.
– Не е картоф, а ряпа! Ряпа!
– Знам, знам. Тогава повикали охлювчето Диди.
– Какво охлючве Диди? Повикали котката.
– Да, котката. Пак дърпали, дърпали, но ряпата не се поклащала. Тогава извикали змийчето 

Резко.
– Какъв ти Резко! Извикали мишлето.
– Браво! Заедно извадили ряпата. Тогава бабата направила чудесен плодов пай от ягоди. А 

вътре скрила една паричка.
– Ех, дядо! Ти изобщо не можеш да разказваш приказки! Но аз ще взема паричката и ще си 

купя шоколад!
Дядото намести очилата си и спокойно се зачете в списанието.

          Лилия Асенова - 3а клас

Габриела Мейдозян - 3б клас

Цвета Владимирова - 3б клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Заекването при децата
Заекването е говорен дефект, който пред-

ставлява нарушение на темпоритмичната орга-
низация на речта. Започва на възраст между 
2 и 5 за повечето деца, като средната възраст 
на поява е на около 3 години. При заекване-
то плавността на речта се нарушава от неволе-
ви повторения и/или удължавания на звукове, 
срички, думи или фрази, а също и от неволе-
ви паузи или принудителни прекъсвания. То е 
проблем на детството и обикновено се смята, 
че най–малките деца ще имат възстановяване 
в рамките на една до две години от началото. 
Последните данни показват, че около 90 про-
цента от децата, които започват да заекват по 
време на предучилищните години, ще се въз-
становят. Колкото по–голямо е дететото, тол-
кова по–малка е вероятността да се справи със 
заекването. 

Проблемът със заекването е неравномерно 
разпределен между половете. Ако сте момиче, 
вие сте по–склонни да „израснете“ заекването. 
Момчетата са три пъти по–засегнати.   

Речевите проблеми, включително и заеква-
нето, изглежда имат генетичен компонент за ня-
кои хора. Инфекциозните заболявания са друга 
група причини, които предизвикват общо фи-
зическо и психично отслабване на организма и 
водят до нарушаване на нервно–вегетативното 
равновесие. Силната уплаха или телесни нака-
зания, стресови състояния – това са факторите, 
които също провокират заекване. Има случаи, 

когато видима причина не се констатира. То 
може да се появи и по подражание. От много 
години специалистите по неврофизиология се 
опитват да си обяснят този феномен, но и до 
днес не могат да открият категоричен отговор. 
Последните, най–съвременни изследвания на 
заекването чрез позитронно–емисионна томо-
графия показват, че при заекващите има не-
значителни изменения в тази област на мозъка, 
която управлява говорната дейност. 

Родителите трябва да потърсят помощ или 
консултация и оценка от психолог или логопед, 
ако се притесняват, че детето заеква. Ако за-
бележите, че то е притеснено или разстроено 
заради говора си, избягва да говори или има 
видими следи от напрежение и вътрешна бор-
ба, когато говори, също е добър момент да се 
търси професионална помощ.

Лекуването на този, предимно детски недос-
татък, е сложен процес. Терапията на заекване-
то на децата зависи от възрастта, природата 
на заекването, нивото на безпокойство. Всеки 
логопед е наясно с тези фактори. Също така 
важен фактор е как се отнасят към заекване-
то както самите деца, така и техните родители. 
Прилагат се изпитани логотерапевтични програ-
ми, съчетани комплексно с медикаментозно и 
психотерапевтично въздействие. Чрез логоте-
рапията се цели да се разрушат патологичните 
речеви рефлекси и да се формират нови, които 
са физиологично правилни.

Здравка Петрова - педагогически съветник, 
по материали от интернет

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

нови периодични издания

 Ина Банджакова - библиотекар
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рОдОЛЮБИЕ

25 март - Благовещение
Православната християнска църка празнува 

този ден в чест на благата вест, която Архангел 
Гавраил съобщава на Дева Мария. А тази вест 
гласяла, че девицата ще зачене с Божията по-
мощ и ще роди Спасителя на света. 

Българите наричат празника още „Благовеще-
ние”, „Благовец” или „Половин Великден”. В Тро-
янския и Тетевенския Балкан той е познат като 
„Зъмски празник” или „Змиинден”. Народното 
поверие гласи, че на Благовец долитат кукувици-
те и лястовиците, за да известят благата вест, че 
зимата си е отишла и лятото е дошло. Щом чуят 
първото кукане на кукувицата, стопаните започ-
ват да броят парите си или хващат залък хляб, 
за да са богати и сити през цялата година. При 
първото кукане на птицата родопчанки завърз-
ват единия край на забрадката си и го отвързват 
чак след три дни. Тогава гледат какво има вътре 
във възела. Ако намерят 
зеленко (тревичка), това е 
знак за здраве.

Повсеместно се вярва, че на Благовещение 
змиите и гущерите излизат от дупките си. Зато-
ва в ранно утро преди изгрев слънце стопанките 
премитат къщите и дворовете си и ги обикалят 
три пъти като чукат с машата или с огрибката 
върху тенекия. Създавайки този ритуален шум, 
те викат: „Бягайте смокове, гущери, бълхи и 
жаби, че дядо Благовец иде с железния топуз!” 
После запалват сметта и стари парцали и карат 
децата да прескачат три пъти огъня. Момците 
също прескачат запалената смет, като гледат 
малко да си поопърлят краката, за да не ги 
хапят змии през лятото. Всички тези магически 
действия са подчинени на вярата в очистител-
ната мощ на огъня и целят да предпазят дома 
и стоката от вредни животни и насекоми.

За старопланинския район е типично суе-
верието, че ако на Благовец човек убие змия, 
трябва да откъсне главата й и да постави в нея 
няколко семена босилек. После трябва да заро-
ви змийската глава в земята. Ако на това мяс-
то босилекът израсне, той се смята за особено 
лековит. С него могат да се правят и магии за 
любов. Ако момък подари такъв босилек на ня-
коя мома, тя “полудява” 
от обич по него.
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Зорка Христова - начален учител, 
по материали от интернет

В отделни села на Пловдивско бабите слагат на този ден 
малки кравайчета под къщния праг. Те са дар за митичната 
змия–чуварка, която пази дома и семейството от злини.

Вярва се още, че в полунощ, срещу Благовец, митичният 
смок–стопанин на заровените в земята богатства, проблясва 
като огън. Ако иманярите видят пламъка и хвърлят отгоре 
му дреха, те ще могат да намерят и изровят имането.  

Въз основа на народната етимология на названието на 
празника (Благовец – благо, сладко) се смята, че всяка рана 
зараства много бързо този ден. Затова на Благовец се про-
биват ушите на момиченцата за обици. Животновъдите дам-
госват стадата и правят резки по ушите на животните, за да 
ги разпознават.

Тържествената трапеза на Благовец включва задължи-
телна консумация на риба. Тя се пълни с ориз и лук и се 
пече. Ястието се нарича “рибник”. Ядат се и варени раци. 
Смята се, че на Благовец е хубаво да се хапне за първи път 
нещо зелено – коприва, киселец или лапад, за да потече в 
тялото на човека “нова кръв”.

ЕзИКОВа СТраНИЦа

                       
 

X o x Î o Ï a 
                        
XoxÎoÏa ó cÚapËÌÌÈ pyccÍËÈ Ìapo‰ÌÈ 
ÔpoÏceÎ. OÌ Ôo‚ËÎc ‚ XVII ‚eÍe ‚ oÍpy„e 
„opo‰a HËÊÌËÈ Ho‚„opo‰.  

XoxÎoÏa Ôpe‰cÚa‚ÎeÚ co·oÈ ‰eÍopaÚË‚Ìy 
pocÔËc¸ ‰epe‚ÌÌoÈ Ôocy‰ Ë Ïe·eÎË, ‚ÔoÎÌeÌÌy 
ÍpacÌÏ Ë ÁoÎoÚÏ ˆ‚eÚoÏ Ôo ˜¸pÌoÏy ÙoÌy.  

Tpa‰ËˆËoÌÌe ÎeÏeÌÚ XoxÎoÏó ÍpacÌe 
co˜Ìe „o‰ p·ËÌ Ë ÁeÏÎÌËÍË, ˆ‚eÚ Ë ‚eÚÍË.  

Hepe‰Ío ‚cÚpe˜aÚc ÔÚËˆ, p· Ë Á‚epË.                                                      

 

aÍ coÁ‰aÚc ËÁ‰eÎË 
 c xoxÎoÏcÍoÈ pocÔËc¸? 

CÌa˜aÎa ·¸Ú 
·aÍÎy¯Ë, Úo 
ecÚ¸ ‰eÎaÚ „py·e Áa„oÚo‚ÍË ËÁ ‰epe‚a. 
«aÚeÏ ÏacÚep cÌËÏaeÚ peÁˆoÏ ËÁÎË¯eÍ 
‰pe‚ecËÌ Ë ÔocÚeÔeÌÌo ÔpË‰aeÚ Áa„oÚo‚Íe 
ÌyÊÌy ÙopÏy. TaÍ ÔoÎy˜aeÚc ocÌo‚a.                   

»Á‰eÎËe „pyÌÚyÚ „ÎËÌoÈ, 
cy¯aÚ, ÔoÍp‚aÚ ÏacÎoÏ, 
‚ÚËpaÚ aÎÎÏËÌe‚È 
Ôopo¯oÍ.        

Êo„‰a Ôo‚ÎeÚc 
ÁepÍaÎ¸ÌÈ ·ÎecÍ, 

                      pacÔËc‚aÚ.  
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B pocÔËcË ÔpËÏeÌÚ ÏacÎÌe ÍpacÍË: ÍpacÌy, 
˜ pÌy, ÁeÎ Ìy, Ê ÎÚy.  

PacÔËcaÌÌe ËÁ‰eÎË 4-5 paÁ ÔoÍp‚aÚ cÔeˆËaÎ¸ÌÏ 
ÎaÍoÏ Ë, ÌaÍoÌeˆ, ÁaÍaÎË‚aÚ ‚ Úe˜eÌËe 3-4 ˜aco‚ ‚ 
Ôe˜Ë ÔpË ÚeÏÔepaÚype +150Ö +160 °C ‰o o·paÁo‚aÌË 
ÏacÎÌo- ÎaÍo‚oÈ ÔÎ¸ÌÍË ÁoÎoÚËcÚo„o ˆ‚eÚa.  

TaÍ ÔoÎy˜aeÚc ÁÌaÏeÌËÚa ´ÁoÎoÚa xoxÎoÏaª. 

OÌa Ìe ÚoÎ¸Ío ÍpacË‚o ‚„Î‰ËÚ, Ìo Ë ‚ÎeÚc 
·eÁoÔacÌoÈ, ÏoÊeÚ ÔpËÏeÌÚ¸c Ôo ÔpÏoÏy 
ÌaÁÌa˜eÌËó ·Îa„o‰ap cÔeˆËaÎ¸ÌoÏy ÔoÍpÚË 
Ôocy‰a Ìe ÔopÚËÚc ÌË oÚ xoÎo‰Ìo„o, ÌË oÚ „op˜e„o, 
ËÁ Ìe  ÏoÊÌo ecÚ¸ 
Ë ÔËÚ¸. 

                       
 

X o x Î o Ï a 
                        
XoxÎoÏa ó cÚapËÌÌÈ pyccÍËÈ Ìapo‰ÌÈ 
ÔpoÏceÎ. OÌ Ôo‚ËÎc ‚ XVII ‚eÍe ‚ oÍpy„e 
„opo‰a HËÊÌËÈ Ho‚„opo‰.  

XoxÎoÏa Ôpe‰cÚa‚ÎeÚ co·oÈ ‰eÍopaÚË‚Ìy 
pocÔËc¸ ‰epe‚ÌÌoÈ Ôocy‰ Ë Ïe·eÎË, ‚ÔoÎÌeÌÌy 
ÍpacÌÏ Ë ÁoÎoÚÏ ˆ‚eÚoÏ Ôo ˜¸pÌoÏy ÙoÌy.  

Tpa‰ËˆËoÌÌe ÎeÏeÌÚ XoxÎoÏó ÍpacÌe 
co˜Ìe „o‰ p·ËÌ Ë ÁeÏÎÌËÍË, ˆ‚eÚ Ë ‚eÚÍË.  

Hepe‰Ío ‚cÚpe˜aÚc ÔÚËˆ, p· Ë Á‚epË.                                                      

 

aÍ coÁ‰aÚc ËÁ‰eÎË 
 c xoxÎoÏcÍoÈ pocÔËc¸? 

CÌa˜aÎa ·¸Ú 
·aÍÎy¯Ë, Úo 
ecÚ¸ ‰eÎaÚ „py·e Áa„oÚo‚ÍË ËÁ ‰epe‚a. 
«aÚeÏ ÏacÚep cÌËÏaeÚ peÁˆoÏ ËÁÎË¯eÍ 
‰pe‚ecËÌ Ë ÔocÚeÔeÌÌo ÔpË‰aeÚ Áa„oÚo‚Íe 
ÌyÊÌy ÙopÏy. TaÍ ÔoÎy˜aeÚc ocÌo‚a.                   

»Á‰eÎËe „pyÌÚyÚ „ÎËÌoÈ, 
cy¯aÚ, ÔoÍp‚aÚ ÏacÎoÏ, 
‚ÚËpaÚ aÎÎÏËÌe‚È 
Ôopo¯oÍ.        

Êo„‰a Ôo‚ÎeÚc 
ÁepÍaÎ¸ÌÈ ·ÎecÍ, 

                      pacÔËc‚aÚ.  

 

Мария Николова - учител по руски език
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X o x Î o Ï a 
                        
XoxÎoÏa ó cÚapËÌÌÈ pyccÍËÈ Ìapo‰ÌÈ 
ÔpoÏceÎ. OÌ Ôo‚ËÎc ‚ XVII ‚eÍe ‚ oÍpy„e 
„opo‰a HËÊÌËÈ Ho‚„opo‰.  

XoxÎoÏa Ôpe‰cÚa‚ÎeÚ co·oÈ ‰eÍopaÚË‚Ìy 
pocÔËc¸ ‰epe‚ÌÌoÈ Ôocy‰ Ë Ïe·eÎË, ‚ÔoÎÌeÌÌy 
ÍpacÌÏ Ë ÁoÎoÚÏ ˆ‚eÚoÏ Ôo ˜¸pÌoÏy ÙoÌy.  

Tpa‰ËˆËoÌÌe ÎeÏeÌÚ XoxÎoÏó ÍpacÌe 
co˜Ìe „o‰ p·ËÌ Ë ÁeÏÎÌËÍË, ˆ‚eÚ Ë ‚eÚÍË.  

Hepe‰Ío ‚cÚpe˜aÚc ÔÚËˆ, p· Ë Á‚epË.                                                      

 

aÍ coÁ‰aÚc ËÁ‰eÎË 
 c xoxÎoÏcÍoÈ pocÔËc¸? 

CÌa˜aÎa ·¸Ú 
·aÍÎy¯Ë, Úo 
ecÚ¸ ‰eÎaÚ „py·e Áa„oÚo‚ÍË ËÁ ‰epe‚a. 
«aÚeÏ ÏacÚep cÌËÏaeÚ peÁˆoÏ ËÁÎË¯eÍ 
‰pe‚ecËÌ Ë ÔocÚeÔeÌÌo ÔpË‰aeÚ Áa„oÚo‚Íe 
ÌyÊÌy ÙopÏy. TaÍ ÔoÎy˜aeÚc ocÌo‚a.                   

»Á‰eÎËe „pyÌÚyÚ „ÎËÌoÈ, 
cy¯aÚ, ÔoÍp‚aÚ ÏacÎoÏ, 
‚ÚËpaÚ aÎÎÏËÌe‚È 
Ôopo¯oÍ.        

Êo„‰a Ôo‚ÎeÚc 
ÁepÍaÎ¸ÌÈ ·ÎecÍ, 

                      pacÔËc‚aÚ.  

 

ШаХМаТ

Димитър Илчев -
ръководител на шахматен клуб

белите НА ХОД 
ПЕЧЕЛЯТ

дОМаШНИ ЛЮБИМЦИ

Акваристика
Или изкуството да се отглеждат рибки

Всяка рибка, за да оцелее в аквариума, се 
нуждае от две неща: определен обем вода, т.е. 
достатъчно място да се движи и достатъчно 
кислород. Растенията и добрата филтрация по-
добряват условията на живот на водните оби-
татели.

Ако сте решили да отглеждате малки, с 
тънко телосложение, неагресивни и спокойни 
рибки, важи правилото: 1 сантиметър риба = 1 
литър вода. Някои от видовете, които отговарят 
на тези изисквания са: гупа, хелер, плата, моли-
незия, неон, зебра и др.

Име: Гупа.
Хранене: Всеядни, по принцип растителноядни.
Обитава: Южна Америка.
Обем на аквариума: Най–малко 20–30 литра, но ще се 
чувстват по–добре в поне 70–90 литра.
Размер: Максимум 8–10 сантиметра
Продължителност на живота 5–8 години.

Име: Хелер.
Хранене: Всеяден.

Обитава: Карибско море.
Обем на аквариума: поне 60 литра.

Размер: 12–15 сантиметра.
Продължителност на живота: Могат да доживеят 

и 8 години.
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” – ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

рЕФЕрЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Весела Русева - начален учител, 
по материали от интернет

Честитим 

рождените дни 

на всиЧки, родени 

през тази седмица 

с пожелание 

за здраве и 

късмет.

Име: Скалария.
Хранене: Всеядна.
Обитава: Южна Америка.
Обем на аквариума: Поне 100 литра.
Размер: 30–35 см височина и 15–20 см дължина.
Продължителност на живота: Около 7–10 години.

За родителите на четвъртокласниците

П О К А Н А
Уважаеми родители,
На 27 март 2013 година ще се проведе традиционния „ДЕН НА ОТВО-

РЕНИТЕ ВРАТИ”. Ще имате възможност да се запознаете с част от учите-
лите, които ще обучават децата ви в 5 клас, както и шанса да наблюдавате 
учебни часове. Надяваме се това да ви бъде от полза при осъществяването 
на прехода от начален към прогимназиален етап, който понякога е труден 
и за учениците, и за техните родители.

ЗАПОВЯДАЙТЕ в училище от 13.30 до 18.30 часа
 
     От училищното ръководство


