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На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета 
Декларация за принципите на толерантността. 

Като член първи е залегнала дефиницията на това що е 
толерантност. 

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране 
на богатото многообразие от култури в нашия свят, на наши–
те форми на самоизява и способите за проява на човешка–
та индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, 
общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. 
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не 
е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. 
Толерантност – това е добродетел, която прави възможно дос–
тигането на мира и способства за замяната на културата на 
войната с културата на мира. 

Всеки човек е личност, всеки човек е ценен. Негово изконно 
право е да бъде уважаван. Многообразието в света ни учи да 
сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко 
много и различни начини има да изразим себе си.

Това са нашите правила, 
които призовават към толерантност:

Опознай различните от теб!

Не бъди безразличен!

Проявявай търпение, доброжелателност и разбиране!

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан и отстъпчив!

Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си. 

Това е да бъдеш ЧОВЕК!
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 учениците от Училищния Парламент

Ние можем да бъдем толерантни към различията, но не желаем да толерираме агресивните 
прояви на някои свои съученици и тормоза сред децата, затова започваме:

Информационна кампания на Училищния Парламент

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ?

Уважаеми читатели, напоследък се говори много за това, колко са агресивни днешните 
деца, колко трудно успяват възрастните да ни научат как да решаваме мирно конфликтите и да 
реагираме спокойно в трудни ситуации. 

 Бихме искали да помогнем като проведем информационна кампания чрез училищния вест–
ник и запознаем всички ученици, учители и родители с понятието „тормоз”. Не всеки знае, какво 
означава тази дума и за какви групи поведение се отнася. Но мислим, че всички знаят, че да 
тормозиш някого умишлено е недопустимо. 

 Призоваваме всички да прочетат информацията, която сме подбрали, да бъдат бдителни и 
да съобщават на своите учители и родители, ако станат свидетели или обект на тормоз в учили–
ще или извън него. Ако всички се обединим около идеята да сме добронамерени и толерантни 
помежду си, ще се справим успешно с проблема, наречен „тормоз между връстници”. 

Тормоз в училище от връстниците означа–
ва, когато едно дете или група деца нарочно се 
отнасят лошо към друго дете, което е по–слабо 
и не може да се защити (да им отговори): напр. 
дразнят го, обиждат го, подиграват му се, из–
мислят му неприлични прякори, бутат го, удрят 
го или го ритат, заплашват го, взимат му неща–
та, изнудват го, затварят го в стаята или правят 
други неприятни неща. 

Тормоз оз–
начава също 
така когато за 
някое дете се 
пишат обидни 
неща, напр. 
по дъската, 
стените, раз–
пространяват 
се злобни слу–
хове, клюки и 
измислици или 
когато другите деца нарочно го изключват от 
игрите, не искат да говорят или да правят нищо 
заедно с него.  

Тормоз означава, когато към дадено дете 
се отнасят по този начин не само веднъж (ед–
нократно), а много пъти или в продължение на 
дълго време.

Тормозът се 
различава от кон–
фликтите, кара–
ниците или схва–
тките в училище, 
които възникват 
между деца с при–
близително ед–
наква сила. При 
тормоза едното 
дете (групата от 
деца) са очевидно 
по–силни от дру–
гото дете, което е 

по–слабо и не може да се защити, да отговори 
на тези, които го тормозят.
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Има ли будители днес?
Будител – човек, който подбужда (подтиква) хората да отстояват права–

та си и да се грижат за държавата си. 
Дали днес има будители като Паисий Хилендарски, Петър Берон, Соф–

роний Врачански и др. Всъщност наистина има. Те подбуждат чрез изку–
ството си и чрез словата си. Такива хора може да са от тези, които про–
тестират, пишат песни, създават пиеси, рецитират и пишат различни творби 
до хората, които подкрепят държавата като гледат различни материали по 
телевизията и ги разпространяват устно или писмено. 

Наистина, трябва много да се замислим по този въпрос, защото може 
един будител да се крие в нас и ние един ден да бъдем човек за пример в 
нашата държава. 

      Габриела Грозданова - 6 б кл

бЕЗОпАСНО ДВИЖЕНИЕ

Излизам навън след училище. Движа се бавно, притисната от умората през деня. Дишам дъл–
боко. 

Изведнъж покрай мен профучава с бясна скорост кола. И макар, че съм на тротоара, сякаш 
някаква сила ме завърта и аз се уплаших. Спрях за миг и не знаех какво да правя. Огледах се и 
видях, че и други хора бяха останали на място и гледаха с недоумение след автомобила. 

Тогава си зададох въпроса: Какво значи безопасно движение? Самата дума “безопасно” оз–
начава, че не трябва да създаваме опасни ситуации на улицата. Тя е за всички: коли, мотори, 
велосипеди, автобуси, но и за пешеходци. И всички те трябва да знаят и да спазват определени 
правила. Но нарушителите са много. Превозните средства не спират на пешеходна пътека или ми–
нават на жълт или на червен светофар. Пешеходците също са нарушители на правилата. Всички 
знаят, че “зебрата” е място за пресичане, но колко от нас си правят труда да стигнат до нея и там 
да преминат на другия тротоар. Навсякъде ще видим притичващи хора пред, зад автомобилите, 
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сякаш се надлъгват, надпреварват, сякаш си казват: “Чакай! Моята работа е по–важна от твоята” 
или “Сега ще те изпреваря! Аз съм по–бърз!” И това надлъгване продължава до момента, в който 
някой от участниците в това бясно движение попадне в болница или загуби живота си. 

 Спомням си, когато моята баба беше блъсната от колата на един таксиметров шофьор. Удря 
се в бордюра, а после отскача до едно дърво. Обувките и чантата и бяха намерени на различни 
страни от местопроизшествието. Благодарение на добри хора, които са извикали веднага линей–
ка, тя беше спасена. Но колко болка и какво страдание трябваше да изтърпи баба ми, докато се 
оправи?! 

 Затова ми се иска да извикам: Хора, спрете! Нека няма болка и сълзи, нека няма черни за–
брадки заради нелепи инциденти! Преди да седнете зад волан, помислете си за нас – вашите деца. 
Ние ви чакаме живи и здрави да се приберете вечерта. Ние ви обичаме! Обичайте ни и вие!

         Румяна Цветанова 6а кл. 

Поведението на пътя

Съществуват простички неща, които всеки от нас може да направи, за да са безопасни пъ–
тищата ни. Според изчисленията, ако всеки използва предпазен колан, спазва ограниченията 
на скоростта и не шофира под въздействието на алкохол, броят на загиналите по европейските 
пътища ще намалее с повече от 12 000 души на година. Шофьорите трябва през цялото време 
да следят внимателно движението около себе си – не само заради своята собствена безопасност, 
но и заради безопасността на своите пътници и на останалите участници в движението. Етикета 
на пътя изисква всички участници в движението 
точно да спазват определените им от Закона за 
движението по пътищата правила. Ако всички 
спазват тези правила тогава пътнотранспортни 
произшествия няма да има. 

Законите за движение по пътищата трябва да 
бъдат прилагани – не само за да бъдат наказвани 
нарушенията, но и да се възпират нарушители–
те и да се насърчава отговорното поведение на 
пътя. Всяка година в света при пътно транспорт–
ни произшествия загиват 300 хиляди души, а ра–
нените са 7 милиона. Водачите на всички пътни 
превозни средства са длъжни да бъдат внима–
телни и предпазливи към децата и възрастните и 
най–вече към инвалидите и слепите хора. 

Превишената скорост е една от най–големи–
те заплахи на пътната безопасност, защото сил–
но увеличава риска от злополука. Тя е основна 
причина за около 30% от смъртоносните ката–
строфи. Предпазните колани са най–лесният и 
най–евтин начин за предотвратяване на нараня–
ванията при катастрофа. Те не изискват нали–
чието на специална технология и са стандартно 
оборудване във всички коли. От 2006 г. Използ–
ването на предпазни колани е задължително във 
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всички превозни средства в Европейският съюз. Идеята да се използват обезопасени колани в 
автомобилите не е нова. Първият патент за тях е издаден през 1895 г. в САЩ. През 1920 г. такива 
колани вече се поставят в състезателните автомобили. През 50–те години коланите започват да 
се монтират в някои модели автомобили, серийно произвеждани в САЩ, а след това и в Швей–
цария. По късно редица страни в Европа и света въвеждат задължението шофьорите и пътниците 
да използват обезопасени колани на предните и задните седалки. Една проста сметка показва, че 
коланите, които струват само 1–2% от цената на автомобила, при катастрофа намаляват с 50% 
вероятността от тежки наранявания или смърт. 

Въздушните възглавници в автомобила са масово разпространени в автомобилите, както ко–
ланите. Това е свързано с повишаване безопасността на пътниците. 

Най–често въздушните възглавници се монтират в средната част на 
кормилото и в арматурното табло пред пътника до шофьора. Свързани 
са с чувствителен датчик в предната част на автомобила. При челен 
удар датчикът се задейства и за хилядни части от секундата двете въз–
душни възглавници се надуват и притискат пътниците към седалките, 
за да не полетят към предното стъкло. Ако на предната седалка има 
малки деца, те могат да бъдат наранени от въздушната възглавница. 
Освен това мигновеното надуване на възглавниците е съпроводено от 
неприятен силен остър звук, но това са малки недостатъци в сравнение 
с много предимства на въздушните възглавници. 

В страните с развита автомобилизация най–често малките деца, които пътуват с автомобил 
не се возят на предната седалка, както често правят у нас; не се возят на задната седалка на 
коленете на възрастните, както често правят у нас; возят се в специални седалки, монтирани до–
пълнително на предната или задната седалка. Точно тези седалки гарантират пълна безопасност 
на детето. 

Моторните превозни средства имат етика и тя изисква бързо да освободим пътя на моторни 
превозни средства със специален режим на движение. Към тях спадат както автомобилите, така 
и моторите (мотоциклетите). Тези превозни средства имат червена или синя светлина и специален 
звуков сигнал. Много често те бързат, за да спасят живота на болен, да загасят пожар или да 
помогнат при станало пътнотранспортно произшествие. 

Ето защо с нашето поведение ние не бива да 
пречим за тяхното бързо придвижване до нуж–
даещи се. 

Когато караме велосипед, ако има алея за 
велосипедисти се стремим да караме само по 
нея, за да не пречим на пътното движение, пък и 
за да не ни удари превозното средство. На вело–
сипедът не му е позволено да се движи вляво по 
платното, срещу движението, това е позволено 
само при пешеходците. Велосипедистът винаги 
трябва да носи светлоотразителна жилетка, за 
да може да се откроява и да го забелязва шо–
фьорът на превозното средство. 

При пешеходците трябва да се минава само 
на зелен светофар, да се огледаме наляво и на–
дясно, и след това ако няма коли пресичаме по–
бързо. 

Пешеходците трябва да са много внимател–
ни, когато пресичат улицата. 

Всички хора трябва да внимават когато пре–
сичат, карат велосипед, мотоциклет или пък друг 
вид превозно средство. 

  Вероника Кривошиева 6 в
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Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО?
Често в ежедневието си чуваме репликата 

“това дете е невъзпитано” или „липсват му първи–
те седем години”. Но ако попитате близките си, 
какво всъщност означава да възпитаваш, малци–
на ще са тези, които ще успеят до обяснят. 

Възпитанието е процесът, в който възраст–
ните общуват и се грижат за своите деца. Чрез 
наблюдение, дисциплина, емоционална бли–
зост, контрол и изисквания родителите въз–
питават децата си и ги подготвят за живота в 
обществото. Колко важно е възпитанието на 
децата за тяхното бъдещо развитие? Това е 
въпрос, който вълнува, както всички родители, 
така и много изследователи. Родителите влияят 
на техните деца по много начини. Отношенията, 

средата, които те избират за своите деца, на–
чина, по който ги възпитават, намират израз в 
личността на детето и неговото поведение. 

През 1973 Диана Баумринд разпознава 3 
основни вида родителски стилове – авторите–
тен, авторитарен и отстъпчив. Тя достига до 
това заключение след наблюдение и анализ на 
отношенията между децата и родителите им, 
както вкъщи, така и в детската градина. Пока–
зателите, по които родителите са били оценени 
са контролът, който те налагат върху децата си; 
изискванията за по–голяма зрелост и прециз–
ност при извършването на определени задачи, 
изслушването и разговорите с детето и негово–
то обгрижване. 

Авторитетен стил. Родителите, поддържа–
щи този стил на възпитание, поставят правила 
и следят за тяхното спазване. Те, обаче, обяс–
няват и дискутират с децата си смисъла на тези 
правила, изслушват ги и ги разбират. Авторитет–
ните родители са строги, но справедливи, оказ–
ващи по–скоро подкрепа, отколкото наказания. 
Те изискват от децата си да отстояват позици–
ята си, да са социално отговорни и самостоя–

Разширените изследвания в областта на 
възпитанието и ефектите от него, изваждат на–
яве и още един, четвърти стил на родителстване 
– пасивен / неучастващ. Този стил се харак–
теризира с незначителни изисквания, липсваща 
комуникация и отговорност. Тези родители са 
обикновено неучастващи и незапознати с жи–
вота и случващото се с техните деца. Те често 
неглижират нуждите на децата си. 

 Всеки родител може да се разпознае в ня–
кой от тези профили. Основният въпрос, обаче, е 
какво точно е значението и дългосрочните ефек–
ти от тези подходи за възпитание. Отговорът на 
този въпрос е базиран на стотици изследвания, 
проведени от Баумринд и други изследователи, 
които са проследили както стиловете на възпи–
тание на различните семейства, така и поведени–
ето и развитието на децата във времето. 

Децата на авторитетните родители са 
предимно щастливи, способни и успешни. 

Децата, които са били възпитавани от 
авторитарни родители са често покорни и 
стриктни. Те имат по–ниска социална компе–
тентност, по–ниско самочувствие и често са по–
нещастни. 

Отстъпчивият стил на възпитание обик–
новено води до поведение на нисък самокон–
трол. Тези деца често са недоволни от живота 
си, имат по–слаби резултати в училище и имат 
проблеми със спазването на правила не само 
вкъщи, но и извън дома. 

Децата, чиито родители са били неучаст-
ни в тяхното възпитание имат най-нега-
тивна прогноза за развитие. На тях често им 
липсва самоконтрол, имат ниско самочувствие 
и са по–некомпетентни от техните връстници. 

телни, давайки им условията и подкрепата, от 
които те имат нужда, за да го постигнат. 

Авторитарен стил. Тези родители устано–
вяват правила, които трябва да се спазват на 
всяка цена. Неизпълнението води до наказания. 
Те не обясняват и не дискутират методите си и 
правилата. „Ти трябва да направиш това, защо–
то аз ти казвам!“. 

Отстъпчив стил. Обратното на авторитар–
ния стил. Тези родители рядко имат изисквания 
към децата си и рядко ги дисциплинират. Те 
избягват конфликти и често отстъпват пред ка–
призите на децата си. Не очакват от тях зряло 
поведение. Отношенията на децата с този вид 
родители наподобяват по–скоро приятелски, 
отколкото отношения между родител и дете.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

100 години от рождението на 
АСЕН БОСЕВ: ЕДИН ДОБЪР ДЕТСКИ ПИСАТЕЛ

Асен Босев имаше дълга 
и сложна творческа 
и житейска съдба. 
Но останаха книгите му, 
останаха стиховете му, 
някога познати на всички 
български деца.

Асен Иванов Босев е български автор на детско – юношеска 
литература, журналист и преводач от руски език. Творчеството му за 
деца се отличава с добро чувство за хумор. 

Роден е на 22 ноември 1913 в село Руска Бела, Врачанско. Учи в родното си село и в Берко–
вица. Известно време е учител. Установява се в София, където завършва дипломация в Свобод–
ния университет и право в Софийския университет. През 1941 г. е затворен в концентрационния 
лагер „Еникьой“ в Ксантийско, по–късно е интерниран в лагера „Св. Врач“ в Санданско. 

Съосновател през 1945 г. и главен редактор на в. „Септемврийче“. Редактор на в. „Стършел“ 
в периода 1961–1965 г. Един от учредителите и първи председател на Българската секция на 
Международния съвет по детската книга към ЮНЕСКО. Номиниран е за наградата Ханс Кри– 
стиян Андерсен през 1986 г. и е включен в почетния Андерсенов списък. Носител на национал–
ната награда „Петко Р. Славейков“ (1972). Умира на 24 април 1997 г. в София. 

                                 Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет



10

Иван Ганев – учител по география

ЕзИКОВа СТраНИЦа

If
If уоu саn kеер уоur hеаd whеn аll аbоut уоu
 Аrе lоsing thеirs аnd blаming it оn уоu, 
If уоu саn trust уоursеlf whеn аll mеn dоubt уоu, 
 Вut mаkе аllоwаnсе fоr thеir dоubting tоо;
If уоu саn wаit аnd nоt bе tirеd bу wаiting, 
 Оr bеing liеd аbоut, dоn’t dеаl in liеs, 
Оr bеing hаtеd, dоn’t givе wау tо hаting, 
 Аnd уеt dоn’t lооk tоо gооd, nоr tаlk tоо wisе:

If уоu саn drеаm—аnd nоt mаkе drеаms уоur mаstеr;
 If уоu саn think—аnd nоt mаkе thоughts уоur аim;
If уоu саn mееt with Triumрh аnd Disаstеr
 Аnd trеаt thоsе twо imроstоrs just thе sаmе;
If уоu саn bеаr tо hеаr thе truth уоu’vе sроkеn
 Twistеd bу knаvеs tо mаkе а trар fоr fооls, 
Оr wаtсh thе things уоu gаvе уоur lifе tо, brоkеn, 
 Аnd stоор аnd build ’еm uр with wоrn-оut tооls:

If уоu саn mаkе оnе hеар оf аll уоur winnings
 Аnd risk it оn оnе turn оf рitсh-аnd-tоss, 
Аnd lоsе, аnd stаrt аgаin аt уоur bеginnings
 Аnd nеvеr brеаthе а wоrd аbоut уоur lоss;
If уоu саn fоrсе уоur hеаrt аnd nеrvе аnd sinеw
 Tо sеrvе уоur turn lоng аftеr thеу аrе gоnе, 
Аnd sо hоld оn whеn thеrе is nоthing in уоu
 Ехсерt thе Will whiсh sауs tо thеm: “Ноld оn!”

If уоu саn tаlk with сrоwds аnd kеер уоur virtuе, 
 Оr wаlk with Kings—nоr lоsе thе соmmоn tоuсh, 
If nеithеr fоеs nоr lоving friеnds саn hurt уоu, 
 If аll mеn соunt with уоu, but nоnе tоо muсh;

If уоu саn fill thе unfоrgiving minutе
 With siхtу sесоnds’ wоrth оf distаnсе run, 
Yоurs is thе Еаrth аnd еvеrуthing thаt’s in it, 
 Аnd—whiсh is mоrе—уоu’ll bе а Маn, mу sоn!

“If—” is а роеm bу Вritish Nоbеl 
lаurеаtе Rudуаrd Kiрling, writtеn in 
1895 аnd first рublishеd in Rеwаrds 
аnd Fаiriеs, 1910. It wаs writtеn 
in tributе tо thе Вritish imреriаlist 
роlitiсiаn Lеаndеr Stаrr Jаmеsоn, 
аnd аs раtеrnаl аdviсе tо Kiрling’s 
sоn Jоhn. [1] Аs роеtrу, “If—” is 
а litеrаrу ехаmрlе оf Viсtоriаn–еrа 
stоiсism.

Rudуаrd Kiрling 
30 Dесеmbеr 1865 – 18 Jаnuаrу 1936
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ЕКОЛОГИЯ

РЕЗЕРВАТИ В бЪЛгАРИя

Биосферният резерват край с. Сребърна е 
разположен на 2 км южно от река Дунав и на 
16 км западно от Силистра, на площ от 600 
ха. Обхваща езерото Сребърна и територии–
те край него. Славата му е свързана, от една 
страна, с факта, че се намира точно на пътя 
на прелетните птици от Европа към Африка – 
Viа Роntiса, а, от друга страна, с уникалните 
и разнообразни видове водоплаващи птици в 
него. 

През 1942 година езерото е обявено за раз–
въдник на водоплаващи птици, а през 1948 годи–
на е получило статут на птичи резерват. Едни от 
най–интересните видове, които обитават езеро–

то, са къдроглавият пеликан (Реlесаnus сrisрus), 
малка белочела гъска (Аnsеr еrуthrорus), патици 
(Аnаtidае), мустакат синигер (Раnurus biаrmiсus), 
голяма бяла чапла (Аrdеа аlbа), ням лебед 
(Суgnus оlоr), малък корморан (Рhаlасrосоrах 
руgmеus) и други. 

Заради редките и изчезващи видове птици 
през 1983 година езерото Сребърна е включе–
но в списъка на обектите от световното природ–
но и културно наследство на ЮНЕСКО. Целта 
е да се запази уникалното биологично разноо–
бразие, с което езерото е известно сред бъл–
гарската и европейска научна общност още от 
началото на ХХ век. 
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Плаващите тръстикови острови са друго ин–
тересно нещо, което може да се види в езерото 
Сребърна. Тези островчета, наричани от мест–
ното население „кочки”, никога не се заливат с 
вода, защото следват вертикалното движение 
на водата. Това улеснява живота на птиците, 
които населяват езерото, защото те правят сво–
ите гнезда върху тези подвижни острови. 

През 1965 година резерватът е включен в 
списъка с най–значими влажни зони в Европа, а 
десет години по–късно, през 1975 година, е обя–
вен за влажна зона по Рамсарската конвенция, 
която е международно споразумение, засягащо 
опазването на биоразнообразието. Освен това 
резерватът е включен и в световната мрежа на 
биосферните резервати по програмата „Човекът 
и биосферата” на ЮНЕСКО, а също и в списъка 
на орнитологично важните места в Европа. 

Към резервата има изграден природонаучен 
музей, в който могат да бъдат видени препари–
рани обитатели на езерото. 

Друга интересна атракция представлява 
възможността туристите да наблюдават птици–
те посредством видеокамера, поставена в езе–
рото. 

Около резервата е направена и екопътека, 
където посетителите могат да се насладят на 
приятната гледка от специално построените на–
блюдателни площадки или да си починат в бе–
седките за отдих. 

Езерото Сребърна наистина е впечатляващ 
природен обект. Не случайно е включено в спи–
съка на Стоте национални туристически обекта 
на Българския туристически съюз. 

Сребърна е вписан в регистъра на защите–
ните територии с Постановление на Министер–
ския съвет Nо. 11931 от 20. 09. 1948 г. 

Иван Ганев – учител по география
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заБаВНа СТраНИЦа

НАЙ-гОЛЕМИТЕ 
КОРАбИ В СВЕТА

Контейнеровозът Mаеrsk 
Mс-Kinnеу Mшllеr е най-голе-
мия в света. На 15 юли 2013 

прави първият си рейс. Него-
вата дължина е 400 метра, ши-
рина — 59 метра, вместимост 

— 18 000 контейнера, полезен 
товар — 165 000 тона. 

Първият в света плаващ за-
вод е на компанията Rоуаl Dutсh 
Shеll. Завода е разположен бли-
зо до Рrеludе крайбрежието на 
Австралия, където е построен, а 
после може да отплава на дру-
го място. По експертна оцен-
ка, цената на първия в света 
плаващ завод за производство 
на втечнен природен газ може 
да стигне до $5 млрд. 600 000 
тона, почти половин километър 
дължина (488-метров) — водо-
изместимостта на този гигант е 
шест пъти по-голяма от тази на 
най-големия самолетоносач!

Полупопотопяемият кораб 
Dосkwisе Vаnguаrd Dосkwisе 

Vаnguаrd — най-големия и 
иновационен съд в историята. 

Неговата дължина е 275 м, а 
ширината — 70 м. Товаропо-

демност 110 000 тона. 
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Клуб „Училищни медии „Алеко”” 

Самолетоносач от типа 
«Нимиц» (англ. Nimitz сlаss) 
с ядрена силова установка, с 
максимална водоизместимост 
до 106 000 тона. 
Това е най-големият военен 
кораб в света.

«Ямато» — най-големият 
линеен кораб в историята. 

Дължина — 263 метра, ширина 
— 39 метра, водоизместимост 

73 000 тона. Огромната во-
доизместимост позволила на 
конструкторите да монтират 

оръдия с калибър 460 мм. 

Супертанкерът Knосk 
Nеvis — най-голям от вида 
си. Неговите размери са: 458, 
45 метра дължина и ширина 
69 метра.

Най-големият круизен 
лайнер в света е Аllurе оf 

thе Sеаs — собственост на 
компанията Аllurе оf thе 

Sеаs Inс. Построен през 2010 
год. Това е истински плаващ 
град. Екипаж — 2 100 чове-
ка, пътници — 6 400 човека. 
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 
с пожелание за здраве и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Отговор 
на задачата 
от брой 89: 
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Нова задача:
Белите на ход печелят:

СЪОБЩЕНИЕ
 Управителният съвет на Училищно настоятелство “Карнеги”  

към ОУ “Алеко Константинов” - гр. Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 

общо събрание на Настоятелството 
на 26.11.2013 г. в 17.30 часа 

в Дружество на пловдивските художници - изложбена зала на ул. “Гладстон”,  
при следния дневен ред:

 1. Приемане на доклад за дейността на Настоятелството;
 2. Избор на нов Управителен съвет;
 3. Приемане на програма за дейността на Училищното настоятелство. 


