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Успех в шахмата
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   На 12 април 2014 г. се 
състоя зоново първенство 
по шахмат между училища-
та. Нашият отбор в първи 
кръг почиваше. Във втория 
отбелязахме максимален 
брой победи, а в третия – 
решителен и доста напрег-
нат, също спечелихме, но 
противникът ни, сериозно 
подготвен, ни създаде труд-
ности. През месец юни е 
националното първенство, 
което ще се проведе в гр. 
Бургас. Надяваме се отно-
во достойно да представим 
нашето училище.

Росица Костова  
7 б клас
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На общинското състезание по хандбал  
през месец март двата отбора от ОУ ,,Алеко 
Константинов” – момичета и момчета, се пред-
ставихме отлично и продължихме на областно 
ниво. Играхме два мача – срещу Калековец и 
Карлово, които се оказаха равностойни против– 

ници, но ние бяхме по–добрите и победихме. 
Преодоляхме притеснението, победихме стра-
ха, сплотихме се като отбор и постигнахме же-
лания резултат.

Момчетата също се справиха без никакви 
затруднения и двата отбора се класирахме на 
зонално първенство.

Следващият важен мач беше на 12 април 
2014 г. в Панагюрище. Момичетата участвахме 
в две срещи и имахме победа и загуба. Второто 
обаче също е голямо постижение, защото дру-
гият отбор беше силен, а ние дадохме всичко 
от себе си. Самото участие в ,,Зона 1” е успех. 

Момчетата и тук заеха първото място. Стис-
каме им палци и занапред!

Беше страхотно преживяване  и се надява-
ме и другата година да имаме такива успехи!

Ани и Цвети - 7а клас,  
Славена и Влади - 6а клас

Обичаме тази игра!
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Весела Русева – начален учител 

Успешно представяне
На математическото състезание „Европейско кенгуру” Мария Минчева, ученичка 

от  IV г клас зае първо място с максимален брой точки – 120.
Пожелаваме й все така успешно да върви напред и представя достойно себе си 

и ОУ „Алеко Константинов”!

Успехи 
На 22 март 2014 г. се проведе  състезанието за IV и VII клас 

„Английски за знаещи”. Негов организатор и домакин е Частно 
училище „Дружба”, гр. Пловдив. 

Състезанието има за цел да стимулира уменията на уче-
ниците да прилагат усвоеното в нови занимателни ситуации и 
среда. 

С гордост искаме да споделим успехите на учениците от 
нашето училище. Победител в състезанието при четвъртоклас-
ниците е Бояна Цветковска от IV а клас. На 13 място се кла-
сира Михаил Дечев от IV в клас, а на 14 – Ярослав Докузов от 
IV г клас. 

На трето място сред седмокласниците се класира Ангел 
Тетимов от VII а клас. 

Освен грамоти, те получиха още много награди.
Ние, техните учители, им пожелаваме успех във всяко начи-

нание и вяра, че могат!    
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ОБЛАСТЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

“SPELLING BEE”

Стела Куртева – учител по английски език

На  12.04.2014 г. в ПГАСГ ”Арх. 
Камен Петков” в гр. Пловдив се про-
веде областният кръг на национал-
ното състезание по спелуване на ан-
глийски език ”Sреlling bее”.

Тази година организаторите на 
състезанието бяха направили про-
мяна в регламента. Победителите 
от училищните кръгове трябваше 
да преминат през 3 етапа. В 1 етап 
имаше 6 кръга - за спелуване на 
думи от официалния списък с думи; 
2 етап – 6 кръга, в които участниците 

трябваше да превеждат думи от български на 
английски и да ги спелуват и 3 етап – спелу-
ване на непознати думи. Състезанието беше 
оспорвано, а думата, с която се излъчи побе-
дител е ”shаmrосk”.

Двама ученици от ОУ ”Алеко Константи-
нов” представиха достойно нашето училище. 
Христо Колев от 7в клас зае пето място, от-
лично се представи и Станислав Киров от 5б 
клас. 

Поздравления за знанията и старанието 
ви, момчета!

Клуб „Медии „Алеко”  по материали от интернет
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С нетърпение децата от трети 
клас очакваха пролетната ваканция и 
своя първи лагер във Велинград. По-
сещението в град Батак – Костница-
та и Историческия музей, развълнува 
учениците и те с интерес разглежда-
ха и питаха за всичко. Дните от ва-
канцията бяха изпълнени със спорт-
ни игри, разходки, плуване в басейн, 
вечерите с дискотеки и конкурси за 
танци, облекло и прически. Дълга-
та разходка до езерото Клептуза и 
организираните спортни игри зареди 
децата с много положителни емоции. 

ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ НА ПРОЛЕТЕН 
ЛАГЕР ВЪВ ВЕЛИНГРАД

В Информационния център за уче-
ниците бе организирана беседа и 
демонстрирана техника на тъкане 
на родопските халища и изписва-
не на великденските яйца. Децата 
сами изрисуваха свои яйца и сед-
наха зад тъкачния стан. 

Лагерът завърши с екскурзия 
до Дорково – посещение на Па-
леонтологичен център и средно-
вековната крепост Цепина.                        

В. Делчева, Н. Търева, Г . Стоицова – Класни ръководители на 3 клас 
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Салата от приказки
Както си ходела, Червената Шапчица срещнала не кой да е, а Пино-

кио. 
Тя знаела кой е той, но за да види дали лъже, го попитала как се каз-

ва. Тогава той отговорил, че се казва Малечко Палечко и носът му пораснал. 
В този момент Малечко Палечко минавал през 
гората и чул Пинокио да казва на Шапчицата, че 
се казва като него. Палечко вдигнал скандал, като 

му казал: „Ти как можеш да ме копираш?” В този момент оттам ми-
нал Котаракът в чизми и им казал:

– Добър ден, с нещо да помогна?! 
Червената Шапчица им се скарала:

– Как може да ми разваляте приказката! А ти, котарако, вземи да си 
обръснеш мустака, че си заприличал на храст. 

И като взела да размята тая кошница, чак носа на Пинокио счупила. Пи-
нокио започнал да държи сметка на Червената Шапчица, че му е счупила 
наса. Кавгите продължавали и продължавали. Тогава през гората минал 
Карлсон и като чул, как се карат, започнал 

да ги успокоява. Само им повтарял:
– Спокойствие и само спокойствие.

Толкова бил напрегнат Карлсон, че чак от напрежение му се счу-
пила перката. И тогава като се разгневил! А вие знаете, че когато е 
разгневен, Карлсон изяжда всичко по пътя си: виното в кошницата на 
Червената Шапчица изпил, питката изял, козунака излапал и като се наял, 
всичко му минало. Поуспокоили се нещата и в това време през гората ми-
нал Аладин с вълшебното килимче. Видял всички уморени и изполягали на 
тревата и без да пита, ги качил на килима и завел всички по домовете им. Горд 
от постъпката си, се прибрал в двореца и разказал своето преживяване на жена си Жасмин.

Велизара Филева - 4 а клас

Червената шапчица
В една далечна страна живеело една русокосо момиченце с чер-

вена шапчица. Всички го наричали Червената шапчица. Един ден тя 
тръгнала да бере гъби за болната си баба, за да й направи вкусна 
гъбена супа. Както си вървяла в гората срещнала страшния вълк на 
име Кумо. Той започнал да я обижда и заплашва, че ще я изяде, 

но Червената шапчица с един кунг–фу ритник го свалила на земята и 
продължила по пътя си. Но по една време се досетила, защо вълкът се 
бил появил. Кумо не се бил появявал, откакто тя го бе победила през 

лятото на 2010 година. Момичето се досетило, че той се е включил в 
бандата на злодей, защото имал златна тока. Тази банда се нарича-
ла „Злодей ООД”. Детето стигнало по най–бързия начин до къщата 

на баба си. Червената шапчица отворила вратата с ритник и видяла 
Пепеляшка, Малечко Палечко и Карлсон как вече почти са завързали 

баба й. Тя така се ядосала, че се опитват да откраднат баба й, че с адска сила 
ги изхвърлила през прозореца. Така тя направила вкусна гъбена супа за баба си.

Божидар Кръстев - 4 а клас 
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Салата от приказки
По време на разходката си Карлсон чул викове за помощ. Ослушал се, огледал се и видял 

Малечко Палечко, скрит зад едно листо, да трепери и плаче. Попитал го защо е разстроен. Па-
лечко му отвърнал:

– Карлсон, Великанът иска да ме изяде на закуска и всеки момент ще дойде.
– Тогава хайде да бягаме! – изрекал треперейки Карлсон и пипаднал.
Добре че наблизо бил Аладин, берял цветя за любимата си. Чул ги и решил да им помогне. 

Долетял с килимчето си. Качил ги и полетели в незнайна посока. При 
полета си се блъснали в кулите на един замък, целия заобиколен от 
непроходима гора. Спрели и влезли вътре, а там – Спяща красави-
ца. Не се стърпял Карлсон, навел се и я целунал. 

Красавицата се събудила, зарадвала се и всички отлетели в 
страната на Шехерезада, където и до днес живеят щастливи.

                            
               Васил Станев - 4 а клас 

* * *
Както Червената шапчица си беряла гъбки, близо до едно поточе се 

спънала в камък и паднала във водата. Викала за помощ, но никой не 
я чул. Е, според нея. Изведнъж изскочил отнякъде Котаракът в чизми:

– Хей, момиченце, защо си в потока? – попитал котаракът.
– Защото се спънах в един камък и паднах – отвърнала Черве-

ната
 шапчица.
Когато се разхождали в гората, стигнали до една 

хралупа. Почукали и се показал Мечо Пух.
– Здравейте, ще желаете ли мед? – попитал ги 

Мечо Пух.
– Ммм, да, може. Но малко. Досега ядох мишки – отговорил котаракът.
– А за вас, млада дамо? Едно гърне, ако искате?
– Не, благодаря – отвърнала Червената шапчица.
– Ще дойдеш ли с нас на разходка? 

– Добре, хайде да тръгваме!
По пътя те срещнали Пипи.
– Привет – мривет! – казала Пипи, вървейки назад. 
– Защо ходиш заднешком? – попита я Мечо.
– Защо не? Не сме ли в свободна страна?

– Е, няма значение! Какво правиш тук?
– Търся царството на вълшебните приказки. Вие знаете ли 

къде се намира?
– Да, ела с нас.

След дълъг път те стигнали до царството и видели Аладин и по-
любопитствали:

– Къде е царството на вълшебните приказки?
– Там, където сте вие!
– Къде по–точно? В гората?

– Не, в самия свят.
– А–а–а!
И така, това беше приказката за днес.

                Виктория Христова - 4 а клас
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Елена Димитрова, 4 а клас

Божидар Попов, 1 б класАнна-Мария Кундева, 2 а клас

Божидар Попов, 1 б класВиктория Апостолова, 2 б клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Как да направим децата си по-умни
Възможно ли е ние, родителите, да напра-

вим децата си по–умни? Разбира се! Начинът, 
по който ги отглеждаме и общуваме с тях, е 
важен за развитието на интелекта. Ето десет-
те неща, с които ще им помогнем да изразят 
потенциала си:

 
1. Уроци по музика. Всички изследвания 

доказват, че те правят децата по–умни и след 
период на занимания с инструмент, малките 
показват по-високи резултати на IQ тестове. 
Никога не е късно да се започне.

 
2. Спорт. Добрата физическа форма подо-

брява представянето в учението. След упражне-
ния хората запомнят чужди думи с 20% по–до-
бре, а тримесечен режим с физическа активност 
увеличава оросяването на мозъка с 30%.

 
3. Четете заедно. Вместо да четете на глас 

приказки, опитвайте заедно да възпроизвеж-
дате текста или да прочитате отделни думи. 
Ако възрастта все още не позволява, коменти-
райте картинки, ситуации и герои.

 
4. Достатъчно сън. Само един час по–малко 

сън намалява потенциала за внимание и за-
помняне. Има доказана връзка между добрия 
сън и добрите резултати в училище.

 
5. Самодисциплина. Интелигентността не 

означава нищо, без организираност, навици, 
търпение и воля. Много хора с високо IQ се 
провалят само заради липсата на характер и 
самодисциплина. Страстта и упорството в пре-
следването на целите са основополагащи за 
бъдещите успехи в живота.

 
6. Ученето трябва да е активен, а не паси-

вен процес. Научаваме много повече, когато 
изпитваме нещата, виждаме ги, пипаме ги, от-
кокото когато слушаме за тях. В това отно-
шение образователната система е длъжник на 
децата, тъй като се залага предимно на теоре-
тичната подготовка. Така например, ако трябва 
да наизустите стихотворение, ще го направите 
по–успешно, ако изразходите 30% от времето 

в четенето му и 70 % във възпроизвеждането 
на наученото.

 
7. Начин на хранене. Той може да увеличи 

или намали мисловия потенциал. Този факт е 
многократно доказан. Ако детето има тест или 
изпит, от значение е не само да хапне добре 
на закуска, но какво е яло и цялата седмица 
преди това – според проучвания диета, богата 
на мазнини, понижава мисловния капацитет. 
Факт е също, че има храни, които не са толко-
ва полезни, но в моменти на голямо умствено 
и физическо натоварване децата имат нужда 
точно от тях, като например продукти, съдър-
жащи глюкоза и кофеин.

 
8. Щастливите деца са успешни деца. Усе-

щането за щастие е огромно предимство, ко-
ето помага цял живот. Хората, които субек-
тивно се въприемат като щастливи, постигат 
по–добра работа и заплата, по–добър личен 
живот и по–траен брак. И коя е първата стъпка 
да възпитате щастливо дете – да бъдете щаст-
ливи родители.

 
9. Добра среда. Мястото, на което живеете, 

вашите приятели и съучениците на децата оказ-
ват огромно въздействие върху мотивацията и 
цялостното поведение на детето. Изследване на 
Dаrtmоuth Соllеgе показало, че ученици с ниски 
оценки, сложени в една стая с ученици с висок 
успех, подобряват постиженията си. Вярно е и 
обратното – ученици с висок успех влошават 
оценките си, ако са в среда на слаби ученици.

 
10. Вярвайте в децата. Няма нищо лошо в 

това да смятате, че вашето дете е по–умно от 
средното и да се държите така с него. В едно 
начално американско училище бил направен 
следният експеримент: на случаен принцип ня-
колко деца били определени като по–способни 
и умни, като това заключение било поднесено 
на учителката им като достоверна информация. 
В края на учебната година тези ученици, наро-
чени за по–умни, показали значително по–висок 
резултат на IQ тест. Отношението може да про-
мени малките към по–добро или по–лошо.                      

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Елена Пенишева – библиотекар

Вече 
сме 

читатели

   Учениците от клуб ,,Млади актьори” 
от 4б клас отправиха музикални поздрави и 
представиха в съвременен и особено забавен 
вариант приказката ,,Тримата братя и злат-
ната ябълка”, на която публиката от сърце 
се смя.

За раздаването на книжките пък участници 
от клуб ,,Приятели на книгата” бяха облечени 
като герои от приказките, с които новите чита-
тели си направиха снимки.

Всеки от тях получи и картичка за спомен 
от милото тържество, което повече няма как 
да се повтори.

  На 11 април 2014 г. най–малките ученици 
от ОУ ,,А. Константинов” – тези от първи клас, 
получиха своите първи книжки от библиоте-
ката, с което на официално тържество бяха 
приети за нейни читатели. По особен начин 
блестяха детските очички, сякаш изведнъж 
пораснаха щом трябваше с подпис да удосто-
верят получаването на избраните за тях про-
изведения. Иска ми се да вярвам, че заедно 
с това запомниха и молбата на книгата към 
всеки читател – да я разбираме,  пазим, це-
ним и връщаме навреме. Научиха и интерес-
ни факти за най–малките читатели от другите 
страни. Като това например, че в Германия и 
бебетата стават читатели на библиотеката.
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НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

Избери твоя начин  
да отбележиш 23 април –  

Международен ден на книгата  
и авторското право

Елена Пенишева – библиотекар, по материали от интернет

Във всички страни, които отбелязват Деня на книгата и автор-
ското право, се провеждат различни инциативи, които да насочат 
вниманието на хората и особено на децата и младите към ползите от 
четенето. На 23 април светът ще се изпълни с литературни четения 
на книги и пиеси, литературни състезания и дискусии, с цел подобря-
ване на разбирането на законите за защита на авторските права и 
интелектуална собственост.

Целта е не само да се обърне внимание на нуждата и удоволстви-
ето от четенето на книги, но и да се акцентира върху ползата от спаз-
ването на авторските права, благодарение, на които се защитава и 
стимулира индивидуалната креативност и културното разнообразие.

Книгите са едни от най–верните приятели на хората. Четенето им 
е не само приятно занимание в свободните часове, но и предпостав-
ка за успех. Четенето на книги подпомага мисленето, дава основа за 
формиране на мнение, прави ни способни да го изразим. Книгите са 
идеалната храна за човешкия мозък, която спомага неговото разви-
тие. 

Да четем и бъдем креативни!
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Тhrоughоut thе Еnglish–sреаking wоrld, mаnу 
Еаstеr trаditiоns аrе similаr with оnlу minоr 
diffеrеnсеs. Fоr ехаmрlе, Sаturdау is trаditiоnаllу 
sреnt dесоrаting Еаstеr еggs аnd hunting fоr 
thеm with сhildrеn оn Sundау mоrning, bу whiсh 
timе thеу hаvе bееn mуstеriоuslу hiddеn аll оvеr 
thе hоusе аnd gаrdеn. Оthеr trаditiоns invоlvе 
раrеnts tеlling thеir сhildrеn thаt еggs аnd оthеr 
trеаts suсh аs сhосоlаtе еggs оr rаbbits, аnd 
mаrshmаllоw сhiсks (Реерs), hаvе bееn dеlivеrеd 
bу thе Еаstеr Вunnу in аn Еаstеr bаskеt, whiсh 
сhildrеn find wаiting fоr thеm whеn thеу wаkе 
uр. Маnу fаmiliеs оbsеrvе thе rеligiоus аsресts 
оf Еаstеr bу аttеnding Sundау Маss оr sеrviсеs 
in thе mоrning аnd thеn раrtiсiраting in а fеаst оr раrtу in thе аftеrnооn. Sоmе fаmiliеs hаvе а 
trаditiоnаl Sundау rоаst, оftеn оf еithеr rоаst lаmb оr hаm. Еаstеr brеаds suсh аs Simnеl саkе, а 
fruit саkе with еlеvеn mаrziраn bаlls rерrеsеnting thе еlеvеn fаithful ароstlеs, оr nut brеаds suсh 
аs роtiса аrе trаditiоnаllу sеrvеd. Ноt сrоss buns, sрiсеd buns with а сrоss оn tор, аrе trаditiоnаllу 
аssосiаtеd with Gооd Fridау, but tоdау аrе оftеn еаtеn wеll bеfоrе аnd аftеr.

In Sсоtlаnd, thе nоrth оf Еnglаnd, аnd Nоrthеrn Irеlаnd, thе trаditiоns 
оf rоlling dесоrаtеd еggs dоwn stеер hills аnd расе еgging аrе still 
аdhеrеd tо.

In Nеw Zеаlаnd, thе Аuсklаnd Еаstеr Shоw is аn аnnuаl trаditiоn.
In Lоuisiаnа, USА, еgg tаррing is knоwn аs еgg knосking. Маrksvillе, 

Lоuisiаnа сlаims tо hоst thе оldеst еgg–knосking соmреtitiоn in thе 
US, dаting bасk tо thе 1950s. Соmреtitоrs раir uр оn thе stерs оf thе 
соurthоusе оn Еаstеr Sundау аnd knосk thе tiрs оf twо еggs tоgеthеr. 
If thе shеll оf уоur еgg сrасks уоu hаvе tо fоrfеit it, а рrосеss thаt 
соntinuеs until just оnе еgg rеmаins.                                                        

Маrshmаllоw bunniеs аnd саndу еggs 
in аn Еаstеr bаskеt. In sоmе сulturеs 
rаbbits, whiсh rерrеsеnt fеrtilitу, аrе а 
sуmbоl оf Еаstеr.

Стела Куртева – учител по английски език

Ноt сrоss buns
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ЕКОЛОГИЯ

Денят на земята - 22 април
Денят на Земята – 22 април, е най–големият 

нерелигиозен празник в света, отбелязван от 
над половин милиард хора. 

Идеята, която свързва хората от цял свят 
на тази дата, е да се обединят в защита на 
околната среда. Да си напомним, че майката 
Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме 
и най–важното – да не я променяме, защото и 
ние имаме нужда от нея. За първи път 22 април 
се чества като Ден на Земята през 1970 година 
в САЩ и Канада. 20 години празникът е изця-
ло американски. След това през 1990 година 
започва да се чества като международен, а от 
1993 година се отбелязва и в България. 

Под наслов на Деня на Земята се обеди-
няват хора от различни прослойки – политици, 
държавници, различни организации, студенти и 
др.като се правят различни дейности, с които 
да се подпомогне опазването на животинския и 
растителен свят на планетата. 

Началото е сложено от Гейлорд Нелсън – 
бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, кой-
то издига каузата за опазване на природата и 
Денис Хейес – изявен студентски лидер. В орга-
низациите на Първият Ден на Земята се включ-
ват над 20 милиона американци от всички кра-
ища на Щатите. В резултат на това се оформя 
мощно движение в защита на околната среда и 
се приемат закони за чист въздух и чиста вода 
на територията на САЩ. 20 години след това 
международната мрежа за Денят на Земята ко-
ординира действията на повече от 12 000 парт-
ньори в 174 държави насочени към опазване на 
планетата и съхраняване на живота върху нея. 
Мрежата се стреми да създаде широка граж-

данска подкрепа за устойчиви и ефективни еко-
логични политики за развитие по целия свят.

България е сред първите страни, които са 
се присъединили към международното отбеляз-
ване на празника „Денят на Земята“. В Между-
народния организационен комитет за честване-
то на празника държавата ни е представена от 
Благовест Сендов, който сформира Национален 
комитет. На призива за отбелязването на датата 
се отзовават хиляди българи и денят се чества 
с разнообразни прояви, посветени на опазване-
то на околната среда. На 22 април 1992 г. пре-
зидентът на Република България Желю Желев 
подписва клетвата в името на Земята. Над 30 
хиляди български деца се подписват под Де-
кларацията за пълномощие за живот на Земята. 
Декларацията е връчена на Конференцията на 
ООН за околната среда и развитието, проведе-
на в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава 
всяка година България участва в отбелязването 
на Деня на Земята и дава своя принос за по–
чиста и здравословна околна среда, за съхра-
няване на живота на планетата.

Иван Ганев – учител по география, по материали от интернет
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Клуб „Медии „Алеко”  по материали от интернет

Вълните на Аризона, САЩ
Вълните са разположени по склоновете на 

северните Койотови хълмове в югозападната 
част на САЩ, близо до границата между Юта и 
Аризона. Мястото е сцена на уникален пейзаж 
от “усукани” пясъчни скали, деформирани ко-
лони, конуси, гъби и други причудливи по фор-
ма създания. Залежите на желязо в скалите се 
изтъкват като причина за уникалната бленда от 
преливащите им цветове.

Памуккале, Турция
Памуккале е известен малък турски курор-

тен град във вилаета Денизли, намиращ се на 
30 км северно от град Денизли, но също така 
и удивителен природен феномен в околности-
те на градчето. Водни струи от древния град 
Хиераполис, богати на минерални соли, па-
дат от голяма височина и създават причудли-
ви, вкаменени и ослепително бели каскади. В 
това живописно място действието на горещите 
извори, съдържащи калциев окис, довежда до 
образуването на варовикови отлагания върху 
скалистите тераси.

Горещите извори Памуккале извират от не-
драта на планината Кал Дъа в Западен Анадол, 
Турция. 

заБаВНа СТраНИЦа

Осем кътчета от света,  
които спират дъха

Водата с температура 37°С излиза изпод 
земята и в изумителни каскади се спуска надо-
лу по поредица от около сто тераси. Водните 
струи са издълбали терасите и във вдлъбнати-
ните са образували топли водни басейни. По-
вечето имат ослепително бял цвят, но някои са 
жълтеникави или кафяви. 

Големия призматичен извор, 
Йелоустоун
Големия призматичен извор (Grаnd Рrismаtiс 

Sрring) се намира в най–стария национален парк 
в света – Йелоустоун. Този прелестен горещ из-
вор се нарежда на първо място по големина в 
САЩ и на трето в света. Диаметърът му е около 
91–92 м, а дълбочината около 50 м.

Цветовете се дължат на различни видо-
ве бактерии, които живеят във врящата вода. 
Яркосиньото петно в средата е вода, която е 
твърде гореща за бактериите.
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица, 

с пожелание за здраве и късмет!

рЕФЕрЕНдУМ

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от брой 107:   1... Dс1+

Шахматна партия:
S - кон
L - офицер
K - цар
D - царица
Т - топ
1.d4 Sf6 2.с4 g6 3.Sс3 Lg7 4.е4 d6
5.Sf3 0–0 6.Lе2 е5 7.dхе5

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

dхе5 8.Dхd8 Тхd8 9.Lg5 Sbd7
10.0–0–0 Тf8 11.Sd5 с6 12.Sе7+ Kh8
13.Lе3 Те8 14.Sхс8 Тахс8 15.g4 Sf8
16.Sd2 Sе6 17.g5 Sd7 18.Lg4 Lf8
19.Sb3 Sb6 20.Lхе6 Тхе6 21.Sс5 Те7
22.b3 h6 23.h4 f5 24.gхf6 Тf7 25.Sd3
Sd7 26.f4 ехf4 27.Ld4 Те8 28.е5 h5
29.Тhе1 Те6 30.Sхf4 Lh6 31.Lе3 Lхf4
32.Lхf4 Kg8 33.Kс2 Kf8 34.Те3 Kе8
35.Теd3
1-0


