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ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 
НА ОУ “АЛЕКО  

КОНСТАНТИНОВ”

На 31 май ние, ученици, учители и родители, отбелязахме 
патронния празник на нашето училище. Отдадохме почит и ува-
жение на една от най-светлите личности в българския обществен 
и политически живот - Алеко Константинов. Преди 117 години 
на 11 май спира да тупти едно сърце! Ръката на убиец отнема 
един човешки живот. Край село Радилово право в сърцето е за-
стрелян хуманистът, общественикът, публицистът  и демократът 
Алеко Константинов. Но физическата смърт превръща Алеково-
то слово във вечност и безсмъртие! Нещо повече! Алеко остава 
завинаги наш съвременник.

Ние, потомците на Алеко, всяка година си спомняме за Ща-
стливеца и вярваме, че сме наследили същата гражданска сме-
лост, съвест и отговорност да отстояваме неговия висок морал, 
демократичните му убеждения и вяра в доброто. Денят, в който 
Алеко е прострелян, всяка година ни припомня за неговия жи-
вот, изпълнен с много хуманизъм, човешка съпричастност, об-
ществена ангажираност и талант.  Алеко Константинов е не само 
писател и общественик, той е вдъхновен любител и ценител на 
българската природа и основател на първото туристическо дру-
жество в България.
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    За учениците от начален курс този ден беше двоен празник, защото те приключиха една 
учебна година, изпълнена с успехи, игри и сбъднати мечти. Тези от тях, които ни представиха 
достойно на конкурси и състезания в различни области на учението и спорта, бяха наградени от 
г-н Красимир Ангелов - директор на нашето училище.

    Празникът премина с песни и усмивки, цветя и благодарности и с пожелание за една весела 
и незабравима ваканция!
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УСПЕХИ

Мария Тихомирова Минчева от 4 г клас и 
Павел Василев Симеонов от 4 а клас - Междуна-
родно състезание ,,Математика без граници”

66-та национална лекоатлетическа 
щафета ,,Рекорд” - Купи и медали за на-
шите ученици от всички възрасти
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На 13 май 2014 г. бе излъчено в ефир пи-
лотното издание на ТВ „Алеко”. Предаването, 
посветено на една година от работата на клуб 
„Медии „Алеко”, година - пълна с изяви и съ-
бития, бе изцяло създадено и осъществено по 
сценарий на младите журналисти. В ролята на 
телевизионни водещи се превъплатиха Надя 
Романова и Рангел Трифонов. Мария Минче-
ва и Калина Караиванова направиха преглед на 
печата и споделиха впечатления от любимите 
си автори и произведения. Ирина Арнаудова и 
Стефани Стефанова поднесоха новините - ре-
троспекция от ключови събития и преживявания 
от живота на клуба. Радостина Стоева и Крис-
тин Николова направиха закачлив хороскоп на 
всички присъстващи. В света на модата ни по-
топиха Илиана Василева и Христиана Кънева. 

Своя прогноза за времето дадоха Ивелина Ни-
колова и Ангел Стойчев. В света на спорта и 
спортните постижения ни пренесе Александър 
Саров. Стефи ни представи и невероятния свят 
на конете, а Ирина ни припомни посещенията на 
филмовата прожекция „Крадци на ядки” и теа-
тралната постановка на ДКТ - Пловдив „Мързе-
ливата пчеличка”. Културният афиш бе продъл-
жен с ТВ театър - приказката „Суетната сврака” 
от Елин Пелин, в която със своя артистизъм се 
отличи Ивелина, в ролята на свраката. Гостите 
в студиото бяха изненадани и върнати назад 
във времето на своето детство от репортерите 
на медията - Анджела Маури и Ивелина с про-
вокиращи въпроси и чувство за хумор.

За финал всички се насладиха на вкусната 
торта и усмихнатата фотосесия.

Клуб „Медии „Алеко”

Клуб „Медии „Алеко”



И двата клуба дават възможност на мал-
чуганите от първи клас да затвърдят и раз-
ширят своите познания по английски език с 
помощта на учебниците Нарру Ноusе 1 на 
издателство Охfоrd. Героите - семейство-
то, състоящо се от Мама, Татко, близнаците 
Поли и Джак, и малката сестричка Дейзи, и 
фантастичния свят на мишоците Спайк, Руби 
и Родни, както и котаракът Ото, помагат на 
децата да учат, забавлявайки се, да имат 
положително отношение към езика и изгра-
дят висока мотивация за ученето му, която 
да запазят в продължение на целия курс на 
обучение.

добре дошли 
в клуб "Забавен английски" 

и клуб "Веселата къща"!

Ангелина Велева и Весела Русева - учители по английски език
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ФЕСТИВАЛ НА ТАЛАНТИТЕ

На 10 юни 2014 г. от 13 часа в Градски дом 
на културата „Борис Христов” ще се състои 
„Фестивал на талантите” - заключителен кон-
церт на проект „Младежка академия „Творче-
ски искри”, сред чиито партньори е и ОУ „Але-
ко Константинов”.

Учениците от нашето училище имаха въз-
можност да изявят своите таланти в областта 
на пантомимата и музиката на Благотворител-
ния Великденски концерт, състоял се на 17 ап-
рил 2014 г. в залата на Военен клуб - Плов-
див, събраните средства, от който бяха дарени 
на „пеперудените деца. Алековци участваха и 
в Инструментален концерт, в който се изяви-

ха изпълнителите на пиано и китара, състоял 
се на 29 май 2014 г. в зала „Съединение” на 
Исторически музей - Пловдив, представиха се 
отлично  на Коледния благотворителен концерт 
на ОУ „Алеко Константинов”, състоял се на  
20 декември 2013 г. в палата №2 на Междуна-
роден панаир - Пловдив. 

Очакваме всяка ваша изява, малки актьо-
ри, певци и инструменталисти с нетърпение и 
ви благодарим за искрите, които разпръсквате 
около себе си!

Пожелаваме ви успех и още много незабра-
вими моменти в необятния свят на изкуството!

Клуб „Медии „Алеко”
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На 11 февруари 2014 г., ние - младите 
журналисти от клуб „Медии „Алеко”” изда-
дохме първия брой на нашия вестник „Ние, 
алековци!”. Редакционната колегия в лицето 
на Ангел, Анджела, Ивелина, Илиана, Ирина, 
Калина, Кристин, Мария, Надя, Радостина, 
Рангел, Стефани и Христиана след дълго об-
съждане избра името, статиите, рубриките и 
събитията, които намериха място на страни-
ците на нашето издание. То е пъстро, весело и 
забавно - каквито сме и самите ние - неговите 
главни редактори, вдъхновители и създатели.

Бихме искали да поднесем нашите благо-
дарности на Надежда и Мартин Караиванови, 
които ни помогнаха като отпечатаха вестника 
и го превърнаха от идеен проект в реалност!

НИЕ, АЛЕКОВЦИ!

Клуб „Медии „Алеко”
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Козата на господин Селен
Козата на господин Селен, Пъструша, водила живот на съвсем обикновена коза. Но вече й 

било омръзнало да бъде обикновена. 
Един ден, докато пасяла на поляната, чула шум от гората. Отишла да провери. Там видяла 

Дядо Коледа. Той се опитвал да помогне на един от елените си - Звезда. Звезда си бил счупил 
крака. Нямало да се оправи преди коледната нощ. Дядо Коледа се чудил  какво да прави. Пъст-
рушка му предложила да замести Звезда. Той се съгласил, но Пъструшка не можела да лети. То-
гава еленът Рудолф я научил за час. Вечерта се подготвили за тръгване. Полетели и до сутринта 
доставили всички подаръци. Така Пъструшка спасила Коледа.

Теодор Давчев - 4 а клас

Моят вълшебен сън
Един ден мама ме накара да си науча урока по Човек и общество. Прочетох го един път, вто-

ри път, а на третия какво мислите направих, заспах.
И така, изведнъж попаднах някъде, но аз не знаех къде съм. Докато се осъзная, бях много 

уплашена. После разбрах, че съм попаднала в приказката „Червената шапчица” и аз самата съм 
Шапката.  Държах кошничка с питка, мед и винце, и се досетих, че трябва да я занеса на баба. 
Нейната къща е накрая на гората. Тръгнах аз и изведнъж пред мен изскочи вълкът.

- Аууу! Ще те изям! - каза той.
- Как ли пък не! - викнах аз. 
И понеже учех карате, само с едно „Хайяяяя!” той полетя и падна през покрива право в къща-

та на баба. В този миг аз побягнах натам. Когато стигнах, вече беше късно. Злодеят беше изял 
възрастната жена. Тогава през вратата нахлу ловецът, който беше дочул виковете на старицата. 
Обаче като видя Вълчо, се изплаши и избяга.

- Нищо, ще се справя и без теб!
Взех кухненския нож и разпорих търбуха му, а оттам изскочи баба. Ние двете седнахме за-

едно и си похапнахме. За съжаление се събудих. А мама се ядоса, че не съм си научила.
                                        Бояна Цветковска - 4 а клас

Сънят за Червената шапчица  
и приятели

Всички знаете приказката за Червената шапчица, нали? Но не знаете какво стана там  в моя 
сън. По-шантаво нещо не сте чували! И така...

Когато майката на Червената шапчица й заръчала да занесе на баба си питка и вино, защото 
е болна, вълкът я срещнал и я изял, нали така?

Е, да, но този път бабата не била болна, а само се преструвала... Всъщност никой не знаел за 
това, но през цялата тази приказка бабата на Червената шапчица била поканила на гости своята 
приятелка Пенка и с дядото на Червената шапчица си правили педикюр. Ето я и най-забавната 
част...

Вместо Червената шапчица да види вълка, тя се срещна с мен. В приказката аз бях братов-
чедката на Червената шапчица. Ние започнахме да берем малини, а котките до нас мяукаха, 
защото бяха гладни. Въпреки това изведнъж се озовахме на плажа и направо умирахме от жега. 
Казват, че там морето е много дружелюбно, защото няма вълни. 

През това време ние с Червената шапчица си мислехме за майка й. Ние не знаехме, че в 
потайната приказка пише, че тя се е превърнала в гълъбче. Но за това ще ви разкажа след като 
разберете какво станало с Пенка, бабата и дядото на Червената Шапчица. 
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Междувременно те бяха приключили с педикюра и играеха на шах, но дядото все се хвалеше, 
че той е с най-красивия педикюр и е най-хубав, но това щяло да се реши с ролките за коса. Там 
победи Пенка. И нали бабата загуби и двата облога, за да си отмъсти, докато старците спяха, тя 
ги намаза до уши с грим и червило. А за лицата им да не говорим - три шишета с фон дьо тен 
отидоха в коша. Повече тях не ги видях в съня си и се радвам, защото сънят щеше да се превърне 
в кошмар.

Сега иде ред на майката - гълъбче. Явно тя бе попаднала в Средновековието, защото посто-
янно разнасяше писма. Тя се гордееше само с едно - че е 3D и има 2 карти памет. 

След това забелязах, че братовчедка ми е напълняла и тя важно заяви, че от днес е на диета 
с ядене на сладкиши, но все пак каза, че това няма да е за дълго, защото от срещите с вълка 
нямало да  издържи една седмица без месо.

Тогава чух гласа на мама:”Ставай, слънчице мое!”. Много объркана станах от леглото и се 
приготвих за деня, който също беше наопаки.

 Гергана Родозова - 4 а клас

Светльо – светлинното дете
Светльо  беше едно светлинно дете, но за разлика от приятелите си беше много любопитен. 

Веднъж, когато търсеше нещо ново и интересно, отиде до границата на своя светлинен свят. Там 
светлината беше по- слаба и момчето забеляза нещо странно да се движи с него. Отначало не 
знаеше какво се случва, но постепенно се досети, че това е неговата сянка. 

Любопитството надделя над страха и Светльо реши да научи нещо повече за сенките. Кол-
кото повече се отдалечаваше от своя свят, толкова повече светлината намаляваше и момчето 
вече ясно виждаше сянката си. Вървейки, то срещна по-голямо от него момче, което се казваше 
Горанчо. Реши, че то ще му разкаже нещо за сенките и започна да му задава въпроси. Отначало 
Горанчо не мислеше да се занимава със Светльо, но след като сияещото момче продължаваше 
да пита и да моли за информация, реши да му покаже своя свят. Светльо се съгласи. Мислеше, 
че е намерил нов приятел и скоро ще знае всичко за сенките. Разбира се, той не знаеше нищо 
за света на мрака. Нямаше представа какво се крие зад любезния тон на Горанчо.

- За да разбереш всичко, трябва да достигнем до най-тъмната част на моя свят - казваше 
момчето на мрака.

Колкото повече вървяха, толкова сянката на Горанчо се уголемяваше и надвисваше застра-
шително над всичко.

Светльо за пръв път почувства тревога и притеснение, но трябваше да продължи, за да научи 
нещо повече за сенките.

- Почти стигнахме - каза Горанчо. - В нашия двор е пещерата на сенките. Като минеш през 
нея, ще получиш отговори на всичките си въпроси. Ето - зад онези дървета е.

Светлинното момче усещаше опасността, но не искаше да се поддава на тревогата. Когато 
стигна до пещерата, Светльо влезе в нея и зачака. Насреща му беше царят на мрака - Мракчо. 
Той му предложи да се откаже от неговия свят  и да остане в света на мрака. Светльо отказа да 
стане тъмно дете и тогава чу как Горанчо заключва решетката на пещерата и от негов приятел 
се превърна във враг.

Светльо постепенно угасваше, спомените за неговия красив и подреден свят му причиняваха 
мъка. И точно когато беше най-тъмно, в пещерата долетя светулка, която стоеше безмълвно до 
него, но му даваше сили да изкара един дълъг ден. Той се сети, че светулката ще му помогне да 
се освободи. Първо бавно, слабо и едва забележимо той започна да свети. Светлината започна 
да изпълва пещерата и да си проправя път през решетката в горската тъмнина. После започна 
да се засилва и светлината от сиянието му разби решетките. Светльо започна да се движи бавно 
навън. Успя да заслепи пазачите, които за миг спряха да виждат и се промъкна покрай тях. След 
като беше свободен, се затича към своя свят, но цар Мрачко започна преследване и неговите 
специални стрели улучиха Светльо по крака. Така единият му крак вече не светеше. Мракът за-
почна да обхваща цялото му тяло. Точно в този момент той премина границата на своя свят и 
всичко отново беше светло и прекрасно.

Павел Симеонов - 4 а клас
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Калоян Марков, 1 в клас

Ивайла Запрянова, 2 в клас

Натюрморт, Лилия Родозова, 1 в клас

Божидар Попов, 1 б клас

Димитър Василев, 1 в клас
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Златомир Ангелов, 3 б клас

Автопортрет, Красимира Елмасян, 1 б класКалоян Марков, 1 в клас
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Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

10 съвета към родителите  
за безопасна ваканция

Като родители ние знаем, че децата и осо-
бено тийнейджърите очакват от ваканцията въл-
нуващи преживявания. Опасяваме се, че това ги 
кара да се впускат в приключения, често пъти 
без да преценят рисковете и без да умеят да се 
справят с тях. Ваканцията е периодът, в който 
най-често се сблъскваме с аргумента „родите-
лите на другите деца им разрешават, а на мен 
- не“.

Как да удържим натиска за неограничена 
свобода и да помогнем на децата си да пре-
живеят една незабравима ваканция, без да по-
страдат? Ето някои  съвети.

1. Да отделим специално време, за да до-
говорим с децата си за правилата, които ще 
спазваме по време на ваканцията: дневен ре-
жим, вечерен час, занимания, разрешени места 
и дейности, забранени места и дейности, пра-
вилата за безопасно движение, правилата за 
комуникация. Често децата и тийнейджърите се 
опияняват от чувството за свобода, което им 
дава ваканцията, и забравят, че правилата ва-
жат и по това време. Наша родителска отго-
ворност е да очертаем границите и да удържим 
натиска за тяхното нарушаване. Нищо не е оче-
видно, всичко трябва да се договори. Участието 
на децата при изработването на такива правила 
ни осигурява по-голямата им ангажираност със 
спазването на договореното.

2. Да проявим реализъм и добронамерена 
загриженост - няма напълно безопасна вакан-
ция. Важно е да си дадем сметка, че не е въз-
можно, нещо повече, не е полезно да осигу-
рим абсолютна безопасност. Нашата задача е 
да управляваме риска. Затова трябва добре да 
преценим какви са особеностите на възрастта 
на нашето дете, кое е премерен риск за тази 
възраст, а кое - безразсъдство.

3. Да договорим местата за забавление и 
да обсъдим с децата си рисковете, които кри-
ят: дискотеките, моловете, игралните зали за 
боулинг, дартс, билярд, плувните басейни, 
плажовете. За децата до 10 год. посещението 
на такива места без родител е риск, с който 
те все още не са готови да се справят. По-го-
лемите ученици също постепенно изработват 
умения да се справят в тази среда - да се на-
учат да избягват масовото струпване на хора, 
да разпознават недобронамерения интерес, да 
различават и да отказват участие в действия, 

които смятат за неправилни, да търсят помощ 
от полицията.

4. Да укрепим здравето на децата си, да им 
осигурим време и място за игри и спорт на от-
крито, леден лагер или разходка в подходящо 
време в планината.

5. Да им дадем възможност да разгърнат 
творческите си сили - рисуване, музика, танци, 
конструиране, театър, дори и само да се вихрят 
в кухнята и да приготвят здравословна храна за 
цялото семейство.

6. Да изработим семеен план за съвместни 
преживявания през ваканцията. От една страна, 
структурирането на времето придава на вакан-
цията повече смисъл в очите на децата и тийней-
джърите, а от друга - това е прекрасен начин 
да наваксаме пропуснатото в общуването под 
натиска на ежедневните задачи. Това не озна-
чава непременно да си вземем отпуска за цяло-
то време, а целенасочено да планираме повече 
време и форми на съвместни преживявания.

7. Да осигурим на децата възможности за 
общуване с други значими за тях хора - госту-
ване при баба и дядо, приятелско парти, посе-
щение в работата на родителите, където това е 
възможно.

8. Да отделяме ежедневно време за разго-
вор какво се е случило с децата ни през деня. 
Дори когато са на лагер или на по-продължи-
телно гостуване при роднини, да се чуваме с тях 
всеки ден. На децата до 10 г. можем да пома-
гаме да си изработват програма за следващия 
ден, като им подсказваме различни занимания. 
Така ще избегнем досадата и скуката, които ги 
подтикват към непремерени рискове.

9. Да кажем НЕ - и да не отстъпваме на:
• алкохола, цигарите, наркотиците, хазарт-

ните игри;
• закъсняването след вечерния час (разли-

чен в зависимост от възрастта);
• неограниченото седене пред компютъра;
• мотаенето и нищо неправенето;
• срещите със случайни познати;
• прекаляването с учебни занятия.
10. Да отделяме специално време и внима-

ние за всяко от децата си - времето, прекарано 
заедно с всички деца в семейството, е много 
ценно, но всяко дете има нужда и от своето 
специално време, за да сподели насаме с мама, 
за да бъде насаме с татко.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

На 18 май 2014 г. се навършиха 100 го-
дини от рождението на големия оперен из-
пълнител Борис Христов. Той е роден през 
1914 година в Пловдив. Започва певческата 
си кариера като хорист - още от малък пее в 
хора на патриаршеската църква „Св. Алексан-
дър Невски“, а от 1930 г. се влива в редиците 
на прочутия мъжки хор „Гусла“. Благодарение 
на своя уникален глас Борис Христов е за-
белязан в хора на храма лично от цар Борис 
III, който му осигурява стипендия за обучение 
в Италия. Христов заминава за Милано през 
май 1942 г. на обучение и специализация при 
Рикардо Страчари (1875-1955), известен бари-
тон от началото на ХХ век. Често яде веднъж 
на ден с просяците в мензата на Ватикана и 
преживява войната и нацистки трудов лагер. 
Оперния си дебют прави в ролята на Колин 
от операта „Бохеми“ в Реджо ди Калабрия 
на 12 май 1946 г. През следващите години 
се изявява в няколко роли в миланската Ла 
Скала, във венецианската опера Ла Фениче, в 

операта на Рим, в лондонската опера Ковънт 
Гардън, а също така и в оперните театри на 
Неапол, Флоренция, Барселона, Лисабон, Рио 
де Жанейро и др.

Желязната завеса го разделя и от мла-
дежката му любов - Пенка Касабова, сестрата 
на Гео Милев, и го среща с Франка де Рензис, 
която става негова съпруга.  

Борис Христов умира в Рим на 28 юни 
1993 г., но тялото му е пренесено за покло-
нение в софийската катедрала „Св. Алексан-
дър Невски“. Именитият българин е обявен от 
ЮНЕСКО за   Личност на 2014 г.  (заедно с Ел 
Греко и Лермонтов).  Юбилеят от рождението 
му отбелязан от серия събития в България. 
В полунощ, по време на Нощта на музеите, 
в центъра на София прозвуча химна „Многая 
лета“. Пред бюст-паметника на певеца в Со-
фия бе отслужен молебен в присъствието на 
патриарх Неофит, кмета на столицата Йор-
данка Фандъкова, граждани и гости на сто-
лицата. 

100 години от рождението  
на Борис Христов

ИМЕНИТИяТ БъЛГАРИН Е оБяВЕН оТ ЮНЕСКо ЗА ЛИчНоСТ НА 2014 Г.

Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

International Children’s Day - 1 June

Тhе Wоrld Соnfеrеnсе fоr thе Wеll-bеing оf 
Сhildrеn in Gеnеvа, Switzеrlаnd, рrосlаimеd Junе 
1st tо bе Intеrnаtiоnаl Сhildrеn’s Dау in 1925. 
It is usuаllу mаrkеd with sреесhеs оn сhildrеn’s 
rights аnd wеllbеing, аnd оthеr еvеnts invоlving 
оr dеdiсаtеd tо сhildrеn.

Univеrsаl Сhildrеn’s Dау
Univеrsаl Сhildrеn’s Dау tаkеs рlасе аnnuаllу 

оn Nоvеmbеr 20. First рrосlаimеd bу thе Unitеd 
Nаtiоns Gеnеrаl Аssеmblу in 1954, it wаs 
еstаblishеd tо еnсоurаgе аll соuntriеs tо institutе 
а dау, firstlу tо рrоmоtе mutuаl ехсhаngе аnd 

undеrstаnding аmоng сhildrеn аnd sесоndlу tо 
initiаtе асtiоn tо bеnеfit аnd рrоmоtе thе wеlfаrе 
оf thе wоrld’s сhildrеn.

Тhis dау is оbsеrvеd tо рrоmоtе thе оbjесtivеs 
оutlinеd in thе Сhаrtеr аnd fоr thе wеlfаrе оf 
сhildrеn. Оn Nоvеmbеr 20, 1958 thе Unitеd 
Nаtiоns аdорtеd thе Dесlаrаtiоn оf thе Rights оf 
thе Сhild.

Univеrsаl Сhildrеn’s Dау is nоt simрlу а dау 
tо сеlеbrаtе сhildrеn fоr whо thеу аrе, but tо 
bring аwаrеnеss tо сhildrеn аrоund thе glоbе thаt 
hаvе suссumbеd tо viоlеnсе in fоrms оf аbusе, 
ехрlоitаtiоn аnd disсriminаtiоn. Сhildrеn аrе 
usеd аs lаbоurеrs in sоmе соuntriеs, immеrsеd 
in аrmеd соnfliсt, living оn thе strееts, suffеring 
bу diffеrеnсеs bе it rеligiоn, minоritу issuеs, оr 
disаbilitiеs. Сhildrеn fееling thе еffесts оf wаr 
саn bе disрlасеd bесаusе оf thе аrmеd соnfliсt 
аnd/оr suffеr рhуsiсаl аnd рsусhоlоgiсаl trаumа. 
Тhе fоllоwing viоlаtiоns аrе dеsсribеd in thе 
tеrm “сhildrеn аnd аrmеd соnfliсt”: rесruitmеnt 
аnd сhild sоldiеrs, killing/mаiming оf сhildrеn, 
аbduсtiоn оf сhildrеn, аttасks оn sсhооls/
hоsрitаls аnd nоt аllоwing humаnitаriаn ассеss 
tо сhildrеn. Сurrеntlу thеrе аrе аbоut 153 milliоn 
сhildrеn bеtwееn thе аgеs оf 5 аnd 14 whо аrе 
fоrсеd intо сhild lаbоur.                

    Ангелина Велева - учител по английски език



 Ч е ститим р ождените  дни 
н а  в си чки ,  р од ени  п р е з  т а зи 

с е дмиц а ,  с  п оже л ание  з а  з д р а в е  
и  къ смет !

15

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

рЕФЕрЕНдУМ

ОХРАНА
охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕооД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.


