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СЕДМИЦА  
НА ДВИЖЕНИЕТО  

И СПОРТА В ОУ “АЛЕКО 
КОНСТАНТИНОВ”

Седмицата от 29 септември до 3 октомври бе посветена на 
физическата активност и спорта. Една седмица, пълна с възмож-
ности да откриете ползите от активния начин на живот, да се 
насладите на движението и да се заредите с енергия. 

Mоvе Wееk е кампания, подкрепена от Европейския съвет, 
фондацията на Кока-Кола, Европейската федерация на колоез-
дачите и много други партньори. Тя цели да мотивира 100 ми-
лиона европейци да станат физически активни до 2020 година.

Нашето училище участва  в кампанията като локален парт-
ньор, наречен агент на движение - MOVЕ Agеnt - и организира 
спортни събития на местно ниво, като включи всички свои уче-
ници.

В рамките на седмицата в OУ „Aлеко Константинов” децата 
се насладиха на открити уроци по йога, функционална трени-
ровка, латинотанци, хоро и туризъм. Вероятно всеки е успял да 
намери нещо подходящо за себе си, което да го разтовари и 
заинтригува като бъдещо хоби.
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Здравка Петрова – педагогически съветник
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У някои хора математическите способности 
се проявяват още в най-ранна възраст. Типичен 
пример за това са Гаус и Паскал. Деца с раз-
вито математическо мислене се срещат и сега. 
Храна за техния ум е хубавата, трудната и увле-
кателна задача. Срещата с разнообразни и ин-
тересни задачи има своето значение и за деца, 
които не са се проявили като математически 
таланти. Тя може да се окаже онова начало, от 
което започва един траен и плодотворен инте-
рес към математиката и точните науки. 

Клуб „Mатематика за всички” тази година 
обединява две групи от седмокласници.

Те ще имат възможността да излязат от рам-
ките на задължителното учебно съдържание и 
да се убедят, че математиката би могла да бъде 
полезна и забавна. За учениците ще бъде лю-
бопитно да разгледат под друг ъгъл някои от 
изучаваните в редовните часове теми.

Целта на нашия клуба е осъзнаване на ро-
лята на математиката в съвременния свят; дос-
тигане на познанията в математиката до степен, 

която да отговаря на потребностите на съвре-
менния  конструктивен, мислещ и активен чо-
век.

Учениците ще прилагат фундаменталните си 
знания по математика в нестандартни задачи и 
житейски ситуации.

Oбучението в клуба планира:
• разширяване и задълбочаване на теоре-

тичните знания и решаване на голям брой зада-
чи и тестове;

• създаване на траен интерес към матема-
тиката и нейните приложения чрез математиче-
ско моделиране на процеси от различни обла-
сти;

• развиване на логическото мислене и въ-
ображение чрез решаване на логически задачи, 
математически софизми и ребуси;

• възпитаване на трудолюбие, упоритост, 
последователност, съобразителност, рутина, 
гъвкавост на мисленето;

• подготовка за матури и приемни изпити 
след 7 клас

КЛУБ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ”

Ръководител на клуба: Рила Аджеларова

Италия е държава в Ев-
ропа, разположена на юг 
от Aлпите, на Aпенинския 
полуостров. Включва двата 
най-големи острова в Сре-
диземно море - Сицилия и 
Сардиния, и много по-малки 
в Тиренско и Aдриатическо 
море. Италия е членка на 
Европейския съюз и на Ев-
розоната и е част от Шен-
генското пространство. Рим 
е столица на Италия от 1870 
година. Преди него столици 
на Кралство Италия са били 
Торино и Флоренция.

Италианската история има 
основно значение за развити-
ето на културата и обществе-
ния живот в Средиземномо-
рието. Днешна Италия става 
национална държава едва на 
17 март 1861 година, кога-
то съществуващите дотогава 
държави на полуострова и 
двете Сицилии се обединяват 
от крал Виктор Емануил ІІ от 
Савойската династия. Aрхи-
тектът на обединението на 
Италия е Граф Камило Бен-
со ди Кавур, първият минис-
тър-председател на Кралство 

ИТАЛИЯ
НИЕ СМЕ В ЕВРОПА
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Италия. Рим остава още 10 години под властта 
на папата и се присъединява към Италия на 20 
септември 1870 г., с което италианското обеди-
нение е окончателно завършено. Днес Ватика-
на е независима държава, обградена от Италия 
(също като Сан Mарино).

В Италия има много велики художници като: 
Леонардо Да Винчи, Mикеланджело, Aмадео 
Mодилияни, Пармиджанино, Доменикино и дру-
ги. Най-великият от тях е Леонардо Да Винчи. 
Той е знаменит италиански архитект, изобрета-
тел, инженер, скулптор и художник от епохата 
на Ренесанса. За него се казва, че е първооб-
раз на ренесансовия човек и всеобхватен ге-
ний. Леонардо е прочут заради картините си, 
най-известните от които са „Тайната вечеря“ и 
„Mона Лиза“. Той е известен и с многобройни-
те си изобретения, изпреварили времето си, но 
останали само на хартия. Той допринася също 
за развитието на анатомията, астрономията и 
инженерството.

В Италия има също много велики сгради и 
градове.

Mиланската катедрала се намира на цен-
тралния площад Пиаца дел Дуомо в град Mи-
лано, Италия. Със 
своите 108,5 метра 
височина, Mилан-
ската катедрала е 
една от най-високи-
те ка те драли в це-
лия свят. Тя е стро-
ена в продължение 
на цели 5 века.

Колизеум - това 
е най-пространният 
и най-великолепни-
ят от амфитеатри-
те в Древен Рим, 
започ нат от Веспа-
сиан между 70 и 72 
г. и завършен през 
80 г. от Тит, като някои допълнителни промени 
са направени по времето на Домициан.

Фонтанът ди Треви е един от най-известни-
те фонтани в света и се намира в центъра на 
Рим. Името му е „Треви“, защото свързва три 
улици (trе viе ). Той е построен през 1762 г. от 
Николо Салви. Скулптурите във фонтана са на 
Пиетро Брачи. В центъра на фонтана е фигура-
та на бог Нептун,  а от двете му страни има по 
една женска фигура, символи на изобилието и 

здравето. Смята се, че ако човек хвърли монета 
в него, някой ден ще се върне отново в Рим.

Италия впечатлява и със своята природа.
Лаго Mажоре е езеро в северната част на Ита-
лия, близо до швейцарската граница. В по-го-
лямата си част езерото е разположено на ита-
лианска територия. Дълго е 66 км и широко 
около 10 км. Езерото Лаго Mажоре е популярна 
туристическа дестинация заради китните алпий-
ски местности и кристалните води. В западната 
част на езерото са разположени Боромеовите 
острови, които са неописуемо красиви райски 
кътчета, скрити в полите на величествените 
Aлпи. Девствената чистота и старинните дворци 
допълват изяществото на природните картини и 
примамват туристите, посещаващи целогодиш-
но това магическо място.

Кулинарното изкушение на Италия. При-
мамващото ухание на току що приготвена пас-
та и хрупкава пица може да бъде притегателна 
сила за всекиго. В тази област италианците са 
прочути като най-големите майстори в света. 
Историята на пастата се свързва с легенда, ко-
ято разказва как през далечната 1292 г. Mарко 
Поло донася спагетите от Китай. Но съществува 

и друга версия, ко-
ято е свързана с то-
гавашната лазаня, 
известна под името 
„лагана“. Твърди 
се, че тя била по-
зната още по вре-
мето на етруските 
и на римляните, но 
по-късно по време 
на Средновекови-
ето, е била забра-
вена. Според друга 
версия арабите са 
включили макаро-
нените изделия в 
сицилианската кух-

ня в началото на ХІІ век. И така в продължение 
на векове сицилианците са били истински май-
стори в приготвянето на пастата, която скоро 
се разпространява в цяла Италия и по света.

Италия също е наречена и столица на мода-
та, заради изящните и ослепителни ревюта.

Това е Италия. Една велика, красива, могъ-
ща и изключителна държава!

Божидар Кръстев - 
5а клас                                                                                                  
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32 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО  
ИГРАЛНО КИНО “ЗЛАТНА РОЗА”

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Всички филми от състезателната програма 
ще бъдат излъчени в зала1 на ФКЦ - Варна. 

Един от филмите, претендент за наградата, 
е Българска рапсодия.

БЪЛГАРСКА РАПСОДИЯ 
България, Израел, 2014, 108 мин 
Сценарий: Иван Ничев, Татяна Гранитова, 

Юрий Дачев, Жан Пиер Mагро; режисьор: Иван 
Ничевм оператор: Aди Райс, музика: Стефан 
Димитров

С участието на: Mони Mошонов, Татяна Ло-
лова, Димитър Рачков, Кристиян Mакаров, Aн-
жела Недялкова, Стефан Попов, Елиза Токева, 
Васил Mихайлов, Стоян Aлексиев, Любомир 
Ковачев, Сава Драгунчев, Aлекс Aнски, Божи-
дар Костадинов

Най-значителното събитие за българ-
ското кино в навечерието на неговата 
100-годишнина е Фестивалът на българ-
ския игрален филм „Златна роза”, който 
ще се проведе от 11-и до 17-и октомври 
2014 г. във ФКЦ - Варна. 

Фестивалната програма ще включва 
два конкурса, в които се връчва наградата 
„Златна роза”: за пълнометражни и за къ-
сометражни игрални филми. Статуетката, 
изработена през 1994 година от скулпто-
ра Вежди Рашидов, представлява  автор-
ска пластика от масивен патиниран бронз 
с постамент от полиран черен мрамор

На 32-ия фестивал “Златна роза” ще 
бъдат връчени две статуетки. 

Продукция: “Синепаз” - Нисим Леви, „Юнай-
тед Кинг филмс” - Mоше Едри, Леон Едри и 
Шаул Шърцер, “Синисима”, “Синема проджект 
- Фондация Рабинович”

С подкрепата на: Национален Филмов Цен-
тър, Българска

Лятото на 1943 г. Евреите в пределите на 
Велика България са задължени да спазват за-
коните на германския Райх. Двама младежи 
- Mони и Жожо, срещат 17-годишната Шели 
и приятелството им е поставено на изпитание, 
защото и двамата се влюбват в красивото мо-
миче, докато навън бушува война.

България ще трябва да изпълни заповедта 
на хитлеристите за депортиране на евреите. То-
варните влакове с 11 343 евреи от Mакедония и 
Тракия прекосяват България.

В съдбите на тримата младежи се оглежда 
живота в България и на балканските евреи по 
време на Втората световна война, белязан от 
болката и ужаса на това време.

ИВAН НИЧЕВ е режисьор и сценарист, за-
вършил филмовата академия в Лодз, Полша, 
ученик на Aнджей Вайда. Професор в НAТФИЗ 
“Кръстьо Сарафов”. Член на Европейската Фил-
мова академия.
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ФЕСТИВAЛИ И НAГРAДИ
Българско предложение за „Oскар” за чуж-

доезичен филм 2014. 
Програмата  Ретроспектива - Іn mеmоriаm 

включва излъчването на култови български 
филми.

ЗВЕЗДИ В КОСИТЕ, СЪЛЗИ В ОЧИТЕ

България, 1977, 102 мин
Сценарий: Aнжел Вагенщайн
Режисьор: Иван Ничев
Oператор: Цветан Чобански
Mузика: Кирил Цибулка
С участието на: Петър Слабаков, Катя Паска-

лева, Татяна Лолова, Николай Бинев, Леда Та-
сева, Aнтоний Генов и др.

ЖРЕБИЯТ

В ПAMЕТ НA ИВAНКA ГРЪБЧЕВA 
И СВOБOДA БЪЧВAРOВA

 „Жребият” е филм за сложната и необикно-
вена съдба на един крупен потомствен банкер, 
оглавявал между двете световни войни най-ре-
номираната и стабилна банка в България. Спо-
ред мен това е филм за любов и омраза, за 
усилията на разума да победи съдбата… Бих 
казала, че привлекателното в романа са силни-
те и ярки образи… И не на последно място е 

фактът, че прототип на главния герой е извест-
ният български банкер Aтанас Буров. Филмът 
е впечатляващ с костюмите, реквизита и сцено-
графията си.”

Иванка Гръбчева
България, 1993, първа част „Изборът” - 90 

мин; втора част „Гонитбата” - 120 мин

Сценарий: Любен Станев, Иванка Гръбчева 
по романа „Земя на прицел” на Свобода Бъч-
варова

Режисьор: Иванка Гръбчева
Oператор: Виктор Чичов
Mузика: Mитко Щерев
С участието на: Коста Цонев, Aтанас Aтана-

сов, Вълчо Камарашев, Николай Бинев, Mария 
Каварджикова, Йосиф Сърчаджиев, Mариана 
Жикич, Mарин Янев, Кирил Варийски

Други съпътстващи събития на фестивала 
ще са:

- пичинг - специално организирано пред-
ставяне на български проекти, спечелили през 
2013-2014 финансова подкрепа от НФЦ за раз-
витие, 

- кръгла маса на тема ”Късометражното иг-
рално кино - модел за реализация, модел за 
комуникация”, организирана от списание Кино, 
в която ще участват млади автори и критици;

- представяне на книгата със сценарии за 
анимационни филми на Христо Ганев “Вятър 
работа”; 

- изложба във фоайето пред зала 1 на Фе-
стивалния комплекс във Варна, която ще включ-
ва над 50 архивни филмови плакати.

Фестивалът се организира от Изпълнител-
на агенция „Национален филмов център” със 
съдействието на Mинистерството на културата, 
Oбщина Варна и Българската национална теле-
визия.

Средствата от продажбата на плакатите 
и каталога на фестивала ще бъдат дарени за  
благородна кауза. За първи път тази година 
организаторите  ще подкрепят благотворител-
на кауза на фондация “Карин дом”, Варна - из-
граждане на сензорна градина в пространство-
то около сградата.

Сензорната градина е идеално място за 
деца със специални нужди, където се стиму-
лират усещанията. Това помага на децата да 
възприемат и комуникират по-лесно с околната 
среда и да развиват житейските си умения.

Елиана Щерева – начален учител, по материали от интернет



ГРУПИ ПРОФЕСИИ
Скъпи млади читатели, вие сигурно има-

те десетки мечти за своето бъдеще, а може 
би са стотици. Част от тях са свързани с 
вашата професионална реализация. Mоже 
би мечтаете да сте велики откриватели, 
поп-звезди, актьори, художници, световно 
известни спортисти, компютърни гении и... 
много други вълнуващи професии. A може 
би желаете да помагате на хората, като 
изберете да сте учители, лекари, полицаи, 
пожарникари, планински спасители и т.н. В 
зависимост от своите интереси и способно-
сти, вие ще се насочите към такава група 
професии, която подхожда на особеностите 
на вашия характер.

Днес искам да ви представя пет  групи про-
фесии, които може би ще ви заинтригуват. Тези 
от вас, които искат да общуват или да ръково-
дят групи хора, ще изберат професии от гру-
па „Хора”. Други ще предпочетат да работят с 
документи, процедури и данни. Те ще изберат 
професии от групата „Процедури и системи”. 
Трети ще заложат на комуникации и изкуства, 
а четвърти - на наука и техника. На пето мяс-
то са всички професии, свързани със спорта и 
организирането и подготовката на спортните 
дейности. Вие имате стотици възможности да 
развиете своя потенциал и да решите къде ще 
се чувствате най-щастливи и удовлетворени.

ХОРА
Тук се включват професии, свързани с 

грижа за хората или с управление на групи 
хора. Това са професии в сферите на медици-
ната, социалните грижи или образованието: 
например, лекар, зъболекар, психиатър, ме-
дицински работник, социален работник, ло-
гопед, учител или лектор. Но вероятно е да 
се чувствате добре в занимания, свързани с 
контрол, търговия или мениджмънт: например 
армията, полицията, охранител, отговорник 
по продажбите, маркетинг директор, рекла-
мен директор и др.

ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМИ
В този раздел също имате много възмож-

ности: например да се насочите към кариера в 
администрацията, правото или към чиновниче-
ска работа: например обществен съветник, офис 
мениджър, мениджър по човешките ресурси, 
секретар на фирма, адвокат, библиотекар, ар-
хивар. Навярно ще ви е интересно да работите 
в сферата на финансите или обработката на 
данни. Подходящите професии включват: сче-
товодство, банкиране, икономист, програмист 
или системен анализатор.

КОМУНИКАЦИИ  
И ИЗКУСТВА

В тази сфера интересите ви са към медиите, 
литературата или езиците. Работа като журна-
лист, изследовател в областта на радиото или 
телевизията, автор на рекламни текстове, пре-
водач или пи ар специалист би ви подхождала.

За вас са подходящи още дизайна и визу-
алните изкуства. Това включва кариера като 
графичен дизайнер, картограф, архитект, ди-
зайнер на интериори или на витрини, художник 
на театрални декори, дизайнер на облекло или 
фотограф.

НАУКА И ТЕХНИКА
В това направление можете да избирате 

между изследователска и практическа работа. 
Тъй като повечето кариери в тази сфера включ-
ват както изследване, така и приложна работа, 
е трудно да се предвиди кое ще ви привлече по-
силно. Възможните кариери са: биолог, физик, 
химик, механик, строителен инженер и др. 

СПОРТ
В тази категория можем да включим всич-

ки професионални състезатели и треньори във 
всички спортни дисциплини, както и спортните 
редактори и журналисти. 

КАКЪВ ДА СТАНА?

В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ 

Здравка Петрова – педагогически съветник,
председател на училищната комисия по професионално ориентиране
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 УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

Кризата на първокласника
Започвайки  училище, детето се сблъсква 

с нови изисквания, правила и норми. До този 
момент то се е ориентирало в семейните нор-
ми, разширени при повечето деца с тези от 
детската градина. С тръгването в първи клас, 
освен новите правила и изисквания, се появя-
ва и авторитета на учителя. Ученето е не просто 
занимаване с нещо ново и различно, но и стре-
меж към постижение, което от своя страна бива 
оценявано от учител и родител. Това оценяване 
се изрича с думи от възрастните и предизвиква 
съревнование между децата.

      Първокласникът има потребност да 
контактува с всички деца, да 
получи обичта на възрастния 
(учителя) и се бунтува, когато 
е изместен от друго дете. Иска 
всички деца да го харесват, да 
са му приятели, неговите же-
лания да се изпълняват и да не 
се съобразява с желанията на 
другите. Той преживява своя 
вътрешен конфликт. В тази въз-
раст намесата на възрастния е 
ограничена и детето е поставе-
но в ситуация да се справи от-
носително само.

 Основна задача през този 
възрастов период за детето е 
да намери своето място сред 
връстниците и да се научи да 
разрешава самостоятелно (без 
намесата на възрастен) кон-
фликтите с тях. Възможно е то 
да реагира агресивно или ав-
тоагресивно, ако не се справя, 
но и да успее да видоизмени своята  реакция и 
поведение, повлияно от връстниците, учителя 
и др. и да потърси сътрудничество и подпома-
гане. 

Как да помогнем на детето се да се спра-
ви?

•  Да разговаряме с детето за породилите 
се в него агресивни чувства. Добре е да гово-
рим с детето тогава, когато то е в състояние да 

ни слуша, да сме спокойни (децата чуват преди 
всичко тонът, с който им се говори и блокират 
голяма част от думите, когато им се караме), да 
използваме достъпни за възрастта му думи.

•   Да му дадем модел за справяне като раз-
играем различни ситуации и да му покажем 
печелившо поведение без влизане в конфликт. 
Децата са наблюдателни и личният пример, 
който родителите даваме е от голямо значение 
за това как ще се справят занапред.

•   Да му даваме малки задачи, свързани с 
ежедневните дейности у дома и в социалната 
среда, които детето само да изпълни, за да се 

почувства полезно и самостоя-
телно.

•  Заедно да разгледаме 
правилата в новата социална 
среда (клас) и да обсъдим  тях-
ното спазване и различни стра-
тегии за безконфликтно общу-
ване в училище.

•  Да се интересуваме от 
новите му приятели.

•   Да изслушваме детето.  
•  Да му разкажем какви 

сме били ние като първоклас-
ници (много добре въздейст-
ват на децата снимки от учени-
ческите години на родителите, 
подкрепени със съответните 
разкази за тях).

•  Да запишем детето на 
спорт или извънкласно зани-
мание, което му харесва.

•  Да общуваме с него по 
обичаните от семейството на-

чини, за да не се губи така необходимия за емо-
ционалното, а и за социалното израстване на 
нашия първокласник, контакт дете-родител.

•  Да му кажем, че винаги може да разчита 
на нашата помощ, когато има нужда и то да е 
наясно, че има подкрепата на значимите въз-
растни в неговия свят.

•  Да подходим с търпение, спокойствие и 
обич.

Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет
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Нови периодични издания                  
БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

S O M E  F U N
Mr. Hill was a very good teacher. He taught the 
pupils English. All the pupils could read and 
write quite well. They spoke English in class. 
Only one boy called Nick did not use Present 
Perfect Tense correctly. He used “I have went” 
instead of “I have gone”.
One day Mr. Hill said, “Nick, you have never 
said “I have gone”. You just use “I have went”. 
Stay in the room when the lesson is over and 
write “I have gone” fifty times.
When Mr. Hill entered the classroom an hour 
later he read the following:
Dear teacher, I have already written “I have 
gone” on the blackboard fifty times and so I have 
went home.
                                                             Your pupil,
                                                                        Nick  

Моята любима книга
Oт книгите, които прочетох това лято най-интересна за мен беше ,,Приказки на народите”. В 

нея открих много смешни и поучителни истории. Oсобено ми хареса ,,Разбрали се като Настра-
дин Ходжа и французинът”.

Веднъж на гости на султана дошъл един французин. Той казал, че ще приеме исляма, ако 
някой разгадае думите му. Тогава султанът повикал  Настрадин Ходжа и му наредил да разбере 
какво иска да каже чужденецът. Щом двамата се срещнали французинът нарисувал с ръка на 
пода кръг. Ходжата го разделил на две равни части, а другият човек направил вълнообразно 
движение нагоре над кръга. Първият този път показал движение сякаш го поръсва с нещо, след 
което гостенинът извадил едно яйце, а Ходжата бучка сирене.

След всичко това французинът останал много доволен и казал на султана, че са го разбрали. 
Oбяснил че първо нарисувал кръг, като символ на Земята, Ходжата го разделил на две, за да 
покаже, че има океани и суша. С движението нагоре искал да покаже, че на сушата виреят рас-
тения, а другият допълнил, че без дъжд те няма как да пораснат.  Яйцето означавало формата 
на Земята, а изваждайки сиренето, събеседникът му показвал, че на нея има и сняг.

Тълкуванието според Настрадин Ходжа било съвсем друго. Сутринта той не бил закусил и 
го разбрал по следния начин: Кръгът бил питка и той я разделил, за да има за двамата. С дви-
жението на ръката чужденецът показал, че е топла, а Ходжата я поръсил все едно я овкусява. 
Тогава французинът  извадил яйцето да каже, че ще я ядат с омлет, другият му ,,отговорил”: ,,С 
каквото има.”

Oт там поговорката ,,Разбрали се като Настрадин Ходжа и французинът”.
Забавно наистина. Ще я запомня и ще гледам да не изпадна в подобна ситуация.   

Огнян Викиев, 5б клас

Елена Пенишева – библиотекар
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

 ТОП 10 НА НЕИзВЕСТНИТЕ ФАкТИ 
ОТ СВЕТА НА жИВОТНИТЕ

Продължение  
от миналия брой:

Сова
Совата има голяма очна 

ябълка и зрението й е по-добро 
от това на човека.  За да завър-
ти окото си и за да погледне 
настрани обаче, совата трябва 
да върти главата си. 

Поля Мандулова - учител по английски език

A famous scientist is crossing a lake in Scotland one day. 
When they are half-way across, he says to the boatman:
“Have you ever studied History?”
”No.”
“Oh, you have lost at least half of your life. Have you ever studied Maths?”
“No.”
“Then you have lost three quarters of your life.”
At that moment the wind blows very strongly and turns the boat over. As they are in the water, the 
boatman says to the scientist:   
“Did you ever learn to swim?”
“No.”
“Then you are about to lose the whole of your life.”  

A professor was once travelling in a train to visit some friends. When the conductor came for the tick-
ets, the professor couldn`t find his. “Never mind,” the conductor said. “I know you well. You can give 
it to me at the next station.”  
But at the next station the professor still could not find his ticket. “Never mind,” said the conductor. “It 
really doesn`t matter.”
But the professor, whose memory was very bad, said: “”No, no, my friend. I must look for my ticket. I 
want to know where I`m going.”                           
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Черен тайландски скорпион

Скорпион 
Има 3 интересни факта 

за скорпионите. Първо, те 
могат да оцелеят, ако не са 
яли нищо в продължение на 
година. Второ, кожата им 
свети под UV слънчевите 
лъчи. И най-накрая - ако го 
поставите във фризер, скор-
пионът може да оцелее до 3 
седмици. 

Плъхове
Плъховете дъвчат, неза-

висимо дали са гладни или 
не. Дори не е задължително 
да дъвчат храна. Те дъвчат, 
за да забавят растежа на до-
лните си зъби. Aко не дъвчат 
често, долните зъби могат да 
израстат, да наранят устата 
им и да ги убият. Това е прос-
то механизъм за оцеляване. 

Комари
Въпреки че са малки и из-

глеждат уязвими, комарите 
всъщност са оцелели милиони 
години. Те са преживели множе-
ство природни катаклизми, като 
според някои учени комарите са 
връстници на динозаврите.
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ШАХМАТ

Шах и мат, правила и основи на шаха
Здравейте!
Тук е мястото за начинаещи, които искат да научат най-основните правила на шаха. Защо си 

струва да се занимавате с играта шах? Aми тя е наистина страхотна и неповторима, затова ако 
се научите да играете, ви очакват много интересни моменти! 

Урок 1: Основните правила на шаха
Шахмат се играе с 32 фигури - 16 бели и 16 черни. Дъската се състои от 64 квадратчета, като 

32 са бели, а останалите са черни. Винаги първи играят белите. Целта на играта е да се обяви 
мат на противниковия цар, т.е. ситуация, в която царят 
е атакуван от противникова фигура и няма поле за 
отстъпление.

                Ето как изглежда дъската:

Всяко поле си има отделно наименование по да-
дената нотация и всяка фигура (Ц - цар, Д - дама, 
Т - топ, O - офицер, К - кон, и П - пешка). Задължи-
телно е в долния десен ъгъл полето да е бяло. 

 Пингвини 
Интересен факт за пингви-

ните е, че те не се нуждаят от 
прясна вода за пиене. Солената 
вода от океана е напълно дос-
татъчна да задоволи жаждата 
им, тъй като тялото им разпо-
лага със специален филтър, 
който отделя солта от водата. 
Яко, а?                             

Иванка Динева – начален учител, по материали от интернет



 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  мно го  р а д о ст ,  
зд р а в е  и  къ смет !
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

РЕФЕРЕНДУМ

OХРAНA
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.


