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Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство
Карнеги Отг. Г ергана Стоицова
Шахмат

От 10 декември в междучасията на първия етаж на училището е оживено и весело. Започна традиционният Коледен базар с
благотворителна цел. Включват се учениците от всички класове,
дори и първокласниците. Децата продават изработени от самите
тях сурвачки, книжки, играчки и други интересни предмети. Масата прилича на детско съкровище. Събраните средства ще отидат
за добра кауза – благоустрояване на нашето училище.

Отг. Димитър Илчев
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ПОРЕДЕН СПОРТЕН УСПЕХ
На 06.12.2014 г., Никулден, в град Пловдив се проведе последното за
тази година лекоатлетическо състезание от веригата „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”.
На него за пореден път се включихме и ние, учениците от ОУ
„Алеко Константинов”, гр. Пловдив. Въпреки лошото време и проливния дъжд не се отказахме. Показахме, че нищо не може да ни
спре да покажем възможностите си и желанието си за участие, както
и за победа.
Представянето ни беше повече от добро.
Ения Енева от 6 б клас, след упорита битка, 10 метра преди финала,
успя да се пребори за 5-то място.
Александра Нанкова от 5 б клас убедително спечели бронзовия
медал.
Александра Нанкова, 5 б клас
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Space Camp
Едно незабравимо
преживяване

Ако има конкурс за написване на есе – участвайте!!! Аз написах едно по случай 55-та годишнина на НАСА и спечелих голяма стипендия за
участие в международен лагер, за който никога
не бях чувала и нищо не знаех. Затова, когато
тръгнах към Измир, въпреки че бях събрала достатъчно информация, нямах големи или конкретни очакванията. Тръгнахме една група непознати
българчета и след 14 часа пристигнахме в една
огромна база при още 350 деца от различни краища на света. Докато пътувахме, се чудех какво
ще правим в този лагер, без да ходим на разходки и без достъп до Интернет, но притесненията
ми се оказаха напразни. Ставахме в 8.00, лягахме

в 23.00 и през цялото време бяхме на занятия и
тренинги - всеки в своя международен екип от
15 приятели и двама ментори. Това бяха едни
динамични и вълнуващи седем дни, в които по
цял ден изпълнявахме мисии с конкретни отговорности и задачи, конструирахме ракети, приземявахме совалки, тренирахме на различни симулатори, изпадахме в безтегловност, опитвахме
храна за космонавти под формата на таблетки,
обличахме истински скафандри и много, много
се забавлявахме. Наблюдавахме нощното небе
с телескоп, в една специална стая - планетариум
ни показваха планетите и така ни потапяха в истинския Космос.

Всички деца от най-различни националности – Израел, Турция, Грузия, Америка, Испания,
Италия, Франция, Гърция, Армения – се разбирахме чудесно на нашия си международен английски. Благодарение на екипната работа и
игрите в свободното време станахме приятели.
Имаше вечер на талантите, в която децата от различните националности трябваше да подготвят
програма и да представят своята култура. Всички групи бяха много атрактивни, не липсваше и
съревнование, а това превърна вечерта в празник. В малкото

свободно време през деня играехме на игрищата за баскетбол, футбол или се забавлявахме
в един от двата басейна. Друг път оставахме в
игралната зала, хапвахме сладолед, играехме на
джаги, тенис на маса или просто наваксвахме с
общуването помежду си.
Space Camp - сега, половин година по-късно
мога да кажа, че това е един много ярък миг в
съзнанието ми, в който на преден план излизат
космическите мисии, игри и нови приятелства.
На заден план са всички онези учители, ментори
и треньори, които ненатрапчиво организираха
дните ни и заниманията ни, като същевременно
безупречно
се грижеха за нашата
безопасност, здраве и
щастие.
Алис Терлемезян
7 а клас
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Учениците от трети клас проведоха учебна екскурзия
до град Копривщица.
Посетиха къщите-музеи на Тодор Каблешков и на Любен Каравелов.

Разхождаха се по калдъръмените улици
на града – музей. Разгледаха красивите възрожденски къщи.

По пътя към Пловдив
видяха и масивния паметник на хан Аспарух,
изграден в центъра на град
Стрелча. Въоръжен е с лък,
колчан, стрели и меч.
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Класни ръководители - 3 клас

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ
/продължение от бр. 121/
Скъпи родители, децата Ви са активни
участници в движението. За да опазите живота на децата си на пътя, Вие трябва да спазвате
следните основни правила:
- придружавайте задължително Вашето дете
до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за
пресичане на пътното платно и кръстовищата
около училищата, значението на светлините на
светофара.
- определете кой е най-краткият и безопасен
маршрут, по който детето Ви може да ходи и да
се прибира от училище. Провървете маршрута
няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че
го е запомнило.
- контролирайте лично дали детето спазва
Вашите указания за пресичане и дали се движи
по уговорения маршрут.
- обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран
на улицата автомобил.

- уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за
следващия ден.
- използвайте времето на пътуванията, за
да обяснявате нагледно това, което се вижда на
пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата.
- използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за
безопасно движение на пешеходците.
- убедете се, че преди детето Ви да излезе да
кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към
дрехите му има прикрепени светлоотразителни
елементи.
Ние, децата, трябва да се научим да мислим, да действаме и да вземаме решения като
участници в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на
игри или състезания с родителя (например - кой
пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

Като водачи на пътни превозни
средства Вие трябва:
- Да познавате и очаквате възможните реакции
на децата, когато са на улицата или близо до нея;
- Да карате с безопасна скорост, за да не се
стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
- Да намалявате скоростта, когато на и край
платното се намира дете;
- Да не возите малки деца на предната седалка.

Не забравяйте, че децата сме най - уязвими
на пътя, просто защото сме си деца. Ние можем
да познаваме отлично пътните знаци, теорията на
безопасността, може да печелим конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка сме подвластни на своята детска природа. Щом
сме увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурваме през платното, забравили, че
трябва да се оглеждаме за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее нашето съзнание. Реакциите ни са непредвидими и внезапни.

ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА,
... ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!
Христо Иванов, 5 а клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

ПАРИЖ
Париж е столицата и най-големият град на
Франция. Разположен е в меандър на река Сена,
която го разделя на 2 части — десен бряг (Rive
droite) на север и по-малкия ляв бряг (Rive gauche)
на юг. Реката е известна с многобройните си кейове, които в голямата си част са озеленени и предназначени за разходка, с букинистите — продавачи на книги на открито, и с историческите мостове,
свързващи северната и южната част. Париж също
така е прочут с големите си булеварди, засадени
с кестени, най-прочутият от които е Шанз-Елизе,
както и с редица архитектурни забележителности.

Градът има население от около два милиона жители (преброяване през 2006 година 2
181 371 жители). Много по-голямата парижка
агломерация, с диаметър близо 120 километра,
има около дванадесет милиона жители (преброяване през 2006 година 11 769 433 жители).
Положението му на важен търговски и културен
център, както и силното развитие на науката,
образованието, развлекателната индустрия,
медиите, модата и изкуствата, затвърждават
статута му на един от най-важните и значими
градове в световен мащаб.

Дисниленд Париж е увеселителен парк, намиращ
се източно от Париж, Франция, в долината на река
Марна. Комплексът е разположен в Marne-La-Valle,
нов град в източните покрайнини на френската столица, на 32 км от центъра.
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Преслава Каличкова, Деница Папазова, 4а клас

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Микеланджело Буонароти (1475 - 1564)
/продължение от бр. 121/
През 1508 г. Юлий II решил да украси тавана на Сикстинската капела
с фрески и сметнал, че Микеланджело е най-подходящият човек за тази
работа. Легендата гласи, че това му
било подшушнато от Донато Браманте – ренесансов титан в архитектурата, който бил ревнив към успехите на
Микеланджело и се надявал той да се
провали като живописец. Юлий намирал таванът на Сикстинската капела за
твърде скучен и старомоден – златни
звездички на син фон. Той искал фигури. Микеланджело не искал да приема поръчката. Опитал се да убеди папата, че той е скулптор, а не художник
и да го остави да работи по гробницата. Юлий обаче бил непреклонен и в
крайна сметка Микеланджело трябвало да приеме работата. Той трябвало да покрие с фрески таван с размери 40Х14 метра, т.е. 560 квадратни
метра. Освен това той трябвало да нарисува и множество други фигури по
страничните стени и ъгли.
Фреските се правят направо върху стената или тавана, като трябва да
се използват само специални бои от
стрити минерали. Боята се смесва с
дестилирана вода и се нанася върху
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прясно измазана с вар стена, докато е още влажна. Боята се смесва с варта, втърдява се и става
част от стената. Така фреската може да се премахне само с чук. В процеса на работата Микеланджело научил много за фресковата живопис,
защото непрекъснато срещал трудности – ако
мазилката е прекалено мокра боите просто ще
се стекат по стената, а ако е прекалено суха боята няма да се смеси с варта и ще се напука.
Въпреки безбройните трудности Микеланджело стиснал зъби и неговия мрачен гений
повел ръката му по гладките стени. Повече от 4
години той прекарал върху специално скеле на
повече от 20 метра над земята в робски труд. Работел почти изключително сам, тъй като не можел да се примири с посредствената работа на
другите. Чираците само миели четките и смесвали боите. Работата била много тежка. Микеланджело работел на специален стол, на който се
облягал и подпирал главата си на него. Болките
в гърба му ставали непоносими, дрехите почти
изгнивали на гърба му, боя пръскала по лицето
му. На всичкото отгоре Юлий непрекъснато го
тормозел и забравял да му плати. Веднъж дори
го ударил с бастуна си.
В края на краищата, когато, измъчен и болен,
с изкривен за цял живот врат Микеланджело слязъл от скелето, пред погледите на съвременници-

те му се разкрила гледка, която не можела да се
сравни с нищо сътворено от художник преди или
след него. Върху тавана на Сикстинската капела се
появили 343 човешки образа и фигури, нарисувани от гениалния майстор без ничия помощ! Фреските по тавана изобразявали различни библейски сцени: “Отделянето на светлината от мрака”,
“Отделянето на водата от сушата”, “Сътворението
на Адам”, “Грехопадението” и др. В ъглите между
отделните композиции той изписал тела на силни
младежи, а в дванадесетте сводести арки – замислени пророци и буйни сибили.
Днес повечето хора споменават първо тавана на Сикстинската капела, когато става въпрос
за Микеланджело. Той е шедьовър, на който
човек просто не може да не се възхити. Вярвам, че Микеланджело е бил вътрешно убеден
(въпреки всички трудности), че Сикстинската
капела ще бъде делото на живота му. Вижте
“Сътворението на Адам” – безспорно най-прочутата фреска от тавана. Ръката на Човека почти докосва ръката на Бога. Между пръстите им
сякаш преминава искра и Бог създава човешката душа, която да се всели в прекрасното тяло.
Като цяло потонът на Сикстинската капела утвърждава страстното единство на човешкото
тяло, ум и дух, но думите са безсилни да изразят възхищението...

Мария Райковска - начален учител
8

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга

Малкият Николá

Аз ще ви разкажа за една невероятна детска
поредица от Рьоне Госини - „Малкият Никола”.
Най-напред ме привлякоха интересните илюстрации. След това и самата история, в която участват
Никола, родителите му и неговите приятели: Алсест, Йод , Жоашен, Мексан и т.н. Не е ли впечатляващо това, че книгата е написана преди 55
години във Франция, а днес децата все още толкова много я харесват и се забавляват с нея! Те са
няколко на брой книжки, но която и да вземете,
ще се уверите, че ви казвам истината. Ето заглавията на някои от тях:
„Татко ми подарява колело”
„Малкият Никола: Снимка на класа”
„Малкият Никола:
Смелчага”
„Коледа с малкия Никола”
„Ваканциите на малкия Никола”
„Малкият Никола си има
неприятности” и др.
Е, за всички няма как да ви
разкажа, пък и не е нужно, защото и сами можете да го направите, но ще опитам за последните две, колкото да ви
запозная с неговата история.
През лятната ваканция
така се случва, че Никола ще
почива веднъж с родителите
си и след това сам на един
лагер, наречен „Синия”. Там
по време на нощните игри
техният отговорник господин Жьону не само се изгубил в гората, ами и паднал
в една яма с вода, където
едва не се удавил. При друг
случай пък, докато ловили
риба, Галбер и Каликст си
организирали състезание на
червеи, а в това време Крепен цопнал във водата. Като цяло обаче лагерът си останал забележително време.

От последната книжка ще ви цитирам само
един епизод. В нея Рьоне Госини разказва истории, които са възпитателни и до ден днешен.
„Вчера Жоашен не беше на училище, а днес закъсня, изглеждаше доста омърлушен и ние много
се изненадахме. Не се изненадахме, задето Жоашен закъсня и изглеждаше омърлушен, понеже
той често закъснява и винаги изглежда омърлушен, когато идва на училище, особено пък ако
има контролно по граматика; изненадахме се,
защото учителката му се усмихна широко и му
каза:
– Е, поздравявам те, Жоашен! Сигурно си
много доволен?”
Надявам се, че всичко дотук ви е харесало,
както и на мен. Може би да си щур като Никола не е чак толкова лошо, но пък е опасно. Сами
преценете.

Все пак възрастните са си възрастни и не е
зле да ги слушаме, ако искаме да не ни се случват някои неприятни неща.
Тереза-Рада Келбечева, 3 в клас
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Участието на клуб „Приятели на книгата” в коледния базар е вече традиция.
Всеки участник сам избира какво да измайстори, важното е да даде всичко
от себе си и да го гарнира
с коледно настроение.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Principality of Sealand
Sealand is a self-claimed country in the North
Sea, but it is not an island. A structure called
Roughs Tower was built in the sea by the British
Royal Navy, and later became Sealand. It is very
small. There is only room for 10 people on it. Even
though a man named Michael Bates says Sealand
is a country, not all countries agree with him.
Once some people from The Netherlands went
to Sealand to take it over. Michael Bates did not
want this to happen, so he used helicopters and
fought them to get it back. He won, and put some
of those people in jail until he was pressured to
let them go by other countries. If a boat goes too
near Sealand, people from Sealand might fire guns
at the boat. Even though Michael Bates says he is
the prince of Sealand, it is very small so he usually
is not there. Other people stay there to take care
of Sealand. Sealand has its own stamps, national
anthem, money, flag, and more things just like a
real country. Bates' reasons why Sealand should
be a real country are these: Sealand is out in the
ocean, and when Sealand was created no country
owned the ocean. Also, people asked Michael
Bates to let his prisoners from The Netherlands
go. Bates said that if they thought Sealand was
not a country, they would not ask him to do that.

Иван Ганев - учител по английски език
по материали от интернет
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Рождество Христово
Един от най-светлите християнски празници
На 25 декември празнуваме Коледа, позната като Рождество Христово, Божик или Божич.
Това е един от най-големите църковни празници
в християнския свят.
Празникът започва в първите часове на 25
декември. Той е своеобразно продължение на
Бъдни вечер. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос.
Според Евангелието Христос се ражда в пещера в град Витлеем, провинция Юдея. В момента на рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света
е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са
първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата над небето звезда. Следвайки
обичаите на времето, царете подаряват злато,
ливан и смирна.
Православните християни честват Рождество Христово наравно с Великден. При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният
празник. Рождество Христово е един от 20-те
църковни празници в България. Отбелязва се на
25 декември (по григорианския и новоюлианския календар), на 6 януари от арменската църква и на 7 януари (по юлианския календар).
В България е официален празник с решение
на 9-ото Народно събрание от 28 март 1990 г. В
предимно християнските страни Коледа е икономически най-значимият празник в годината,
а се отбелязва като светски празник и в много
страни с малко християнско население. Свързва
се с размяна на подаръци в семейството, както
и с подаръци от Дядо Коледа и други митични
персонажи.
Според повечето историци първото празнуване на Рождество Христово се е състояло в Рим
през 336 г. сл. Хр.
Наименованието Коледа идва от римските
празници Календи, посветени на зимното слънцестоене (от думата "календе"). До IV век в Календара на православната църква няма празник,
посветен на рождеството на Христос. Празнува
се възкресението и възвръщането му в небето и
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неговото кръщение. Разделянето на двата празника става едва в IV-V в. под влияние на древните езически вярвания.
Именно в дните между 17 и 23 декември
представителите на старата вяра в Рим чествали
бог Сатурн, а на 25 декември римляните славели
слънцето и победата му над тъмнината. Календарните обреди у славяните са свързани със започването на годината, със слънчевия кръговрат
през декември. С все по-широкото разпространение на християнската религия, раждането на
слънчевия Бог било свързано със символичното име-определение, дадено на Христос като
"слънце на правдата".
През ХХ век българите прибавят към коледната обредност още един елемент, привнесен от
Западна Европа - сияещата елха. Христос идва на

земята, за да освети хората и тяхното царство. С
идването си той донася частица от светостта на
небесния мир - красивото, отрупано с плод Райско дърво. Затова елхата се отрупва с фигурки
на ангелчета, Дядо Коледа, гирлянди, топчици,
свещички, символизиращи Христовата същност
(светлината, знанието, чистотата, истината).
Народната традиция е свързана с обичая
коледуване. Основни участници са момци в
предженитбена възраст. Подготовката им започва от Игнажден. Тогава разучават коледните песни, създават се коледарските групи, определя се
водачът на групата, който е по-възрастен и женен.
Облечените празнично коледари са с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят "шарени тояги". Времето за коледуване е строго определено от традицията - от полунощ до изгрев
слънце на Коледа. В народните представи тогава
се появяват караконджоли, вампири, таласъми
и др. свръхестествени същества. Коледарите със
своите песни имат силата да ги прогонят.

Обикновено групите от коледари се състоят от старец, баба, трохобер, гайдар и четници
певци. Старецът и бабата разсмиват, трохоберът събира даровете, гайдарът свири, четниците
пеят. В някои райони коледарите се правят на котараци, мяукат и известяват за пристигането си.
Момците коледари са облечени празнично, като
за голям студ, какъвто обикновено е, с калпаци,
окичени с наниз пуканки и китка от чемшир, с
геги в ръце.
Навсякъде по къщите ги чакат с радост, освен
ако мъка някоя, смърт или болест не са сполетели дома. От полунощ до сутринта коледарите
обикалят домовете, пеят коледни песни с пожелания за здраве, щастие в семейството и богата
реколта, а домакините ги даряват с коледарски
кравай. Първо се тръгва от къщата на най-личния
човек в селището - кмета, попа, също и даскала.

Домакинът посреща коледарите с кравай и
забодена в него пара. Домакинята дава сито с
пшеница, което коледарите ръсят из къщата, за
да се народи през идващата година. На някои
места, ако в къщата има мома за женене, тя приготвя специален писан кравай за любимия си.
После всички писани краваи се излагат на обществено място, за да се оценят кой колко струва
и да ги откупят с наддаване. Всеки момък откупува кравая на момичето си. Пеят се песни за всеки от семейството - от най-възрастния (както по
старшинство, така и по уважение) до най-малкия.
На Коледа всички ходят на църква. Прави
се традиционното общоселско хоро. По традиция Коледа се празнува в нашата страна 3 дни.
Според народните вярвания, ако вземеш сол на
заем по Коледа и не я върнеш, ще те болят очите.
Ако ти писне ухото на Коледа, означава, че ангел
небесен е минал край теб. Затова трябва да се
прекръстиш три пъти и каквото си намислиш ще
се сбъдне.
На Рождество Христово свършват постите и
обядът е блажен и много богат. На него задължително се поднася баница с най-различни плънки
- месо, зеле, гъби, праз, тиква и др. Основните
ястия през този и следващите са приготвени от
свинско месо.
Трапеза: пита, баница, пача, печен дроб, пастърма със зеле, свинско с праз, печена кокошка.

На Коледа се коли прасе. Трапезата не се вдига цял ден. Пепелта се пази през всичките дни от
Игнажден до Йордановден, а после се събира и
служи за лек на различни болести през цялата година. Когато домакинът стане от трапезата, ходи
приведен, за да са така приведени до земята и
отрупани с плод клоните на дърветата. На плодните дръвчета се връзва слама, за да раждат.
На коледната трапеза могат да се видят хлябове и питки с различни форми и шарки, които
13

също са свързани
с големия празник,
а са и възпети в
песните на коледарите. Много от
тях според старите
традиции са с формата на различни
селскостопански сечива, с които се обработва
земята, за да се роди житото, или върху тях са
изрисувани и обозначени селските сечива, занаяти, покъщнина, домашни животни, без които
животът в селото е немислим.
Някои от тези важни за семейството фигури
са очертани с орехови ядки, с ябълкови резени,
други са оцветени, съобразно вкуса и въображението на стопанката. Освен тях се омесват и из-

пичат краваи или малки питки с кръстове, които
се дават на коледарите, когато запеят на пътната
врата. Върху някои от тях се поставя и по една
паричка - символ на благоденствие и богатство.
Според най-старите традиции, брашното за
тези религиозни хлябове или питки се пресява
три пъти, за да стане "копринено", както се пее
за него, а водата, с която се замесва, трябва да
бъде донесена в бяло менче от девойка или
млада булка в къщата, която още не е раждала.
На Коледа именият си ден празнуват Емил,
Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор, Кристин, Кристина, Кристиян, Кристияна.

Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от интернет

Джуджетата
на Дядо Коледа
Счита се, че коледните помощници или повече известни като коледните джуджета на Дядо
Коледа, произхождат от скандинавските домашни гномчета, познати още от езическата епоха.
Съществува поверие, че домашните гномчета пазят дома от злото и са услужливи към хората, които заслужават добро отношение, но към
останалите те могат да бъдат изключително зли.
В средата на ХIX век скандинавските писатели създават нов образ на познатите гноми - коледни елфи, които правят пакости, но
имат добри сърца. Колкото по-популярен става празникът Коледа, толкова повече се пише
за елфите и се описват като верни приятели на
Дядо Коледа.
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За първи път коледните джуджета са нарисувани от художниците Ханзен и Нистрьом, които
им създават образите, които познаваме.
Първоначално всички смятали, че Дядо Коледа и джуджетата му живеят на Северния полюс, но през 1925 година било установено, че
там няма елени. Хората решили, че Дядо Коледа
трябва да живее на място, където има хиляди
представители на тези животни, а това място е
именно Лапландия.
Оттогава поверието гласи, че там има малко
селце с таен проход, където живеят добрият старец, жена му и неговите верни седем джуджета. Не
се знае къде точно е домът му, но се предполага, че
е някъде на границата между Финландия и Русия.

Според някои броят на джуджетата е шест,
други смятат, че са седем, трети пък, че са девет
или повече. Но едно е сигурно - тези малки същества са много умни и помагат на Дядо Коледа
за празника, за да успее да зарадва всички послушни дечица. На запад най-известните имена
на коледните джуджета са :
1. Буши Вечнозеления - това е създателя на
вълшебната машина за изработване на играчки
2. Уънорс Оупънслей - това е дизайнерът на
шейната на Дядо Коледа и отговаря за нейната
поддръжка. Грижи се за елените, които я теглят.
3. Алабастър Снежната топка - той е този, който
прави списъка с послушните и непослушни деца.

4. Мери Захарния бонбон - тя отговаря за коледните лакомства, помага в кухнята и е личната
асистентка на Дядо Коледа.
5. Шини Упатрий - това е най-старият приятел
на Дядо Коледа и съосновател на тайното селце
в Лапландия.
6. Пепър Минстикс - това е пазителят на тайната на селцето на Дядо Коледа.
Древно поверие гласи, че през последния
ден на Коледа джуджетата палят своите факли и
излизат от селцето в планината, за да отпразнуват успешното изпълнение на коледните задачи.
Ива Балинска – начален учител,
по материали от интернет

ШАХМАТ

УРОК 8: ЦАРЯТ

Царят е безценен, защото ако бъде матиран,
партията завършва.
Царят се движи напред, назад, встрани и по
диагонал, но само с едно поле. Т.е. царят в центъра контролира осем полета, а в ъглите - само 3.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ
ОХРАНА

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

Честитим
рождените дни на всички,
родени през тази седмица,
с пожелание за радост,
здраве и късмет!
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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