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Датата на национал-
ния ни празник е сим-
вол на освободена, но и 
на обединена България. 
Символ на една силна 
нация, с огромен потен-
циал, способна да играе 
основна роля в европей-
ската и световната поли-
тика. Щастието от подпи-
сания договор, уви, трае 
кратко. Великите сили 
начело с Великобрита-
ния и Австро–Унгария  
веднага отричат склю-
чения от Русия мир. Те 
настояват за налагане на 
промени в почти всички 
клаузи на договора.

3 МАРТ
РУБРИКИ:
Училищен живот 

Отг. Васка Гуджева
Анета Терзиева

Детско творчество
Отг. Васка Гуджева

Анета Терзиева
Проект Успех

Отг. Весела Русева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова
Какъв да стана

Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център

Отг. Елена Пенишева
Ние сме в Европа

Отг. Ангелина Велева
Езикова страница

Отг. Стела Куртева
В света на изкуството

Отг. Нина Димитрова
Забавна страница

Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство  
Карнеги  Отг. Гергана Стоицова
Шахмат     Отг. Димитър Илчев Месеци по-късно е подпи-

сан и пагубният Берлински ми-
рен договор. В него България 
е разкъсана, а обширните й 
територии са раздадени на съ-
седните държави. Съдбите на 
хиляди българи попадат отно-
во под иго. Тъгата по изгубения 
идеал – Санстефанска България 
- е безмерна. В близките годи-
ни много български държавни-
ци ще посветят живота и делото 
си за обединението на народа. 
Следват десетилетия на поли-
тически игри и кървави войни, 
на мъка и сълзи за изгубени-
те и забравени братя, остана-
ли там, в ръцете на чуждите. 
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Скъпи съученици, учители и родители, изминалата седмица беше посветена на идеята 
„Ние не приемаме тормоза в училище”. Заявихме своята позиция по различни начини и с раз-
лични средства. В понеделник в голямото междучасие отправихме своето послание към уче-
ниците от среден курс и им представихме изготвената от нас Училищна ценностна система. 
Освен това я написахме на постери и я поставихме по таблата из училище. Проведохме час на 
класа за тормоза и поговорихме за това как да го разпознаваме и как да се справяме с него.

Седмица срещу тормоза в училище

В Македония и Тракия, под управлението на 
турци, гърци, сърби и румънци, остават милиони 
братски съдби. Може би някой би казал, че мне-
нието ни е твърде крайно, невярно, псевдопа-
триотично, то обаче за нас представлява самата 
мъчителна истина. 3-ти март е дата, която сим-
волизира всичко онова, което е ,,могло да бъде”. 
Той е избран за национален празник, защото ис-
торията и фактите, които стоят зад него, показват 
най-хубавия и истински момент на следосвобо-
жденска България, момент, жадуван в продъл-
жение на векове.
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Най-много емоции донесе Денят на розовата фланелка или както е известен още Ден сре-
щу тормоза в училище. Всеки от нас, който имаше в гардероба си розова дреха или аксесоар, 
ги облече. А тези, които нямаха, получиха розова лентичка на ръката си. Имаше деца, които 
специално си купиха розови дрехи за случая.

Учениците от 6 клас посветиха часовете по изобразително изкуство на темата и под ръко-
водството на г-жа Съртонева изработиха постери с послания срещу тормоза към своите съуче-
ници. Най-интересните творби бяха представени в изложба, а останалите ще бъдат публику-
вани в училищния вестник.



4

      Учениците от Училищния парламент

Б А З А Р
В последния учебен ден от месец февруари 

учениците от 5, 6, и 7 клас организирахме ба-
зар с изработени от нас мартенички. Вложихме 
всичко, на което сме способни, подредихме ги 
на импровизиран щанд и с огромна радост ги 
продавахме с идеята, средствата, които събе-
рем, да дарим на децата от някой пловдивски 
дом. Това ни даде самочувствие и увереност, 
че можем да се справим и с нови ангажименти, 
което ни прави сплотени и добри.

Бояна Цветковска, 
Евгения Манчорова, 5а клас

Благодарим на всички, които ни подкрепиха и се включиха в кампанията срещу тормоза в 
училище!
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На 12 февруари и учениците от 1 в клас про-
ведоха своето тържество, посветено на Въл-
шебницата – математика. Часът започна със 
стихотворения и песни и продължи със забав-
ни задачи – предизвикателство за децата и тех-
ните родители, които се изправиха до тях като 
партньори. 

Нетърпеливи и въодушевени, децата истин-
ски се забавляваха и чудесно се справиха и с чис-
ловите верижки, и с логическите задачи, и с ком-
позициите от геометрични фигури. Накрая всеки 
получи грамота за отличен математик и си хапна 
с наслада от вкусната почерпка.                                                  

Весел час 
на математиката

Весела Русева, класен ръководител на 1 в клас
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Трети март
За мен трети март е велика дата. На 3 март 1878 г. е сключен Санстефанският мирен договор 

и е освободена България. Като чуя тази дата, веднага си представям как българското знаме се вее 
волно, а под него гордо стоят Левски, Ботев и други апостоли на свободата. 

На този величествен празник всяка година отивам при паметника на Левски на Бунарджика и ос-
тавям букет с набрани от мен цветя. Изпълва ме гордост за загиналите с чест и достойнство българи, 
променили България. Днес, когато държим скъпите телефони или играчки, когато пътешестваме в 
чужбина и се радваме на всякакъв лукс, нека си спомним, че бележити българи са дали живота си 
за нас. Щеше да ми е мъчно, ако всички те бяха загинали напразно, но не, имали са велика цел и са 
я постигнали- да сме свободни! Да имаме и ние смели мечти!

     Радостина Стоева, 5 г клас

Трети март
Трети март е  важен празник и момент от историята, защото на тази дата България е освободена 

от Османската империя. В градчето Сан Стефано подписаният мирен договор избавя държавата от  
нейната злочеста  съдба. 

Няма българин, според мен, който да не почита паметта на загиналите в борбата  за Освобож-
дението. Гордеем се с тези храбри мъже, жертвали живота си за свободата на Родината!

                                                                         Максим Тодоров, 5 г клас

На 4 март 2015 година – сряда, от 18:30 часа ще се 
проведе Училищния кръг на Националното състезание 
по правопис на английски език Spelling Bee. Spelling 
Вее е състезание, при което състезателите спелуват, 
т.е произнасят различни думи буква по буква. Ако със-
тезателят спелува думата правилно, той продължава 
състезанието и преминава в следващия кръг, за да 
се състезава с другите участници. Ако спелуването е 
неправилно, състезателят отпада. Spelling Вее е със-
тезание с елиминиране, тъй като последният останал 
състезател се обявява за победител.

Весела Русева, координатор

Spelling Bee 2015 се организира от Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ в 
партньорство с фондация „Америка за България”. Състезанието се подкрепя от Министерството на 
образованието и науката и Посолството на САЩ.

ОУ „Алеко Константинов” участва за четвърта поредна година в тази надпревара. На състезате-
лите пожелаваме успех, а всички останали каним да се присъединят към емоцията и с присъствието 
си  да окуражат своите съученици. 
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                 Весела Русева – начален учител

Две години по ред по проект „УСПЕХ”  в ОУ „Алеко Константинов” съществуваше клуб „Медии 
„Алеко”. Благодарение на натрупания опит и осъществените интересни срещи, тази година младите 
журналисти получиха нова покана да гостуват на 15 февруари 2015 г. в Радио Пловдив на предава-
нето „Хлапета.BNR” с водещ Мариана Симеонова.

„ХЛАПЕТА.BNR”

„Неделя сутрин, точно в 9.00” – произнася 
на живо в ефира на Радио Пловдив гласът на во-
дещата и продължава: „Добро утро, на всички 
хлапета, които са с нас и добра среща  казвам на 
всички малки и големи тук – в Първо концертно 
студио на Радио Пловдив. Аз съм Мариана Си-
меонова и ще ви призная, че много отдавна ис-
кахме да бъдем ваши гости. А когато много  ис-
каш нещо, то се случва.”

Цял един час в ефира на Програма „Христо 
Ботев” звучаха песните на вокална формация 
„Омайниче”, с ръководител Таня Орманова; на-
родни песни в изпълнение на Ива Чукова и Жу-
лиена Паскалева – възпитаници на НУМТИ „До-
брин Петков”; интервюта с актьора и режисьор 
Васил Караманлиев, създател на „Театърът на 
Чарли” и специалният гост на предаването – Бо-
жана Апостолова – поет, писател и издател, ав-
тор на инициативата „Младият Пловдив чете”. 
Но се случи и още нещо. Мариана Симеонова 
представи „своите открития” – момичетата от 
„Медии Алеко” – Анджела Маури, Калина Кара-
иванова, Мария Минчева, Надя Романова, Радо-
стина Стоева и Стефани Стефанова, които като 
символични домакини разведоха слушателите и 
гостите в студиото по калдъръмените улички на 
Стария Пловдив, сред внушителните колонади 
на Античния театър и още много емблематични 

за пловдивчани и любими на самите тях места. 
Младите журналисти разказаха за своето учили-
ще, за имената, носени от родния ни град през 
различните епохи от историята му и задаваха въ-
проси на водещата Мариана Симеонова – жур-
налист от БНР – София. Въпроси, които разкриха 
любовта й към Пловдив – градът, в който е роде-
на и който ѝ нашепва спомени „за най-хубавите 
ваканции при баба и дядо и за най-калпазански-
те игри с приятели...” 

Предаването, замислено като гостуване на 
децата на Пловдив, приключи с думи на бла-
годарност към тези, които са го осъществили, с 
посланието на последната прозвучала в ефира 
песен „Да творим добро” и с прекрасното усе-
щане за нещо много специално.
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Монако – перлата  
на Лазурния бряг

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

 /Продължение от бр.128/

В близост до Кралския дворец има още ня-
колко интересни забележителности. Местната 
катедрала „Св. Николай”, в която почиват тлен-
ните останки на много членове от Грималди, 
включително и тези на Грейс Кели, е една от тях. 
Построена още преди XIX  в., днес в нея се из-
пълняват най-важните религиозни церемонии, а 
музиката от орган мелодично изпълва малкото 
помещение на храма.

Небезизвестният в Монако и по света Океа-
нографски музей също се намира наблизо. Мо-
нументалната сграда се издига на крайбрежния 
риф на Монте Карло и е уникална по рода си. 
Наричат я още Аквариума, защото в подземие-
то на музея се помещава истински шедьовър на 
модерната архитектура – подземен аквариум 
с обем над 400 куб. м, в който плуват над 4000 
вида риби и над 200 семейства на други морски 
представители. Всъщност там можете да добие-
те представа за средиземноморската и тропиче-
ската екосистема като цяло. В сградата, която се 

извисява над водата, ще видите забележителна-
та колекция от водни обитатели – препарирани 
и скелети. Също така има богато разнообразие 
от модели на кораби, оръжия и всякакви пред-
мети, свързани с морето. Музеят е открит през 
1910 г. с инициативата на принц Албер I, а за по-
строяването му са били нужни 11 г.

В Монако можете да посетите още Музея 
на восъчните фигури, посветен на династията 
Грималди, Музея на старинните автомобили, 
където се съхранява внушителната колекция 
от 100 превозни средства на принц Рение III, 
както и Екзотичната градина до Океанограф-
ския музей. Създадена също по инициатива на 
принц Албер I, в нея всеки посетител се чув-
ства като в приказно райско кътче. Кактуси, 
екзотични цветя, храсти и представители на 
всевъзможни растителни видове, пренесени 
от цял свят, съжителстват на огромна площ, в 
която ще се изгубите, ако не запомните пътя. 
И ако тази екзотика не ви стига, разходете се 
до Стария град, където на площ от 7000 кв.м 
се простира Японската градина, построена 
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Ангелина Велева  - учител по английски език

по източен образец. А в района Фонвей, в Ла 
Кондамин можете да разгледате Розариума 
на принцеса Грейс и разположените в близост 
Зоологическа градина и най-големия в княже-
ството стадион „Луи II” с 20 000 места и подзе-
мен басейн.

В Монако със сигурност няма да ви липсват и 
места за забавление. През деня се организират 
разнообразни музикални и театрални меропри-
ятия, но мнозина идват и заради рали „Монте 
Карло” и „Гран При” от Formula 1. Стръмните ули-
ци и острите завои са направили пистата в Монте 
Карло една от най-трудните, но и най-прочутите. 
Тук са се състезавали и са печелили Михаел Шу-
махер, покойният вече Аертон Сена, Греъм Хил, 
Ники Лауда и други.

Заведенията, хотелите и ресторантите са без-
брой. Всяко от тези места има собствена атмос-
фера. Ще се удивите от спокойствието, което ще 
ви обземе щом тръгнете на разходка из района. 
Самото посещение на Монако ще ви накара поне 
за един ден да се почувствате като кралски осо-
би. Атмосферата на курорта е такава - просто се 
оставете да ви завладее.

На   21.02. 2015г. се състоя поредното представление на балета на Държавна опера - Пловдив, 
който представи "Лешникотрошачката" от великия руски композитор Пьотр Илич Чайковски. За-
лата беше препълнена от малки и големи любители на танцовото изкуство.

За създаването на балета Чайковски обединява сили с Мариус Петипа -  балетмайстор, теа-
трален деятел и педагог, с когото си е сътрудничил и за балета "Спящата красавица”. Сюжетът на 
приказката на Хофман (и адаптацията на Дюма) е до голяма степен опростен за целите на балет 
в две действия. В първия се наслаждаваме на прекрасна коледна забава на фона на светещо ко-
ледно дръвче, а втората ни показва перфектния свят на мечтите.

Хореографията на балетния спектакъл  е на  Боряна Сечанова, а сценографията е   на  Иван 
Токаджиев. Чрез чудесното изпълнение на балетистите от трупата  пред зрителите оживява една 
приказка в коледната нощ  –  малката Клара получава играчка лешникотрошачка, която оживява 
и я придружава до приказно царство.   

Прекрасната игра и непреходната музика създадоха  вълшебна атмосфера в залата  и допри-
несоха за едно незабравимо преживяване в света на музиката. 

Балетът "Лешникотрошачката"  
на пловдивска сцена                                      



10

 УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИТЕЛИ 

Как да разпознаем  
училищния тормоз?

„Не може да играеш с нас!”, „Много си тъп!”, 
„Къде си тръгнал с тия грозни дрехи?!”, „Дай ми 
играчката!”, „Разкарай се от тук!”, „Зубрач!”.

Чували сте, предполагам,  подобни  репли-
ки. Съществува име за подобно отношение 
– нарича се „булинг” или „тормоз”. Тормозът 

е най-често срещаната форма на насилие в 
днешните училища. Той прави климатът в учи-
лище заплашителен. Предизвиква самота, де-
пресия, тревожност, хранителни разстройства. 
И наранява всички – жертвите, насилниците, 
свидетелите.

Съдържание:
Зимна картина. Децата играят и правят сне-

жен човек. А в дома на Маша довършват праз-
ничната коледна украса и посрещат първите гос-
ти. Елхата блясва в пълната си красота и децата 
се втурват вътре удивени, щастливи от подаръ-
ците, подредени под нея. Маша и Федя танцуват 
около елхата и си играят с куклите. Всички гости 
се възхищават от красивата елха и се понасят в 
танц около нея. Маша търси сред гостите Дро-
селмайер, който винаги майстори интересни и 
изненадващи подаръци. И ето че той пристига  
заедно с помощниците си, които внасят специ-
ално изработените за коледната нощ кукли и иг-
рачки.

Следва най-голямата изненада за всички – 
новото изобретение на Дроселмайер – строен 
войник, с който се чупят орехи и бадеми – Леш-
никотрошачката. Играчката изключително се ха-

ресва на децата, но, затрупана 
от прекалено много „задачи” от 
Фриц, накрая тя се счупва. На-
тъжената Маша, за която Леш-
никотрошачката вече е станала 
любима играчка, моли Дросел-
майер да я поправи.

До края на празничната нощ 
всички танцуват и се забавляват. 
Когато салонът в дома на Маша 
опустява, само тя не спира да 
танцува с младия си кавалер – 
Лешникотрошачката, докато на-
края заспива уморена и щастли-
ва в едно кресло.

Присънват й се тъмни сили, които искат да 
откраднат куклата й. Насън Маша започва бит-
ка с тях и ето че на помощ й се притича не друг, 
а сам Лешникотрошачката. Но Черната кралица 
притежава страшна мощ – побеждава Маша и 
играчките и пленява Лешникотрошачката.

Маша горко моли добрия вълшебник Дро-
селмайер за помощ и двамата се пренасят в цар-
ството на тъмните сили. Тук всичко e сковано в 
лед, но с вълшебната си пръчица Дроселмайер 
успява да прогони черната магия. Лешникотро-
шачката се превръща в красив принц. Маша и 
принцът се влюбват един в друг. Луната – лодка 
ги отвежда в прекрасното царство на цветята.

Там всички са щастливи и ликуващи. Нощта 
обаче неусетно си отива. Маша се събужда, за да 
се върне в реалността и да прегърне своята най-
любима кукла – ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА.                                               

Нина Димитрова – учител по музика, по материали от интернет
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Всяко дете има правото да се чувства си-

гурно, уважавано и приемано в училище  – 
да учи, да работи и да се наслаждава на учи-
лищните активности без страх от физическа 
или психическа заплаха. Кампанията срещу 
тормоза в училище би трябвало да ангажи-
ра всички заинтересовани страни: учителите 
и училищното настоятелство,  децата и ро-
дителите. Всички да са активни участници в 
осигуряването на безопасни и сигурни клас-
ни стаи, коридори, тоалетни, спортни пло-
щадки.

Тормоз се нарича явление, при което едно 
дете (или група деца) наранява, унижава или 
плаши друго дете целенасочено отново и от-
ново. Това може да се случва по много начи-
ни:

• Бутане, блъскане
• Препъване
• Ритане
• Удряне, шамаросване
• Наричане с прякори
• Изнудване
• Правене на иронични забележки
• Отправяне на заплахи
• Щипане
•  Разпространяване на слухове и лъжи
• Кражба или унищожаване на нечии 

вещи
• Изпращане на груби имейли или бе-

лежки
• Злоупотреба с профила на личността 

във виртуалното пространство

Как да разберем дали детето ни е жертва 
на тормоз:

• Губи интерес към училище, отказва да 
ходи на училище;

• Предпочита да си смени маршрута до 
училище;

• Изглежда щастливо през уикендите, но 
очевидно в по-различно настроение през ос-
таналите дни от седмицата;

• Внезапно започва да предпочита повече 
компанията на възрастните;

• Често се разболява, има кошмари или 
нарушения на съня;

• Прибира се вкъщи с необясними драс-
котини, синини, разкъсвания на дрехите;

• Изглежда отдръпнато, тревожно, страх-
ливо, но не пожелава да каже на какво се дъл-
жи настроението му;

• Развива внезапно поведенчески проме-
ни – подмокряне в леглото, тикове, загуба на 
апетита, заекване;

• Търси непрекъснато протекция;
• Няма, или има малко, приятели, рядко 

го канят на социални събития;
• Развива интерес към филми и видеоигри 

с насилие;
• Избягва посещение на зоните около учи-

лище;

Дали вашето дете тормози другите деца?
Предупредителни сигнали: 
• Има пари или вещи, чието притежание 

не може да бъде обяснено (или се оправдава, 
че са на негов приятел);

• Игнорира правила, нарушава граници;
• Държи се агресивно към братята и сес-

трите си;
• Винаги иска да печели, трудно му е да 

губи;
• Превъзбужда се, когато се зараждат 

конфликти, и се наслаждава на предизвикани 
от него спорове;

• Обвинява другите за собствените си нес-
годи, отказва да поеме отговорност, ако е сгре-
шил, крие грешките си;

• Търси начин да доминира или манипу-
лира околните;

• Изглежда, че се наслаждава на чуждите 
страхове, дискомфорт, болка;

• Демонстрира липса или минимална ем-
патия към чуждите проблеми;

• Изпитва трудност да се вписва в група.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от  интернетВ СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана?
Пожарникар

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от kakvidastanem.bg

Пожарникарите гасят обществени пожари и защитават живота и собствеността на хората. Те  ръково-
дят спасителни операции и вземат важни решения в моменти, в които всички са много изплашени.

Пожарникарят поставя и изкачва стълби, за да достигне до високи нива на сградата или за да 
спаси хора от горящи постройки.  Понякога се налага да направи отвори в сградите с цел вентила-
ция или за влизане, като си служи с брадва, длето, железен лост, електрически трион или метална 
резачка. В зависимост от големината на пожара той избира подходящия маркуч и насочва струя 
вода или химикали към огъня. Пожарникарят е този, който оказва първа помощ на ранени и постра-
дали хора от огъня и пушека.

Пожарникарите се известяват чрез пожарна аларма и дру-
ги спешни повиквания.

Понякога те правят проверки по сгради за наличие на риск 
от пожар съгласно законовите разпоредби за пожарна безо-
пасност. Те се обучават непрекъснато, за да познават добре 
и да умеят да използват техническите средства, които са им 
нужни в работата – помпи, маркучи и др. Често участват в обу-
чения и демонстрации на техники за борба с огъня.

Те са грижат за доброто състояние на пожарното оборуд-
ване и апаратура, автомобили, пожарни кранове и пожарна 
станция.  Шофират и управляват  пожарните коли и оборудва-
нето.

Ако искате да станете пожарникар, трябва да имате сред-
но-специално образование.

Можете да работите във всички пожарни команди.
Пожелаваме ви успех в учението и избора на професия!

В очакване на пролетта
Пролетните празници и обичаи започват с  

месец февруари, а през март вече цялата при-
рода - растения и животни, се събужда за нов 
живот. В народните представи обаче Баба  Мар-
та е гърбава жена, „облечена в кожух, със стари 
дрехи и кафява забрадка”, която бързо сменя на-
строението си - ту е ведра и усмихната, ту навъ-
сена и сърдита.

Е, такава е, няма какво да се лъжем, ако съ-
дим по времето. За децата пък друго е важно – 
тя носи така красивите мартенички и хубавото 
време, което става за всякакви игри навън. Точ-
но затова и нашите първокласници я посрещна-
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ха подобаващо. Случи се в библиотеката, където децата 
от полуинтернатна група - 3 клас, ги поздравиха с кратка 
фолклорна програма и им разказаха  легендата за марте-
ничката. Разбира се, най-вълнуващо беше  закичването 
на всяко дете с такава. Те отговориха на поздрава с песен 
и пожелание да ни носи само хубави емоции и много, 
много здраве.
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ДА ПоМИСлИМ ЗА ЗДРАВЕТо: 
Как да се борим срещу лошите навици
Има болести, с които в даден момент и в определена общност или географска ширина се за-

разяват много хора. Нарича се епидемия. Ако обаче явлението обхване голяма част от целия свят, 
се обявява пандемия. Проблемът с наднорменото тегло и затлъстяването е заел такива големи 
мащаби, че здравните експерти го наричат пандемия. 

Знаете ли как да проверите дали страдате от наднормено тегло или затлъстяване? Можете да 
изчислите своя индекс на телесна маса (ИТМ) като разделите теглото си в килограми на квадрата 
от височината си в метри. Ако вашият индекс е равен или по-голям  от  30, страдате от затлъстя-
ване.

Пример: ИТМ =60 / (1,7  х  1,7) = 20,8 (вече сте в нормата)
Медиите правят реклами на различни методи за отслабване, но най-безопасният е радикална 

промяна в начина на живот. Затлъстяването причинява множество здравни проблеми, вкл.риск от 
увреждане на сърцето, високо кръвно налягане и определени видове рак. Най-честата последица 
обаче е диабетът. За да се предпазим от неговата поява, трябва да се придържаме към природо-
съобразна диета, придружена от редовни упражнения. Необходимо е да почиваме достатъчно, 
да пием много вода, да градим добри взаимоотношения.

Пълноценната храна укрепва тялото и ума. Насладете й се! Доказана още в древността е тази, 
която включва зърнени храни, плодове и зеленчуци, ядки, семена. В нея могат да се намерят всички 
категории хранителни вещества: въглехидрати, белтъчини, мазнини, витамини, минерали, антиок-
сиданти и фитохимикали. Ключът към оптималния хранителен режим е богатството на подбора на 
храна.

Както вече казахме по-горе, друг важен момент е природосъобразната диета да е придруже-
на от редовни упражнения. Бащата на медицината Хипократ е казал: ,,Ако можем да дадем на 
всеки човек точно количество храна и упражнения, нито твърде малко, нито твърде много, ще сме 
открили най-сигурния път към здравето.”

/следва продължение/

Бонка Ангелова, по материали от книгата ,,Здраве и добър живот” 
на Марк Финли и Питър Ландлес - редактори

Моята любима книга
Моята любима книга е „Приключенията на Незнайко“. Всички истории, описани в книгата, мно-

го ми харесват. В нея се разказва за едно момченце на име Незнайко и неговите приятели. Най-
добрият му приятел се казва Парцаливко. Те всички живеят в Града на цветята и всеки ден  срещат 
различни приключения и предизвикателства.

 Незнайко иска да бъде художник, поет, музикант, но нищо не му се удава. След едно пътуване 
с балон, построен от приятеля му Знайко, той попада в град, където живеят само момиченца. Там 
се запознава със Синеочка. В крайна сметка Незнайко решава, че най-важно е първо  да се научи да 
пише правилно, за да изпраща писма на новата си приятелка.

Преди смятах, че филмите са много по-интересни от книгите. Сега с удоволствие посещавам 
училищната библиотека и запълвам свободното си време с четене.

                                                                     Мануел Драганов, 4 а клас       

Елена Пенишева – библиотекар
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ШАХМАТ

РЕФЕРЕНдУМ

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

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

 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  р а д о ст , 
з д р а в е  и  у сп е хи !

Отговор на за задачата от брой 128:

1..Th4

РЕГИОНАЛЕН 
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ 

ПЛОВДИВ
организира 

пъстра работилница за изработване на

МАРТЕНИЦИ
 Срещу входна такса от 4 лева ще ви осигурим всички необходими материали – вълна, гъби за 
плъстене, иглички, мъниста и парички. С помощта на майсторка всеки ще може сам да направи 
своята мартеничка по традиционната технология – сухо плъстене. Ще я отнесете в дома си, ще я 
подарите на близък за Вас човек и ще научите нещо ново от тайниците на нашите баби. 

Работилницата ще бъде на топло местенце в музея, 
а в двора ще звучи музика, която ще радва сетивата. 

Заповядайте на 28 февруари и 1 март 2015 г. (съботи и неделя)
от 10.00 до 16.00 ч. в Етнографския музей!

За заявка: Лора Христозова – гл. уредник  GSM: 0888 78 99 18; 032/ 62 63 28
Мария Кръстанова – уредник  GSM: 0897 44 38 58; 032/ 62 63 27


