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„Европейско кенгуру”
През месец март се проведе математическото състезание „Европейско кенгуру”.
На първо място се класира Васил Кръстенов от 4б клас, а на
второ – Георги Теофилов от същия клас.
Честито на победителите! Желаем им нови успехи!

Отг. Димитър Илчев

Национално състезание "Ключът на музиката"
Музикалната игра "Ключът на музиката" е национално състезание по музика за учениците от
IV, V И VI клас. То се организира от Министерството на образованието и науката съобразно регламента, разработен от Националната комисия в три кръга: общински/училищен, областен и национален/ . Провежда се чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи,
обединени тематично и съобразени с учебния материал. Домакин на националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“ за учебната 2014-2015 година е РИО - Пловдив.
Учениците от ОУ "Алеко Константинов" се представиха достойно в първия кръг на състезанието, а Преслава Каличкова от IV "А" клас, Ивелина Лозанова от IV "Б" клас, Павел Василев от IV "В"
клас , както и Калина Караиванова и Радостина Стоева от V "Г" се справиха отлично и на областния кръг.
Радваме се на вашите постижения, мили деца , и ви желаем успешно представяне в предстоящия последен национален етап на състезанието.
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Победители в музикалната игра
"Ключът на музиката"

Един необичаен час
На 27. ІІІ. учениците от 3г клас имаха един
необичаен учебен час. Той бе проведен в Апелативен съд – гр. Пловдив. Бяхме официално поканени от съдия Крачолов, който ни чакаше пред
сградата на съда.
Пред всяка съдебна зала има табела, на която е записано заседанието, което се води. Залата,
в която ни въведоха също имаше табела. Поканиха ни да заемем местата си и урокът започна.
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Най – напред учениците добиха представа за покровителката на правосъдието, древногръцката
богиня Темида. Тя се изобразява като жена с превръзка на очите, която държи везни в едната ръка
и меч в другата. Превръзката на очите е символ на справедливостта – Темида не гледа кого съди
– само изслушва и преценява мъдро. Тя не се интересува от
външния лик, дали съди просяк или богаташ, бял или черен.
Везните са символ на равноправието – пред закона всички са
равни. Оръжието на Темида е меча. С него тя привежда в сила
присъдата.
Много увлекателно съдия Крачолов разказа на учениците за съдебната система: какво е договор, какво представлява
гражданското дело и наказателното дело. След това обясни
какво трябва да направят, ако някой вземе телефона от ръцете
им и побегне. Разбира се трябва да се обадят на полицията и
да се опитат да опишат човека, който е взел телефона. По описанията той ще бъде задържан, ще се изследва за пръстови
отпечатъци и вероятно телефонът ще бъде намерен в чантата
му. Полицаите може да направят и разпознаване.

Съдия Крачолов обясни на децата, че всички
доказателства се събират в червена папка, която представлява наказателното дело. Когато нападателят бъде доведен в съда, той започва да
се нарича ,,подсъдим“, делото ще започне да се
разглежда и съдът ще прецени дали наистина е
извършено престъпление и какво наказание да
се наложи.

Времето минава, но никой не поглежда часовника и не пита кога ще свършим. Много е интересно!
Когато ,,съдебното заседание“ приключи, ни
поканиха в друга зала. Тя е малка, има голяма
маса, около която насядаха учениците. На стената – голям монитор. Тук проведохме конферентен разговор със съда в София.

Всички ученици получиха грамоти за активно
участие в часа.
Главен полицай Димитър Спасов и съдебниИ накрая, снимка за спомен.
ят помощник Иван Бекяров показаха на учениците по какъв начин се конвоират подсъдимите
до съда и какви мерки се вземат за да не избягат.

Този час бе едно незабравимо преживяване
за всички. Аз съм убедена, че след време някой
от учениците отново ще се върне тук, но вече обСлед това третокласниците участваха в им- лечен в тога.
Сърдечно благодаря на съдия Крачолов и непровизирано съдебно заседание, от което имаме официален протокол подписан от председа- говия екип за прекрасния урок!
З.Христова
тел и секретар.
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Детско творчество
Орисниците на Софи
Отворена врата - креватче. Спящата Софи се усмихва в съня си. Светлина - заслепяваща и приказна. Нежен полъх и омайващ шум от пеперудени криле. Креватчето на Софи - обгърнато от лунна
светлина, към което под приказната й мантия се спускат феи.
Но тях нямаше ли ги само в приказките, сънувам ли и чувам ли техния шепот?
Замахвайки с пръчица, първата дари Софи със здраве и дълъг живот, втората, сипейки звезден
прах, промълви:
- Нека бъде работлива и талантлива. Всичко, що докосне, в изкуство да превръща.
Третата най - млада и най - красива прошепна с нежен глас:
- Орисвам те, растейки, да имаш обичта и подкрепата на твоите близки. Да вярваш в това, което
ти подсказват сърцето и разумът, и да следваш мечтите си. Орисвам те да бъдеш добър човек.
„Добър човек, добър човек” - отекваше в главата й. Притваряйки клепачи, натежали от умора,
с успокоено от вълнение сърце, майката на Софи потъна в блажен сън. Животът на дъщеря й щеше
да е обгърнат от любов и доброта. За какво друго би могла да мечтае една обичаща майка.
Христо Иванов 5а клас

Ванко
Имало едно време една прекрасна страна Мироландия. В тази страна имало едно щастливо и
задружно семейство, в което се родило момче. Нарекли го Ванко. На празненството дошли много
гости и орисници. Първата орисница го благословила да бъде умен и добър във всичко. Втората
орисница казала, че Ванко ще умре по време на война. Третата орисница решила да смекчи заклинанието и казала, че момчето ще загуби само своето зрение и ще донесе мир на страната.
Ванко бързо растял, бил много умен и щастлив. Вече станал на девет години. И един ден цар
Акир от далечна държава, който искал да превземе света и да покори народа в царство Мироландия, направил преврат и на престола сложил Каспар. В тази прекрасна страна южните земи се населявали от горди и свободолюбиви хора, те отказали да се подчинят. И тогава Каспар започнал война
срещу южняците.
Настанали тежки времена. Бащата на Ванко тръгнал да защитава родината. Ванко станал глава
на семейството. Той се грижел за своята майка и помагал на съседите. Боевете ставали все поожесточени. Голямата войска на Каспар разрушавала и опустошавала градове и села. Много хора
загивали.
Един ден Ванко тръгнал за вода и по пътя близо до него паднала бомба. Той паднал на земята.
От взрива изгубил своето зрение. И тогава Ванко се обърнал към всички хора на планетата:
- Спрете! Прекратете войната! Всички хора трябва да живеят в мир!
Целият свят започнал да подкрепя Ванко.
- Мир на планетата! Не на войната!- крещели хората.
Цар Каспар бил принуден да отстъпи и да предложи мир. Обичта на хората била по-силна от
заклинанието на орисницата и Ванко все повече и повече започнал да проглежда, докато накрая си
възвърнал изцяло зрението.
Ярослав Докузов, 5г клас
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Какво е за мен моето семейство
Моето семейство се състои от четирима членове. Обичам си ги всичките и винаги се радвам, когато прекарваме времето заедно. Попитах мама за темата на моето съчинение, може ли да помогне, да ми обясни какво е да си привързан ? Тя ме попита : „Ако не ни виждаш една седмица, един
месец, една година, как ще се чувстваш?” Аз отговорих, че не бих могла без тях да живея щастливо,
ще ми е мъчно, ще плача, ще съм самотна, няма да има с кого да споделям радостта си от нещата,
които ми се случват и в този момент разбрах какво е да си привързан. Моето семейство ми дава
внимание, нежност и уют. Всички тези неща ме карат да се чувствам прекрасно и аз вече съм зависима от тяхната любов. Мама каза, че всички тези емоции, които изпитвам, когато сме заедно, ни
прави привързани един към друг. И аз се опитвам да им отвърна със същото, защото ги обичам и
искам винаги да сме така близки и привързани.
Виктория Александрова, 5б клас

Габриела Коцева 3 а клас

Яна Фратева 2 б клас

ИЗЛОЖБА

Какво ме вдъхновява да рисувам?
Аз съм Никола Панайотов от 7в клас. В ред с другите ми хобита е и това да рисувам.Правя го още
от 3-годишен.Според мен рисуването е поле, където аз мога да изразя себе си.Обичам да гледам и
да рисувам. Любимите ми теми за рисунки са тези, свързани с фантастични герои. Падам си по такива още от малък. Общо взето рисувам всичко, което ми харесва. Открих графитите в по-късен етап
от развитието ми. Те са също сред любимите ми стилове. Предпочитам графиките и едноцветните
рисунки пред цветните.
Никола Панайотов, 7в кл.
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Андреа Неделчева 2 б клас

Магдалена Палкова 2 б клас

Никол Боева 2 а клас

Александра Божкова 2 а клас

Габриела Коцева 3 а клас
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Габриела Коцева 3 а клас

Проекти "Левски" - 3 г кл.
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ОУ "А.Константинов" - Цвети Плочева и Ивон Григорова 2в кл.

Детска стая- Доротея, Надя, Константина, Александра и Мона-Никол 2в кл.

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА
Букурещ
Румънска легенда разказва, че градът е основан на бреговете на река Дъмбовица от пастир на име Букур. Това име
буквално означава „забавление”. Eдин ден, докато овчарят
пасял стадото си, паднала непрогледна мъгла. Тя объркала
Букур и той се загубил. Единственото, което му оставало,
било да се моли на Господ. Помолил се овчарят и станало
чудо — мъглата се вдигнала. В знак на признателност Букур
построил малък параклис. Не след дълго около божията обител се заселили хора. Така се родил днешният град Букурещ.
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Букурещ е наричан още "Малкият Париж" заради приликата си с френската столица - архитектурата от ХІХ век, протичащата река и Триумфалната арка.
От университет Пиата (Piaţa Universităţii) повечето забележителности на Букурещ лесно могат
да бъдат разгледани. Например авеню Калеа Викториеи (букв. Пътят на победата; Calea Victoriei) е
отлична отправна точка, особено за пазаруване. Тези два ориентира бележат централната част на
Букурещ. Разходката в тази част на града е най-добрият начин да го разгледате, но не се страхувайте да се отправите по - на север, изток или запад, за да откриете още от съкровищата на Букурещ.
Разходете се по обсипаните с дървета улици, за да се потопите в автентичното фолклорно изкуство
и да пробвате разнообразната международна кухня.

Букурещ (Bucureşti) e столицата на Румъния
и най-големият град в страната, а по брой на населението е най-голям и на Балканския полуостров. Наричат Букурещ "най-добре запазената
тайна на Европа". Ресторанти, барове, художествени галерии и музеи изникват на всеки ъгъл.
Пътешествениците малко по малко откриват
този град.

Дворецът на парламента (PalatulParlamentului) е многофункционална сграда , в която се съдържат и двете камари на Румънския парламент.
Според книгата на Гинес дворецът е най – голямата цивилна административна сграда в света ,
най – скъпата и най – тежката административна
сграда. Той е конструиран и почти завършен по
време на режима на Чаушеско. Николае Чаушеско го кръщава къщата на републиката, но много
румънци го наричат къщата на народа.
Атенеумът в Букурещ е една от най-красивите сгради, която можете да посетите в Букурещ.
Със своите орнаменти и заоблени форми Атенеумът е в контраст с огромните бетонови сгради,
които покриват по-голямата част от румънската
столица.
Сградата на Атенеума е открита през 1888 г.
и освен като забележителност, почитателите на
класическата музика могат да я посетят и за филхармоничен концерт. На сцената й се провеждат
концертите на филхармония "Джордже Енеску",
а всяка година се провежда международният
фестивал Джордже Енеску, носещ името на прочутия румънски композитор.
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Музеят на румънският селянин (Muzeul
Ţăranului Român) съдържа колекции от костюми,
картини, керамика и други артефакти, свързани
с живота на румънския селянин. Той е един от
водещите музеи, в които се съхранява популярно изкуство и традиции. През 1996 г. получил
приза „Европейски музей на годината“. Колекциите, които са изложени в музея са керамична
колекция, костюми, декоративен интериор, религиозна колекция и дървена и метална мебелировка. Всички експонати наброяват около 100
000. Официално музеят бил открит на 5 февруари 1990 г.

Ангелина Велева-учител по английски език

В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Капитан на кораб
Да си капитан на кораб е една престижна и много интересна професия.
Капитанът управлява кораби, пътуващи през океани, заливи, реки, езера.
Корабите могат да бъдат товарни, риболовни, за превоз на хора, яхти,
шлепове, фериботи.
Капитанът координира дейностите на екипажа и работниците, като например разтоварването на товари, риболов, поправка на повредени машини.
Самото управление се ориентира по графики, диаграми, радиооборудване, радари, фарове.
Капитанът изчислява координатите на кораба, планира курса на движение, засича скоростта.
Прави проверка на оборудването на кораба, за да подсигури сигурността на екипажа или пасажерите и безопасното плаване на кораба.
При корабоплаването е важно да се следят много параметри. Измерва се скоростта на вятъра,
изчислява се атмосферното налягане, следят се хидролокаторите.
За да станете капитан на кораб, трябва да имате подходящо висше образование.
Работа можете да намерите в различни корабни компании.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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Училище за родители

Как да научим децата да управляват емоциите си?

Няма родител, който да не се е сблъсквал с гнева на детето си. Фрустрираното дете започва да
плаче, да крещи, да удря, да хвърля предмети, да хапе в опит да се справи със ситуацията. Децата
изпитват пълната гама от емоции интензивно и силно- радост, тъга, страх, разочарование, нервност
и т.н. Колкото по-рано ги научим да разпознават чувствата си, толкова по-лесно можем да ги въоръжим с успешни стратегии да ги управляват и да регулират поведението си. Проучвания показват,
че децата, които умеят да идентифицират емоциите си, създават по-трайни приятелства, могат поуспешно да се контролират, справят се по-добре в училище и боледуват по-рядко.

Как може да постигнем това?

На първо място е превантивната работа. Това означава, докато детето е спокойно, ние да го научим да разпознава чувствата си и да разбира как те влияят на поведението му.
Стъпка 1: Обогатяване на речника с думи за чувства
Помагайте на детето да разпознае чувствата си като му давате думи за тях. Когато разпознаете,
че детето е радостно, щастливо, споменете го: „Виждам, че си щастлив“. Направете същото и с негативните чувства: „Изглежда се натъжи, когато баба си тръгна.“, „Ядоса се, че ти взеха играчката ли?“.
Вие също споделяйте чувствата си: „Притеснявам се, когато се катериш нависоко.“
Започнете изграждането на речник с думи за чувства от най-ранна възраст, дори детето да не
може да говори. Окуражавайте по-големите деца да използват думите, за да опишат как се чувстват.
Стъпка 2: Разпознаване на чувствата по мимики, жестове и интонация на гласа
Помагайте на децата да разпознават своите и на другите чувства по мимиките и жестовете, които правят. Радостта се изразява с усмивка и отворени жестове, тъгата – с тъжен поглед и нацупени
устни, гневът – със сключени вежди, почервеняло лице, напрегната стойка.
Стъпка 3: Как чувствата влияят на поведението ни?
Имайки знанието за чувствата и техните проявления, може да помогнете на децата да ги категоризират в две зони. Например червена зона за гнева, страха, тъгата, разочарованието и зелена зона
за спокойствието, радостта, удовлетвореността и т.н. В червената зона сме напрегнати, мускулите
ни са стегнати, мислите ни са хаотични. Идва ни да хвърляме, да удряме, не виждаме решения,
действаме импулсивно и т.н. В зелената зона сме отпуснати, мускулите са релаксирани, мислите са
ведри. Виждаме повече решения, виждаме повече позитивни неща и възможности.
Това разграничаване е важно, за да разбере детето, че когато е в червената зона, импулсът го
кара да действа по неподходящ и дори вредящ му начин и е добре да се отдели от ситуацията, да
се успокои и тогава да помисли как да действа.
Може да си измислите и метафора, с която да улесните детето да категоризира чувствата си в
двете зони. Един възможен вариант е летене с парашут в различно време. Примерно, когато детето е ядосано, може да му кажете, че това е като летене с парашут в бурно, гръмотевично време.
Вятърът люлее парашута на всички страни и отвсякъде гърми и трещи. Не се вижда нищо ясно на
хоризонта. Когато детето е спокойно, може да му кажете, че лети с парашут в слънчево време. Носи
се леко по небесата. Всичко е светло, ясно и погледът стига надалеч. Дори може на хладилника да
залепите две картинки – на буря и на слънчево време и един парашут, който да местите, така че да
онагледите на детето къде го поставят чувствата му в момента.
За статията са използвани материали на The Center on the Social and Emotional Foundations for
Early Learning
Източник: detetoigrae.com
(продължава в следващия брой)
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Награда "Бисерче вълшебно"

В рамките на "Младият Пловдив чете" на 19 март 2015 г. в НБ "Иван Вазов" - Пловдив се проведе среща на тема "Награда "Бисерче вълшебно" като метод за насърчаване на детското четене в
помощ на възрастните". По време на срещата Валентина Стоева, координатор на проекта, представи целите и механизмите на единствената българска награда за детска литература, чието жури са
децата, и представи практически съвети за приложение на наградата в семейството, училището и
библиотеката.
На срещата присъстваха учители, ученици, родители и библиотекари от областта.
Г-жа Стоева вдъхна увереност във всички присъстващи, че детската литература и литературата
въобще, няма да изгуби своята доказана, водеща роля в живота, както на децата, така и на възрастните. Сподели и друго: ,,Докато провокираме децата да четат и да избират своята любима книга,
ние се стремим да обединим усилията на семейството, училището, библиотеката, институциите,
медиите и бизнеса, за да изградим заедно едно стабилно и успешно общество от млади хора.
Който желае да гласува за избрана от него книга, адресът е:
http://biserche.com/glasuvaj-v-biserche-va-lshebno-2015/

23 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КНИГАТА И
АВТОРСКОТО ПРАВО
ЧЕТЕНЕТО Е ТВОРЧЕСТВО
Напоследък често чуваме тази фраза. Има проведен и конкурс на същата тема. Тогава да поговорим и ние, като видим какво мислят някои млади хора за това.
Инджи:,,Има различни произведения, които в днешно време са филмирани. Но те не ни даряват
с всичко, което книгите ни предлагат. Четенето е творчество, което развива с повече наука и история
за миналото и бъдещето. То е творчество, защото, когато авторът описва с думи нещо, ние впрягаме
въображението си, за да си го представим, и всеки го прави по свой собствен начин. Използваме
различни комбинации и пропорции на сензорните си модалности. Опитваме се да се концентрираме напълно и тогава сме готови да се запознаем с нови идеи и да развиваме въображението си.
Четенето е творчество, на което трябва да се отдаваме изцяло!”
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Василена:,, Мисля, че изкуството наречено „ художествена литература” се е появило, защото
някой, някога е имал огромна нужда да погледне заобикалящия го свят с очите и мъдростта на
друго човешко същество, за да намери сили да продължи да живее пълноценно живота си. Казват,
че за писането не е достатъчно само да имаш какво да кажеш, нужен е и истински талант, за да го
направиш увлекателно и завладяващо, оставяйки трайна следа в душата на читателя.”
Димитър:,, Като човек, прекарващ огромна част от времето си с книга в ръка, разбирам перфектно значението на думите "четенето е творчество". Чета любими писатели, крада от тях, анализирам
писането им, вдъхновявам се от величието им и от индивидуалността на героите, творя. Творя с
гордост и желание. Както е казал Джек Лондон – "Не трябва да чакаш вдъхновението, трябва да го
преследваш". Имено тук е мястото на четеното – неговата цел е вдъхновение, ред подир ред, глава
след глава, книгата те усъвършенства, подпомага изказа ти, променя представите ти за света. Въображението е ковчеже със злато, а четенето е ключа, който го отваря.
Книгите са мотивация за творци, те им дават повод и идеи, като тук не става дума само за други
писатели, художниците също са докоснати от красотата на четенето, пренесени са в онзи магичен
свят, различаващ се по почти всичко от заобикалящата ни сива реалност.”
А ето и как отговори на въпроса ,, Можем ли да твърдим, че любовта към книгата е българска
национална черта?”проф. Боряна Христова: ,,В Средновековието, без да е имало голям брой грамотни българи, българинът е имал голяма вяра към книгата и към родното слово. Много хора от
различни занаяти и гилдии, както казваме, са плащали да се изписват красиви ръкописи и да се
даряват в църкви и манастири. В църквата се чете, че този ръкопис, „това четириевангелие или
този псалтир бяха изписани благодарение на еди-кой-си и затова да има вечен помен за него и
семейството му.” Много пъти съм го виждала в своята работа, аз съм специалист история на българската ръкописна книга от Х до XVIII век. Това преклонение към книгата и любовта към нея, като
към нещо свято, наистина са съществували. Аз самата съм библиофил и любовта ми към книгите е
като всяка друга страст. Иска отдаване, иска пари, иска време – просто е страст. Дали обаче нашите
съвременници четат достатъчно, за да се наречем „четяща нация“ – това не мога да го кажа. Много
изпускат онези млади хора, които не могат да осъзнаят удоволствието от четенето, защото не бива
да се отказваш от удоволствията. А онези пък от тях, които искат да станат добри професионалисти
и да намерят място за себе си, да се осъществят, също няма да минат без четене. Разбира се, тук
говорим за различен вид четене. От четенето за удоволствие, за обща култура, за да научиш нещо
ново е едно, четенето, за да се специализираш и да се издигнеш в професията, е друго нещо, но все
пак е четене.”
Проф. Боряна Христова е директор на Националната библиотека „Кирил и Методий“ от 1998 г.
Тя работи там от 1975 г., когато започва като сътрудник архивист в отдел „Ръкописи“. Завършила е
СУ „Св. Климент Охридски“ с магистратура по българска, английска и класическа филология. През
1996 г. защитава докторска дисертация.
Интервю на Евелина Гечева
Използвани са и други материали от интернет
Инициативи, с които ОУ,,А.Константинов” ще отбележи
23 април- Международен ден на книгата и авторското право
16.ІV * Среща с детски автор- Виктор Самуилов
17.ІV *Среща с общественик –Доротея Кифорова, библиотечен
специалист
22-30.ІV *Чудомир –Литературен кът ;
22-30.ІV *Фотоизложба- ,,Модерни библиотеки по света”
23.IV *Кампания "Дари любима книга на училищната библиотека
за да я прочетат и другите"
23.ІV *Маратон на четенето 1-4 клас – Андерсенови приказки
5-7 кл- Чудомир / Във вр.със 125 г.от рожд. му/
11.V *Акция за предаване на вторични суровини за закупуване на
Елена Пенишева, библиотекар
нова литература
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

10 географски чудеса

Продължение от бр. 128

Окото на Сахара (Мауритана)
Поразителният релеф на Мауритана в югозападната част на пустинята Сахара е толкова голям – с диаметър от 50 м, че се вижда от космоса. Наречен е Структурата Ришат – или Окото на
Сахара – образуванието първоначално се смяташе, че се е формирало в следствие на паднал метеорит, но сега геолозите смятат, че е продукт на
разместване на слоевете и ерозия. Причината за
кръговата ѝ форма е все още неизвестна.
Вълнистата скала (Уейв Рок)
(Австралия)
Уейв Рок е природна скална формация в
западна Австралия. Носи името си от факта, че
формата ѝ е като на висока прииждаща океанска вълна. Цялото оголване покрива няколко
хектара; „вълнистата” част от скалата е около
15 метра висока и приблизително 110 метра
дълга. Един аспект от обекта, който рядко е
фотографиран, е подпорната стена, на половината път от скалата. Контурите ѝ позволяват
дъждовната вода да бъде събирана чрез бент,
който е построен през 1951-ва година.
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Пътят на гигантите (Северна Ирландия)
Област от около 40 000 симетрични базалтови колони, Пътят на гигантите е резултат от древно вулканично изригване. Локализиран на североизточния бряг на Северна Ирландия, повече
от колоните му са шестоъгълни, макар някои да
са с четири, с пет, със седем или с осем страни.
Най-високите са около 12 метра и втвърдената лава по скалите е на места 28 метра дебела.
През 2005-та година анкета на слушателите на
Радио Таймс обяви обекта за четвъртото по величие природно чудо в Обединеното Кралство.

ШАХМАТ

Дебют
На 14 март в ресторанта на хотел ,,Лайпциг”
се проведе турнир по шах за ученици до 5-ти
клас.Участваха 83 деца от Пловдив, Димиртовград и Стара Загора. От шах-школата на у-ще
"Алеко Константинов" най-добре се представи
Деница Велева от 2а клас, като спечели сребърен медал при момичетата до 3 кл.

Отговор на задачата от брой 130:
1.Df6
Нова задача:
Белите на ход печелят:

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 успехи!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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ПОКАНА
Уважаеми родители, ученици и учители, по
повод
23 април- Международния ден на книгата и
авторското право,
членовете на клуб ,,Приятели на книгата”
инициираме поредната кампания
,,ПОДАРИ

ЛЮБИМА КНИГА
НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА,
ЗА ДА Я ПРОЧЕТАТ И ДРУГИ!”
Подкрепете ни , за да обогатим
НАШАТА БИБЛИОТЕКАтова толкова важно за всички ни място!
Ще Ви очакваме от 23 април до края на месец май.
За всяка информация, свързана с това, се обръщайте към библиотекаря – Елена Пенишева е-маil: elipenisheva@abv.bg
GSM 0897410846
ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
Клуб,,Приятели на книгата”

