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Отг. Нина Димитрова
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Отг. Богдана Мумджиева

Шахмат     Отг. Димитър Илчев

По традиция всяка година на 11 май отбелязваме Патронния 
празник на нашето училище. Алеко Константинов е идеалист и де-
мократ, общественик и хуманист, писател, европеец, защитник на 
свободата и честта. Алеко е основоположник на организираното  
туристическо движение в България.  Той  е покорил много върхове 
и е описал красотите на родната природа.

Алеко е българинът, който е поклонник не само на красотата 
в българската природа, но той е човекът, който преди повече от 
130 години обиколи европейските градове  – като Виена, Дрезден, 
Париж, Хавър, Будапеща, Берлин, Одеса и изрази преклонението 
и възхищението си пред природата на другите страни.

Ние се гордеем с Патрона на нашето училище, защото той 
прослави родината ни отвъд границите на Европа. В пътеписа си 
„До Чикаго и назад” той описа красотата и величието на Ниагар-
ския водопад. И днес,  признателните граждани  на Чикаго, 130 г 
след написването на пътеписа, му издигнаха паметник, за да изра-
зят своето уважение към писателя природолюбител – Алеко Кон-
стантинов.
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Тази година на 11 май отбелязваме не само 118 години от смъртта на Патрона на нашето учили-
ще Алеко Константинов,но и Деня на Европа. Празникът премина интересно и забавно, защото по 
предварително изтеглен жребий учениците от 5-7 класове представиха различни страни, членки на 
Европейския съюз. Децата пяха и танцуваха, представяха забележителностите на отделните страни, 
изнесоха различни любопитни факти за държавите, поднесоха на публиката ястия, типични за съот-
ветната страна. Бяха представени България, Австрия, Германия, Англия, Унгария, Полша...

Вижте част от сценария на 5 а клас:

„ България”
1.в.  Уважаеми учители, скъпи съученици,
Ние имаме щастието да живеем в един уникален град – средище на тракийска, византийска, 

римска, средновековна, възрожденска и преди всичко съвременна европейска култура. В нашия 
град още от дълбока древност са се пресичали международни пътища, които са оставяли и наплас-
тявали своята култура и цивилизация.

2 в.  Пловдив е уникален и със своето многообразие от етнически и културни общности: бълга-
ри, руси, украинци, гърци, арменци, турци. Всеки е добре дошъл в този красив, слънчев и архите-
ктурно многообразен град.

1 в. Той е най-древният, най-съвременният и най – европейският град.
2 в. Затова Пловдив е определен като Европейска столица на културата. Той е един от водещите 

градове в исторически, културен и икономически план. 
1 в. Титлата Европейска столица на културата е замислена с цел да се допринесе за сближава-

нето  между европейските народи. Тя е създадена през 1985 година от Съвета на министрите на 
Европейския съюз.

2 в.Така градът се нарежда редом до Стокхолм, Генуа, Атина, Глазгоу, Краков.
1 в. Уважаеми съученици, имаме честта да учим в едно от най-старите, но и най съвременни и 

престижни училища в град Пловдив –  Основно училище „Алеко Константинов”.
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В групата ,,Вече съм голям, мога да готвя сам” участваха ученици от петите класове, които с 
голямо желание и амбиция посещаваха занятията и обогатяваха знанията си. Работата на клуба 
започна в средата на месец ноември 2014 г.  и приключи до 23 март 2015 г. Освен приготвянето на 
различни вкусотии и аранжирането на маса направихме и посещение на ресторант. На 12.03.2015 
г. беше представителната изява на групата.,,Кетъринг”-ът включваше приготвяне и поднасяне на 
ястия, от което децата останаха много доволни. Благодаря им и аз!

Клуб ,,Вече съм голям, мога да готвя сам”

Таня Невлева –
ръководител на клуба

Роза Зафирова - учител по български език и литература

 През годините то е възпитавало и обучавало хиляди ученици, 
които днес са изявени музиканти, спортисти, художници, лекари, 
архитекти, учени, преподаватели.

2 в. Те разнасят славата на Пловдив и България по света. Ние 
сме част от тази общност. Ние сме бъдещите творци и граждани на 
Европа, защото сме Алековци! 

1 в. Това не е само име. Това е призвание! Защото да си Але-
ковец, означава да си наследник на честта и добродетелите на па-
трона на нашето училище Алеко Константинов...
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През тази учебна година десет ученици от V а, V в и V г клас 
продължиха дейността на клуб „Млад огнеборец” в нашето учи-
лище. 

Сбирките, се провеждаха под ръководството на обучаващия 
инспектор Владимир Николов от Първа районна служба за по-
жарна безопасност и защита на населението и на г-жа Васка Гу-
джева. Децата получиха знания в областта на пожарната защита, 
придобиха полезни практически умения да се грижат за своята 
безопасност и за безопасността на другите.

На районното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” на 
29.04.2015 г. се представиха достойно и получиха Грамота за участие и успешно представяне. Със-
тезанието се проведе на лекоатлетически стадион „Пловдив”. Участваха шест отбора. От нашето 
училище се състезаваха Елена Атанасова Димитрова, Константин Петков Витковски, Георги Стоянов 
Самоходов, Даниел Хачик Нерсесян, Методи Кирилов Спасов, Ангел Махер Стойчев, Георги Георгиев 
Балабанов, Ирина Ефремова Арнаудова, Надя Романова Романова и Илиана Николаева Василева.

Надпреварата беше в дисциплините  “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м ща-
фетно бягане с препятствия”. Нашият отбор показа много добри умения за боравене с пожарникар-
ска техника: правилно скопчаване на шлангови линии, преодоляване на трап и тунел, пълнене на 
резервоар-мишена с кофпомпа, връзване на възли, поставяне на противопожарни съоръжения. 

 Освен всичко, което научиха за състезанието, децата разбраха, че най-важното е да бъдат един-
ни, да бъдат задружни, да си помагат, да бъдат един екип.  

Васка Гуджева - ръководител на клуб „Млад огнеборец“

Клуб „Млад огнеборец“
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Детско творчество

Скъпи деца, за осма поредна година Сдружение “Съзидание-2012” организира Акция “Жълти сто-
тинки” за събиране на жълти монети в цялата страна.

Идеята е заимствана от едноименната акция във Франция под патронажа на мадам Бернадет Ши-
рак, чиято фондация работи вече 20 години и е реализирала много проекти във френското детско 
здравеопазване. 

През тази- 2015-та година столица на акцията ще бъде Велико Търново. Средствата ще отидат за 
най-най-малките и безпомощни дечица-новородените в неонатологичното отделение на Болница 
„Д-р Стефан Черкезов” АД -гр.Велико Търново. С тях ще се закупят необходимите и животоспасява-
щи кувьоз и ламинарен бокс за работа в чиста среда.

На 1 юни предстои събраните стотинки да се предадат в клоновете на Банка ДСК. 
Ако вие сте събрали жълти стотинки, можете да ги пуснете  в касичката, поставена на първия етаж 

на училището или да ги предадете на вашите учители.
Нека бъдем милосърдни и да помогнем на нуждаещите се деца!

Акция “Жълти стотинки” 

Ивайла

Имало едно време една маса. Тя много уме-
ела да кара мотор. Един ден я поканили да се 
състезава. Тя решила да опита късмета си. Само 
че я домързяло и забравила да тренира. Дошъл 
денят на състезанието. Нашата маса се наредила 
до другите участници.

Щом чули сигнала за стартиране, всички по-
теглили, а масата не успяла, защото била заб-
равила как се включва мотора. Започнала да го 
бута. И така – пристигнала последна. Много била 
разочарована. Чула, че след месец ще бъде го-
лямото състезание за купата на страната. Започ-
нала да тренира. Много се потрудила. В деня на 
състезанието тя била в отлична форма. Този път 
спечелила и била много щастлива.

Никол Генова

Учениците от 1 а клас вече съставят свои истории, като използват за първи път „фантазния би-
ном”. Автор на различни забавни прийоми за деца е големият италиански писател Джани Родари. 
Децата се запознаха с неговата невероятна история за подвижния тротоар и се „запалиха“ да из-
мислят и свои истории. Работиха по групи, като за всеки отбор учениците сами съставиха своя фан-
тазиен бином.Първи отбор състави забавни истории за „Маса, която може да кара мотор”, втори 
отбор – „Книжка, която бяга”, а трети отбор – „Шкаф, който чисти”.

След като съставиха забавни истории, малките автори нарисуваха и илюстрации по тях.
Ето няколко съчинения:

Нина Търева - начален учител
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Виктория Стойнова- класен ръководител

Александра Ангелова

Моята любов

Загубена в лабиринта
в средата на нощта...
Каза ми, че не знаеш
как точно се чувстваш.
Аз съм като заек,
който бяга от луната, 
гледайки часовника,
който няма да се върне.
Но ако това се случи 
поне веднъж, под това небе,
мисля - свързана съм с всички.
Защо? 
Отговорът им – твоята любов.

Демира

Състезание с мотори

Имало едно време една маса. Тя 
много добре можела да кара мотори. 
Веднъж я поканили на състезание. 
Масата се явила, но понеже доста 
дълго време не била карала мотор, 
тя се класирала последна. Много се 
натъжила. Ядосала се и се замисли-
ла. Решила да започне да тренира. 
Тренирала, тренирала и станала мно-
го добра.

Минали месеци. Пак я поканили. 
Този път масата била най-добрата и 
спечелила състезанието. Когато й 
връчили купата, тя била много щаст-
лива.

Огнян Андонов Оги

Съдбовна среща
 

Лунен лъч огрява небесата . 
Ние сме сами в нощта.
Двама самотници заедно и търсим 
отчаяно другата  сродна душа.
Цветна ливада, лазурно море -
и осъзнаваме, че заедно сме.

Татяна Христова, 6 а клас
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НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

Дания
Кралство Дания е скандинавска страна. На-

мира се в Северна Европа и граничи по вода с 
Балтийско и Северно море. Състои се от полу-
остров Ютланд и много островчета; датски от-
въдморски територии са Гренландия и Фарьо-
рските острови. Дания се намира на север от 
Германия и Полша, на югозапад от Швеция и на 
юг от Норвегия.

Първите сигурни следи от заселване на те-
риторията на Дания са от преди 12 000 години. 
През 800 г. крал Готрик издига първото крепост-
но съоръжение за отбрана срещу франките. 
През 1660г. страната става монархия. От тогава 
короната се предава по наследство в рамките на 
една династия. През 1849 г. Дания става консти-
туционна монархия. Така тя се гордее с най-ста-
рото кралско семейство в Европа.

От епохата на викингите са останали някол-
ко известни паметници — крепостите Трелебор, 
Агерсбор и Фюркат и Линхолм Хойе. През 10 век 
са построени дървени, а през 11 век – каменни 
базилики. Най-известните катедрали във Вибор 
и в Рибе, църквата в Калунбор и замъците Се-
бор и Вординбор са построени в романски стил, 
а катедралите в Роскиле и Оденсе в – готически 
стил. Замъците Фредериксборг в близост до град 
Хилерьод и Кронбор в Хелсингьор (Елсинор), са 
ползвани за прототипи на действието на пиесата 
Хамлет от Шекспир. Едни от най-красивите сгра-
ди се строят по време на управлението на крал 
Кристиан IV (1588—1648). Те са в стил барок, а 
построените малко по-късно са в стил рококо. 
Кралят се е възхищавал и опитвал да подражава 
на архитектурата в Амстердам.



8 Ангелина Велева - учител по английски език

 Копенхаген (Kopenhagen) е столицата на Дания, разположен е на източния бряг на остров Зе-
ланд и частично на остров Амагер. Копенхаген е модерен метрополис, запазил очарованието на 
отминали години. Градът е в списъка на десетте най-мечтани градове в света.Статуята на малката 
русалка продължава да е една от най – популярните забележителности в Копенхаген. Има няколко 
нейни копия, но най – сполучливо е копието, намиращо се на пристанището на града. Световноиз-
вестната статуя на русалката от персонажа на добре познатата приказка от Андерсен е символ  на 
страната.
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Отвъд музиката ни отвежда заключителният концерт от пролетния цикъл на „Камерна сцена 
Пловдив“ на 20 май от 19.00 часа в Радио Пловдив.

 В „Концерт за 20 струни и художник“ виртуозът Мичо Димитров ще свири популярни класи-
чески теми и ще покаже последните си картини. На сцената с него ще бъдат Виктория Каридова – 
цигулка, Добрина Николова – цигулка,Татяна Филипова – виола,  Антонина Юрганджиева – чело, и 
Петър Салчев – вокал, а платната му ще бъдат изложени във фоайето на Радиото, където маестрото 
ще вдигне наздравица и за още един повод – рожденния си ден, който е на същата дата.

 ,,Стремежът ми е да разчупя традиционния формат цигулка – пиано и да представя безсмъртни 
квартетни произведения от Хайдн, Моцарт, Менделсон, любими пиеси от Бах, Бетовен, Бийтълс, 
Скот Джоплин. Ще музицирам с младите и талантливи колежки от Държавна опера - Пловдив , стре-
мим се да покажем красотата на класическата музика и да увлечем по нея и младежка аудитория”, 
обяснява Мичо Димитров.

 Освен като цигулар, Мичо изявява артистични заложби и като художник. От 2012 г. насам е 
реализирал множество самостоятелни изложби и участия в съвместни експозиции в България и 
Холандия.

По материали от интернет

Мичо Димитров и неговият
„Концерт за 20 струни и художник“

на 20 май, 2015 г.

В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Елиана Щерева- начален учител
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УЧИЛИЩЕ ЗА РОдИТЕЛИ 

Деца - крадци. Какво да правим ?
Детето ви си пише домашните навреме и винаги ви помага в домакинската работа и това е чу-

десно. Може би затова е толкова трудно да си представите, че същото това дете краде. Преди да 
предприемете някакви действия, запознайте се с причините децата да крадат. 

Защо децата крадат?
Децата от всички възрасти, от тези в детската градина, до тинейджърите могат да бъдат изкуше-

ни от кражбата по различни причини : 
- Най-малките понякога могат да вземат неща, които искат да имат без да осъзнават, че това 

нещо струва пари и че е погрешно да се взима без да се заплати за него. 
- По-големите деца, в предучилищна и ранна училищна възраст знаят, че не им е позволено да 

взимат чужди неща, но причината тогава е, че все още нямат достатъчен самоконтрол.  
- Тинейджърите и децата преди тинейджърска възраст знаят значението на думата кражба, но 

се случва да го правят, просто защото виждат, че приятелите им го правят и това остава безнаказа-
но. Когато младият човек е във възраст, когато може да се заключи, че умее да контролира желани-
ята и прищявките си, кражбата може да се тълкува като начин за бунтуване.  

Има още стотици причини, които могат да са фактор за проява на подобно явление при децата. 
Те може да са ядосани или да търсят внимание. Поведението им може да е причинено от стреса в 
училище, у дома или от напрежение при общуването и взаимоотношенията между него и прияте-
лите му. Някои могат да крадат като отчаян зов за помощ в следствие на емоционални или психиче-
ски разтройства.  В други случаи децата могат да крадат, защото не могат да получат по друг начин 
нещото, което желаят. А може и да го правят просто за слава, за да са популярни и да спечелят ува-
жението и респекта на връстниците си. Каквато и да е причината, родителите трябва да разберат 
корените на проблема, за да могат да говорят с детето и да му помогнат. 

Какво трябва да направите? 
Когато хванете детето в кражба, реакцията на родителя трябва да се води от това, дали на де-

тето му се случва за пръв път да открадне, или това се случва често. Ако детето е малко, вие трябва 
да се постараете да му обясните, че да вземеш нещо чуждо без да го попиташ или без да заплатиш 
за него е погрешно. Детето също така трябва да знае, че тази постъпка наранява и ощетява някой 
друг. Ако детето си вземе от магазин нещо сладко, което му се е прияло, родителя трябва да нака-
ра детето да го върне. След това да поговори с него и ако му разреши, тогава малчугана да вземе 
нещото отново. Ако пък детето вече е изяло сладкото, трябва да го изправи пред магазинера или 
касиера и да го накара да се извини, след което да заплати за продукта, демонстрирайки на детето, 
че нещото не се взима просто така, а струва определена сума. Важно е детето да види и разбере, че 
постъпката има последици.

Ето един пример: 
Ако детето ви се прибере вкъщи с чужда гривна и за вас е ясно, че то я е взело без разрешението 

на притежателя и, вие трябва да постави детето си в същата позиция. Да го накарате да разбере как 
то би се почувствало, ако някой вземе нещо негово без да го попита. Родителят също така трябва да 
насърчи детето да се обади на приятеля, от който е взело предмета, да се извини, да обясни случи-
лото се и да обещае да върне взетия предмет.

Един от най-запомнящите се уроци е този, който кара човек да се чувства неудобно и да го е 
срам от постъпката си. Затова е важно да изправите лице в лице детето си с човека, от който то е 
откраднало нещо. Ако сметнете за необходимо, накажете детето си лишавайки го от нещо негово, 
или по друг начин, но никога не прибягвайте до по-сериозни методи. Не прекалявайте с лекциите за 
морал, защото ще го натоварите психически, не използвайте и силови методи. Единственото, което 
те могат да направят е да ядосат и обидят детето ви. Запознайте детето си с правните последици от 
кражбата. Кажете му, че това е престъпление, че ако това се повтаря може да се стигне до поправи-
телен дом за непълнолетни и дори до затвор. 



Не редки са случаите, когато любимите ни същества крадат пари от самите нас. Ако това се слу-
чи, представете на детето си ново задължение свързано с помощта в домакинството. Щом е реши-
ло да вземе пари, които не му се полагат, нормално е да си ги заработи. Знаейки всичко това обаче, 
не оставяйте пари на видно място специално с цел да тествате детето си. Все пак то е дете и може 
да се изкуши, а това не трябва да се тълкува като обмислена кражба. Подобно тестване  може разко 
да срине доверието между детето и родителя.  

Какво да правим ако детето продължава да краде? 
Ако знаете, че детето ви е крало повече от веднъж, потърсете професионална помощ. Това, кол-

кото и невинно да ви изглежда на моменти, може да е индикатор за голям проблем. 
Една трета от младежите хванати да крадат споделят, че за тях е много трудно да спрат да кра-

дат. Сравняват това с навик, с нещо което им носи различен вид емоция и тръпка. Важно е децата 
да знаят защо това е неправилно, да са наясно, че е наказуемо и че могат да си навлекат сериозни 
проблеми. 

Можете да потърсите помощ от специалисти, които да поговорят с детето, а и с вас.  Във всяко 
едно училище работи психолог, който се занимава именно с девиантното поведение на децата.

Въпреки, че най-често детската кражба се оказва умишлена, не е изключено детето да страда и 
от клептомания и да има нужда от специални грижи и внимание, а след кражбата усеща облекче-
ние и удовлетворение. Понякога лицето изпитва вина за случилото се и изхвърля предметите, които 
е откраднало, затова и в този случай е малко по-трудно да хванете детето в крачка. 

Какъвто и да е първоизточникът на причината обаче, ако сметнете, че кражбата се превръща в 
навик за детето, незабавно се обърнете към специалист. Направете всичко възможно детето да не 
бъде изкушавано да краде, дори може да му предложите, да му давате малки награди за всеки път, 
в които му е хрумнало, но не е открадноло. Това ще развие способността на детето да се самокон-
тролира и да промени само поведението си.

Източник: http://kidshealth.org
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Здравка Петрова – педагогически съветник

В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

Какъв да стана? Музикант
Музикантът свири на един или повече музикални инструменти. Той може да е солов изпълни-

тел или  член на оркестър, група или друга музикална формация. Музикантът претворява музиката 
през своя индивидуален стил, сякаш вдъхва живот на музикалния инструмент и на творбата, която 
изпълнява.

Част от музикантите са преподаватели и обучават млади изпълнители да свирят на  различни 
инструменти. Често композират нови музикални произведения. Някои от тях ръководят оркестри, 
хорове или други музикални формации.За да изпълнят дадено произведение, музикантите трябва 
да заучат музикални партитури и да свирят  музикални творби по памет или следвайки нотите  на 
партитура.Те дълго и упорито учат  и репетират  музиката, за да постигнат  желаното звучене и за 
да поддържат и развиват умения си. Освен природната дарба, която музикантите притежават, те 
полагат много труд и търпение, за да усъвършенстват таланта си.Музикантите често импровизират 
по време на изпълнение.

Ако искате да станете професионални музиканти, е необходимо да завършите средно-специ-
ално или висше музикално образование. Възможно е уменията да бъдат придобити и от участието 
в съответни школи, курсове, частни уроци. Работа можете да намерите в музикални и продуцент-
ски къщи, оркестри,  групи, музикални формации, развлекателни заведения.

Пожелаваме Ви успех в учението и избора на професия!
по материали от kakvidastanem.bg



12

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Литературна дискусия
,,Библиотеката в живота на децата и училището”

Елена Пенишева – библиотекар

В началото на 2014-15 учебна година инсти-
туциите работещи с деца, планирахме инициати-
ви, свързани с националната кампания ,,Насър-
чаване на четенето и грамотността сред всички 
възрасти”, която ще продължи до края на месец 
септември тази година. Литературната дискусия, 
проведена в нашето училище на 30 април, на 
тема ,,Библиотеката в живота на децата и учили-
щето” беше едно от мероприятията, свързани с 
тази кампания.

Участваха учениците от 4 ,,а” и ,,4 в” клас и 
още една сборна паралелка, обхващаща V-VІІ 
клас. Понеже залата не предлага неограничен 
брой места, поканени бяха онези от тях, кои-
то чувстват литературата близко до сърцето си, 
които посещават училищната библиотека поне 
два пъти седмично и имат отношение към диску-
тираните въпроси. А те бяха: Какви книги харес-

ваме? Откриваме ли ги в нашата библиотека? 
Какво още желаем да намерим там? А как бихме 
искали да изглежда като цяло тя в бъдеще? Как-
ви интересни мероприятияда проведем в нея – 
срещи, дискусии, просто разговори с приятели 
или още нещо.

Събитието уважиха г-н Красимир Ангелов 
– директор на училището ни и г-жа Таня Пиле-
ва – методист от РБ,,Иван Вазов”, Пловдив. При-
състващите участваха активно, предлагаха осъ-
ществими или не дотам осъществими на този 
етап идеи, но по-важното от всичко беше, че 
библиотеката живее в тях, че милеят за нея и тя е желано и предпочитано дори в краткото междуча-
сие място. Радостен е и факта, че по собствено желание дойдоха и деца, които по-рядко посещават 
читалнята, но и те изказаха мнение по повдигнатите въпроси. 

Има надежда не, има шанс настоящето да се промени към по-добро, по-качествено четене, а 
то да ни доближи до основната цел, заложена в проекта на Национална стратегия за насърчаване 
и повишаване на грамотността, а именно  ,,Постигане на равнище на функционална грамотност, 
което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането 
на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката.”
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Страшный зверь

Великий русский писатель и мыслитель 

Лев Николаевич Толстой - автор всемирно известных романов 

„Война и мир” и „Анна Каренина”.  

Его перу принадлежит и множество небольших,

но прекрасных сказок и басен для детей.

Познакомимся с одной басней.

Классическая детская литература

Мышка вышла гулять. Ходила по двору и пришла опять к матери.
— Ну, матушка, я двух зверей видела.
Один — страшный, а другой — добрый.
Мать сказала:
— Скажи, какие это звери?
Мышка сказала:

— Один, страшный, ходит по двору вот этак: ноги у него чёрные, хохол 
красный, глаза навыкате, нос крючком. Когда я мимо шла, он открыл пасть, 
ногу поднял и стал кричать так громко, что я от страха не знала, куда уйти. 

— Это петух,- сказала старая мышь.- Он зла никому не делает, его не бойся. 
Ну, а другой зверь? 

— Другой лежал на солнышке и грелся. Шейка у него бе-
лая, ножки серые, гладкие, сам лижет свою белую грудку и 
хвостиком чуть двигает, на меня глядит.

Старая мышь сказала:
— Глупышка! Ведь это сам кот. Его и надо бояться.

Мария Николова – учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

НАСА засече рядкото космическо 
явление "звездотресение"

Американски астрономи са изследвали получени с помощта на космическия гама телескоп 
"Ферми" (Fermi Gamma-ray Space Telescope) мощно изригване на рентгенови лъчи от магнетара SGR 
J1550-5418, който се намира на разстояние от около 15 000 светлинни години от Земята. Така те са 
регистрирали много рядко космическо явление - "звездотресение" (starquakе) на магнетар – спе-
циален тип неутронна звезда, притежаваща най-силното магнитно поле във Вселената, пише РИА 
Новости.

В съобщението на НАСА се обяснява, че магнетарите са неутронни звезди, които много бързо се 
въртят около оста си и са с изключително мощно магнитно поле. То е квадрилиони пъти по-силно, 
отколкото е магнитното поле на Земята.

В международния каталог на този етап са вписани само 23 потвърдени магнетара във Вселената.
"Звездотресението" на магнетара е огромно трептене на неутронната звезда, по време на което 

той "звъни като камбана", се казва в съобщението на НАСА. Обектът е с най-малък период на върте-
не - 2,07 секунди - от всички известни неутронни звезди.

SGR J1550-5418 привлича вниманието на астрономите на 22 януари 2009 година, когато са реги-
стрирани най-силните гама изригвания, по няколко на минута, като най-мощните от тях са сравни-
ми с общата енергия на Слънцето за 20 години.

През последните няколко десетилетия подобни гигантски изригвания са били наблюдавани три 
пъти - през 1979, 1998 и през 2004 година.

Богдана Мумджиева – начален учител,
по материали от интернет
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ШАХМАТ

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

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Димитър Илчев -
ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от брой 133:

  1.Дд8 Цd8 2.Og5 Цc7/2..Це8
3.Td8#/ 3.Od8#

Нова задача:
На ход бели печелят:

Справки  и  записвания: Димитър Илчев

GSM: 0887/285 338; 0988/369 574;
e-mail: chess_d@abv.bg  
http://www.facebook.com/chess.d
skype:  chess_d

СКШ ”Локомотив” Пловдиворганизира  
лятна школа по шахмат от 9 юни до  30 септем-
ври  за деца до 14 години. Tренировките ще се 
провеждат вторник и сряда от 17:30ч до 19:00ч  
в  Дома на шахматиста /ул.,,Старинна” 21- на-
чалото на Стария град до градинката на площад 
,,Римски стадион”./

Изпращайте Вашите идеи, предложения и заявки за безплатен абонамент на редакционния адрес: 

aleko-online@oualeko.com

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

т а зи  с е дмиц а ,
с  п оже л ание  з а  з д р а в е  

и  къ смет !


