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2016-та година започна с
победа. На 20 и 21 февруари се състоя градското първенство по хандбал "Ученически игри 2015/2016 г.".
Отборите ни се класираха
на I място и продължават в
следващия етап.
Желаем им успех!
Людмила Парапанова –
учител по физическо
възпитание и спорт
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Шахматен турнир
На 13.03.2016 г. в МОЛ ,,Галерия”, Пловдив се проведе шахматен турнир за деца до 10 г. Участваха 70 деца. Стоян Аладжов и Ивайла Найденова от ОУ"Алеко Константинов" се представиха отлично
и спечелиха сребърните медали при момчетата до 8 години и при момичетата до 10 години.
Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

Открит урок на тема
,,Развитие на животни, които снасят яйца» в 4 клас
На 02.03.2016 г. пред четвъртокласниците от всички паралелки беше изнесен открит урок на
тема „ Развитие на животни, които снасят яйца“. Лектор беше д-р Ивелина Боева, главен асистент в
Аграрен университет – Пловдив. Пред учениците д-р Боева показа яйца от различни породи и видове птици – кокоши, гъши и щраусови. Изключителен интерес сред децата предизвика наблюдаването на птичи ембриони на различна възраст през черупката на яйцата, с помощта на насочен сноп
светлина. Четвъртокласниците взеха активно участие и при дискусията, която се зароди по време на
часа. Децата задаваха своите въпроси за това как се заражда животът в яйцето, при какви условия
расте зародишът, кои са частите на яйцата и др. В хода на урока беше разчупено и прясно кокоше
яйце. Всички видяха какво се крие зад черупката и за какво служи всяка отделна негова част.
Часовете приключиха с усмивки и обещания за нови срещи.
класни ръководители - 4 клас
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Космическо приключение
Сега ще ви разкажа за моята първа среща с извънземните същества. Ако си мислите, че те не
съществуват – много грешите!
Това се случи през лятната ваканция. Една нощ се събудих от някакъв
странен шум. Станах от леглото и погледнах през прозореца. Навън беше светло като ден,
блестеше ярка светлина. Излязох и видях, че в нашия двор се е приземила извънземна летяща
чиния.
Бях малко изплашена, но реших да се кача на кораба. Докато го разглеждах, не забелязах, че
той излита в Космоса. Беше твърде късно да се връщам! Облякох един скафандър и погледнах
през люка. Гледката беше изумителна – виждах отблизо звездите и другите планети.
След известно време корабът кацна. Аз веднага разбрах, че не сме на Земята. От всички страни ме обградиха странни зелени човечета. Те имаха малки тела и огромни глави с по три очи и
антенки. Отначало се изплаших, но се оказа, че човечетата са доста дружелюбни. Аз не разбирах
техния език, но ми беше интересно да се разхождам с тях. Цял ден човечетата ми показваха тяхната планета.
Късно вечерта аз бях изморена, но много доволна от космическото приключение. Но после
ми стана мъчно за мама. Помолих моите нови приятели да ме върнат у дома. Те се съгласиха, но
ме накараха да им обещая, че честичко ще им гостувам.
Мариета Светлева, 4 г клас

Джон и Туфи
Когато Джон се събуди, той отиде да си сипе кафе. След това погледна през люковете на космическия си кораб и видя само необятния космос. Той беше новатор. Джон създаде лъч, който
минимализираше всички боклуци и така освобождаваше много време за чистене и място. Да
чисти боклук в космоса всъщност беше неговата работа, а лъчът доста я улесняваше.
Джон беше изобретил свое собствено, метално куче на име Туфи. Той беше проектирал Туфи
с емоции на истинско куче. То помагаше на изобретателя си в случаите, когато корабът беше повреден и Джон не можеше да достигне до повреденото място.
Но нещеш ли, веднъж корабът на Туфи и Джон навлезе в страшен метеоритен облак. Те бяха
длъжни да защитят своя дом. Джон извади лазерния лъч и го подготви за минимализиране на
отпадъци. Започна да стреля по огромните каменни кълба. Но Джон не беше видял едно, което
след броени секунди щеше да уцели кораба. За да го предпази, Туфи излезе от кораба и се хвърли
върху метеорита, защото искаше да го отклони от целта му. Но цената беше никога повече да не
види своя приятел.
Космическият кораб успя да излезе невредим от метеоритния дъжд. Всичко затихна както
преди. Чуваха се само сълзите на Джон и как той стене името на Туфи.
Иван Параскевов, 4 г клас

Имало едно време и след това го нямало
Имало едно време много преди хората да започнат да съществуват, Динозаврите обитавали
планетите.На Меркурий имало Прализаври, които имали по три крака и по една ръка. На Венера
имало Манозаври, които имали по две глави и по едно око. На Марс имало Ликопларозаври, а
на Юпитер били най-големите Мегазаври, на Сатурн – Минизаври,на Уран – Литинозаври,а на
Плутон – Стакотизаври.Не след дълго време един огромен астероид унищожил всичките – Ди4

нозаври, Прализаври,Манозаври,Ликопларозаври,Минизаври,Литинозаври и Стакотизаврите.
Но ако това не беше станало сигурно хората щяха да се бият само с различните видове …заври,
а не един с друг. Можеше да няма Първа и Втора световна война. А сигурно щеше да има Първа
и Втора динозавъросветовна война. Сигурно Ние щяхме да живеем в пещери, нямаше да има
банки, зоопаркове, училища , а само Динозаври и пещери. Но сигурно самите планети можеше
да излязат от орбитата си и да започнат да се блъскат като блъскащи колички из целият Космос,
но ги няма. За това аз мисля, че това време, в което живеем е най-доброто и мисля, че трябва да
сме много благодарни.
Райна Стойчева, 4 г клас

Космическа мартеница
Звездите си стояха необезспокоявани от нищо. Планетите следваха орбитите си, както го правеха от милиони години насам. Изобщо нищо не предвещаваше следващите събития.
Планетата Марта ускори своя ход, като се въртеше все по-бързо и по-бързо, и в миг напусна
своята орбита. Устреми се към съседната галактика. Изглеждаше загрижена.
Същевременно в съседната галактика същото нещо направи и планетата Ница. В космическото пространство се рееха две планети, напуснали своите орбити. Изведнъж милиарди астероиди
затанцуваха. Те бяха бели – откъсна ли се от Марта, и червени – от Ница. Този бяло-червен астероиден дъжд се случи през месец Най. Но земляните нарекоха месеца Март, и така го наричат и
до днес.
Стоян Влаев, 4 г клас
Зорка Христова – класен ръководител на 4 г клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

,,Петя и вълкът" - Симфонична приказка за деца
,,В една прекрасна утрин Петя отворил портата на двора и се отправил към зелените поляни.
На най-високия клон на едно голямо дърво било кацнало малко птиче, приятел на Петя. „Всичко е
спокойно тук.“ – чуруликало радостно птичето. Едно пате пристигнало клатушкайки се, – щастливо,
че Петя не бил затворил вратата като излиза от двора. То се възползвало, за да поплува в езерото,
в средата на полянката.
Щом забелязало патето, птичето кацнало на тревата, съвсем близо до него.
-Що за птица си ти, щом не можеш да летиш? – казало то, повдигайки рамене...”
Досетихте ли се от коя приказка е този момент? От ,,Петя и вълкът”. Децата от 2 в клас я гледахме
в Дома на културата през месец февруари. Преди самото представление г-жа Опера ни представи
инструментите, с които оркестърът на живо ще озвучава залата. А те бяха – флейта, цигулка, контрабас, валдхорна и други, които не можахме да запомним. Искаме да отбележим само, че барабаните
много напомняха на марша ,,Радецки”.
Но какво се случи след това!? Оказа се , че липсва диригентът и тогава поканиха едно дете от
нас, което се опита да го замести. Получи се добре, но не след дълго се върна истинският диригент
и започна приказката. Каквото и да ви разказваме за нея най - интересен си беше моментът когато
Петя и птичето с хитрост заловиха вълка, а след това дойдоха и ловците. Дядо му, отначало ядосан,
че Петя не го послуша да не играе там, но после доволен и той гордо заяви: „Ех! Какво ли щеше да
се случи, ако Петя не бе успял да хване вълка?“
Дано пак да я гледаме някой път.
Александра Костадинова и Николай Бостанджиев – 2 в клас

,,Магьосникът от Оз»-Музикален театър
,,Малката Дороти от Канзас и нейното куче Тото са отнесени от торнадо, което ги принася в приказната земя на Оз, обитавана от добри и зли вещици. Единственият им шанс да се завърнат в Канзас е като потърсят помощ от великия Магьосник от Оз. По пътя към Оз Дороти и Тото срещат нови
приятели. Заедно с Плашилото, което няма мозък, Тенекиения човек, който е останал без сърце, и
Лъва, на когото липсва смелост, вървят по пътя с жълтите павета. Този път би трябвало да ги отведе
до сбъдването на най-съкровените им желания и мечти...”
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Това пък е от ,,Магьосникът от Оз”. Друго представление от детската програма. Много ни харесва така – да ходим всяка седмица на театър, но едва ли ще е за дълго.
Разбира се и тази история беше интересна, особено момента когато Дороти, Тенекиеният човек,
Плашилото и Лъвът отидоха в Изумрудения град и стражата им каза, че трябва да четат по-добре
табелите, за да знаят, че никой, никога не е виждал Магьосника от Оз.
Имаше и вълшебен момент, когато добрата вещица направи така, че сребърните обувки отидоха на краката на Дороти, която пък е добър човек, и това беше условието да тръгне по жълтия път
към Магьосника. Нищо, че тя не знаеше за силата им. И така в гората момиченцето срещна другите,
които също го търсеха , за да им даде това, от което се нуждаеха.
Когато намериха един обикновен човек, всички бяха безкрайно изненадани и трудно повярваха, че това е самият той. Когато обаче изпълниха заповедите му и Магьосникът сбъдна всичките им
желания вече нямаше съмнение. Накрая Дороти се завърна в Канзас.
Ще завършим нашите впечатления с едни думи на Плашилото:
,, Всичко на този свят е необикновено, докато му свикнеш!”
Цветана Харизанова и Николай Бостанджиев, 2 в клас

Ходих на една интересна постановка, която се казваше "Магьосникът от Оз".
Най-много ме впечатли музиката, а любимите ми моменти са два :
Първо, хареса ми когато Дороти отиде при Феята на Малчуганите. Най-много ми хареса това,
че Дороти беше усмихната и беше намерила място, където иска да бъде. А после Дороти срещна
Феята и тя беше много красива.
Вторият момент, който ми хареса, беше когато Плашилото, Тенекиеният човек, Страхливият лъв
и Дороти видяха за пръв път Магьосника от Оз.
Великият магьосник се оказа човек. Той беше човекът с латерната, когото Дороти видя по-рано,
седеше и говореше с една кофа. Беше много смешно.
Аз бих гледала този мюзикъл още веднъж. Имам и книгата, но в нея историята е малко по-различна.
Диана Стоянова, 2 в клас
7

Училище за родители

10 начина да мотивираме детето си да учи
Любопитството и желанието за знание и опознаване на света са неизменна част от детството.
Научаването на нови неща и усвояването на нови умения е част от пълноценното развитие и здраве на детето. В ранна детска възраст ученето се състои в развиването на талантите на малчуганите,
насърчавано от родителите. Когато започне училище, малчуганът постепенно привиква към начина, по който се учи в класната стая и се подготвят домашните вкъщи.
Понякога децата не са мотивирани да учат по всички предмети, които се изискват в училище.
Какво могат да направят родителите, за да мотивират детето си да учи?
1. Запълнете света на детето с четене – например, четете приказки заедно с кака и батко, на
по-малкото братче или сестриче, установете си семейно време за четене, или за обща книга за
детето, или просто тих момент от деня, в който всеки чете книга, която му е интересна. Направете
книгите част от вашия дом, дори от декора. Създайте усещането, че книгата е нещо ценно, интересно и забавно.
2. Окуражавайте детето да споделя своите интереси за занимания извън училище. Обсъждайте често какво му харесва, как се чувства, когато рисува, пее, спортува или танцува. Вземете
заедно решение за допълнителните извънкласни занимания. Детето трябва да се чувства като
важен член на семейството и да знае, че неговото мнение също влияе при взимането на решения.
3. Покажете интерес и ентусиазъм към интересите на детето и го окуражете да се занимава
по-усърдно с това, което харесва. Включете се, като намерите подходящи материали, книги, кръжоци и групи, които биха се харесали на детето.
4. Включете детето в занимателни игри за учене. Съществуват много игри, с които то учи по
различен начин и в най-удобният за него/нея стил. Много от игрите за учене включват визуални
техники, упражнения за слушане, креативни подходи и други. Когато ученето е под формата на
игра, то стимулира любопитството и ентусиазма на малчуганите.
5. Покажете му какво вие учите с ентусиазъм или интересите ви, когато сте били на неговата
възраст. Разкажете на детето за вашия начин на учене: от писане на домашни и работа в градината, до учене в интернет.
6. Не поставяйте най-голям фокус върху оценките. Говорете си често с детето за това, което
учи в училище. Обсъждайте заедно, без да създавате усещането за разпит или изпитване. Разговаряйте с учителите за съвети как може да помогнете на детето да учи по-добре.
7. Помагайте на детето да се справя с крайните срокове в училище навреме, без напрежение и припряност. Колкото по-добре се научи да бъде организирано то, толкова по-уверено ще
се чувства, че контролира учебния процес и ще бъде мотивирано да учи. Важно е децата да не
се чувстват притеснени и стресирани от крайните срокове, а да се научат да се справят навреме с
поставените задачи.
8. Въведете окуражаващи награди за постигнатите резултати и празнувайте всеки успех.
9. Избягвайте наказанията, когато детето не е било достатъчно усърдно в ученето. Използвайте окуражаващи техники, за да го мотивирате да учи и да създадете положителна нагласа и
асоциация към четенето и заниманията в клас.
10. Бъдете креативни като включвате ученето в ежедневни дейности, като гледане на интересни образователни филми, включване на детето в готвене, градинарство, помагане вкъщи,
разходки и т.н. за да го стимулирате да задава въпрос и да опознава света.
Източник: ozdravei
Здравка Петрова – педагогически съветник
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

,,Има жажда да търсим себе си и никога нищо не е
изгубено"- Мадлен Алгафари
В края на месец февруари, в препълнената зала на клуб ,,Библиотеката” в центъра на града,
Мадлен Алгафари представи пред своите почитатели най-новата си книга „Чувствам, следователно
съм”. Сподели, че е изключително приятно впечатлена от все по-големия интерес към нейното творчество. "Това означава, че има жажда да търсим себе си и че никога нищо не е изгубено", сподели
авторката.
На представянето всеки имаше възможност да чуе както част от най-новата й книга, така и да
задава въпроси, свързани със светоусещането, чувствата и вътрешното аз.
В края на срещата Мадлен Алгафари разписа лично всяка закупена книга, пожелавайки на присъстващите да изразяват повече своите вътрешни чувства и най-вече своята любов и обич.
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Пътешествия и хора - туризъм отвъд мечтите
На 19.02. клуб ,,Нещото” организира среща с Гавраил Гавраилов - пътешественик и автор на
книги за туризъм. Зад гърба му стоят книгите "Селата в България. Посоки за туризъм и култура",
"Североизточна България. Гид за пътешественици" и "Родопи. В търсене на корените". Предстои
завършване и на четвъртата му книга. Той ни разказа за хората в туризма с големите сърца и широките усмивки, за смисъла да пътуваш и разказваш, за чувството да споделяш мечтите си. "Пътуването в човешката история е било свързано предимно с войни или търговия, докато днес пътуваме за
удоволствие. Туризмът е сред трите най-развити индустрии в съвременната икономика, но все още
най-скъпата услуга си остава искрената усмивка."
С тази творческа изповед Гавраил Гавраилов ни призова, ако не сме започнали да пътуваме – да
го направим, ако вече сме тръгнали - да продължим заедно напред към пътешествията!
Елена Пенишева - библиотекар

Моята любима книга
Мравка и щурец

/Вариация на ,,Щурец и мравка”, Лафонтен/
- Мравке работлива, къде си подранила с тез стомни шарени, с тез пантофки алени?
- От реката във дерето ще налея водица, да сваря чорбица за моите гладни дечица.
- Реката е далече, пък и слънце напече, с тез стомни големи не можеш се довлече. Я, ела при
мене, поседни на сянка, че самичък скучая и ме хвана дрямка!
- Бързам , Щурчо, не мога на сянка да поседна, много работа ме чака. За зимата трябва да събирам храна дорде е пълно полето. Зимата скоро ще дойде, трябва да си напълня мазето. А ти не
стой на сянка , да си клатиш краката, а се малко размърдай, поразкърши си снагата! Само час да
работиш, ще напълниш торбата! Всеки ден по торбичка, ей ти пълна мазичка!
- Рано е за туй да мисля, зимата е още далеко, що да си стягам душата! Пък и слънцето така е
напекло, щом имам за днес да хапна, за утре няма да мисля. Хайде, върви си по пътя, съвети от тебе
не искам!
- Ами тогава прощавай, сънят си не нарушавай, но който сега мързелува, зимата знай ще гладува!
Валентина Владимирова, 5 б клас

Семейство "Тъпашки"
Здравейте,
знаете ли, че има едно „вълшебно“място - Бъгингамшър край Лондон (така го определят децата
в Англия), където е музеят на Роалд Дал. В представянето му се казва– това е място за деца, родители и учители, място където можеш да получиш вдъхновение – не само писателско, но и свързано
с готвенето, рисуването, общуването, музиката, обсъждането на общи интереси и споделянето на
идеи.
Отново в името на децата е създадена и фондация „Роалд Дал“, която подпомага детски кли10

ники и организации във Великобритания, полагащи грижи за деца, болни от епилепсия, с мозъчни
травми и редки заболявания на кръвта. Фондацията оказва помощ и на семействата на тези деца,
като чрез нея те получават информация и намират подкрепа.
Защо ви разказвам за Роалд Дал ли, защото е любимият ми автор, създал много харесваната
от мен книга ,,Семейство Тъпашки”. В нея има колкото си искате смешни и забавни моменти. Господин и госпожа Тъпашки взаимно си скрояват весели номера. Ето какво разказва и друг като мен в
Интернет за тази история: ,, Накратко, господин Тъпашки е противен и смърдящ 60-годишен старец,
със стърчаща брада като четина, която не мие с години. Въпросната брада е толкова гъста, че в нея
може да се намерят остатъци от храна, „които господин Тъпашки обичаше да си похапва“. И ако
току - що се отвратихте от единия главен герой, нека Ви представя госпожа Тъпашка, която далеч
не е за подценяване по противност. Някога млада, сега тя е ужасно погрозняла. Има стъклено око,
което винаги гледа „в противоположната посока“ и бастун в дясната си ръка, но не за да си помага
при ходенето, а „за да удря разни неща, например кучета, котки и малки дечица“. Е, представихте
ли си достатъчно добре госпожа Тъпашка? Ако не сте, не се притеснявайте...” Аз ще допълня - просто я прочетете.
Мина Боева, 4 а клас
Елена Пенишева - библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Основно училище „Алеко Константинов”
участва в състезанието Spelling Bee 2016
Зарина Илова се класира на първо място в училищния кръг на Шестото национално състезание
по правопис на английски език Spelling Bee, което се проведе на 29-ти февруари 2016г. в ОУ „Алеко
Константинов”. Тя спелува правилно думата intelligence и победи Ярослав Докузов, който се класира
на второ място. И двамата ученици се класират за регионалното състезание, което ще се проведе
на 26 март 2016 година в град Пловдив. Националният кръг на състезанието ще се проведе в град
София. Участниците се подготвяха по предварително изготвен списък от 500 думи още от началото
на месец декември. Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на
английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. В България състезанието се провежда за първи път през 2011 г. по идея на доброволци от Корпус на мира. Победител в миналогодишното състезание е Теодор Енчев от ОУ „Димитър Благоев”, гр.Велико Търново.

Развитието на състезанието може да следите на www.spellingbee-bg.com и на страницата във Facebook https://www.facebook. com/pages/Bulgarian-National-EnglishSpelling-Bee
Стефка Кацарова – учител по английски език
12

Из историята на Първа пролет

Пролетното равноденствие е свързано с много обичаи и традиции, които и до днес преплитат в
себе си езически и християнски вярвания. Още в древността денят на пролетното равноденствие е
бил важен религиозен празник. Остара например, е едно от имена , с които е бил назоваван. С него
се слага началото на астрономическата пролет. Думата произлиза от името на германската езическа
богиня на пролетта. Вярвало се, че в този ден тя се венчава за бога на Слънцето.
Предшествениците на келтите са създали много мегалитни паметници, които са се използвали
за предсказване и наблюдаване на равноденствията и слънцестоенията. Пример за това е всеизвестният паметник Стоунхендж в днешна Великобритания. Според някои предположения той представлява древна астрономическа обсерватория.
В Централна Америка пък и днес хиляди хора се събират всяка година пред пирамидата на Бог
Кукулкан в Чичен Ица, Мексико по време на пролетното равноденствие. Мястото е едно от новите
Седем чудеса на света и привлича с възможността там да бъде наблюдавано интересното събитие.
Пирамидата е изградена от древните маи така, че върху нея се образува змиевидна сянка в деня на
пролетното равноденствие. Феноменът датира
от преди повече от три хилядолетия.
Друг интересен факт, свързан с равноденствието, е, че Персийската нова година започва
точно в този ден. Това е и първият от Иранския
календар.
При славянски народи, преди християнизацията, по време на пролетното равноденствие
се е празнувала Масленица (Сирни Заговезни).
През езическите времена празникът е бил свързан с настъпването на пролетта, разцъфването
на природата и слънчевата топлина.
Любопитно предположение е, че в деня на пролетното равноденствие, яйцето може да се задържи вертикално. Може би произходът на това вярване е от Древен Китай, когато се смятало, че
задържането на яйцето е възможно на Ли Чун – първият ден на пролетта и първият ден от китайския
слънчев календар. Всъщност Ли Чун не съвпада с пролетното равноденствие, а е през първите дни
на февруари. Въпреки това обаче традицията била пренесена от американците и се установило, че
яйцето най-вероятно наистина може да се задържи изправено в точния момент на равноденствието заради разположението на Земята и Слънцето. През тази година /2016/ на 20 март денят и нощта
стават равни и вие може да опитате да задържите яйцето вертикално, за да бъде късметът с вас
през цялата година.
Източник Hera.bg
Елена Пенишева - библиотекар
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Забавна математика - хитроумни задачи
РЕШЕНИЯ
/Продължение от бр. 148/
Решение:
Парис би могъл да разсъждава както следва:
(1) Да допуснем, че Атина е казала истината, т.е. Атина е най-красивата. Според предположени
ето тогава изказването (4) е невярно. Това води до противоречие, понеже не може Хера и Атина
да са едновременно най-красиви.
(2) Да допуснем, че Хера е казала истината, т.е. че Хера е най-красивата. Според предположени
ето тогава изказването (2) е невярно. Това отново води до противоречие - понеже не може то
гава Афродита и Хера да са едновременно най-красивите.
(3) Да допуснем, че Афродита е казала истината, т.е. Афродита е най-красивата. Тогава отрица
нията (2), (3) и (5) са верни, а те твърдят, че най-красивата е Афродита.
Следователно присъдата на Парис гласи: Най-красива е Афродита.
Решение:
В първия случай има 252 възможности, а във втория - 126:

Решение:
Необходими са поне 7 чинии, а именно за дядото и за бабата, които образуват една съпружеска
двойка, за техния син, за неговата съпруга и за трите им деца, които са едно момче и две моми
чета.
Решение:
Нека a и b са ествени числа, които притежават дадените свойства. Тогава е изпълнено
a.b = 10(a + b)
ab = 10a + 10b
ab - 10a = 10b
a(b - a) = 10b
a = 10b/(b - 10) = (10b - 100 + 100)/(b - 10) = [10(b - 10) + 100]/(b - 10) = 10 + 100/(b - 10)
a = 10 + 100/(b - 10).
Само естесвените числа b = 11, 14, 15, 20
за а се получават стойности, които са естесвени числа: a = 110, 35, 30, 20.
Следователно има още четири такива двойки цели числа (a, b); те са (11; 110), (14; 35), (15; 30)
и (20; 20).
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ШАХМАТ

Отговор на задачата от брой :148
1.Db2 -мат

Нова задача:
Бели на ход печелят с мат в един ход:

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

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 здраве
и късмет!
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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