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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект "Твоят час"
Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"
2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цел на проекта:
Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за
успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка
в училище.
Специфични цели на проекта:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности
на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
3. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на
условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока
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увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална
и личностна реализация;
5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на
учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от
извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити
на учениците;
6. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с
което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности
за развитие на способностите на учениците.
7. Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
В ОУ “Алеко Константинов - Пловдив се сформираха 8 групи за извънкласни дейности, свързани с български език, математика, английски език, вокални групи, арт дейности, театрално изкуство, а именно:
1. Група „Вълшебство от думи“ III клас с ръководител Виктория Стойнова
2. Група „Математичко“ II клас с ръководител Николина Търева
3. Група „Природна въртележка“ II клас с ръководител Гергана Стоицова
4. Група „Аз уча английски език“ III клас с ръководител Весела Русева
5. ВГ „Детска планета“ IV клас с ръководител Тодорка Тахчиева
6. Музикално студио V-VII клас с ръководител Нина Димитрова
7. Театрално студио „Млади актьори“ III клас с ръководител Мариана Найденова
8. Арт-работилница V-VII клас с ръководител Таня Невлева
Людмила Калофоридова - координатор

16 ноември - Международен ден
на толерантността
Принципи на толерантността:
Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
Един за всички, всички за един!
Рамките ограничават човешкия дух.
Ако потърсиш доброто във всекиго,
ще го намериш и в себе си.
Не издигай стени!
Търпение, доброжелателност, разбиране.
Не бъди безразличен!
Обичай!
Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
Това е да бъдеш ЧОВЕК!
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на
толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това - що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от
култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

2

За да има толерантност, трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е
добродетел, която прави възможно достигането
на мира и способства за замяната на културата
на войната с културата на мира.
Нетърпимостта е противоположното на толерантността. На нетърпимостта се противодейства
чрез възпитание в дух на толерантност. "Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаване-

то на хората на това, в какво се състоят техните
общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите."
Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и
колко много и различни начини има, за да изразим себе си. Независимо от това къде живеем,
каква религия изповядваме, какво увреждане
имаме, ние искаме да споделим с другите нашия
свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем
ръка за поздрав и приемем чуждото послание.
Учениците от Ученическия парламент

Турнир по хандбал
На 28.10.2016 г. се проведе турнир по хандбал между учениците от седмите класове. Започнахме с теглене на жребий, който определи кои класове да се състезават помежду си.
Първи играха 7 в и г клас. Играта беше оспорвана и спечелена от в паралелка. Следващите два
бяха 7 а и б клас. В тази надпревара успя 7 б. Тогава спечелилите отбори се състезаваха за 3-то и 4-то
място. На финала играха в и б, като победител стана 7 б клас. Тази игра беше изпълнена с много
адреналин и желание да покажем, че обичаме да се състезаваме. Имахме един по-различен следобед - забавен и интересен.
Мина Аладжова, 7 б клас
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След вчерашния мач по хандбал имаше достоен победител – 6 в клас. Ние доказахме, че не
само сме съотборници и съученици, а и добри приятели. Със своята колективна игра победихме 6 а
клас с резултат 4:2 и 6 б клас с 6:3. На второ място се класираха
6 а, а на трето - 6 б.
Мария Стоименова, 6 в клас

Плуването е спорт
за здраве и удоволствие
Калоян Драгнев от 2 а клас е само на 4 години, когато за първи път
влиза в плувен комплекс ,,Младост”. Неговият треньор Божидар Маджуров успява така да провокира любопитството на детето, че то с нетърпение очаква всяка следваща тренировка. От една година е вече
част от отбора на ЖПК ,,Младост 91” и е участвал в редица състезания,
някои от които извън България - Реп. Македония и Реп. Сърбия. От там
има златен медал на 100 м кроул и сребърен на 50 м кроул. Тренира
шест пъти седмично, а в момента усилено се готви за Държавното състезание във Варна през следващата година.
Пожелаваме му да бъде все така упорит и да постига много успехи!
Иванка Динева – класен ръководител на 2 а клас
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,,Нощ в Париж" - Яна Фратева, 4б

,,Нощен пейзаж" - Теодор Георгиев, 4б
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,,Космос" - Виктор Славчев, 4б

,,Дъжд" - Виктор Куртев, 4б
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,,Листопад" - Яна Панова, 4б

НОВОС ТИ В ОБРАЗОВА НИЕ ТО

Оценяване

1. Оценяването се осъществява:
• в процеса на училищното обучение;
• в края на клас или на етап от степен на образование;
• при завършване на степен на образование.
2. В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
• вътрешно – когато оценяващ е обучаващият учител;
• външно – когато оценяващи са комисия или лица, различни от обучаващия учител.
3. В зависимост от обхвата си оценяването може да е:
• национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
• регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
• училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище.
4. В зависимост от организацията може да е:
• групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
• индивидуално – за отделен ученик.
5. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
• Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение;
• Изпитите се осъществяват в процеса на училищното обучение, както и при завършване
на етап и/или степен на образование.
7. Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка.
8. Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени
в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.
9. Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I, ІІ и III клас се
поставят оценки само с качествен показател.
10. Системата от качествени показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет.
11. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са:
"постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".
/следва продължение/
Васка Гуджева – председател на комисията за актуализиране на ПДУ
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ИЗК УС ТВО

ПЛОВДИВ ДЖАЗ ФЕСТ
От 01 до 05 ноември 2016 в града под тепетата се проведе за пореден път Пловдив джаз
фест. Освен петте концерта в Дома на културата „Борис Христов”, в него бе включена и допълнителна програма - изложба, майсторски
клас, лекции и други събития.
Първият концерт „Четири дами пеят боса
нова” – бе открит от лъчезарната джаз певица Мирослава Кацарова и Валери Кьорленски - изпълнителен директор на фондация Пловдив 2019.
Чаровните Белослава, Андрония ПоповаРони, Мирослава Кацарова и Хилда Казасян подариха една назабравима вечер на любителите
на джаза със своите брилянтни вокални изпълнения и непосредствен контакт с публиката.

В концерта им акомпанираха Мирослав Турийски - пиано, Младен Димитров, Христо Йоцов барабани, Веселин Веселинов-Еко - китара, Николай Карагеоргиев – контрабас и Цоньо Цветков
- перкусии.
Освен солови изпълнения в стил боса нова /бразилски музикален жанр, произлязъл от самбата и джаза /, дамите представиха и няколко дуета, а в края на концерта публиката имаше
удоволствието да чуе техни общи изпълнения.
Публиката ги изпрати със заслужени аплодисменти.
Нина Димитрова - учител по музика

/в статията са използвани и материали от интернет/
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ

Как да научим
децата на дисциплина
и да ги мотивираме
да спазват правила?

Преди всичко какво точно разбираме под дисциплина? Ако попитате случайно подбрани
майки, повечето несъмнено ще ви кажат, че за тях да приучат детето си към дисциплина, означава да го накарат да се държи прилично. В съзнанието на много хора дисциплината е почти синоним на наказание, като средство да се принуди детето да се държи както подобава.
Дисциплината е всъщност обучение. Когато
Ние твърде често се опитваме да учим на
дисциплинирате детето си,
нещо децата в миговете,
вие всъщност го учите – то
когато не са в състояние
е ученикът, вие учителят.
да възприемат. Спомнете
Ние, родителите, трябси например как ги назива да си зададем въпроса:
даваме, докато плачат,
„Каква цел преследваме,
когато направят някоя
когато обучаваме в нещо
беля или по време на семейна кавга. Нека възпридецата си?“ Ако помислят
емем следния принцип:
сериозно, повечето от нас
да не обучаваме уморено
ще отговорят, че целта ни
или раздразнено дете. Би
е да формираме възрастен
било чиста лудост да го
човек, който умее да се владее, да прави собствения
правим – то така или инаси избор, да контролира поведението си, да из- че не е способно да възприема точно в този моползва свободата си като отговорен индивид.
мент.
1. Дори за възпитанието има подходящи и
2. Детето трябва да е способно да извърши
неподходящи моменти
онова, на което го учите
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Много родители очакват от децата си да научат неща, които са извън възможностите им,
и са напълно невежи относно природата на
детето в зависимост от възрастта и стадия на
развитието му. Ние всички имаме склонност да
искаме от малките повече от онова, на което са
способни. Именно затова обикновено отглеждаме по-успешно второто или третото си дете.
Тогава вече знаем кое е разумно да се очаква
от него.
3. Избягвайте наказанията
Можем да научим децата си на много неща, без да
прибягваме до наказанието.
Защо ли? Защото единственият му истински ефект е,
че временно предотвратява
дадена реакция. Санкционираното поведение не е неутрализирано завинаги. Когато
ефектът отслабне – което неминуемо става, – поведението се възпроизвежда. Има и
други причини да наказваме
детето възможно най-рядко. При всяко наказание ние го научаваме да се бои от нас, а резултатът нерядко е, че детето започва да презира
родителя. Не бива да учим детето на омраза и
страх, освен ако не е абсолютно необходимо,
например за да го предпазим от самото него и
от дадена опасност.
4. Използвайте подходящ стимул, за да
мотивирате детето да се държи добре
Какъв да бъде този стимул? Пари, подаръци,
екскурзии? Не, това са краткотрайни стимули,
които не създават цялостна мотивация. При децата най-добрият стимул е обичта и вниманието
ви. За да изиграят те стимулиращата си роля, вие
трябва да сте забавни и приятни. Да отделяте
време за забавления с детето си, така че любовта и нежността ви да му бъдат награда.

Задайте си следния въпрос: „Колко време
прекарвам с детето си, като просто се забавляваме, без да искам нищо от него?“ Ако отговорът
е „много малко“, вие може би не го насърчавате
достатъчно да желае обичта и вниманието ви.
5. Фокусирайте се върху това, което детето
умее да прави, и не обръщайте внимание на
онова, което не ви харесва в поведението му
Вместо да се фокусирате върху неуспехите
или лошото поведение на вашия син или дъщеря, по-добре се концентрирайте върху положителните неща в поведението му или в това, което е
успяло да постигне. Вместо да критикувате цял ден,
че детето не е било първо
в състезанието, а е завършило едва трето, по-добре
го окуражете – справи се
достойно. Или пък просто
намерете начин да изтъкнете неговите достойнства,
вместо да натяквате какви
са недостатъците му.
6. Насърчавайте всеки напредък и не забравяйте похвалата
Не чакайте детето ви да постигне пълен успех, за да го похвалите. Проявявайте интерес
към най-малкото положително усилие от негова страна. Винаги можем да намерим причина
да похвалим децата си. Обикновено, когато
децата ни са послушни и се държат добре, ние
не им обръщаме внимание. Не ги забелязваме,
понеже не ни пречат. И не правим нищо, за да
насърчим поведението им! Извършат ли нещо
лошо обаче, незабавно привличат вниманието
ни! Така на практика ги подтикваме към постъпки, които не одобряваме, защото по този начин
те получават необходимото внимание. Изходът
е един: да отделим време и да насърчим желаното поведение.
Здравка Петрова - педагогически съветник

В материала са използвани части от книгата „Изкуството да бъдеш родител“
на Д-р Фицхю Додсън на Издателство Колибри
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Когато споменът е жив
На 7 октомври 2016 г. в училищната библиотека влезе високо, красиво момче, носещо
голямото име Димитър Талев. Оказа се, че не е
случайно съвпадение на имената, а роднинска
връзка ги обединява. В такъв случай не е чудно,
че у Митко се е зародила идеята неговите собствени, съвсем нови книги, да дойдат тук, сред
децата в неговото първо училище, за да продължат пътя си, такъв какъвто им се полага. И не защото не му се четат вече, а тъй като е поел по
една стръмна пътека, изискваща много усилия
и време, сметнал, че за връщане към детските
книги вероятно няма да остане такова.
Младият човек сега живее със семейството
си в гр. Хановер, Германия. Ученик е в 12 клас
в профилирана гимназия, но вече знае каква е
следващата му цел - да следва медицина и стане лекар. По думите му участието в различни
състезания още от малък, му е дало куража да
опитва, да вярва, че успехът се полага на всеки,
който целенасочено се стреми към него. Едно-

годишният му престой в училището за сценични кадри сигурно е добавил още нещо към тази
вяра, за да е така уверен сега в себе си младежът.
Що се отнася до книгите, смята, че на много
хора им липсва въображение да ги разберат и
затова ги отбягват. А те са незаменими в много отношения. Повече дават и съвсем мъничко
взимат – времето ти, което впоследствие многократно се възвръща.
Дълго разговаряхме с Митко. Трогна ме
признателността му към неговия италиански
приятел, който му помогнал по-лесно да се
адаптира към една по-особена култура - немската. Може би това е една от причините той да
поиска да върне доброто, отправено към него,
като помогне от свое име на други. И кой би се
усъмнил в това, че дарените от него книги, ще
зарадват много деца и ще направят по-лесен
пътя им към знанието. Ние му желаем и неговия да е такъв – достижим и много успешен.

Елена Пенишева - библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Золотая осень
(картина Левитана)

„Золотая осень“ — пейзаж русского художника Исаака Левитана (1860-1900), написанный в
1895 году. Картина принадлежит Государственной Третьяковской галерее

Исаак Левитан, Автопортрет (1880)

Левитан любил рисовать
осенние пейзажи — у него было
более сотни картин, связанных с
этим временем года. Среди них
картина „Золотая осень“ является одним из самых известных
и популярных произведений художника.
На полотне мы видим характерный русский пейзаж. Спокойный день в середине осени.
Солнце светит, но уже не так
ярко. Перед глазами открывается русский простор: небольшая
речка, окружённая деревьями,
покрытыми жёлтой и красной
осенней листвой. Вдали видны
деревенские домики, поля, а
далее, на горизонте — осенний лес, окрашенный в оттенки

Золотая осень (1895)

жёлтого цвета. А надо всем этим — голубое небо, по которому
плывут светлые облака. Перед нами берёзовая роща. Берёза очень живописное дерево. Левитан, как и многие художники,
любил берёзы, часто изображал их в своих пейзажах. Осень уже
окрасила природу в свои осенние цвета: жёлтый, золотистый,
оранжевый. Они такие яркие, что сначала кажется: вся картина
написана разными тонами жёлтого цвета. Но это лишь на первый взгляд. Присмотревшись, мы видим, что и трава на переднем плане ещё зелёная, только начала желтеть. И дальнее поле,
за которым виднеется несколько деревенских домов, ещё зелёное. И рощица на правом берегу ещё бодро зеленеет.
Осенний пейзаж очень яркий, красивый и солнечный. Он
вызывает у зрителя особенные чувства и никого не может оставить равнодушным. В пейзаже нет грусти, наоборот, настроение
умиротворённое, спокойное. Это золотая осень. Она очаровывает красотой.
Глядя на картину Левитана "Золотая осень", вспоминаешь и
музыку русских композиторов, и лучшие строки русской поэзии
об осени. "Очей очарованье", "в багрец и золото одетые леса" эти слова Пушкина очень подходят к "Золотой осени".
Васка Гуджева – учител по руски език
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

За френските Макарони... с любов
Френският Макарон е завладял света отдавна и малко по малко неговата слава и божествен вкус
разцъфват и в България. Тази “petit” сладка е един от символите на Франция и има над 200-годишна история, която е съхранена в „Музея на Макарона“ във Франция. Корените й водят до далечния
15 век, а през 17 век се е сервирала на френските крале в двореца Версай и се утвърждава като
изискан деликатес. Днес, френските Макарони са широко разпространени във и извън Франция, а
приготвянето им е цяла религия, подчинена на хедонизма. Те са нежни и темпераментни, правят се
с много търпение и внимание и имат неповторим вкус – меката и едновременно хрупкава черупка
от бадеми се слива с вкуса на нежен крем като амброзия за сетивата.

Сладката "Макарон" датира още от Ренесанса
когато европейците са изследвали света и донасят бадема от Сирия най-напред в италианските
кухни. Думата "макарон" (macaron) идва от италианската дума "macaroni" и означава бадемова
паста (марципан). Бадемовата паста идва във
Франция чрез Катерина Медичи, която се омъжва за френски дюк. Макароните в ярки цветове,
които са познати днес, изобщо не са изглеждали така в миналото. Първоначално, Макаронът
е бил единична сладка, хрупкава отвън и мека
отвътре, с доста грапава и напукана повърхност.
През 1830 година, макаронените черупки започват да се слепват по две и да се украсяват с
конфитюр, подправки или ликьор, а през 1862 г.
сладкарската къща La Maison Ladurée започнала
да бълва разнообразие от вкусове и цветове и
да усъвършенства вида на Макарона до такъв,
какъвто е познат днес.
В Пловдив също има вече сладкарница, в която
акцент и основен фокус са френските Макарони.

Там те се приготвят на ръка - от беленето и меленето на бадемите за черупките, до приготвянето
на домашен екстракт от еспресо или паста от шам
фъстък, за да може кремовете да имат възможно
най-автентичен вкус. Всички вложени съставки
са от естествени продукти, без готови смеси или
есенции, дори повечето черупки са с натурални
оцветители, там където това е възможно, без да
се ощетява веселият цветен характер на сладката.
В менюто има 14 вида френски Макарон, включително Макаронени тортички (Гато), но гамата
постепенно се разширява с нови интересни вкусове. За любителите на шоколада има Макарон
с бял шоколад, млечен шоколад и „Бебба“ Макарон, който е единственият с шоколад в самата черупка, съчетан с кокосов крем и още шоколад. За
любителите на ядки има пълнежи с истински шам
фъстък, лешник и орех. За почитателите на лекия
плодов вкус има кремове с банан, ягода, портокал с тъмен шоколад, боровинка и лимон. Не е
забравена и любовта на българина към кафето –
от скоро има Макарон с ганаш от бял шоколад и
еспресо екстракт. С други думи френският Макарон с чай или кафе със сигурност се е превърнал
вече в кулинарна класика.

13

История на шаха
(Продължeние от миналия брой)
През 1894 г. световната титла отива при 26годишния Емануел Ласкер, който въпреки че е
посрещан резервирано от шахматния свят скоро
успява да докаже уменията си.
След това на световната шахматна сцена се
появява Александър Алехин, който е изиграл 70
турнира, като в 50 от тях печели първото място, а
в 14 - второто.
През 1935 г. Алехин губи титлата си "световен
шампион" от Макс Еве. След смъртта на Алехин
шахматния свят остава без шампион. Провежда
се мач - турнир, в който да се избере нов шампион. Тогава званието печели Махаил Ботвиник.
Той е бил самоук талант, който започва да играе
шах когато е само на 12 години.
След победата на Ботвиник правилата за провеждане на световното първенство се променят.
Провеждат се 24 партии и в случай на равенство
световният шампион запазва титлата си. Турнирът се провежда на всеки 3 години.
Седмият световен шампион е Василий Смислов. Той научава правилата, когато е само на 6
години. Знанията си за играта развива, четейки
книги за шахмат. Въпреки че се занимава професионално с пеене, след неуспешен опит да участва в представление на "Балшой театър", той се
ориентира към професионалния шахмат. Печели
световната титла през 1957 г., но губи мача реванш година по-късно.
През 1960 г. осмата шахматна титла отива при
Михаил Тал, който побеждава Ботвиник. За времето си той е най-младия световен шампион. Тал
е истински феномен. Започва училище на 7 години, направо от 3-ти клас. На 15 вече е студент.
Следващият световен шампионат се спечелен от Тигран Петросян, който е изключителен
тактик.
Десетият световен шампион е Борис Спаски.
Неговите шахматни изяви започват още в юношеството му, когато спечелва световното първенство по шахмат за юноши.
Роберт Фишер е единадесетия световен шам-

пион. Той е един от най-интересните шампиони.
Когато е на 15 прекъсва училище, защото там не
можел да играе шах. Въпреки че не довършва образованието си, високият му коефицент на интелигентнст му помага да успее и да постигне невероятни резултати в различни шахматни турнири.
През 1975 г. на световния шахматен трон се
качва Анатоли Карпов. Той е възпитаник на Ботвиник. Носител е на световната титла в периода
от 1975-1985 г.
През 1978 г. правилата за провеждане на световното първенство търпят промени - играе се до
6 победи, като не се зачита равенство.
По тези правила се провежда двубоят за световната титла между Карпов и Гари Каспаров.
Първият им мач е през 1984 г., който продължава
цели 5 месеца, което е безпрецедентен случай е
историята на шаха. Срещата им е толкова оспорвана, че комисията прекратява мача и насрочват
нова среща за есента, която да се проведе по старите правила. В крайна сметка Каспаров печели
титлата.
През 1999 г. правилата отново се променят.
На финала на шампионата печели руснакът Александър Халифман, с което става 14-тия световен
шампион. Година по-късно титлата печели индиецът Вишванатан Ананд.
През 2002 г. ФИДЕ променя цикъла на провеждане на на световните шампионати на 2 години. Тогава Рустам Касимджанов печели световната титла.
През есента на 2005 г. в Аржентина победител и нов световен шампион става българинът
Веселин Топалов.

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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МЕСТНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА

ПОТЪРСИ

ДОБРОТО

В ТВОЯ ДЕН,

ЗАСНЕМИ ГО С ФОТОАПАРАТ ИЛИ GSM.
ОТКРИЙ ГО В УЧИЛИЩЕ, НА УЛИЦАТА,
У ДОМА И..................КЪДЕТО ТИ СИ ИЗБЕРЕШ!
АКО ТВОИТЕ СНИМКИ ИЗЛЪЧВАТ ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ И ПОСЛАНИЕ – ИЗПРАТИ ГИ
И ДОБАВИ В КРАТЪК ТЕКСТ ТЯХНАТА „ИСТОРИЯ”!
ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ЩЕ ИМА НАГРАДИ И УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОИЗЛОЖБА
ИЗПРАТИ НА E-MAIL: komisia_centralen@abv.bg
до
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Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица,
с пожелание за радост, здраве и успехи!
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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