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Песен за Апостола

145 години 
от обесването 

на Апостола

Над Родината издига
стан хайдушкият Балкан —
неговия ръст достига
Левски — дивен великан!

Левски — верен вожд народен,
смел Апостол и храбрец,
предан, чист и благороден,
за правдив живот борец.

Той с потайни комитети
вред родината покрил,
в тези комитети светил -
лъч Апостола им бил.

А османските потери,
като кучетата зли,
душели да го намерят
с тъмни помисли-стрели.

Левски с тях се разминавал —
тук търговец, там овчар.

Тук с чалма ефенди ставал,
там с кобила — въглищар.

Със соколов поглед виждал,
крачел със сърце на лъв.
Свободата ни съзиждал -
сред опасностите - пръв.

На бесило бил обесен.
Но безсилен бил врагът.
Възвишил се е до песен
Левски в стръмния си път.

Асен Босев
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Спомен за Левски
Васил Левски е гениален теоретик и револю-

ционер, стратег и организатор на българското 
националноосвободително движение през 60-те 
и 70-те години на ХІХ век.

Васил Иванов Кунчев е роден на 06 (18) юли 
1837 г. в Карлово в занаятчийско семейство. Учи 
в Карловското училище и две 
години в Старозагорското учи-
лище. Под влияние на вуйчо си 
хаджи Василий става монах и 
дякон с името Игнатий.

През март 1862 г. дякон Игна-
тий захвърля расото и постъпва 
в Легията на Раковски в Белград, 
където получава прозвището 
Левски. След разпускането на 
легията се завръща в Карлово, 
учителства в с. Войнягово (1864-
1866) и в с. Еникьой, в Добруджа.

През 1867 г. Левски замина-
ва за Влашко и по препоръка на 
Раковски става знаменосец в четата на Панайот 
Хитов, с която преминава от Стара планина до 
Сърбия. Участва и във Втората българска легия 
(1867-1868). После се прехвърля отново в Румъ-
ния и преосмисля натрупания опит.

След героичната гибел на четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа през 1868 г. Лев-
ски стига до извода, че народът в страната не е 
подготвен за въстание, че трябва да се създаде 
вътрешна революционна сила. С подкрепата на 
Димитър Ценович и организацията на „млади-
те” предприема първата си обиколка в България 
от декември 1968 до февруари 1969 г. При вто-
рата обиколка от май до август 1869 г. Левски 
вече създава първите революционни комитети 
в Ловеч, Плевен, Карлово, Калофер, Пловдив, 
Пазарджик и др. През есента на 1869 г. в Буку-
рещ Любен Каравелов и групата на „младите” с 
участието на Васил Левски създават БРЦК (Бъл-
гарски революционен централен комитет).  В 
Румъния Левски не среща достатъчно подкрепа 
на своите идеи и затова предприема самосто-
ятелно своята трета обиколка из Българско от 
края на май 1870 г. и в продължение на година 

и половина създава ВРО (Вътрешна революци-
онна организация) от комитети в стотици сели-
ща на страната. За ръководен център определя 
Ловешкия комитет, наречен още Привременно 
правителство в България. През 1871 г. БРЦК му 
изпраща за помощници Ангел Кънчев и Дими-

тър Общи. Левски разширява 
мрежата в цялата страна и из-
работва идейната платформа на 
организацията – „Проектоустав” 
или „Наредба на работниците за 
освобождението на българския 
народ” – най-демократичният 
революционен документ за това 
време в Европа. От 29 април до 
4 май 1872 г. в Букурещ е сви-
кано първото Общо събрание 
на БРЦК. Приети са Програма 
и Устав. Новият БРЦК опреде-
ля Левски за „Главен апостол в 
България”. Апостола се завръ-

ща в страната и предприема реорганизация на 
ВРО – създава окръжни центрове, тайна поща, 
тайна полиция и строга революционна дисци-
плина.

Димитър Общи обаче проявява своеволие и 
извършва обир на турската поща при Арабако-
нак. Участниците в обира са арестувани и съде-
ни. Правят се разкрития и е нанесен удар на тай-
ната организация. В резултат на тези разкрития 
Левски получава от Каравелов нареждане за не-
забавно въстание, но е убеден, че моментът не е 
подходящ и тръгва за Румъния през Ловеч. Пре-
даден най-вероятно от издайници, Апостолът е 
заловен в Къкринското ханче на 26.12.1872 г.

След залавянето му Левски е откаран най-на-
пред в Търново, а после в София. Той се държи 
твърдо и смело пред Извънредния съд, който го 
осъжда на смърт. Апостолът е обесен в София на 
06 (18) февруари 1873 г.

Като теоретик и практик на революцията Ва-
сил Левски извършва почти сам онова, което по-
сле служи за основа на Априлското въстание и 
на Освобождението, а демократичните му идеи 
са идеал, недостигнат и днес.

Светла Караянева - учител по история и цивилизации
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„Гост за един ден” 
при първокласниците

На 30 януари нашето училище бе домакин на 
проекта „Гост за един ден” на РУО – Пловдив. Под 
ръководството на старши експерт начално обра-
зование г-жа Васка Атанасова бяха подготвени и 
представени открити уроци по български език в 
1 б клас от г-жа Анета Терзиева, математика в 1 в 
клас от г-жа Тодорка Тахчиева, околен свят в 1 а 
клас от г-жа Елиана Щерева и разработка на урок 
по технология и предприемачество от г-ца Пла-
мена Шопова. Гостуваха 35 специалисти  – педа-
гози от Пловдив и региона. Целта на проекта е 
да се покажат добри практики от обучението в 
начален етап.

Акцентът на учителския обмен бе съобразя-
ване на преподаването с потребностите на деца-
та и активността на учениците по време на часо-
вете, както и развиването на уменията за четене 
в обучението по всички учебни предмети. 

Главният учител в начален етап г-жа Викто-
рия  Стойнова представи училището като пионер 
при реализация на проекта „Училище в облака 
– въвеждане на Google приложенията в образо-

ванието” и  положителните резултати по много-
бройните проекти, по които се работи  с нашите 
ученици – „Иновативно училище”, „Твоят час”, 
„Безопасност на движението”, „Кариерно ори-
ентиране”.

Интерес предизвика системата за оценяване 
в начален етап. Къщичка с логото на училището 
под формата на зелен печат оценява знанията 
и уменията на първокласниците от ОУ „Алеко 
Константинов”. Печатът е авторски и е израбо-
тен от начални учители от нашето училище и 
преподавателя по изобразително изкуство Ели 
Георгиева. Създадени са символи за всеки от 
показателите отлично, много добре, добре, за-
доволително и незадоволително. По въртенето 
на слънцето детето може да разбере как се е 
справило. 

Екипната работа при подготовката и про-
веждането на уроците в начален етап впечатли 
гостите и превърна мероприятието един малък 
празник за децата и учителите. 
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А. Терзиева, Т. Тахчиева, Е. Щерева, П. Шопова -  класни ръководители на 1 клас
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Тормозът, независимо от конкретното му 
проявление, може да е смущаващ, страшен и 
много болезнен. Това не означава, че трябва 
да се опитвате да го търпите. ТОРМОЗЪТ не е 
нормална част от емоционалното съзряване на 
един млад човек.

Тормозът е крайно укоримо явление. Хубаво-
то е, че той е нещо, на което хората се учат. Те не 
се раждат с желанието да тормозят и обиждат 
своите връстници. Това означава, че такъв тип 
поведение би могло да се потуши и определено 
има неща, които можем да направим, за да се 
справим с него:

− Научете повече за това какво представлява 
тормозът и споделете с други - вашите родители, 
приятели, учители, треньори. Много възрастни 
вярват, че да си тормозен е нормална част от 
живота, но това не е вярно! Бъдете промяната 
и научете хората, че тормозът не е нещо, което 
трябва да приемаме за даденост.

− Трябва да знаете, че не вие сте причината 
да ви тормозят. Хората, които го правят, имат 
съвсем различни подбуди. Те може да ви нагру-
бяват, обиждат и да ви карат да се чувствате не-
значими. Така обаче те ви контролират. Не им 
позволявайте да го правят!

− Не пазете случилото се за себе си. Кажете 
на възрастен! Много е трудно да спрете това яв-
ление сами. Родители, учители, директори, тре-
ньори, доброволци могат да ви помогнат.

− Напишете какво се е случило! Кой ви тор-
мози? Как се случи? Кой какво направи? Кой 
видя?

− Да кажете на някого не означава, че клю-
карствате. Целта на споделянето е да направим 
нещата по-безопасни и по-добри за нас и за на-
шите приятели.

− Бъдете смели. Всички знаем, че това е мно-
го трудно. Но смелостта често е единственото 
необходимо нещо, за да спрем тормоза. Ако се 
държите така, сякаш не ви е страх, имате мно-
го по-голям шанс да надвиете хората, които ви 
тормозят.

− Запазете спокойствие. Яростта или тъгата са 
допълнителни мотиватори за хората, които ви 
тормозят. Ако не реагирате по начина, по който 
те искат, може да се отегчат и да спрат.

 − Игнорирайте хората, които ви тормозят. 
Опитайте се да игнорирате техните заплахи. Ако 
успеете да подминете думите, силата на чове-
ка, който ви тормози, изчезва. Когато не може 
да ви накара да се почувствате зле, той осъзна-

ва, че методите му не работят и рано или късно 
се отказва.

− Ако и това не помогне, директно им каже-
те да спрат. „Как ще се почувстваш, ако някой 
постъпи така с теб?". Дайте им да разберат, че 
това, което правят, е нелепо.

− Не се опитвайте да се изправяте физически 
срещу хората, които тормозят вас или вашите 
приятели. В повечето случаи това само ще вло-
ши нещата. Ако тормозят някой ваш приятел, 
отидете при него и му помогнете да се отдале-
чи. Не влизайте в директни пререкания.

− Не си позволявайте да се превръщате в 
публика на подобни сцени. Ако не можете да 
помогнете, по-добре напуснете. Хората, които 
упражняват физически или психически тормоз, 
търсят публика. Ако стоите и ги гледате, вие им 
давате сила. Ако не можете да сте част от реше-
нието, не бъдете част от проблема.

− Бъдете добри приятели. Децата, които са 
обект на тормоз, винаги имат нужда от подкре-
па. Придружавайте ги в междучасията и по пътя 
към училище.

− Присъединете се към клуб, отбор или гру-
па. Това е прекрасен начин да намерите нови 
приятели и върши особено добра работа, ако 
сте нови в училището.

− Не отвръщайте на хората, които ви тормо-
зят, със същото. Вместо да помогне, това може 
още повече да влоши ситуацията.

− Когато сте сами в обществения транспорт, ся-
дайте близо до приятел или възрастен. Ако е въз-
можно, си намерете място в близост до шофьора.

Какво още може да се направи срещу тормо-
за?

Тръгвайте си по различно време.
Не носете скъпи вещи в училище.
Споделете своята история, потърсете помощ, 

подкрепа и информация.
Уверете се, че детето, което е тормозено, е 

казало на възрастен. Предложете му да споде-
лите заедно случилото се на специалист;

Ако не иска да говори с никого, предложете 
да говорите с някого вместо него.

Помнете:
Дръжте се с хората така, както искате те да се 

държат с вас. Застанете зад някого, който има 
нужда от помощ и когато на вас ви потрябва,

 някой също ще застане зад вас. Всеки има 
правото да бъде уважаван и отговорността да 
уважава другите!

Източник: ontolerance.eu

Да поговорим за тормоза

Здравка Петрова - педагогически съветник
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Ели Петкова – начален учител

Най-успешна се оказва работата по групи в 
уроците за обобщение и систематизация на зна-
нията. Има достатъчно усвоени знания за да-
ден процес, които могат да се систематизират и 
допълнят с помощта на членовете на групата, а 
след това и с целия клас. При всеки час на групо-
ва работа се наблюдава „събуждане” на учени-
ците, повишаване на тяхната активност, стремеж 
към постижения. Съревнователният характер на 
обучението мотивира за по-качествено усвоява-
не на знанията, за себедоказване и доказване 
на групата. Дозираното прилагане на часове с 
групова работа помага за намаляване на стреса 
у учениците, депресивността в учебния процес. 
Отношенията между учениците се променят в 
положителна посока – взаимопомощ, толерант-
ност, контактност, сплотеност, дисциплинира-
ност. 

,,Опознавам света на животните“ бе темата 
на груповата работа във 2 в клас. Учениците бяха 
разделени на три групи, като всяка група имаше 
отговорник, който напътстваше всички участни-

,,Опознавам света на животните“
ци в неговата група. Всеки ученик предварител-
но се бе подготвил със снимков материал относ-
но:  Животните, които събират храна за зимата, 
Животните, които ,,спят зимен сън“ и Животни-
те, които търсят храна през зимата. Така децата 
заедно направиха учебни табла по Околен свят, 
които сега красят нашата класна стая.
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Малкото училище - 
голямото Начало

Започването на училище за всеки един човек 
е момент, който помним почти цял живот. Мал-
ките първокласници от ОУ "Алеко Контантинов" 
с радост споделят  за пътя, по който са поели в 
училище.

В часа по английски език те имаха за задача 
да нарисуват техния кораб в океана на образо-
ванието. Успоредно с изучената лексика до този 
момент- за семейството, за училището, те рису-
ваха и разказваха. За някои океанът бе спокоен, 
за други по-бурен. Рисуваха своите близки на ко-
раба на училището - приятели, семейство, други 
споделяха за пирати и приключения.

Всички обаче бяха наясно, че всеки кораб има 
своите важни  правила, необходими за безопас-
ността и реда,  и те са за цялото пътуване през 
океана на образованието,  та чак до 12-ти клас. Ус-
тановяването и спазването на правилата е задача 
и роля както на всяко семейство, така и на учили-
щето, за да можем като възрастни да подкрепяме 

и съпровождаме израстването на нашите деца и 
ученици. Ролята на възрастните е да осигуряваме 
опори, които всяко едно дете да усеща, за да може 
да се развива и да се учи да бъде самостоятелно. 

Известният изследовател на детското поведе-
ние - Доналд Уиникът, казва, че едно нормално 
дете винаги търси своите опори, за да ги тества. 
Когато детето расте в сигурна среда, то намира 
своите опори сред семейството си. Важно е ро-
дителите да задават границите и да бъдат после-
дователни в тяхното спазване.

Сигурната среда е изключително важно усло-
вия за нормалното развитие на детето и това е 
задача на всички ни, тя започва от семейството и 
продължава цял живот през нашето пътуване.

Ние, като преподаватели, които посрещаме 
децата в училище, сме на борда, спазвайки  пра-
вилата, създадени преди нас, за да подпомагаме 
социализацията им в човешката цивилизация и 
общество.
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Българските острови в Черно море
БЪ ЛГА РИЯ – ПОЗН АТА И НЕПОЗН АТА

Йорданка Мандраджиева – учител по английски език

/Продължение от бр. 190/

 Змийски 
остров
 
Остров Св. Тома е популярен повече с име-

то Змийски остров. Островът е част от резерват 
„Ропотамо”, а административно е в землището 
на община Приморско. Наричан е „змийски”, за-
щото водите край острова осигуряват добро местообитание за много водни змии. Островът е раз-
положен северно от устието на р. Ропотамо, в близост до лагуната Аркутино. Площта му е 12 дка. 
Островът не трябва да се бърка с другия остров с името Змийски в Черно море, който е притежание 
на Украйна и е значително по-голям. 

Сред ботаниците островът е известен с голямата популация на кактуси от рода Опунция (Opuntia). 
Кактусите не са местни за Европа растения, а са пренесени на континента от Америка. Въпросните 
бодливи растения на острова попадат през 1933 г., когато лично цар Борис III ги е засадил там. Те са 
намерили добри условия и бързо са заели значима част от територията, ставайки част от островния 
ландшафт. Сред тях добро местообитание намира редкият и защитен вид гризач гюнтерова полевка 
(Microtus guentheri). 

Змийският остров
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                                                               Иван Ганев – учител по география

Творческо мислене
ПРОЕК Т ИНОВАТИВНО У ЧИЛИЩЕ

В наши дни сградите на  остро-
ва отново са под властта на Бъл-
гарската православна църква. На 
него има навигационен фар. Текат 
възстановителни дейности по ма-
настирския комплекс. На острова 
има възможност за нощувки, има 
и ресторант. Община Бургас залага 
големи надежди на развитие

Любопитен факт е, че на ос-
трова са снимани два филма. През 
1958 г. Рангел  Вълчанов заснема 
филма "На малкия остров" по сце-
нарий на Валери Петров, а през 
2010 г. режисьорът Камен Калев 
използва острова за снимките на 
българо-шведската филмова про-
дукция "Островът". Остров Св. Анастасия

Между  учебното съдържание, изучавано в 
различните учебни предмети, съществуват връз-
ки, които всеки учител използва според нуждите 
на децата и според собственото си виждане как 
да поднесе изучавания материал, така че той да 
се усвои най-ефективно от учениците. 

Учениците от 3б клас работиха  в три учебни 
часа – по изобразително изкуство, домашен бит 
и техника и  български език и литература, като 
темите в тях бяха  обединени от една обща цел 
– да се развива творческото им въображение 
и мислене. В часа по изобразително изкуство 

  Св. Анастасия
 Островът е известен между 1945 и 1990 г. като Болшевик. Намира се в Бургаския залив между 

нос Св. Анастасия и нос Атия. Изграден е от вулканични скали и е с площ от 0,01 km2. През комунис-
тическия период островът е известен затвор.

 В миналото на острова е имало православен манастир. Сведения за това се намират в исто-
рическите извори от XIV век. Редица пътешественици са посещавали острова и са описвали мана-
стирския комплекс (в това число и Евлия Челеби). Островът е бил жертва на нападения от казаци 
и на него са били настанявани турски войски за охрана на брега от руския флот. След възстановя-
ването на българската екзархия през 1870 г. манастирът остава в диоцеза на Вселенската патриар-
шия. Едва през 1905 г. е предаден на българските църковни власти. След Деветоюнския преврат от  
1923 г. манастирът е трансформиран в затвор – над 130 политически дейци са изселени на острова.
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те се групираха според собствените си предпо-
читания и изготвиха рисувани проекти на тема 
„Конструкция от механизми“. След това в часа 
по домашен бит и техника всеки индивидуално 
изработи макет на ракета. В часовете предвиде-
ни за формиране и развитие на комуникативни-
те умения отново се сформираха групи според 
предпочитаните от децата теми на  проектите, 
представени в часа по изобразително изкуство. 
Всяка група обсъди възможни сюжети, в които 
бяха включени измислените механизми и изра-
ботените модели на ракети. След това всеки уче-
ник самостоятелно написа собствено съчинение, 
като използва предложените в групата сюжети.

Нина Търева - класен ръководител на 3б клас
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На 29 януари се проведе представителната  
изява по проект „Твоят час”  на музикално студио 
„Междучасие”.  Пред свои съученици, родители 
и гости с много настроение участниците  изне-
соха програма  – изпълниха песни, свързани със 

зимните празници, представиха   пиеси на пиано 
и  на блок флейти със съпровод. 

Да пожелаем на талантливите ученици да 
продължат с радост общуването си с музикално-
то изпълнителско изкуство.                                 

Музикално студио
"междучасие "

 Нина Димитрова – ръководител на студио,,Междучасие”
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Don't forget - there is a time for work and a time for play!    

"What!" cried the ants in surprise, 
"haven't you stored anything away for the 
winter?  What in the world were you doing 
all last summer?"

"I didn't have time to store any food," 
complained the grasshopper; "I was so busy 
playing music that before I knew it the sum-
mer was gone."

The ants shook their heads in disgust, 
turned their backs on the grasshopper and 
went on with their work.

                                                                

Стела Куртева - учител по английски език

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

In a field one summer's day a 
grasshopper was hopping about, 
chirping and singing to its heart's 
content.  A group of ants walked by, 
grunting as they struggled to carry 
plump kernels of corn.

"Where are you going with those 
heavy things?" asked the grasshop-
per.

Without stopping, the first ant re-
plied, "To our ant hill.  This is the third 
kernel I've delivered today."

"Why not come and sing with me," teased the grasshopper, "instead of working so hard?" 
"We are helping to store food for the winter," said the ant, "and think you should do the same." 
"Winter is far away and it is a glorious day to play," sang the grasshopper.
But the ants went on their way and continued their hard work.
The weather soon turned cold.  All the food lying in the field was covered with a thick white blanket 

of snow that even the grasshopper could not dig through.  Soon the grasshopper found itself dying of 
hunger.

He staggered to the ants' hill and saw them handing out corn from the stores they had collected in 
the summer.  He begged them for something to eat.

The Grasshopper and 
The Ants
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Мисли и отговори
В турнир по тенис участват 32 отбора и играят всеки срещу 

всеки. След първия кръг отпадат половината отбори. В следващия 
кръг отново играят всеки срещу всеки и отново отпадат половина-
та и продължават по същата схема. Колко срещи са изиграни до 
излъчване на победителя?

Виолета Мусерова – учител по физика и математика

М АТЕМ АТИК А, УРА!

Решение на задачата от миналия брой

Тревата на една ливада расте еднакво гъсто и 
бързо. Известно е, че 70 крави могат да я опасат 
за 24 дни, а 30 крави - за 60 дни. Колко крави ще я опасат за 96 
дни? 

Нека тревата, която успява за ден да опасе една крава, наре-
чем порция. Порциите трева, които са в началото и са израсли за 
24 дни, са 70.24 = 1680. От условието, че 30 крави опасват тревата 
за 60 дни, следва, че 1800 са порциите в началото и израсналите 
за тези 60 дни. От 1800 - 1680 = 120 това са порциите, които израст-
ват за 60 - 24 = 36 дни. Тогава за 24 дена ще израснат 120:36.24 =80 
порции, а в началото порциите са 1680 - 80 = 1600. За 96 дни ще 
израснат 96.120:36 = 320 порции трева. Кравите трябва да изядат 
1600 + 320 = 1920 порции за 96 дни. Тогава броят на кравите е: 
1920 : 96 = 20.

Напомняме:
Основните положения на организацията на XXI национален конкурс на СБУ „Учител на година-

та" са публикувани във вестник "Учителско дело", бр. 2 от 22 януари 1918 г. и на сайта на СБУ: http://
www.sbubg.info/. 

Регламентът за участие в националните конкурси за литературна творба „Рицарска постъпка" и 
за детска рисунка  "Рицарят в мен" са публикувани във вестник „Учителско дело", бр. 2 от 22 януари 
2018 г. и на сайта на СБУ: http://www.sbubg.info/

Регламентът за участие в Петия Международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните 
дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и 
учениците - 2018 г." е mубликуван във вестник „Учителско дело" бр. 3 от 29 януари 2018 г. и на сайта 
на СБУ: http://www.sbubg.info/

Условията за участие в XXVI национален ученически конкурс на НК „Родолюбиe" под наслов: 
„110 г. Независима България", са публикувани във вестник „Учителско дело", бр. 3 от 29 януари 
2018 г. и на сайта на СБУ:  http://www.sbubg.info/

РЕФЕРЕНДУМ
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Конкурси
Фондация „Свети Евтимий Пафиарх Български - София" 

в рамките на декадата 2013-2023 г. 

„Космос - земя човек"  
обявява за 2018 г. следните конкурси:

„Българийо, за тебе те умряха", 
по повод 140 години от Освобождението на България

"Toз, който падне в бой за свобода, той не умира", 
по повод 170 г. от рождението на Христо Ботев

„Душата ми се моли, дете, душата ми се моли", 
по повод 140 г. от рождението на Пейо Яворов

„Пази, Боже, сляпо да прогледа", 
по повод 205 г. от рождението на Алеко Константинов

„Екзарх Йосиф като възстановител на Българската църква"

В конкурсите могат да участват с 
есе, разказ, стихотворение, научно съобщение, интервю, репортаж, 

реферат, народопис, предание, легенда, епос, фотоматериали, 
рисунки, миниатюри, презентации и др. 

ученици, студенти, учители, родители и др.

Творбите да се изпращат от 18.01.2018 г. до 28.12.2018 г. на адрес:  
София 1574, ж.к. „Гео Милев", ул. „Коста Лулчев" № 60, вход Г, ет. 6, ап. 30, 

Фондация „Свети Евтимий Патриарх Български" 
(За конкурса)

или по e-mail: lili34@abv. bg (Лили Спасова - само за българите  
участници от чужбина); margab.d@abv. bg (Маргарита Братанова); 

nataliyanedelcheva@gmaiL com (Наталия Неделчева - само за художествени 
творби) и iulil3@mail.bg (Григор Константинов).

Елена Пенишева – библиотекар



15

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

aleko-online@oualeko.com

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 успехи! 


