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Богдана Мумджиева

През месец декември Мира Граматикова от 2 в клас спечели 
три отличия.

В коледния турнир на атлетически клуб „Пълдин” тя взе зла-
тен медал в дисциплината скок от място с постижение 186 санти-
метра във възрастова група 2010 година. Сребърен медал спече-
ли в състезанието „Математика без граници, а бронзово отличие 
в първия кръг на друго престижно математическо състезание – 
„Стъпки към върха”.

На 13 януари Даниел Костурски от 2 в клас зае второ място 
в шахматния турнир „Легендарни пловдивски треньори”. Дани 
участва в „Б”- възрастова група – момчета 8-9 години.

Гордеем се с вас, деца!

Тодорка Тахчиева –класен ръководител на 1 в клас

Даниел Костурски, 2 в клас Мира Граматикова, 2 в клас
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Седмица на красивото писане 
21 – 25 януари
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Класни ръководители на 1 клас

Учениците от трети клас също участваха в седмицата на ръчното писане. Те преписаха стихотво-
рението на Петя Дубарова ,,Мечти“.

Всички положиха голямо старание, изпитаха радостта от красивото ръчно писане. Насладиха се 
на лиричните стихове на младата поетеса.
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                                  Класни ръководители на 3 клас

Учениците в начален етап на образование-
то имат силно развито въображение, но когато 
създават свои съчинения, предпочитат да имат 
опора, която да ги напътства. Подходящ текст в 
това отношение е „Царството Някъде“.

Учениците от 4б клас с ентусиазъм и удо-
волствие създадоха свои съчинения, като за-
имстваха формата им  от произведението на 
Джеймс Крюс.

Царството „Никъде“
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Нина Търева – класен ръководител на 4б клас

/Продължение от бр. 214/

3. Караджов камък
Разходката до него  е голямо предизвикател-

ство. Светилището на Сабазий, както е опреде-
лено от проучвателите му, се намира на няколко 
километра пеша от Кръстова гора и е част от така 
наречения свещен триъгълник, заедно с Кръсто-
ва гора и Белинташ. Нарича се Караджов камък 

Забележителности в Родопите
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

заради големия камък, който е заседнал в про-
цеп между скалите, като именно под него се ми-
нава, за да се качим на върха на скалите. Едно 
наистина невероятно място, а  като го посетите 
ще намерите доста прилики с Белинташ.

4. Кръстова гора
Кръстова гора е енергийно място, което спо-

ред много хора сбъдва желания. Ако посетите 
аязмото ще видите, че много хора са оставили 
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Величка Филева - начален учител

дрешки и лични вещи на близки, молейки за 
изцеляването им. Името на манастира е тако-
ва, защото се вярва, че там е заровена частица 
от Христовия кръст. Мястото е лесно достъпно с 
кола, като има изграден паркинг. Не пропускайте 
да посетите аязмото, а от там и алеята с храмове-
те към големия кръст,  дарен от Цар Борис.

6. Пещерата Снежанка
Прекрасна идея за посещение, когато се 

намирате в района на град Пещера. Пещера 
Снежанка се намира на около 5 км от град 
Пещера. За да стигнете до нея трябва да пре-
одолеете екопътека с дължина 830 м. Пеще-
рата е открита през 1961 г. Тя е изключително 
богата на пещерни образувания - сталактити, 
сталагмити, сталактони, драперии, синтрови 
езерца. Дължината й е само 145 м, но това не 
е попречило на траките да я използват, като 
убежище при опасност. И до днес могат да 
бъдат видени техните огнища, част от пред-
метите, които са използвали, както и кости на 
животни. 

/следва продължение/

5. Чудните мостове
 Те са определяни от много хора като една 

от емблемите на Родопите. Определено това е 
и едно от най-посещаваните места в Родопите, 
като всеки път, когато го посетя, се очаровам от 
красотата и гения на природата. Тази забележи-
телност представлява природни скални мосто-
ве, под които в момента шумоли малка рекичка. 
Мястото е лесно достъпно, като може да стигне-
те до него с кола, има си паркинг и е без вход за 
посетители. Препоръчвам ви да го посетите мал-
ко преди залез слънце, когато то е паднало ниско 
и има прекрасни отражения на лъчите.
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У ЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ ЛИ
 

Деца - слънца

Синдромът на Даун или тризомия 21 е вро-
дено генетично заболяване, при което е нали-
це допълнителна хромозома. По този начин 
вместо нормалните за човешкия организъм 46 
хромозоми, има една в повече.

 Хромозомите са 
носителите на гене-
тична информация. 
Те са изградени от 
хиляди гени, които 
кодират цялата ин-
формация за човеш-
кия организъм. При 
синдрома на Даун 
тази допълнителна 

хромозома е причина за различията. Проявите 
на  нарушенията са различно представени при 
отделните деца. 

Как синдромът засяга децата? Наблюдават 
се и различни смущения във формирането на 
речта, обучението, създаването на хигиенни 
навици, интеграцията в обществото. Въпре-
ки това децата със синдром на Даун могат да 

бъдат обучени и да 
си изградят опре-
делени трудови на-
вици при подходящ 
подход и ако не са 
поставени в конку-
рентна среда.

 Раждането на 
дете със синдром 
на Даун е предиз-

                                             Мариана Найденова – начален учител

В 1б клас стартира проект " Заедно можем 
всичко ". Съвместно родители с деца ще се съ-
бираме по 2 пъти месечно и ще изработваме 
специфични продукти за предстоящи празни-
ци. Изделията ще се продават и средствата ще 
бъдат дарявани с благотворителна цел. Родите-

лите на учениците от 1б клас с радост и ентуси-
азъм се включиха в този проект. За нашия клуб 
определено време за благотворителност няма! 
Тя ще бъде целогодишно! Благодаря Ви, скъпи 
родители! Ще покажем как ЗАЕДНО МОЖЕМ 
ВСИЧКО!!!

ПРОЕК ТН А ДЕЙНОС Т
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по материал на д-р Йордан Георгиев  
изготвил: клуб по Гражданско образование, 5 А клас

викателство за родителите. Често те изпитват 
чувство на вина, безпомощност, страх. Трябва 
да е ясно обаче, че децата имат потенциал и 
при подходящи грижи, те могат да се интегри-
рат в обществото, да бъдат обучени, дори да 
започнат работа.

 Изключително важна е ранната рехаби-
литация, работата с психолози, логопеди, 
квалифицирани учители. Трудно е решението 

дали детето трябва да посещава масово учи-
лище. Някои деца се справят по-добре с ин-
дивидуална програма и учител, докато други 
успешно се интегрират в училище. Решението 
зависи от състоянието на детето, както и от со-
циалната и семейна среда.

Децата със синдром на Даун са като всич-
ки други деца. Те имат нужда от приятели и 
ние им подаваме ръка.

     Задача:

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Евгения  Илиева – учител по математика и информатика

Мисли и решавай
Николай със сина си и Петър със своя син били на риболов. 

Броят на рибите, които уловил Николай, окончава на цифрата 2, 
уловените от сина му - на цифрата 3, уловените от Петър - също на 
3, а тези от сина му - на 4. Общият брой риби, които те уловили, е 
квадрат на естествено число. Как се казва синът на Николай?

  Дъжд
Весел дъжд гледахме със кака
как вали навън.
Дъжд пороен  беше в мрака 
и решихме да се разведрим.
Излязохме по пижами бързешката 
и  завчас намокрихме се до яката.
Тогаз  баба ни завари,
сто закани с все глас стовари.

Играта забавна развали ни,
и  това настроението уби ни.
Нищо че ни се скараха,
и бързо ни прибраха.
Ще го направим още веднъж,
щом дойде  другият весел дъжд.
Това казахме си със кака,
пък нека баба дере се като драка.

Зорница Колева, 4 в клас
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Творчество на децата от ЦДО 1 клас
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Богдана Мумджиева – начален учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Do You  like mysteries?
If you’re a mystery lover, check out these two 

mysterious riddles to see if you’re quick and clever 
enough to become a detective.

Mystery 1
Poor Mr. Teddy was found dead in his study by 

Mr. Fiend.
Mr. Fiend recounted his dismal discovery to 

the police:
“I was walking by Mr. Teddy’s house when I 

thought I would just pop in for a visit. I noticed his 
study light was on and I decided to peek in from 
the outside to see if he was in there. I walked 
through the snow towards the window, and I had 
to wipe the condensation off the window to see 
inside. That is when I saw his body. I kicked in the 
front door to confirm my suspicions of foul play. I 
called the police immediately afterward.”

The officer immediately arrested Mr. Fiend for 
the murder of Mr. Teddy.

How did he know Mr. Fiend was lying?

Mystery 2
A man was found murdered Sunday morning. 

His wife immediately called the police. The po-
lice questioned the wife and staff and got these 

answers:
The wife said she was sleeping. The cook was 

preparing breakfast. The gardener was gathering 
vegetables. The maid was getting the mail.

The police instantly arrested the murderer. 
Who did it and how did they know?

Answers:
1. Condensation forms on the inside of the 

window in the winter, not on the outside. So Mr. 
Fiend could not have wiped it off to discover Mr. 
Teddy’s body. 

2. It was the Maid. She said she was getting the 
mail but there is no mail delivery on Sunday. 

                                                                    
                                                                         Стела Куртева – учител по английски език
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Елена Пенишева – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Нови книги в библиотеката
Съвременни романи, повести, разкази, други

Second Wind, Dick Francis
Au Revoir Liverpool, Maureen Lee
Three Short Stories of Sherlock Holmes
Men in Black, G. Gardner
Thi Turn of the screw, Henry James
Dubliners, J. Joyce
The Diary of a Young Girl, A. Frank

Анатомията на едно изчезване, Х. Матар
Островът на изгубените, М. Де Ла Круз
Кабаре, К. Ишъруд
Зелени разкази ІІІ, В. Паскова
15 морски истории, Сборник
Последна любов, У. Уортън
Мисли и афоризми
6,66 €   Ф. Бегбеде
Страст и тишина, Д. Банева
Погребаната тайна, Л. Търн
Златните небеса на септември, Д. Равалиева
Песента на луната, Ст. Стефанова
Диворасляк, У. Кенеди
Дюк Елингтън, С. Данс
Котешка пътека, Х. Зудерман
Сезонът на малините, Д. Илиева
Манхатън, Д. Пасос
Жената в бяло, У. Колинс
Стрелата на бога, Ч. Ачебе
Опасни връзки, Ш. Лакло
Сладоледена война, У.Бойд
Пътят към дома, Р. Тримейн
Цитаделата, А. Кронин
Врява и безумство, У. Фокнър
Необетован свят, Б. Апостолова
Безпощадно лично, Р. Бакалова

Аз чукам на вратата, Ш. О`Кейси
Усталиеви разкази -1,2,3  Тотю Марата
Бели ветрища, Я. Добрев
Вятър от крило, Г. Стоянов
Спомени, Джакомо Казанова – т. 1,2,3
Искрени лъжи, Нора Робъртс
Порочна невинност, Нора Робъртс
Честни предателства, Нора Робъртс
Частни скандали, Нора Робъртс
Божествено зло, Нора Робъртс
Ледена страст, Нора Робъртс
Заговор в смъртта, Нора Робъртс
Скрити богатства, Нора Робъртс
Безсрамна добродетел, Нора Робъртс
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Българската митология оживява под 
формата на компютърна и настолна игра

В днешния брой ще ви запознаем с едно 
похвално начинание на група местни младежи. 
1AMStudios, което се намира в Пловдив, в мо-
мента разработва невероятна ролева игра (RPG), 
вдъхновена от богатата българска митология – 
“Mythos”. И не само това! Компютърната игра, 
ще бъде допълнена от настолното приключение  
в стил “Dungeons & Dragons”!

“Mythos: Vengeance of Ognyan” (Mythos: От-
мъщението на Огнян) е настолна ARPG игра, в 
която трима герои са поставени пред тежката за-
дача да предотвратят завръщането на легендар-
ният змей Огнян. Това е първата от редица игри 
в света на Mythos и е само началото на епичното 
приключение.

Ако сте достатъчно смели, ще може да се из-
правите сами пред Огнян, но ако имате верни 
другари, може да се съюзите с тях. По пътя към 
неговото леговище ви очакват ожесточени сра-
жения, които ще изискват стратегия и известно 
количество късмет. Очаква ви избор от трима ге-
рои – избраникът на боговете Бор, неопитният, 
но мощен шаман Вук или целенасочената и жес-
тока Ада, всеки от които има набор от собствени 
уникални умения. Геймплеят е основан на битки 
и действие, а доза хитрост ще помогне в по-теж-
ките ситуации. 

Нека терминът „настолна” не ви спира – ако 
имате достатъчно сръчен екип със себе си, един-
ствено фигурата на героя ви и неговият зар ще 
бъдат нужни. Комплектът ще съдържа необхо-

димото, за да се научите как да създавате собст-
вени епични приключения, които да играете с 
приятели навсякъде, по всяко време. А разно-
гласията ще може да разчиствате в приятелски 
спаринг.

Единственият начин да закупите играта 
ще бъде през март, по време на кампанията в 
Kickstarter. Това ще ви донесе и редица бонуси 
като ексклузивни фигурки, саундтрак, куп диги-
тални материали и  подписано от създателите 
копие на играта.  

Ако проявявате интерес към проекта, може-
те да научите повече онлайн:

Facebook – 1AMStudios
Instagram – 1am.studios

Здравко Генов – учител по английски език
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

• През 1715 г. за произнесената тронна реч на 
френския крал Луи XV му поднесли огромно плато 
с бонбони. И нищо чудно - той бил само на 5 годи-
ни и едва ли имало по-добър начин за изразяване 
на благоразположението към толкова младия мо-
нарх.

• Думата “бонбон” означава “вкусно пригот-
вена храна”. Първите в света бонбони се появили в 
Египет. Тъй като по това време захарта все още не 
била открита, вместо нея се използвали фурмите и 
медът. На Изток бонбони се приготвяли от бадеми 
и смокини, а в древния Рим варели орехи и маково 
семе с мед и ги поръсвали със сусам. В старо време в 
Русия бонбоните се правели от кленов сироп и мед.

•  Най-несправедливо обвинените бонбони са 
шоколадовите. В Европа през XVI век, по времето 
на трайното увлечение по шоколада, на него му се 
приписвали магически и лечебни свойства. Естест-
вено, те не се оправдали и затова шоколадът вед-
нага бил посочван като виновник за всички беди. 
Една млада особа писала на приятелката си: “Съ-
ветвам те повече да не ядеш шоколад. Моя позна-
та яде много шоколад по време на бременността 
си и роди абсолютно черно бебе.” 

•  Най-романтичните бонбони са тези с ягодов 
пълнеж, така смятат германски психолози. Впро-
чем решителните хора предпочитат пияните вишни 
като пълнеж, срамежливите - орехов, а творческите 
- кокосов. 

•  Най-изкусителните бонбони. В началото на 
XIX век дори най-богатите и знатни аристократи, 
когато отивали на прием, незабелязано скривали в 
ръкавите си бонбони. Това непристойно поведение 
се обяснявало по следния начин: по онова време 
все още нямало фабрики за бонбони и затова все-

Екип на вестника

Любопитни факти за бонбоните
ки сладкар приготвял бонбоните по своя рецепта, 
която се пазела в най-строга тайна. 

•  Най-знаменитите бонбони са пралините. Те 
били изобретени през 1663 г. Сладкарят ги пригот-
вил специално за френския посланик в Германия и 
пралините и досега държат рекорда на продажби-
те в Германия и Швейцария. 

•  Най-голямата кутия с бонбони. Компанията 
“Мастър Фууд” я направила за световно кулинарно 
шоу. В кутия с ширина 1,5 м и дължина 2,5 м влезли 
800 кг шоколадови бонбони!

•  Най-големият бонбон е мечокът на име “Хаги 
Бой” с височина 1,68 м и тегло 633 кг. Сътворили 
го сладкарите от фирмата “Gummi Bear Factory”. За 
отливането на мечето била необходима специална 
форма с тегло 4 тона. Излятата във формата плодо-
ва смес съхнала около две седмици, след което я 
извадили и полирали до блясък. 

•  Най-космическият бонбон. През 1995 г. ру-
ските космонавти от станцията “Мир” помолили 
да им изпратят от земята бонбони. В Центъра за 
управление било решено, че най-безопасни при 
състояние на безтегловност ще бъдат бонбоните 
“Чупа Чупс”. Космонавтите с чупа-чупсите били за-
снети на видео и рекламното клипче донесло на 
компанията Chupa Chups славата на единствената 
в света бонбона, популярна не само на Земята, но 
и в космоса. 

•  Най-руската бонбона е “Птиче мляко”. Пър-
воначално това била торта, която се приготвяла в 
предприятието “РОТ ФРОНТ”. Тайната на рецептата 
била в агар-агара, който се добивал от морски во-
дорасли. Впрочем той се ползва и за произвежда-
нето на тъкани. 

•  Най-необичайните в света бонбони са фин-
ландските. Приготвят ги кисели (без сладък привкус), 
солени (за бира) и дори с вкус, подобен на нефта!                                                                                 
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ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:  
      Синът на Николай е Петър 

           Евгения  Илиева – учител по математика и информатика

КОНКУРС ЗА ЕСЕ, 
ПОСВЕТЕН НА 146-ТА ГОДИШНИНА 

ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
По повод 146 години от гибелта на Васил Левски Община Кър-

джали, Общински комитет “Васил Левски”, Регионална библиотека 
“Никола Й. Вапцаров” и вестник “Нов живот” обявяват конкурс за 
есе на тема:

„Народе????”
Конкурсът ще се проведе в четири възрастови групи: 
до 11 г., от 12 до 15 г., от 16 до 19 г., над 19 г.
Творбите, до 30 машинописни реда, участниците могат да из-

пращат най-късно до 15 февруари, включително, на имейл: library_
kli2003@yahoo.com

Наградите ще бъдат връчени на 19 февруари пред паметника на Васил Левски в Кърджали, 
след общоградското поклонение, а отличените творби ще бъдат отпечатани на страниците на 
вестник “Нов живот”.

Критериите за оценка включват ясно формулирана теза, лично и творческо отношение към 
темата, езикова и стилистична култура.

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни на всички, родени 
през тази седмица, с пожелание за здраве и успехи! 

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com


