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РУБРИ КИ :
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Таня Пилева

Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Училищен живот

Отг. Десислава Радионова

Коментари

Отг. Лилия Топчийска

Празници

Отг. Таня Пилева

Здраве

Отг. Мария Аджарова

Представяме ви...

Отг. Таня Пилева

Любими места в нашия
град
Охрана

Отг. Костадинка Донкова

Дежурство

Отг. Дежурен учител

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Виолета
Ефтимова
Симова

Нина Димитрова
Димитрова
Учител по музика в
ОУ „Алеко Константинов” от
2009 г. Завършила Висш музи–
кално - педагогически инсти–
тут, гр. Пловдив, специалност
Учител по музика и препода–
вател по пиано и солфеж в
школите по изкуствата – сте–
пен магистър.
Придoбила втори клас
квалификация /трета профе–
сионално - квалификационна
степен/ в ИПКУ ”Ан. Тоше–
ва”, гр. Стара Загора и Втора
професионално – квалифика–
ционна степен в Централен
институт за усъвършенстване
на учители - гр. София.

Учител по физика и мате–
матика в ОУ “Алеко Констан–
тинов” от 2010 г.
Завършила висше обра–
зование в ПУ “Паисий Хилен–
дарски”, специалност Физика
и математика.

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ
Седмичен план
за периода от 16.05. до 21.05.2011 г.
Понеделник
16.05.2011 г.

Инструктаж на квестори за изпити 7 клас
		

Отг.: Топчийска

Дежурни класове за седмицата са:
4б клас – кл. ръководител Н. Търева
7а клас – кл. ръководител М. Николова
Вторник
17.05.2011 г.
Сряда
18.05.2011 г.

Неучебен ден
12.30 ч. Педагогически съвет за определяне групите СИП и ЗИП
Отг.: Директор
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Четвъртък
19.05.2011 г.

Неучебен ден

Петък
20.05.2011 г.

13.00 ч. Работна среща с отбора за оказване на първа помощ
Отг.: Топчийска, Зафирова

Събота
21.05.2011 г.

Екскурзия на учениците от 2 клас до с. Крумово, Асеновград
и Араповски манастир
Отг.: кл. ръководители 2 клас

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
“Малкото голямо четене” в училище
По повод 23 април – Световния ден на книгата и авторското право, както беше обявено на
страниците на «Алеко – онлайн» в предишни броеве на нашия вестник, училищната библиотека
организира «Малкото голямо четене» за класиране на десетте най-четени книги от децата в ОУ
«Алеко Константинов». Гласуването ставаше чрез е–пощата на вестника и в кутията за предло–
жения и мнения в сградата на училището. Учениците се включиха много активно.

През тази седмица, за да бъде по-инте–
ресно и полезно за децата и във връзка с
обявената инициатива, проведохме часове
за представяне на любима книга с учениците
от 2а, 2в, 3б, 4а и 4в класове в библиотека–
та. Предварително беше поставена задача да
си помислят как по-интересно да представят
любимото си четиво, така че да убедят съ–
учениците си да прочетат представената от
тях книга.

В началото много от децата се притесня–
ваха да говорят, но постепенно се отпуснаха
и всички се включиха. Бяха представени кла–
сически и забавни четива, дори и много сери–
озни книги. Ивона от 4а клас, например, направи много интересно представяне на книга
за живота и дейността на една голяма българ–
ска оперна певица. Беше много впечатлена от
трудностите, които е преживяла, колко упори–
то е работила, за да постигне своя успех.

Класация от гласуването за «Малкото голямо четене» в училище
Десетте най-четени книги
1.
2.
3.
4.
5.

Астрид Линдгрен. Пипи Дългото чорапче
Джеф Кини. Дневник на един дръндьо
Джоан Роулинг. Книгите за Хари Потър
Лоранс С. Джон. Последният леопард
Лоранс С. Джон. Белият жираф

6. Астрид Линдгрен. Емил от Льонеберя
7. Джин Лори. Поредицата Академия кошмари
8. Р. Л. Стайн. Кажи «Зе–е–ле–е» и... умри!
9. Тони Ди Терлизи. Хрониките на Спайдъруик
10. Хю Лофтинг. Историята на д-р Дулитъл

Благодаря на всички, които се включиха в гласуването!
Таня Пилева – библиотекар
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Училище за родители
Наказанията
Често при произшествия, свързани само с уплахата на детето, в едни случаи възрастният упреква, дори нагрубява детето и го заплашва с наказание при повторно
повторение. В този момент родителят пренебрегва всички обстоятелства и се ръководи единствено и само от собствената си гледна точка, като забравя, че и детето има
своя гледна точка и своя логика, които не винаги съвпадат с тези на възрастния. В
друг случай усилията на възрастния са насочени към успокояване на детето, чието
емоционално състояние е нарушено, понякога заради естествената болка и уплаха, а
понякога не толкова от самата случка, колкото от последствията за него от страна на
възрастния. Възможен е и трети вариант за действие от страна на възрастния, който
се стреми да успокои детето чрез омаловажаване на случилото се в очите на детето,
като пренесе неговата мисъл към друга тема. Често в нашата битова действителност
може да се открие и четвърти вариант на действие на възрастните, който е родствен
с предишния – успокояване чрез поощрение на детето.
Когато наказваме, необходимо е да помисПо време на наказването много често из–
лим защо наказваме. Не за какво, а защо го ползваме внушението и допуснатите грешки
правим:
рефлектират върху детската психика. Едни от
• За да отучите детето, да го заставите да най-типичните грешки са вменяване на чувство
за малоценност у детето с реплики от рода:
свикне, за да изгуби желание.
„ти си непоправим’’, „глупак’’, „ще ме подлу–
• За да го научите, заставите да разбере.
диш’’ и др. В подобни ситуации естествената
Независимо защо наказваме, физическите реакция на детето е да се защитава, като обе–
щава да се поправи, но при нови обстоятел–
наказания са недопустими, защото:
ства продължава да предизвиква възрастния с
• Невинното на пръв поглед наказание на
поведението си.
дете до три години, леко плесване потиска
Когато се налага да се скарате на детето,
активността му и предпоставя развиване на
страхови неврози. При никакви обстоятелства спазвайте правилото за неприкосновеността
с наказателна цел да не се докосва главата на на личността. Характеризирайте „постъпката е
лоша”, а не „ти си лош’’, „постъпи жестоко’’, а
детето.
не „ти си жесток’’.
• Децата не бива да бъдат заплашвани с
• Наказанието не бива да вреди на физичесоръдия /пръчка, линия, колан/ за причиня–
кото
и психично здраве на детето;
ване на болка, защото умножават страха им.
Причиняването на болка и страх с други на–
• Ако се съмнявате дали да накажете дете–
силствени действия /дърпане на уши, щипане, то – по-добре не го наказвайте;
скубене/, са от сферата на садистичното от–
• Наказанието не бива да бъде за сметка
ношение към детската личност.
на наградата;
• Системното наказване на детето само с
• По-добре не наказвайте детето, отколко–
намек /ще стана и ще те напердаша, ще те
то
да
вършите това със закъснение;
лиша от игра, от гледане на телевизия и т.н./
има същите негативни последици върху него–
• Наказвайки детето, не го унижавайте;
вата личност.
• С наказанието инцидентът е приключен.
След седемгодишна възраст е неуместно
това да става пред връстници, защото ще на–
кърни достойнството на детето. Да се наказ–
ват децата след десетгодишна възраст е дори
опасно. Ако все пак сме наказали детето не–
справедливо, желателно е да се извиним.

Педагогическата целесъобразност при вза–
имодействието с детето не винаги е правилна,
но родителите, водени от своята интуиция и
обичта към детето, трябва да се стремят към
използването на позитивни педагогически тех–
ники.
Здравка Петрова – педагогически съветник
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
„Малкото голямо четене“ в ІІІа клас
Учениците от ІІІа клас активно се включиха в кампанията „Малкото голямо четене” в
училище, организирано от нашата библиотека. Освен в гласуването за любима книга, децата от
ІІІа клас организираха представяне на любимите си четива пред своите съученици и гости.
На интерактивната дъска в компютърния кабинет те презентираха своите любими книги.

Всички се бяха постарали да представят книгите си така, че да убедят съучениците си, че
тяхната книга е много интересна и трябва да бъде прочетена.

Ето и част от заглавията:
„Хрониките на Спайдъруик” на авторите
Холи Блек и Тони ди Терлизи
КАЖИ „ЗЕ-Е-ЛЕ-Е” И … УМРИ! На Робърт Лоурънс Стайн
„Моливко и Сръчко” - Валентин Постников
„Повелителят на клановете” - Кристи
Голдън
Разбира се „Хари Потър”, „Фантасмагория”, „Магьосникът от Оз”
Зорка Христова – начален учител и кл. ръководител на ІІІа клас
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Извънкласна дейност
Вокална група „Пеещи звънчета”
Нашата вокална група от 2 в клас с кл. ръководител Т. Тахчиева се нарича „Пеещи звънче–
та”. В състава влизат: солист – Мила, Надежда, Миглена, Галена, Мария-Флоранс и Ана-Мария.
За първи път те пяха на сцената на Коледния благотворителен концерт. За сега в групата има
само момичета, но в бъдеще може да се включат и момчета.

Последното им участие беше на 29 април на Прегледа на художествената самодейност,
който се проведе на площада пред Община Пловдив.
За доброто си представяне бяха наградени със силни аплодисменти от публиката, а от
журито получиха грамота.
Класираха се за втори кръг, който ще се състои на 14.05.2011 г. /събота/.
Константин Пламенов Кънчев, ученик от 2 в клас
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Златен и сребърен медал по плуване
Бояна Рашкова ІІІа клас
На 6. V. 2011 г. заминах за Гърция, защото имах състезание
по плуване.
Първия ден станах сутринта рано, облякох си банския и за–
едно с мама и татко тръгнахме към плувния басейн. Той беше
50 м дълъг, а не 25 м, както този в Пловдив.
Аз участвах в три дисциплини – 50 м кроул, 50 м гръб и 100
м гръб. Спечелих сребърен медал за 100 м гръб и златен за 50
м гръб. В другата дисциплина не спечелих медал, но си подобрих личното време.
Прибрахме се в Пловдив. Аз бях много доволна от това,
което направих.
Бояна Рашкова ІІІа клас

Най-малкият участник
Антон Раев е ученик от 1а клас
Той е най-малкият участник в конкурса за рисунка на тема „Зе–
мята – наш дом“, но неговите картини бяха сред най-пъстрите и
красиви творби, които окичиха училищния двор по време на Деня
на таланта.
Тони обича да рисува, да играе футбол и да си говори с прияте–
лите си. Много му харесва да е ученик в ОУ „Алеко Константинов“
и с удоволствие чете книжки от училищната библиотека. Освен да
учи, обича много да играе със своите съученици и приятели.

Баскетболен турнир
На 28.04.2011г. (четвъртък), в двора на
училището, се състоя турнир по баскетбол
между петите класове. Първо играха 5а сре–
щу 5б и 5в срещу 5г. Победителите в първия
етап 5г и 5а направиха една много оспорвана
и добра игра. От всички страни се чуваха гла–
сове, подкрепящи единия или другия отбор.
Настроението беше приповдигнато и въпреки
че слънцето напичаше, отборите играха без да
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се предават. Щом някой почувстваше умора,
неговото място заемаше друг и така всички се
включиха в играта. На първо място се класира
5г клас, на второ - 5а, на трето - 5в и на чет–
върто - 5б. Макар че трябваше да се избере
само един отбор за победител, всички играха
прекрасно и денят приключи с усмивки.
Елена Тонгова и Мария Лазарова
5г клас, Клуб “Репортери“

Пералня					

Рибка

На кея облаче се спряло,					Гледай ти какво било,
с невероятно палтенце бяло.				
рибка кара колело!
И в голямото море						После прави пирует
тръгнало да го пере!					
и танцува тя балет.
Никола Панчев от III б клас			
Александър Бакалов от III б клас

Малката котка						

Лъв

Цветница

Малката котка тъй добра					Лъв гората управлява
с обич залива ме тя.					
правосъдия раздава.
Под леглото се мушва					Грива златна той си има
На Цветница момите
и юргана изпуща.						
величествена и красива.
си
хвърлят
венците.
Без да плаче							Зъби остри,
В реката дълга
започва да го влаче.					
чупи кости.
коя
ще
се
ожени
първа.
МЯУУУУ!							Нокти здрави,
Екатерина Иванова
		
Елена Пенкова
може би корави.
от
III
б
клас
от III б клас
Когато мята опашка
					
всеки се шашка.
							
Елена Мандаджиева от III б клас

Забавни о п и ти у д о м а
Доказване на скорбяла
Скорбялата (нишестето) се доказва с йод. Можете да използвате
йодна тинктура, която се продава в аптеките.
Опит 1. Разрежете един картоф и капнете една капка йод. Веднага
се забелязва тъмносиньо или виолетово оцветяване. Това показва, че в
картофа има нишесте.
Опит 2. Можете да проверите дали киселото мляко, което използвате съдържа нишесте. Вземете една лъжичка кисело мляко и капнете
капка йод. При наличие на нишесте, то се оцветява в тъмносиньо.
Лилия Топчийска – помощник-директор
и учител по химия
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ПРАЗНИЦИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
17 май
Световен ден на информационното общество. Чества се от 2006 г. с Резолюция на Об–
щото събрание на ООН, приета на 27 март 2006 г.
Световен ден на телекомуникациите. От–
белязва се от 1969 г. по повод годишнина от
създаването през 1965 г. в Париж на Междуна–
родния съюз за телекомуникации.

от 2000 г. Годишнина от подписването (1875 г.)
в Париж, Франция, на Международната конвен–
ция за усъвършенстване на метричната систе–
ма, т. нар. „Конвенция за метъра”. Приета е на
заключително заседание на Международната
конференция по мерки и теглилки (CGPM).
205 години от рождението на Джон Мил –
английски философ, логик и икономист (1806–
1873).

18 май
21 май
Международен ден на музеите. Отбеляз–
540 години от рождението на Албрехт
ва се от 1978 г. по решение на Международния
съвет на музеите (ICOM), прието на ХІ Генерал– Дюрер – най-големият художник на немското
на конференция през 1977 г. в Москва, Русия. Възраждане (1471–1528).
90 години от рождението на Андрей Са20 май
харов – академик, ядрен физик, виден общест–
Световен ден на метрологията. Чества се веник (1921–1989).

ПАМЕТНИ ДАТИ
20 май Професионален празник на метролога. Обявен е с Решение 342 на Министерски съ–
вет от 17 май 2001 г. В България Закон за мерките и теглилките е приет през 1888 г.
Таня Пилева – библиотекар

Празничен календар

Св. равноапостолни цар Константин
и царица Елена
Константин (274—337) царува в Рим и Византия - Цариград.
По негово време през 313 г. се обявява свободата на христи–
янската вяра.
Той свиква Първия вселенски събор в 325 година против
ереста на Арий. Почива в 337 г. в Никомидия и е поставен в
златен ковчег в църквата “Св. апостоли” в Цариград.
Майка му, царица Елена, живяла благочестиво и по неин
почин е открит Кръстът Господен на Голгота.
21 май, честван като Константин и Елена, е свързан в съзна–
нието на селянина преди всичко със стремежа към плодородие,
здраве и благополучие. Голямо разпространение има честване–
то на празника за предпазване от градушки, защото се смята,
че «Св. Елена носела градушка в ръкави си». На много места
се правят храмови празници, съпроводени с колене на курбан и
черкуване за дъжд. Играта върху огъня е в основата на древен
обичай, запазил магията и очарованието на отминалите време–
на – нестинарството. В основата му лежи древният тракийски езически култ към слънцето и него–
вият земен наместник – огънят. Празникът се устройва за плодородие и здраве. Играейки върху
жеравата, нестинарят се пречиства, а заедно с него и всички членове на дадената общност.
Днес ходенето по жарава е изгубило религиозното си значение. Малко са на брой българите,
които все още изпълняват този танц, но вече като атракция за любопитни туристи.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...
Неповторими кътчета от българската природа

Червената стена
В сърцето на най-голямата по площ планина в България – Родопите, се намира най-големият
биосферен резерват наречен „Червената стена”.
Чудното кътче в средния дял на Родопите
е обявено за резерват през 1962 г. През годи–
ните резерватът неколкократно е разширяван и
днес обхваща територия от 3029 ха между се–
лата Бачково, село Добростан и община Лъки.
Включен в списъка на ЮНЕСКО за биосферни
резервати „Човекът и биосферата”.
За туристите е много удобно да го разгледат
като тръгнат от Бачковския манастир по специ–
ална пътека. Околната природа и планинския
релеф вдъхва огромно очарование и спокой–
ствие с високите планински масиви и свежата
богата зеленина.
На територията на резервата се намират много редки ви–
дове растения, уникални по своята природа – сливряк, вене–
рина пантофка и др. Едновременно с това тук има находища
и видове, които се срещат само в Родопите като родопско
омразниче, родопска мерендера.
Резерватът е известен с богатството от орхидеи. В Родо–
пите са открити 47, като само тук се намират 27. Един от найредките видове орхидея е с названието „Венерина пантофка”. Вписана е в европейския списък на редките, застраше–
ни растения. Среща се много рядко и то на височина между
1000-1500 м.
В резервата тече река Чая, а покрай нея има много хубави поляни, оградени със свежи гори
и планински масиви. Реката образува много красиво оформен водопад, пленяващ всеки турист,
който може да го види. Водата на реката се разделя от камъните и образува няколко водни
струи от 7-8 м като водата пада на етажи.
Под въздействието на водата и влагата скалите около водопада са добили много красиви
форми и са покрити с мека зеленина, което прави очарованието на водопада още по-голямо.
Най-красивата част от Червената
стена е долината на река Сушица. Тя е
най-трудно достъпната в Родопа, с из–
ключително стръмни и скалисти скло–
нове. Реката, която прорязва Червената
стена по средата е пълноводна и е об–
разувала много дивен и потаен каньон.
Водите й са богати на пъстърва.
В Сушица се срещат мечки, вълци,
елени, но най-голямата забележител–
ност са дивите кози. Тук е истински рай
за дневни и нощни грабливи птици като
най-голям интерес представляват скал–
ните орли.
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Караджов камък

Белинташ

В района се намират няколко тракийски светилища, две от които са много популярни с чу–
дотворното си въздействие към многобройните им почитатели. Това са Белинташ и Караджов
камък, разположени едно срещу друго и представляващи красиви и непристъпни скални образу–
вания, върху които има изсечени множество корита, стъпала и улеи.
Зорка Христова – начален учител

Знаете ли, че ...
Най-западното село в Румъния
е основано от банатски българи
Колония булгара е село в Община Стар Бе–
шенов, Окръг Тимиш, Банат, Румъния. Селото
е най-западната точка на Румъния, тъй като е
разположено на границата с Унгария и Сър–
бия.
Колония булгара е основана в началото
на 1845 година от банатски български католи–
ци, дошли от близкото българското село Стар
Бешенов. Първоначално селото се е нарича–
ло Телеп, което в превод от унгарски означа–
ва поселение. Причините да се установят тук
са две — от една страна, собствениците на
земята, които били унгарци, имали нужда от
работна ръка за тютюновите си полета, а от
друга – българската традиция повелява първи–
ят наследник да наследява цялото имущество.
Така, семействата с повече наследници се ори–
ентирали към придобиването на нова собстве–
ност. През 1852 година е построен католически параклис, а сегашната църква - през 1912
година. Училището в селото е изградено през
1904 година. До присъединяването на Банат
към Румъния, унгарската администрация нари–
чала селото Bolgartelep, което в превод озна–
чава Българската колония, което име по-късно
е приспособено на румънски. Интересно е да
се отбележи, че и до ден днешен банатската

10

българска общност продължава да нарича се–
лото с първоначалното му име Телеп. Пак през
същия период тук започват да се установяват
все повече унгарци, а и известен, но по-малък,
брой германци. Към края на времевия отсек
между двете световни войни броят на българи–
те е съвсем малко повече от този на унгарците.
След Втората световна война унгарците дори
стават мнозинство от населението в селото.
Оттогава обаче населението на Колония бул–
гара стремглаво намалява.
През 1910 година Колония булгара има на–
селение от 714 българи. През 1930 населени–
ето на селото вече наброява 830 жители, от
които 353 българи, 228 унгарци, 123 германци,
13 румънци и 3-ма цигани.
Според преброяването от 2002 година Ко–
лония булгара има 34 жители, от които само
2-ма българи. Според статистиката мнозин–
ството от населението на селото са румънци 17 души, а след това са унгарците - 10 души.
Като цяло статистиката отчита рязък спад в
броя на жителите на Колония булгара. Съще–
временно българската общност, основопола–
гащият елемент, основал селището и живущ
там в продължение на повече от 150 години,
понастоящем не съществува.
Таня Пилева – библиотекар

ЛЮБИМИ МЕСТА В НАШИЯ ГРАД
Девическа гимназия Държавна художествена галерия
Първото българско девическо училище
в Пловдив е открито през 1861 г. благодаре–
ние на усилията на възрожденците Салчо Чо–
маков, Георги Ст. Чалъков и Павел Куртович.
За поддържането му значителна роля изиграва
завещанието на отец Кирил Нектариев, пред–
назначено за издръжката на редица български
училища в епархията. Първоначално училището
е настанено в сградата на Божигробския метох,
съществувал някога на Трихълмието, а впослед–
ствие до Освобождението използва старата Ча–
лъкова сграда на епархийското училище. Още
в началото на 1879 г. назрява идеята за по–
строяване на голяма сграда, подобаваща за на–
расналите нужди на
Девическото учили–
ще, което е на път
да се превърне в
пълна гимназия. На
мястото на старата
епархийска сграда
израства внушител–
но сдание, завърше–
но през 1881 г. по
проект на архитект
Йосиф Шнитер. За
реализиране
на
този значителен за
времето си стро–
еж особени заслу–
ги имат Панарет,
митрополит
Пло–
вдивски, генерал–
губернаторът А. Столипин и княз Дондуков –
Корсаков.
Издигната е висока триетажна сграда с
подчинена на класицизма външна архитектура.
Главната фасада е строго симетрична с издаде–
на напред средна част, в която е оформен ри–

залит с лоджии в етажите. Под тях е главният
вход с голяма, увенчана с полукръгла арка пор–
та. Гъсто наредените прозорци на двата етажа,
разположени над високо приземие, се отделят
от пиластри и също са оформени с полукръг–
ли арки. Пиластрите и колоните в лоджиите са
изпълнени в дорийски стил, а средният ризалит
завършва с изящен делтовиден фронтон.
Днес в тази историческа сграда е настанена
постоянната експозиция на Пловдивската худо–
жествена галерия. Над 300 картини, графики и
скулптури показват развитието на българското
изобразително изкуство от епохата на Българ–
ското възраждане до наши дни. Тук могат да
се видят най-стари–
ят светски портрет
в българското из–
куство – портретът
на Софроний Вра–
чански, както и жи–
вописни платна на
Станислав Доспев–
ски, Николай Пав–
лович, Георги Дан–
чов, Антон Митов,
Христо
Станчов,
Иван
Мърквичка.
Показана е еволю–
цията на жанровете
натюрморт, пейзаж
и фигурална ком–
позиция от края на
ХІХ и началото на
ХХ век. Обзорно е представено и творчеството
на пловдивските художници от създаването на
Дружеството на южнобългарските художници в
1912 г. до наши дни. Галерията е създадена
през 1952 г. и е една от най-добрите в страна–
та.

Таня Пилева - библиотекар
по материали от:
Линков, Красимир и Пижев, Александър. Старинен Пловдив//Пловдив: Летера,1998, 200 с.
http://ivoso.blog.bg/turizam/2006/06/01/starinen-plovdiv.4555
http://www.bgvakancia.com/zabelejitelnosti-v-bulgaria/index.php
http://www.pravoslavieto.com/hramove/plovdiv/old_plovdiv.htm#gen6
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ДЕЖУРСТВО
През седмицата дежурни класове бяха:
4в клас – кл. р-л Г. Стоицова
6в клас – кл. р-л Роза Зафирова
Дежурните ученици изпълняваха отговорно своите задължения.
Най-чиста класна стая за изтеклата седмица:
Начален курс
Среден курс
1а клас с кл. р-л Виктория Стойнова
6в клас с кл. ръководител Роза Зафирова
1г клас с кл. ръководител Юлия Косинкова
5г клас с кл. ръководител Силвия Милева
2в клас с кл. ръководител Елиана Щерева
4в клас с кл. р-л Гергана Стоицова

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни на всички,
родени през тази седмица,
с пожелание за хубаво пролетно
настроение!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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