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                                                       През  своя  живот  човек преживява много срещи, но само
малка част от тях оставят  неизлечим спомен в съзнанието му.  Една такава  среща беше с въз-
растните  от дома за  умствено изостанали хора.  Със  събраните благотворителни средства ку-
пихме най-различни лакомства, които опаковахме в коледни торбички, за да им ги занесем.
      Последният ден преди зимната ваканция няколко деца от клуб БЧК, заедно с ръководител-
                                                  ката  ни  госпожа  Парапанова,  отидохме в дома със скромни,
                                                  но  от сърце приготвени коледни подаръци.
                                                       В първите мигове от срещата с тези хора малко се притес-
                                                  нихме, защото те са различни от нас, но после се отпуснахме.
                                                       Те много се зарадваха на подаръците.  Беше мило и трога-
                                                  телно.  За благодарност някои от тях ни рецитираха стихчета,
                                                  а други ни благодариха на няколко чужди езика. 
                                                       След като срещата приключи всички бяхме много удовлет-
                                                  ворени  от постъпката си  и възможността  да направим нещо
                                                  добро.
                                                                                      Анушка Нерсесян - 6 в клас, клуб БЧК

Ó×ÈËÈÙÅÍ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

      Скъпи съученици,
по повод 14 февруари - празника на влюбените

Училищният парламент обявява конкурс
за литературно произведение

(есе, разказ, стихотворение и т.н.), на тема

„Какво е за мен любовта?” 
      Предавайте творбите си в електронен вид
на класните си ръководители до 06 февруари.

      Най-добрите ще бъдат публикувани
в брой 42 на вестника.
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      На 21.01. се проведе Първи спортен праз-
ник за 2012г. – движение с 33-годишна исто-
рия. В него участваха ученици от първи до 
осми клас от всички училища на град Плов-
див и областта. Мястото на провеждане на 
шахматния турнир бе хотел „Лайпциг”, а до-
макин на състезанието – Радослав Бозуков, 
вицепрезидент на движението. Гост на турни-
ра беше Виктория Радева – сребърна меда-
листка от миналогодишното световно пър-
венство по шах в Бразилия за деца до 10-го-
дишна възраст.
      В отбора на Основно училище „Алеко 
Константинов” се включиха:
      1. Росица Костова, 5„б” клас – златен ме-
дал;
      2. Нели Томова, 7„а” клас – златен медал;
      3. Ивайло Русинов, 5„в” клас;
      4. Руслан Русинов, 7„г” клас
      5. Арман Терлемезян, 1„а”клас;
      6. Ярослав Докузов, 2„г”клас;
      Нашето училище получи и „Грамота” за 
масово участие в турнира „Еверест”. На-
градите  бяха  връчени  от  Димитър  Илчев – 

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

      Как се чувстваше по време на самия турнир?
       Бях уверена и спокойна. Вярвах във възможностите си, защото често се състезавам и 
обичам да играя шах. Имам златен и сребърен медал от предишни турнири.
      Как протече самото състезание?
      Първо се записахме. След това компютърът определи кой с кого ще играе. Противник 
ми беше момче на моята възраст от гр. Асеновград. До мен играеше Виктория Радева.
       Спазва ли се някаква процедура?
        Да. Тези, които играят с белите фигури, осигуряват часовника. Една партия протича в 
рамките на 10 минути.
       Колко партии изигра?
       Аз играх 7 партии, от които имам 4 победи и 3 загуби. Сравнително бързо приключих. 
     Как съчетаваш играта на шах и подготов-
ката си за училище? Остава ли ти свободно 
време?
    Да. Играта на шах ме прави по-организирана. 
Мисля, че ми помага да бъда по-концентрирана и 
да мисля по-добре.

       
На Росица и на всички шахматисти 

пожелаваме нови успехи и нека с добрата си 
игра да присъединяват към себе си

и други ученици.
                          

 Петя Кръчмарова 6„а” кл.,
клуб „Репортерите”

ръководител на Шахматна школа към „Локомотив” Пловдив. 
      Предлагаме ви кратко интервю с Росица Костова, която спечели златен медал на 
турнира.
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Детско
        творчество

     Ако можеха звездите да говорят, щях 
да се кача на една ракета и да отида при 
тях да си поговорим. Щях да споделя 
какви оценки имам в училище, къде жи-
вея и още много неща. А те щяха да ми 
кажат как тяхната светлина достига до 
земята, като е толкова далече. Щях също 
да ги попитам и как тяхната царица Лу-
ната изгрява и свети над нас. Това беше 
разказът за звездичките как говорят.
       
Вероника Кривошиева – 4в клас

ЗВЕЗДИТЕ ГОВОРЯТ

И домашна пак ни дава
и хич не ни оставя,
за матурата голяма,
тя ни улеснява.
Подготви ни добре,
но за жалост оценките са зле. 
   
Александра Николова – 4в клас

ГРИЖОВНАТА ГОСПОЖА

     Моята зимна приказка!
     Трябва да има много сняг. Но не снегът в града, който ден след като навали 
е кален и мръсен.
     Моята зимна приказка е тази, чието приказно пространство е вълшебството 
на Пирин планина. Там карам зимни ски, а от миналата зима – сноборд. 
    Снегът вече се натрупа, но моята зимна приказка се отлага за по-късно. 
Вярвам, че тази година ще е по-прекрасна от миналогодишната. 
     Представям си приказната картина – сняг вали на едри парцали, белота до 
безкрай. Тук-там зеленеят клоните на вековните мури. На лифта, от птичи 
поглед, се вижда как като цветни птици летят надолу по бялото платно 
скиорите. Там горе над облаците грее, дори напича слънцето. Пред теб 
извисява величествена снага снежен Вихър и Бъндеришката поляна с цялата 
си прелест. Фантастично, дори повече от фантастично е спускането. Всичко, 
което изживяваш надолу не е известно. То се случва в момента. Бабуни, 
долчинки, височинки – не ги знаеш и не ги виждаш. Усещаш ги едва когато 
борда опре в тях. Няма време за мислене. Аха, да се преобърнеш и забиеш 
глава в снега. Точно тогава някаква вълшебна сила незнайно как ти помага. 
Завърташ се един-два пъти във въздуха, овладяваш борда и се приземяваш. 
Фантастично е и чувството. Известна доза страх, напрежение, дори болка в 
коленете, наслада, удоволствие, сладка умора – всичко в едно. 
     Голямо предизвикателство е, когато някой скиор, от тези, за които сноу-
борд-учителите казват „заблудени овце“ ти засече пътя. Мислиш си, че ще те 
отнесе. Чувам указанията на учителя, но в крайна сметка става каквото става
Като се измъкнеш безобидно от тази ситуация, приключението е пълно. 
      Това е моята зимна приказка. Не знам друго такова снежно преживяване.
Вълшебно, фантастично и реално. 
      Това е Пирин и нейния величествен първенец Вихрен, затова щом навали
снега ме тегли натам. 
                                                                 Константин Кузманов – 6а клас

ЗИМНА ПРИКАЗКА

.
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     Хората са най-жестоките същества на тази 
планета, особено към себеподобните си. Нара-
няваме се волно или неволно, защото в същ-
ността на човека е да греши. Едва ли някой се 
замисля каква болка оставя в душата ти и колко 
време ще ти е нужно, за да я преодолееш. 
     Грешим и искаме прошка постоянно, но има 
хора, които не разбират истинското значение на 
това да простиш. Слабост ли е да поискаш 
прошка или да простиш? Определено не мисля, 
че човек, който умее да прощава истински, е 
слаб. Дори обратното, според мен само силен и 
уверен човек може да загърби стореното и да 
продължи напред.
     Прошката е благороден акт, тя е надмогване 
на егото и изчистване на мъчителните чувства 
на гняв и отмъстителност, криещи се дълбоко в 
човешката душа. Прощавайки, се освобожда-
ваме от миналото и приемаме действителност-

ИМАМЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПРОШКАТА

та. Да можеш да простиш, е силата да над-
раснеш себе си и да превъзмогнеш собствените 
си грешки и слабости. Прощава този, който 
обича. Прощава приятелят, защото прошката е 
доверие, че повече няма да бъдеш наранен.
Истинският приятел, колкото и да е наранен, 
намира сила да прости. Много по-трудно е да 
таиш болката дълбоко в себе си, отколкото да се 
освободиш от нея, като се довериш на наскър-
билия те и да дадеш прошка. Човек, отказващ да 
прости, измъчва себе си заради постъпките на 
другите. Той се съгласява да бъде нараненият и 
се лишава от възможността да продължи на-
пред, на чисто. Прошката обаче не е да оправ-
даваш себе си и сляпо да се надяваш, че ще се 
оправиш. Истинското опрощение означава да се 
освободиш от чувството, което те разяжда 
отвътре. 

Никол Бурджиева - 5в клас

НУЖНА ЛИ Е
НА ЧОВЕКА ПРОШКАТА

/есе/

     Прошката е начин да се пречистим от грехо-
вете си. Щом направим нещо нередно, ние 
искаме прошка. Не е лесно да поискаш прошка, 
защото се притесняваш дали ще бъде приета. 
Понякога не искаш да помолиш за прошка, но 
човекът от другата страна ти прощава душевно. 
За да поискаш прошка, трябва да не се срамуваш 
и притесняваш, а да си силен и уверен. За да 
дадеш прошка, също трябва силна воля. Не е 
лесно да простиш. Понякога си разгневен заради 
това, което е казал другият и мислиш, че той не 
заслужава прошка. Но истината е, че всеки има 
нужда от нея, а щом не я получи, се чувства още 
по-виновен. Друг път да дадеш прошка е лесно, 
защото знаеш, че на другия му е нужна и важна. 
Щом поискаш или дадеш прошка, все едно камък 
ти пада от сърцето. По този начин ти пречистваш 
душата си. Някои хора не чакат денят за прошка
/Сирни Заговезни/ да дойде, защото от една 
страна те трупат всички провинения вътре в себе 
си и им става още по-тежко, че не са поискали 
или дали прошка. От друга страна хората могат 
да забравят някои провинения и така човекът, 
когото са наскърбили, се чувства ужасно. Защото 
той си мисли, че ще му бъде поискана прошка и 
в някои случаи той може да реши, че приятелят 
му вече не иска да бъде такъв. Но други помнят 
и когато настъпи денят, искат или дават прошка.

         
Кристиана Казанджиева - 5в клас

     Случва се понякога човек да греши. Когато е 
осъзнал грешката си, той се чувства потиснат и 
има необходимост от споделяне с приятел. 
Необходимостта от приятел в такъв тежък мо-
мент е много голяма. Точно тогава си пролича-
ват и истинските приятели. Когато човек е до-
пуснал грешка и я е осъзнал, той търси начин да 
получи прошка. Случва се човек да допуска 
грешки. Няма безгрешни хора. По-важно е той 
да се поучи от грешките си и да не ги допуска 
повече. В една поговорка се казва: „Човешко е 
да се греши, а божествено е да се прощава”. 
Често и затова хората се молят в храмовете, за 
да получат опрощение за допуснатите волни 
или неволни грешки.
     В миналото много от богомолците са се под-
лагали на самоизтезания и са се самонараня-
вали, за да получат опрощение за греховете си. 
     Способността на човек да прощава грешките 
на ближните си е една от най-големите 
добродетели.
                   
                                  Любен Шиндов - 5в клас

��

��
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      Нужна ли е на човека прошката? Разбира се, макар  някои хора да не проумяват, че това 
прекрасно нещо, наречено прошка, може да ти върне приятел или близък човек, но при не-
умението да се прощава или иска прошка – да ги прогони.
      Когато човек иска прошка, той е притеснен от отговора на другия и изпитва срам и вина 
от това, което е сторил. Ако другият е великодушен, би му простил, но прошка не се дава 
лесно. Много е важно как и в какъв момент ще я поискаш, както и в какво настроение е 
другият.
      Когато човек дава прошка, (а това също не става лесно), той си припомня отново мо-
мента, в който другият го е нагрубил или са се скарали.
      Ако човек не даде или не поиска прошка, нещо се загнездва в сърцето му и го мъчи, 
мъчи, докато не прости или не му е простено. Да се прости, това означава вътрешно човек 
да е простил на другия срещу него, а да се поиска прошка – да се пречисти от чувството за 
вина и наистина да иска да получи опрощение от другия и да се сдобри с него.

ИМАМЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПРОШКАТА

ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

or road repair. There has been serious damage to some of the smaller bluestones resulting from close 
visitor contact and the prehistoric carvings on the larger sarsen stones show signs of significant wear.

STONEHENGE

      Stonehenge is a prehistoric monument located in the English county of Wiltshire One of the most 
famous sites in the world, Stonehenge is composed of a circular setting of large standing stonesset 
within earthworks. It is at the centre of the most dense complex of Neolithic and Bronze Age monu-
ments in England, including several hundred burial mounds.

      In its day, the construction of Stonehenge was an 
impressive engineering feat, requiring commitment, 
time and vast amounts of manual labor. In its first 
phase, Stonehenge was a large earthwork; a bank and 
ditch arrangement called a henge, constructed approxi-
mately 5,000 years ago. It is believed that the ditch was 
dug with tools made from the antlers of red deer and, 
possibly, wood. The underlying chalk was loosened with 
picks and shoveled with the shoulderblades of cattle. It 
was then loaded into baskets and carried away. Modern 
experiments have shown that these tools were more 
than equal to the great task of earth digging and 
moving.

            The stones we see today represent Stonehenge 
in ruin. Many of the original stones have fallen or been 
removed by previous generations for home construction 

Construction of the Henge

Христо Колев - 5в клас
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      The Heel Stone lies just outside the main entrance to the 
henge. It is a rough stone, 16 feet above ground, leaning inwards 
towards the stone circle. It has been known by many names in the 
past, including "Friar's Heel" and "Sun-stone". Today it is uniformly 
referred to as the Heel Stone or Heelstone. When one stands 
within Stonehenge, facing north-east through the entrance 
towards the heel stone, one sees the sun rise above the stone at 
summer solstice.

ØÀÕ  ÌÀÒ

АН ПАСАН

    Специални ходове на пешката: 
пешката  C7 може да се произве-
де, а пешките  E или G могат да 
вземат черната ан пасан, ако 
последния ход на черните е от f7 
на f5.

      Когато пешката се премести две полета напред и 
има противникова пешка на съседно поле до нейната 
крайна дестинация, тогава противниковата пешка 
може да вземе вашата и да се премести на полето зад 
крайната позиция на вашата, но единствено при 
следващия ход. Например, ако черната пешка се 
премести две полета напред т.е. от f7 на f5, тогава 
някоя от белите пешки на е5 или g5 може да я вземе "
ан пасан" и да се постави на полето f6.

Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

       A folk tale, relates the origin of the Friar's Heel reference.
      The Devil bought the stones from a woman in Ireland, wrapped them up, and brought them to Salis-
bury plain. One of the stones fell into the Avon, the rest were carried to the plain. The Devil then cried 
out, "No-one will ever find out how these stones came here!" A friar replied, "That’s what you think!," 
whereupon the Devil threw one of the stones at him and struck him on the heel. The stone stuck in the 
ground and is still there.

Стела Куртева – учител по английски език
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       Децата за разлика от възрастните са по-
уязвими на специфични тревожности на опре-
делена възраст. Например на четиринадесет-
годишна възраст детето има потребност от 
безусловното му приемане като човек. Целта 
му е да се диференцира от родителите си като 
ги накара да го приемат на собствено основа-
ние и въпреки, че иска да е специално и уни-
кално сред приятелите и връстниците си, то се 
нуждае от одобрението им. За да удовлетвори 
потребностите си, то ще използва всяка стра-
тегия, която работи, без значение каква е. Та-
зи необходима и естествена фаза от разви-
тието наричаме търсене на автономия. Тя се 
различава при петгодишното дете, чиято пър-
востепенна цел е да е заедно с родителите си 
– за предпочитане през цялото време. Най-
големият му страх е да е без родителите си. 
Има нужда от голяма доза родителска сигур-
ност, защото следващата фаза е да вярва на 
себе си като отделен индивид, способен на 
лични постижения. Тази необходима и естест-
вена фаза в развитието наричаме тревожност 
от раздяла.
       Всяка фаза в детското развитие представя 
набор от задачи и изисквания, които са фоку-
сирани върху придобиването на познание за 
себе си – за собствената идентичност. До две-
годишна възраст детето разглежда себе си 
най-вече като част от майка си. На 2 години то 
осъзнава, че в действителност е разделено от 
нея. Това го изправя пред задачата да уста-
нови автономия – независимост от другите хо-
ра. Двете думи, които най-добре описват тази 
новооткрита идентичност, са „не” и „мое”. 
Притежанието е оръдието, което детето из-
ползва, за да налага чувството си за отделен 
Аз. Двегодишното дете не е нито егоист, нито 
инат. То търси власт и начин да я получи. 
Развитието на чувството му за Аз е всъщност 
позволяването му да има тази власт и начи-
ните да бъде безопасно утвърждаващо себе 
си. Автономията, която детето развива на този 
етап, поставя основите на самооценката му.
       След като е осъзнало отделността си 
тригодишното дете започва да овладява сре-
дата. Това играе важна роля във възприятията 
му за себе си: влияе върху чувството му, че е 
способно. Потребността му от успехи в начи-

ЕМОЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСТВОТО

нанията му на този етап е от критично зна-
чение. Детето е бавно, методично и се труди 
цяла вечност, за да свърши някоя задача. То 
се нуждае от обратна връзка, за да знае дали 
е имало успех, бори се за признание на 
постиженията му („Гледай ме, мамо, гледай 
ме!”). Желанието за овладяване на средата 
стимулира любопитството – „Защо, защо, за-
що?” – детето иска да знае. Импулсът му да 
открива е голям, капацитетът му да учи е без-
краен. Потребността да се знае всичко за 
всичко е огромна задача за такъв малък чо-
век. Това е и времето на сексуалното откри-
ване и половата идентификация. Бъдете тър-
пеливи, когато отговаряте на безкрайните 
въпроси на тригодишния малчуган. Призна-
вайте постиженията му с голяма доза похвали 
и осезаеми знаци (например поставяне на ри-
сунките му на видни места в дома). Изслуш-
вайте го, поощрявайте го да разказва, засви-
детелствайте му внимание и загриженост.
       Задачата на четиригодишното дете е раз-
витието на личната инициатива. Това може да 
включва поемане на отговорност да си при-
бира играчките, да си оправи леглото и др. То-
ва, което е важно за него е, че се е заело да го 
направи. Инициативата е предшественикът на 
мотивацията. Опитите на детето трябва да 
бъдат коментирани и позволявани винаги, 
когато това е възможно. Фокусирайте похва-
лите си не върху това как детето е изпълнило 
задачата, а че се е заело с нея и я е свърши-
ло. Ако искате от него да подобри начина, по-
кажете му как, вместо да му казвате. Опитът, 
не думите, са най-добрия учител.
       Петгодишните се тревожат от раздяла с 
родителите си. На тази възраст майката е 
центъра на света на детето. То иска да е не-
престанно около нея, да разговарят, да игра- 
ят, да пазаруват, да се разхождат и т.н. Пред-
почита да е с нея, вместо с приятели. Това не 
означава, че бащата е изхвърлен от картина-
та, но майката е предпочитаната. Резултатът е 
поведение, което почти изцяло цели угаждане 
на родителите. Най-важното в този период е 
да останете свързани с детето си и да му по-
могнете да осъзнава и разбира, че е отделен, 
самостоятелен човек. Особено важно е да му 
позволите да чувства, че е добро, че прави 
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Здравка Петрова – педагогически съветник
по книгата на д-р Бети Янгс „Как да развиете самооценката на вашето дете”         

нещата добре, че печели вашето одобре-
ние. Тъй като тревожността от раздялата е 
толкова истинска за него, казвайте му къде 
сте, че сте в безопасност, информирайте го 
как може да ви намери или да ви се обади 
по телефона. Когато отсъствате от къщи за 
по-дълги периоди, задължително се обаж-
дайте и си говорете, уверявайте го, че мис-
лите за него, че ви е мъчно и скоро ще се 
върнете. Обяснете му, че нямате търпение 
да играете заедно на любимата му игра, че 
сте му подготвили изненада и т.н. – по този 
начин вие оставате свързани.
       В предучилищна възраст – на 6 години 
децата са открили, че се отделни от роди-
телите си. Сега те поставят себе си в цен-
търа на света вместо родителите и другите 
възрастни около тях. Макар че изглеждат 
егоцентрични, това е важен крайъгълен ка-
мък в тяхното развитие. Готови са да пред-
приемат изпълнението на задачата, да от-
кликват на личните си интереси и да се 
опитат да ги разберат. На тази възраст            
„Мразя те!” означава „Сега трябва да се 
отделя от теб”, „Имам нужда да го направя 
сам”. Осигурете на детето си разумно 
пространство само да взема решения. Това 
не означава, че трябва да го оставите да 
управлява или да му давате всичко, което 
поиска. Трябва да му демонстрирате прие-

мане и емпатия, като същевременно поста-
вяне граници и здрави ограничения. Срав-
ненията с други деца – братя, сестри, бра-
товчеди, приятели, съседи... – трябва да са 
максимално ограничени. Стремете се да 
изградите чувството на детето за „Аза” като 
измисляте проекти, които му налагат да 
открива широко разнообразие от учебен 
опит.
       На седем / осемгодишна възраст, след 
като е развило ”мен” / ”аз”, детето се прид-
вижва напред. Сега потребността да е от-
делно заема по-заден план и отстъпва пред 
нуждата да се чувства единно с връстни-
ците от същия пол. Другарите в игрите са 
неговото огледало. Овладяването на со-
циални и физически умения стават общия 
език, на който то измерва своите изяви. 
Децата на тази възраст трябва да бъдат 
насърчавани да се присъединяват към гру-
пи на връстници, да им се осигуряват въз-
можности да развиват умения в различни 
дейности, да им се помага да учат здрави и 
положителни начини да се свързват с дру-
гите, а именно създаването и поддържа-
нето на приятелства. Учете децата и под-
крепяйте уменията за справедливост и съ-
трудничество.                      
 

(продължава в следващия брой)

ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

Свети Трифон и Света Богородица

НАРОДНА МИТОЛОГИЯ

     На Първи Сечко Св. Трифон взел едно кравайче в ръка и една 
бъклица вино, закачил си косера на пояса и тръгнал за лозето да го 
реже. Срещнала го Богородица и го поздравила:
     - Със здраве, Св. Трифоне, ако даде Господ, накъде така?
     - Отивам да си режа лозето – рекъл той.
     - Ако можеш да не ходиш днес, Св. Трифоне, и утре също, иди 
на третия ден, защото аз се приготвям утре да отида на църква да 
се моля и ще кажа на хората да те празнуват на третия ден от 
Сечко, пред мене да бъдеш, а не зад мене.
     - Не се връщам, Богородице – казал Трифон. – Взел съм си кра-
вайчето, бъклицата с вино и косера съм си наточил  –  ще отида 
днес!
     - Как ще ходиш в лозето да режеш, Трифоне, като не знаеш как 
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се реже?!
     - Кой ти рече, че не знам? – рекъл. – Знам да режа!
     - Е, като знаеш, покажи ми да видя как ще режеш.
     Тогава Трифон извадил от пояса косера, хванал се 
за носа, който му се сторил като лозова пръчка, за-
махнал с косера и си отрязал носа. Тогава се сетил, че 
от непослушанието пред Богородица пострадал носът 
му, а празникът му е преди Богородица, а не след нея.
     Отишъл после Трифон на лозето и започнал да ре-
же, но много кръв му текла от носа и трябвало да я спре 
по някакъв начин. Опитал да яде от кравайчето, но 
кръвта му пречела, опитал да пие от виното, но пак не 
могъл. Влязъл тогава в средата на лозето, полял малко 
от виното, отрязал три пръчки и тръгнал да си ходи у 
дома.
     Когото срещнел по пътя, давал му парченце от 
кравайчето и по глътка от виното. Докато се прибере, 
раздал цялото кравайче и виното, а кръвта му преста-
нала да тече.

Материалът подбра Стоян Христозов – 6 в клас

     - Сполай ти, Богородице – казал той, - че си била милостива и ми спря кръвта, за да не умра 
без време!
     Това, което някога направил Св. Трифон, и до днес го правят хората, които имат лозя.
     От този ден свършва зимното спокойствие и започва усилената земеделска работа: това е 
празникът Трифон Зарезан. Хората се налудуват, наиграват. Веселието на 1 февруари е голямо
. Български възрожденци пишат, че „никое друго растение не възнаграждава толкоз добре 
господаря си за грижите, които той има за него, колкото лозата”. Зарязването й , както и 
правенето на вино, се смята само за работа на мъж с „търпелива душа и здрав акъл”.

áîÐÎÂÅÖ -

ÖÀÐßÒ ÍÀ ÇÈÌÍÈÒÅ ÊÓÐÎÐÒÈ

     Боровец (известен до 1942г. като 
Чамкория) е най-старият български 
планински курорт. Неговата история 
датира от 1896г., когато княз Фер-
динанд построил лятна резиденция и 
ловни хижи.
     Следвайки примера на княза и други 
заможни хора от столицата и големите 
градове скоро започнали да строят там 
вили за почивка. През 60-те и 70-те 
години на ХХ век курортът се раз-
раства, като се изграждат хотели в ал-
пийски стил и съоръжения за зимни 
спортове.
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     Сгушен в подножието на връх Мусала в източ-
ната част на планината Рила, курорта очаква свои-
те посетители. Мекият климат в района прави Бо-
ровец идеалното място за почивка както през ля-
тото така и през зимата.  

     Не случайно курорта е бил 
вече два пъти домакин на Све-
товната купа по ски-алпийски 
дисциплини. Има изградена и 
писта за биатлон, която е една 
от най- добрите в света. Добре 
развитата мрежа от лифтове 
обслужва до 11 200 туристи на 
час и осигурява достъп до 
всички писти. Дължината на 
пистите е 60 км и те са с раз-
лична степен на трудност. Под-
държат се в отлично състояние 
и дебелината на снежната по-
кривка е средно над 1,2 метра. 
Има над 10 центъра, в които 
може да се наемат ски, ски 
екипировка, шейни или да ос-
тавите на съхранение вашата 
екипировка. Действащото ски 
училище е с международна из-
вестност и разполага с над 150 
инструктора.
     Интересна е възможността 
да карате ски нощем или поне 
до късно вечерта. Звучи налуд-
ничаво, но се практикува от 
доста голям брой туристи по 
българските курорти.

     В Боровец е помислено и за то- 
ва, като 4 от ски пистите са осве-
тени, озвучени и са отворени за вас 
до 21.00 ч. всеки ден.
     Това е идеален начин да се 
отървете от стреса.

Зорка Христова – начален учител
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    В библиотеката бе подредена витрина, 
посветена на 180 години от рождението на 
Чарлс Латуидж Доджсън, по-известен с псев-
донима си Луис Карол, автор на „Алиса в 
Страната на чудесата” и „Алиса в Огледалния 
свят”

Чарлс Латуидж Доджсън
(1832 – 1883)

       През изминалата седмица се проведе час по изразително 
четене с 4в клас, във връзка с двадесет години от съществува-
нето на библиотеката. Децата се представиха чудесно. Награди 
заслужиха Виктория Матеева, Стилян Янев, Йоана Мишевска, 
Марио Шумаров, Басел Оугли, Вероника Кривошиева, Лора 
Апостолова, Светослав Костадинов, Вероника Адеми, Алексан-
дра Николова и Алекс Попов. С 4а и 4б клас часът по четене ще 
се проведе на 31 януари.
       На 23 януари 3а клас присъстваха на урок за басните, след 
което бяха обсъдени читателските им дневници. Най-добре во-
дените са на Ваня Начева и Савина Гълъбова. 
       На 26 и 27 януари второкласниците посетиха библиотека-
та, за да се запознаят с урока „Правила за общуване с книгата. 
Хигиена на четенето”. Той бе посветен на книгата, като едно от 
най-ценните  богатства, които човечеството е създало в исто-
рическото си развитие.

       Децата разбраха, че не е достатъчно само да прочетеш книгата, а трябва и да се замислиш 
върху прочетеното. Те научиха как трябва да водят читателски дневник, където да вписват 
своите впечатления. 
       Накрая бяха наградени успешно представилите се на теста, който също беше във връзка с 
юбилея на библиотеката. Без грешка са се справили: от 2а клас Илия Аврамов, Бояна Цвет-
ковска, Ивета Иванова, Константин Витковски, Антон Раев, Лилия Асенова, Слави Сотиров; от   
2б клас Ивайло Каневски, Максим Попов, Цвета Владимирова; от 2в клас Деница Сапунова и 
Стефан Радев; 2г клас Стефани Стефанова, Кристин Николаева, Мария Минчева, Ярослав 
Докузов.
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     21 януари - Ден на радиото.
     27 януари - Международен ден в памет на жертвите от Холокоста. 
Обявен на 27 януари 2000 г. на международна конференция за Холокоста в Стокхолм, Швеция. 
Годишнина от освобождението на концентрационния лагер Освиенцим (Аушвиц) в Полша (1945 г.). 
     28 януари - Европейски ден за защита на данните.

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

ПАМЕТНИ ДАТИ

    23 януари - 180 г. от рождението на Едуард Мане – френски художник,  импресионист
                       (1832 – 1883);
    25  януари - 130 г. от рождението на Вирджиния Улф – английска журналистка и романистка
                       (1882 – 1941);
    27 януари - 45 г. от едновременното подписване в Москва, Вашингтон и Лондон на Договор за прин-
ципите на дейността на държавите по изследване и използване на космическото пространство, 
включително Луната и други небесни тела (1967)
    27 януари - 180 г. от рождението на Луис Карол – британски писател (1832 – 1898)

Ина Банджакова - библиотекар

Ó×ÈËÈÙÍÎ ÏËÀÍÈÐÀÍÅ

Седмичен план
30.01. – 03.02.2012 г.
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ÎÕÐÀÍÀ

       Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД. През изминалата сед-
мица няма регистрирани инциденти.

Дежурни класове за седмицата са:

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

4 в клас – класен ръководител Е. Петкова
7 в клас – класен ръководител Р. Зафирова

×åñòèòèì ðîæäåíèòå äíè íà âñè÷êè,
ðîäåíè ïðåç
òàçè ñåäìèöà
ñ ïîæåëàíèå
çà çäðàâå
è êúñìåò.

Уважаеми читатели,

Планираме провеждането на анкета

с цел проучване на мнението и 

оценката Ви за предложените рубрики 

и материали в aleko-online.

Очакваме
вашите идеи и предложения за 

развитието му.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Р. АДЖЕЛАРОВА

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


