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      Spelling Bee е традиционно американско състезание, в коетo 
състезателите спелуват (от англ. spelling) - произнасят буква по 
буква различни думи на английски език. Състезанието се про-
вежда за първи път в САЩ през 1925 г. Интересът към него на-
раства с всяка изминала година. През 2010г. 11 милиона амери-
кански ученици са взели участие. Освен в САЩ състезания по 
правопис се провеждат и в много други страни по света.
      Националното състезание по правопис на английски език се 
организира от Център за приобщаващо образование и Корпуса 
на мира с подкрепата на фондация “Америка за България”. Със-
тезанието е насочено изключително и само към ученици от 4 до 
7 клас, на възраст между 9 и 14 години, от всички общински и 
държавни училища в страната. 

   ОУ ”Алеко Константинов” е регистрирано и допуснато до 
участие във второто национално състезание по правопис  Spell-
ing Bee 2012 година.

ВТОРО
НАЦИОНАЛНО
СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ПРАВОПИС НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

SPELLING BEE - 2012

      1. Подготвителен етап – от 16 януари до 26 март – всички желаещи ученици, които са заявили 
участие при своите учители по английски език ще направят предварителен тест, за да се определят 
25 участника за местното състезание. Те ще имат време и материали на разположение, за да се 
подготвят за местното състезание.
      2. Местно състезание – ще се проведе в ОУ ”Алеко Константинов” от 26 до 30 март 2012 г. До 25 
ученика от училището могат да вземат участие в този етап. Един участник от училището ще про-
дължи в надпреварата.
      Диктор на състезанието в нашето училище ще бъде доброволката от Корпуса на мира Джой 
Мейсън.
      3. Регионални състезания – ще бъдат проведени в едно училище във всеки регион на 21 април 
2012 г. с участието на победителите от всяко училище от региона.
      4. Национален финал – Заключителната фаза, национален финал, ще бъде на 12 май 2012 в гр. 
София, с участието на 20-те победителя от регионалните финали и ще излъчи национален победител 
по правопис на английски език.
    Миглена Влахова - учител по английски език

Етапи на състезанието:
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ÇÀ ÅÄÈÍ ÏÎ-ÕÀÐÌÎÍÈ×ÅÍ ÑÂßÒ ...

              Скъпи деца и родители,
      Училищното ръководство на ОУ “Алеко 
Константинов” има удоволствието да ви 
покани на 20 февруари 2012г. на откри-
ването на изложба от картини-ре-
продукции с абстрактно изкуство на Шри 
Чинмой (1931-2007), които са част от про-
грамата “Световна Хармония”. Инициа-
тор на изложбата е международната ху-
манитарна организация “ Сълзи и усмивки 
на единното сърце”. Един от основните 
аспекти на програмата е да изведе на пре-
ден план необходимостта от засилване-
то на качествата толерантност, със-
традание, прошка, които са заглавия на 
част от картините в изложбата и да на-
помни за важността на вътрешната хар-
мония и щастие. Всички се нуждаем от 
тях , за  да живеем в радост по един по-
пълноценен начин. Посредством изложба-
та на картините, училището ще окуражи 
децата да направят свои собствени ри-
сунки, влагайки в тях послание за създава-
не на един похармоничен свят, които  ще 
бъдат  показани  в  деня  на  закриването  - 
1 март 2012 г. 
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      “Сълзи и усмивки на единното сърце” е световна  ху-
манитарна организация, действаща вече повече от две 
десетилетия. Тя  свързва професионалисти и любители 
доброволци от петте континента на планетата. Всички те 
работят за облекчаване страданията на човечеството ка-
то участват в различни световни проекти. Усилята са на-
сочени в различни сфери - здравна помощ, образование, 
икономическа помощ, помощ при бедствия за хората от 
цялата планета, без значение къде се намират те. Орга-
низацията работи в тясно сътрудничество с различни 
правителствени и неправителствени организации, дър-
жавни лидери, обществени групи и корпорации, стремей-
ки се да осъществява инициативи, които да водят чове-
чеството към един по-хармоничен и удовлетворяващ 
живот. 

       Основателят Шри Чинмой е плодотворен художник, композитор, писател, атлет, 
хуманитарен деец.Неговите картини са били излагани в различни музеи и галерии от цял 
свят, в това число Ермитажа и Лувъра.  Изнесъл е над 700 безплатни концерти за мир в 
най-големите концертни зали на планетата - операта в Сидни, Роял Алберт Хоул в Лон- 
дон, Будокан в Токио, НДК в София. За безспирната му и всеотдайна  служба в името на 
доброто на цялото човечество  са му присъждни многобройни престижни награди от раз-
лични държави и големи неправителствени организации. В това число Орденът Балбоа на 
Панама, президентския орден на Македония, награ-
дата “Майка Тереза”, “Златният Папски Печат”, “Ор-
денът Неру” на Юнеско, наградата за мир “Ганди”, ху-
манитарната награда “Джеси Оуенс”. Освен това той е 
получавал награди и отличия от множество универ-
ситети в целия свят, включително Кеймбридж.

Лъчезар Русев
“Сълзи и усмивки на единното сърце”

Шри Чинмой
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Детско
творчество

ЧОВЕК БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ Е СЛЕПЕЦ

     Един човек без образование е слепец, защото то 
му дава повечето от нещата в живота му - парите, 
прехраната, а в днешно време дори щастието и прия-
телите. Всеки иска да разговаря с хора, които под-
бират думите и използват правилно езика ни, а не с 
някой, който не може да каже две правилни изре-
чения. Също така без добро образование, приятелите 
на един човек винаги биха могли да го засрамят и 
поставят в  неудобна ситуация. Един ниско образо-
ван, или дори без никакво образование, човек е като 
един сляп. Слепец, който не знае накъде отива. Сле-
пец, който върви, но без посока, слепец,  който вър-
ви, но и той не знае кога и къде може да попадне в 
някоя бездънна пропаст. Сега, когато ние сме деца не 
искаме да учим и ни се струва, че това е безсмислено 
губене на време, но когато пораснем осъзнаваме, че 
това е едно от най-важните неща в живота и сме за 
никъде без него. Според мен по-правилно е, когато на 
човек му е времето, да си изпълнява задълженията, 
за да може, макар и без богати родители, макар и без 
голямо наследство, когато той порасне да има уре-
дено едно светло и изпълнено с радости бъдеще!

Мартин Карадимов – 6 а клас

     Всеки човек има мечти, които трябва 
да следва. Когато си дете, всичко е 
красиво. Детството е безгрижие. Роди-
телите ни осигуряват всичко, от което 
се нуждаем. Но когато станеш ученик, 
трябва да осъзнаеш своите задълже-
нията. Безгрижието изчезва и труднос-
тите се изправят пред нас.
     Всеки се труди. Нашият труд е уче-
ние. За да осъществим мечтите си, 
трябва да получим добро образование. 
Училището ни отваря очите за знание. 
В далечни времена народът е изказал 
мъдри мисли:
     „Който се учи, той ще сполучи.”
     „Ако не знаеш, няма да можеш.”
     „Книгата е прозорец към света.”
     Те ни дават вяра в собствените сили 
и ни възпитават. Учението обогатява и 
оформя човека като личност. Колкото 
повече знаем, толкова подобре ще се 
справяме с проблемите на живота. От 
това зависи нашето бъдеще. От първи-
те ни стъпки в образованието зависи 
животът ни. На нашата възраст трябва 
да осъзнаем какво  искаме, какви хора 
трябва да станем и да поемем по своя 
път. Ние сами го изграждаме и ще го 
следваме в годините.
 Разбирам, че човек без образо-
вание е като слепец. Искам да съм лю-
бознателен, упорит и постоянен, за да 
успея и намеря своето място. Образо-
ванието е моето бъдеще. В него е доб-
рото и смисълът на краткия човешки 
живот.
 Дали ще успея, зависи от мен.
 Не искам да бъда слепец !!! 

Георги Русев – 6 б клас
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      Хората казват, че не е срамно да не знаеш, 
срамно е да не искаш да научиш.
      Някога живели двама братя – един беден и 
един богат – и двамата имали по един син. Като 
били малки, момчетата се разбирали и все се 
състезавали, кой да бъде пръв. Бедният все се 
трудел, за да не разочарова баща си, а богатият 
– все се измъквал.
      Поотраснали момчетата и бащите им ги пра-
тили да учат. Заможният син по цял ден скитал, 
не отварял учебниците и пилеел парите на баща 
си, а синът на сиромаха залягал над книгите. За-
вършил образованието си и станал съдия.
      Богаташкото синче си мислело, че без труд 
може да купи знания, но уви, все повече пропа-
дал.
      Случило се така, че при един спор с търгов-
ци, той не знаел как да се защити, а не бил ви-
новен – измамили го и го ограбили, а и го набе-
дили в кражба.
      Изправили го пред съда, но той нищо не 
знаел – не можел да се защити, защото бил 
прост и неук. Съдия се оказал братовчед му. Той 
открил измамата и защитил глупавия си родни-
на. Изпратил измамниците в затвора, а на без-
отговорния чичов син показал, че който е без 
образование, е като слепец, защото не може да 
види грешките и пилее младостта си. За щастие 
братовчед му осъзнал грешката си и разбрал, че 
образованието е съкровище, което не се купува 
с пари, а ключът към него е трудът.

Димитър Петров – 6 б клас

      Човекът се нуждае от учението, за да мо-
же да се развие в по-добра посока.
      За да полетиш в света на образованието, 
ти трябва просто желание. А щом желаеш да 
учиш, ще преуспееш в живота. Когато човек 
не желае да учи, това не винаги значи, че е 
глупав, а просто не му е интересно. Затова 
той трябва да си намери нов начин за за-
бавление, докато учи. Но когато не иска да 
постигне нищо, той ще бъде като птица без 
криле. Той няма да може да изхранва се-
мейството си, защото няма да има добра ра-
бота или пък просто няма да има такава. Жи-
вотът му просто ще пропадне. 

  Борис Селенски – 6 б клас

Няма ли никой да разбере,
тук сам самичко пее врабче.
Само сред снега в тази бяла пустиня.
Няма ли някой на помощ да дойде,
че само туй врабче не може да смогне.
Някой бе му оставил трoхи,
то ги клъвна за миг и отлетя призори.
Видя че слънце взе да се показва
има и локва по пътя студен
Ах, врaбчето вече не бе в плен.
Радваше, пееше ден подир ден
до другата зима със нов сняг студен.

Борис Селенски - 6 б клас

ОБРАЗОВАНИЕТО Е СЪКРОВИЩЕ,
А ТРУДЪТ - КЛЮЧ КЪМ НЕГО

УЧЕНИК, КОЙТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА УЧИ
Е КАТО ПТИЦА БЕЗ КРИЛЕ

ВРАБЧЕ В ПЛЕН
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Humpty Dumpty sat on a wall,

Humpty Dumpty had a great fall.

All the King's horses, And all the King's men

Couldn't put Humpty together again!

Humpty Dumpty

Itsy Bitsy spider climbing up the spout

Down came the rain and washed the spider out

Out came the sun and dried up all the rain

Now Itsy Bitsy spider went up the spout again!

Itsy Bitsy Spider

Hey diddle diddle, the cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.The little dog laughed to see such fun

And the dish ran away with the spoon!

Hey diddle diddle

One, two, three, four, five
.

Once I caught a fish alive,

Six, seven, eight, nine ,ten,

Then I let it go again.

Why did you let it go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite?

This littl
e finger on the right. 

One two three four five
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Twinkle twinkle little star,
  how I wonder what you are?
Up above the world so high ,
  like a diamond in the sky
When the blazing sun is gone,
  when he nothing shines upon,
Then you show your little light,
  twinkle, twinkle all the night.
Then the traveller in the dark,
  thanks you for your tiny spark,

Twinkle Twinkle Little Star

Wee Willie Winkie

Wee Willie Winkie runs through the town,

Upstairs and downstairs in his nightgown,

Tapping at the window and crying through the lock,

Are all the children in their beds, it's past eight o'clock? 

Thirty Days has September

Thirty days has September,

April, Ju
ne and November;

February has twenty eight alone

All the rest have thirty-one

Except in Leap Year, that's the time

When February's Days are twenty-nine.

An apple a day keeps the Doctor away

An apple a day keeps the doctor away

Apple in the morning - Doctor's warning

Roast apple at night - starves the doctor outright

Eat an apple going to bed - knock the doctor on the head

Three each day, seven days a week - ruddy apple, ruddy cheek

He could not see which way to go,
  if you did not twinkle so.
In the dark blue sky you keep,
  and often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
  'till the sun is in the sky.
As your bright and tiny spark
  lights the traveller in the dark,
Though I know not what you are -
  twinkle, twinkle little star.

Миглена Влахова – учител по английски език



8

ØÀÕ  ÌÀÒ

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА            Стратегията в шахмата се основава на поставянето и 
постигането на дългосрочни цели по време на партията – 
например, къде да се поставят различните фигури – докато 
тактиката набляга на тяхното движение върху дъската. Тези 
две части на шахматното мислене не могат напълно да бъ-
дат разделени, защото стратегическите цели са в по-голя-
мата си част достижими чрез средствата на тактиката, до-
като тактическите възможности се основават на предход-
ната стратегия в играта.

         Заради различните стратегически и тактически моде-
ли, играта на шах обикновено се разделя на три фази: де-
бют, обикновено първите от 10 до 25 хода, когато играчите 
развиват своите фигури и подготвят обстановката за пред-
стоящата битка; мителшпил, разгръщащата се фаза на иг-
рата; и ендшпил, когато повечето фигури са разменени и 
царете започват да вземат активно участие в борбата.

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Забавни минути
     Правоъгълен лист хартия се прегъва по 
права, успоредна на по-голямата страна и ми-
наваща през средата на малката. След това 
голямата страна на получения правоъгълник 
се разделя на три равни части и отново се 

прегъва два пъти по прави, успоредни на мал-
ката страна и минаващи през точките на де-
ление. В получения малък правоъгълник се 
пробива дупка и се разгъва до първоначалния 
вид.

ОКРИЙТЕ ОРНАМЕНТА

     Ако в квадрата са пробити две дупки, кой от орнаментите ще 
се получи?

а)                              б)                              в)                              г)

Рила Аджеларова - учител по математика
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÓ×ÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

ЗАЩО ДЕЦАТА “ПРЕПЪЛВАТ ЧАШАТА” ?

      На всеки родител се е случвало да бъде раз-
гневен или дори вбесен от постъпките или думите 
на детето си. Когато сте ядосан, викате, крещите, 
заплашвате, значи „чашата ви е преляла”. Децата 
ви предизвикват, сякаш се забавляват от това, че 
са успели да ви извадят от равновесие. Допреди 
минута сте били спокоен и чувствителен родител, 
а изведнъж сте се превърнали в изнервен, без-
чувствен и крещящ маниак. Защо ли го правят?
      Децата „препълват чашата ви” с надеж-
дата да отстъпите и да стане на тяхното;
      Децата „препълват чашата ви”, за да им 
обърнете внимание;
    Децата „препълват чашата ви”, защото 
искат да се чувствате виновни и да се обви-
нявате за това, че сте ги наказали;
      Децата „препълват чашата ви”, защото са 
ви сърдити;
      Някои деца „преливат чашата”, за да си 
ви го върнат и да ви наранят.
      Всеки от нас има тази „чаша на търпението”. 
Когато тя прелее, всеки реагира по свой неповто-
рим начин. Обикновено се ядосваме, действаме 
спонтанно, а понякога сме и отмъстителни.
     

Калоян успява да разстрои Катя. Това му дава 
чувство за власт и контрол над нея. Ето защо той 
продължава да спори с нея, въпреки че му се на-
лага след това да си стои в стаята. В случая въз-
награждението е по-силно от наказанието. Катя 
трябва да промени поведението си. Тя трябва да 
се научи да сдържа гнева си, когато наказва сина 
си. Трябва да остане спокойна и да не влиза в спор 
с него. Овладявайки гнева си, тя премахва възна-
граждението на Калоян за влизането в пререка-
ние, поради което наказанието ще бъде по-ефек-
тивно.
      Чувството за вина, гневът, стресът, страхът, 
тревогата и повечето останали неприятни емоции 
са саморазрушителни. Гневът влияе негативно на 
вашата способност да преценявате. Той е награда 
за всяко дете, което се стреми към надмощие. Ви-
ната ви кара да компенсирате нещата, които сте 
сторили в гнева си. Често се стараете да се сдо-
брите с детето си след конфликт като отстъпите от 
изискванията си. Това ви прави непоследовател-
ни. Всички тези чувства пречат на вашия успех 
като родител. Те насищат отношенията с вашето 
дете и спомагат за влошаване на лошото пове-

      Всеки от нас има тази „чаша на търпението”. 
Когато тя прелее, всеки реагира по свой неповто-
рим начин. Обикновено се ядосваме, действаме 
спонтанно, а понякога сме и отмъстителни.
      Дванадесетгодишният Калоян пита майка си 
Катя дали може да покани няколко приятели 
вкъщи да гледат заедно телевизия. Катя отговаря 
„не”. Тя обяснява, че тази вечер има много рабо- 
та. „Може би през уикенда.” Калоян не приема 
нейния отговор. Започва да хленчи и да я умоля-
ва. „Не е честно, на мен никога не ми идват прия-
тели на гости”. Катя повтаря своите аргументи. 
Калоян спори отново. Спорът се засилва. Калоян 
прави сцена. Катя се ядосва. Изкрещява на сина си 
да отиде в стаята си и да остане там през целия 
ден. Изпращането в стаята е наказание. Това оба-
че не успокоява атмосферата, напротив – прере-
канията между двамата продължават, дори за-
честяват. Въпреки, че бива изпращан в стаята си 
всеки път, Калоян спори все повече от ден на ден.
      Калоян всъщност цели да „препълни чашата” 
на майка си. Катя реагира по два начина на него-
вото непослушание: тя се ядосва и го наказва. Но 
тя не си дава сметка, че той цели да я ядоса. Ядът 
на Катя е възнаграждение за Калоян. Всеки път, 
когато майката наказва сина си за влизане в пре-
рекания с нея, тя всъщност го награждава за това. 

дение. Ако успеете да се преборите с тези само-
разрушителни емоции и внушения, това ще ви по-
могне да сте по-щастливи като хора, партньори, 
родители.
      Някои родители са си изработили похвати, с 
които да разсейват гнева си. Идете си в стаята за 
няколко минути. Послушайте хубава музика. Из-
лезте навън за малко. Бройте до 25. Помислете си 
нещо миролюбиво. Похвалете се всеки път, когато 
издържите на някоя атака срещу „чашата на тър-
пението ви”.
      Имайте предвид, че децата виждат вашите 
реакции в момент на силни емоции и ги заучават. 
Те пренасят този поведенчески модел в общува-
нето със своите връстници. В ситуации на афект, 
когато са ядосани, обидени, пренебрегнати, те би-
ха могли също да реагират спонтанно, често агре-
сивно. Обратното, родители, които разговарят 
спокойно и търпеливо с децата си за техните 
чувства, мнения и постъпки ги научават също да 
мислят и преценяват конфликтните ситуации, в 
които попадат, и да реагират адекватно.

Здравка Петрова 
педагогически съветник,

по книгата на Сал Сивиър „Децата гледат от нас”
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ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÑÅËÎ ÁÀÉËÎÂÎ
       Недокоснатите от човешка ръка кътчета са вдъхновили двама българи да създадат специален 
пътеводител, посветен на тях. В продължение на 15 години журналистката Оля Стоянова и съпругът 
й, фотографът Живко Джагов, кръстосват надлъж и шир страната, пътуват на автостоп, спят на па-
латка, катерят непристъпни скали, спускат се в дълбоки пещери, отсядат в забравени от времето 
села. И всичко това, за да „колекционират” диви местности и да преживеят една неповторима тръп-
ка, която сега споделят с нас.

  „България не е само Рилският манастир, сред-
новековната крепост Царевец или Черноморието ни. 
Дълго време за туризма ни се говореше само с шаб-
лони, но е достатъчно да тръгнеш по някой черен 
път и започват незабравимите срещи, новите исто-
рии” – разказва Оля и добавя:
       „Всъщност, най-хубавото на тези места е не 
толкова че излизаш извън картата, на която те дори 
не са посочени, колкото срещите с обикновените хо-
ра, автентичният им бит. Мисля, че точно такива 
места ни помагат да избягаме от ежедневието. За 
много от тези местности хората почти нищо не 
знаят. Колко хора у нас например подозират, че до 
село Байлово, което е на 20 км от София, има чудно 
красиво тракийско светилище с бигорни пещери, в 
които са изобразени огромни слънчеви дискове – око-
ло стотина на брой! Според една версия те пред-
ставляват древна астрономическа обсерватория с 
календар на фазите на луната, според друга - пеще-
рите са имали ритуално предназначение.” 

Оля Стоянова с излезлия наскоро на книж-
ния пазар “Пътеводител на дивите места”

       Местните хора отдавна знаят за Калугерските или Ма-
настирските пещери. Разказват за тях странни легенди, 
свързани с култа към Слънцето, необикновени истории за 
древни светилища, без дори да подозират, че тук преди по-
вече от 6 хиляди години древните са записвали ценна ин-
формация за Космоса и Човека.
       Мистерията около байловските пещери учените се опит-
ват да разгадаят през 80-те години на миналия век, когато 
започват систематични проучвания. Продължилите повече 
от пет години прецизни изследвания установяват съществу-
ването на една от най-старите астрономически обсервато-
рии, открити по днешните български земи.
       Тя представлява комплекс от няколко пещери с общи 
функции. Разположени в бигорна скала в ниските части на V-
образното сечение на долината на р.Смолска, в миналото те 
били заобиколени от вековни дървета и множество извори. 
Днес от пещерите са оцелели само 4, но е много вероятно да 
са били повече на брой. При една от тях древните са изсекли 
специална площадката, откъдето са имали идеални условия 



11

за наблюдение на Луната. Още личат пробити 
почти квадратни дупки, които са свързвали ви-
зуално пещерите с небето и площадката за 
наблюдение. Този факт кара изследователите 
да предполагат, че пещерите са били и древни 
светилища, в които освен наблюдения на ви-
димите небесни тела – Слънцето, Луната и 
звездите, са се изпълнявали и определени ри-
туали, свързани с култа към различни богове.

       Село Байлово е и родното място на големия български 
писател Димитър Иванов Стоянов с псевдоним Елин Пелин. 
По повод неговото разположение писателят е написал: 

„Мойто родно село е разположено право срещу слън-
цето в едно красиво място, там, където Средна гора 
се отделя от нейната майка Стара планина и се упът-
ва на изток …“.

Зорка Христова - по материали от Интернет

Родната къща
на писателя Елин Пелин

СВЕТИ ХАРАЛАМПИЙ
      Вярва се, че св. Харалампий избавя от всяко зло. Той е лечител. 
Господар на всички болести. Разказват, че когато чумата се родила на 
Атанасовден, тя започнала да скита и да мори с острата си коса. Вярва 
се, че сам Дяволът се преобразил в тази чума. Сред хората щял да 
настъпи мор, ако не бил Св. Харалампий да я залови, да я окове с де-
вет вериги и да я заключи в пещера с девет катинара.
      На 10 февруари се ходи в църква, където се освещава пита и мед. 
Медът се съхранява през цялата година, защото на този ден той е ле-
ковит и има магична сила. Вярва се, че предпазва децата от болести и 
особено от шарка. Замесена пита се носи извън къщата, на полето, за 
да остане болестта навън от дома. Св. Харалампий предпазва от шар-
ка, чума и други страшни болести.
      От гръцки език „Харалампиос” означава „светнал от радост”. Да си 
пожелаем светлина и радост през идната година. Да са живи и здрави 
всички пчелари, чийто професионален празник е на 10 февруари!

Стоян Христозов - 6в клас
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

НОВИ КНИГИ



13

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Р. АДЖЕЛАРОВА

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

ПАМЕТНИ ДАТИ

Ина Банджакова - библиотекар

Дежурни класове за седмицата са:
4б клас – кл. ръководител М. Райковска / 6а клас – кл. ръководител Р. Аджеларова

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ

ÎÕÐÀÍÀ

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

  7 февруари - Международен Ден за Безопасен Интернет.  На 7 февруари 2012 г. световната общ-
                         ност отбелязва за девети път международния Ден за безопасен Интернет, който ще
                         се проведе под мотото „Мост между поколенията  –  да открием дигиталния свят за-
                         едно и... безопасно!”.  Събитието е инициатива на INSAFE, европейска мрежа от 30 
                         национални центъра с основна мисия да популяризират положителна, безопасна и
                         отговорна употреба на Интернет и мобилни технологии сред децата и млади хора.
  7 февруари - Международен ден на солидарност с народите на Южна Африка.
10 февруари - Ден на пчеларя.

  7 февруари - 200 г. от рождението на Чарлз Дикенс – английски писател (1812-1870);
10 февруари - 65 г. от подписването в Париж на мирния договор с България след Втората световна
                         война (1947);
10 февруари - 175 г. от смъртта на Александър Сергеевич Пушкин – руски поет (1799-1837);
12 февруари - 110 г. от рождението на Светослав Минков – български писател (1902-1966);

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


