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КОНКУРС
Скъпи ученици, родители и приятели,
На 22.03.2012 г. в нашето училище ще бъде открита
изложба от детски рисунки, посветени на пролетта. Гостува школата по изобразително изкуство към НЧ „Христо Г. Данов - 1904”.
Предстои конкурс за литературно произведение и рисунка
на тема „Силата на словото”. Ще участват и ще се състезават ученици от няколко пловдивски училища. Конкурсът ще завърши с базар на рисунки и изложба, като събраните средства
ще бъдат използвани за нови творчески проекти и награди.
Краен срок за предаване на творбите е 15.05.2012 г. Литературните творби представяйте на г-жа Н. Велева, а рисунките – на г-жа М. Бочукова.
Инициатори на изложбата и конкурса са Евгения Тагарева и
Маша Катилева.
Евгения Тагарева – поетеса, композитор,
музикален педагог, Директор на Международна лятна академия за изкуство и млади таланти „Огънят на Орфей“.
Завършила е Академията за музикално и
танцово изкуство в гр. Пловдив, със специалност Преподавател по пиано, музика и естетика. Работи като преподавател по пиано и културология.
Пише поезия, има издадени на български език няколко стихосбирки. Активно работи върху поетични преводи. Нейни стихове са публикувани на немски език.
Член е на дружеството на пловдивските писатели и е основател на младежката
Творческа литературна школа „Делфина“ в НЧ „Христо Г. Данов“, гр. Пловдив. Организира и участва в авторски рецитали със собствена поезия и музика.
През 2007 г. е един от създателите на Фондация „Огънят на Орфей“, както и на
едноименния национален конкурс, в който е член на журито.
Маша Катилева – художник, декоратор, дизайнер, преподавател по изобразително изкуство.
Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Живопис и естетика.
Работи в областта на художествения дизайн. Изографисва църкви и икони. Основател и ръководител на школата по изобразително изкуство към НЧ „Христо Г.
Данов“, гр. Пловдив.
Организира изложби, конкурси, пленери.
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Това е денят на пролетното равноденствие,
когато продължителността на деня е равна на
нощта. Слънцето при своето видимо движение
по еклиптиката пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава в северната.
Периодът от началото на астрономическата
пролет до началото на следващата астрономическа пролет е равен на една тропична година и
се равнява на 365, 24219 денонощия. По света е
възприета календарна система, основаваща се
на т. нар. "Григориански календар".

ПЪРВА ПРОЛЕТ

Пролетта е най-красивият, най-очакваният,
изпълнен с щастие сезон. Тогава слънцето е
щедро и весело надниква през отворените прозорци, за да сгрее душите ни. Всичко хубаво
започва с пролетта. Земята се събужда, птичките също, ухае на цвят. Все по-често навън се
чуват детски гласове. Пролетта идва, за да изпрати зимата, и с нея цялата природа се възражда за един нов живот. Възраждат се и душите ни, очакваме да ни се случи нещо
истинско и красиво, да бъдем щастливи. С пролетта се раждат и мечтите, тя ни кара да тръпнем и да очакваме лятото, което за учениците е
още по-желано и по-щастливо, защото ги очакват дългите летни, свободни от учение, дни, изпълнени с игри на воля.
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Според календара по определен начин се
редуват обикновени години по 365 дни и високосни по 366 дни, в които допълнителният 29
февруари компенсира натрупаната разлика.
Това е направено за удобство, но е и причината датата на пролетното равноденствие да
е различна всяка година – тя варира между 20
март, 21 или 22 март за северното полукълбо.
Календарната дата зависи от това колко години
са минали от последната високосна. Тази година 2012 е високосна. Има много поличби и
вярвания за високосната година. Но ние вярваме в едно, че 2012 ще бъде по-добра, по-щастлива и по-успешна за всички, учители и ученици, от ОУ „Алеко Константинов”.

С раждането на новия сезон се раждат и
надеждите за ново начало, за ново приятелство, за нова любов... Нека всеки от нас си помечтае да му се случат най-красивите неща, да
бъде щастлив!

Скъпи ученици,
уважаеми учители,
бъдете здрави, усмихнати и
щастливи както през пролетта,
така и през цялата година!
учениците от клуб „Репортерите”

ПЪРВА ПРОЛЕТ
Първа пролет - всички я очакваме
с трепет и нетърпение! С пожелание
скоро да ни стопли със слънчева
прегръдка и уханна усмивка, да разстели най-чудния пъстроцветен и
ароматен килим и да погали слуха ни
с най-красивите и омайни природни
мелодии!
Датата на пролетното равноденствие се мени през годините, но виМилена Бочукова - учител по изобразително изкуство
наги е в дните между 20 и 22 март.
Този ден е свързан с много обичаи и
традиции, които и до днес преплитат в себе си езически и християнски вярвания.
Още в древността денят на пролетното равноденствие е бил важен религиозен празник.
Остара например е само едно от имената, използвани за честването на възраждащата се
природа. Той слага началото на астрономическата пролет, когато снегът отстъпват място на
тревата. Думата произлиза от името на германската езическа богиня на пролетта. Вярвало
се, че в този ден тя се венчава за Слънцето. Предполага се, че от името Ostara произлизат
английското Еaster и немското Ostern, които означават Великден. Великден се отбелязва в
първата неделя, следваща пълнолунието след пролетното равноденствие.
Предшествениците на келтите са създали много мегалитни паметници, които са се използвали за предсказване и наблюдаване на равноденствията и слънцестоенията. Пример за
това е всеизвестният паметник Стоунхендж в днешна Великобритания. Според някои предположения той представлява древна астрономическа обсерватория.
В Централна Америка пък и днес хиляди хора се събират всяка година пред пирамидата на
Бог Кукулкан в Чичен Ица, в Мексико по време на пролетното равноденствие. Мястото е едно
от новите Седем чудеса на света и привлича с възможността да бъде наблюдавано интересно
събитие. Пирамидата е изградена от древните маи така, че върху нея се образува змиевидна
сянка в деня на пролетното равноденствие. Феноменът датира от преди повече от три хилядолетия.
Интересен факт е, че Персийската нова година започва в деня на пролетното равноденствие. Това е и първият ден от Иранския календар.
При славянски народи, преди християнизацията, по време на пролетното равноденствие се
е празнувала Масленица (Сирни Заговезни). През езическите времена празникът е бил свързан с настъпването на пролетта, разцъфването на природата и слънчевата топлина.
Любопитно предположение е, че в деня на пролетното равноденствие, яйцето може да се задържи вертикално. Може
би произходът на това вярване е от Древен Китай, когато се смятало, че задържането на яйцето е възможно
на Ли Чун – първият ден на пролетта и първият ден
от китайския слънчев календар. Всъщност Ли Чун
не съвпада с пролетното равноденствие, а е през
първите дни на февруари. Въпреки това обаче традицията била пренесена от американците и се установило, че яйцето най-вероятно наистина може да
се задържи изправено в точния момент на равноденствието заради разположението на Земята и
Слънцето.
Антония Гюлеметова 4 б клас
клуб „Училищни медии „Алеко”
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ОТНОВО СМЕ ПЪРВИ !

На 10 март 2012 г. отборите на момичетата и момчетата
по хандбал завоюваха първо място на областното първенство.

СТИСКАЙТЕ ИМ
ПАЛЦИ ЗА
ЗОНАЛНОТО
СЪСТЕЗАНИЕ !!!

УЧИЛИЩНА РАБОТИЛНИЦА
На 10-ти март, ние, учениците от клуб „Български
ценности - обичаи и традиции”, отново се събрахме в Етнографския музей. Този път, макар че Тодоровден беше
предната седмица, щяхме да правим пискюли, вратошийници и други украси за коне. В единадесет часа всички от клуба бяхме там, готови за работа. Първоначално
ни разказаха някои интересни истории за празника, за
конете, за майсторите сарачи, а след това поговорихме
за проектите, които щяхме да представим на изложбата
„Зимни празници“ на 16 март. И ето че започнахме работа
- музеят заприлича на истинска ученическа работилница. Всичко ни беше интересно - и с чукчетата да работим, и да лепим пайети, и да нанизваме гердани, и да
правим пискюли. Много от нас не
бяха си и представяли какво могат
да измайсторят сръчните ни ръце,
какво е рапиди, какво замби. Правихме различна украса за коне и
всички бяха развихрили въображението си. Дори истински подкови,
които да ни носят щастие, украсихме и те сякаш грейнаха. Не усетихме кога мина времето и всички бяхме не само доволни, но и по-знаещи, и по-уверени в себе си.
Надежда Кавръкова - 6 г клас
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ЗИП Английски език 5 клас
изработване на проекти
На 17 март ирландците честват националния си
празник - Денят на Св. Патрик. На този ден хората
се обличат като леприкони. Този ден е белязан изцяло под знака на зеления цвят - хората се обличат
в зелено, сервират се зелени храни и се пие дори
зелена бира. А най-популярният тост за случая гласи:” Нека покривът над нас никога не падне и нека
ние, приятелите под него, никога не поддадем!”. Детелината на този празник символизира Светата
Троица.
Ивона Неделчева - 5а клас
В петък, ние , учениците от 5а
и 5в клас, в часа по ЗИП английски език, с ръководител г-жа Куртева, представяхме проекти, свързани с празника на Св. Патрик.
Научихме много нови и интересни
неща. Узнахме, че символът на
този празник са детелините, както
и че той се чества най-вече в Ирландия, Северна Ирландия, Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, и др. Научихме за ранния живот на Св. Патрик, роден през 4 век.
Имаше много и най-разнообразни проекти. Трудно беше да се
каже кой е най-добрият. Всички се
бяха постарали и, според мен, се
получи страхотен час .

Христо Колев и Ивайло Русинов – 5в клас

Христо Колев – 5в клас

Ученици от 5а и 5в представят проектите си
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ДЕТСКО
ТВОРЧЕСТВО
Размисли на децата от 2г клас
по стихотворението
на Марко Ганчев „Братя”

За да сме истински братя, трябва да си помагаме,
да се обичаме. Ако някой
има проблем или страда за
нещо, ние трябва да сме
солидарни с неговите изживявания. Така постъпват
истинските братя, които
имат кръвна връзка. Независимо от това кой къде
живее и какъв е цветът на
кожата му, той има нужда от
приятели.
Анджела Маури

Аз се държа с приятелите, роднините и родителите си мило, приветливо, така че на човека да му е приятно – не му викам, не го обиждам, не
го лъжа. И когато му е трудно, аз му
помагам. Приятел в нужда се познава.
Ако някой ме обиди, не бих му отвърнала със същото, за да не стана
като него.
Радостина Стоева
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Всички хора в света са равни, независимо от коя страна са и на какъв
език говорят. Всички си приличат по
това, че имат кръв във вените си,
слушат песента на птичките, топлят
се от едно слънце. Затова трябва да
се отнасяме добре един към друг, да
не се обиждаме и да се обичаме.
Ива Трипуновска

Аз искам да имам приятели от
целия свят. Деца, независимо къде
живеят, независимо от цвета на кожата. Те си приличат, защото всички обичат своята мама, всички ходят на училище, играят на едни и
същи игри: шах, футбол, карат колело и ролери.
Аз имам приятел от Русия. Ние
говорим често по скайп. Разказвам
му за моята държава и за моя роден
град, изпращам му снимки, картички, мартенички. През лятото ще ходя в Русия и ще науча руските деца
да играят на народна топка.
Ако сме внимателни и великодушни,ако си помагаме си един на
друг и не обиждаме по-слабите, то
ние ще намерим много приятели,
братя.
Аз много искам всички хора на
нашата планета да станат братя. И
тогава няма да има войни и престъпления, а ще се възцари мир и
радост.
Ярослав Докузов

Трябва да се отнасяме към хората с уважение, да ги подкрепяме
в нещата, които са им трудни, за
да сме като братя и сестри. Ако
сме дружелюбни, ще имаме винаги много приятели.
Ирина Арнаудова

Когато двама приятели се разбират, имат еднакви влечения и интереси, те се чувстват като братя. Дори
родителите им да са различни, важното е да се уважават и да държат
един на друг. Те трябва да си помагат
в добро и зло.
Надя Романова

Ако искаме да сме братя,
а всъщност сме приятели,
само трябва да си говорим
хубави думи. Но за да сме
братя, трябва да сме истински приятели!
Стефани Стефанова
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What a lot of rubbish!

Where does all the rubbish go?

Who makes rubbish?
We do! When dinosaurs walked on the Earth,
there wasn’t any rubbish. Nature does not make
piles of rubbish. Dead plants and animals break
down in the earth and help new plants animals to
live.
When people started to make things, they left
rubbish behind them. At first they left tools, bones
and ashes. Then they left broken pots, metal and
tiles.
Then real problems started with the firs industries. Factories were built, new machinery was
invented and later, cars, buses and lorries
appeared on our roads. All these make huge
amounts of rubbish.
People buy things that are made in the factories
– clothes, furniture, TVs, fridges and radios. But
when these are old or broken, they are thrown
away. Every day most of us throw away the wrappings and containers that our food comes in – tins,
bottles, bags and paper. Everything gets collected
and we don’t thing anymore about it, but …

Some of it can be burned in special buildings to
make electricity. But these buildings also produce
smoke, gases and ash which are bad for people.
Most rubbish is taken to enormous dumps. It is
piled up into mountains of waste. It looks awful, it
smells awful and it’s dangerous! Rotting rubbish
gives off a gas which can explode. It makes liquid
which goes into the ground and pollutes it. It
attracts rats and insects. Even if the rubbish is
burned in the ground, it still makes explosive gas
and pollutes the ground.

So what can we do?
We can try to make less rubbish! Materials like
metal from cars and plastic from fridges can be reused. Bottles, tins and paper can be recycled to
make new bottles, tins and paper. All over the
world, people are trying to make our planet a
cleaner, greener place.
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ØÀÕ ÌÀÒ

БЕЛИ
НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор в следващия брой 47
Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

БИЙГЪЛ
Бигъл или бийгъл (от английското Beagle)
е порода средно-големи кучета. Появяват се
като ловджийски кучета в Англия през първата половина на 19 век. Те живеят около
12-14 години. Обонянието им е силно развито. Ушите им са дълги и кадифено меки.
Бигълът е дружелюбен и обича да си играе.
Тази порода произлиза от хрътките.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ръст: 33-40 см.
Тегло: 7-14 кг.
Произход: Великобритания

Лилия Пеева – 3б клас
клуб „Училищни медии „Алеко”
по материали от http://bg.wikipedia.org
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КОНФЛИКТИТЕ РОДИТЕЛИ – ДЕЦА
За възпитанието на едно дете решаваща роля
изиграва средата, в която то расте. Най-благоприятна среда е семейната. В семейството детето се научава на уважение и обич към родителите
си и такива чувства получава и от тях. Там, където в самите отношения в семейството, между
родителите, се проявяват неуважение един към
друг, равнодушие, недоверие, грубост, пошлост и
безсърдечност, децата помръкват, а по някога и
съвсем се загубват светлите идеали на любовта и
приятелството. Когато между родителите има
конфликти, тези нарушени взаимоотношения
рефлектират и върху поведенията на децата.
Самите взаимоотношения между родители и
деца се осъществяват в сравнително закрита
среда, каквато е семейната, но въпреки това съществуването на конфликти е лесно доловимо.
За голяма част от конфликтите родителите отричат че въобще съществуват, въпреки че понякога те се проявяват и в общественото
пространство. Децата са най-уязвими при навлизането в юношеските им години - тогава взаимоотношенията им с родителите се изострят.
Конфликтите са неизбежни при общуването
лице в лице. Появяват се, когато има противоречия или несъгласие с мнението на другия.
Конфликт се появява също, когато едната страна
иска да ощети другата или когато едната страна
не иска, или не може да разбере другата. Такава
е природата на по-голяма част от конфликтите
между родители и деца, където обикновено децата не разбират родителите си при поставянето
на най-различни изисквания спрямо тях. Всеки
един конфликт се основава на вярването, че
собствените цели и желания са несъвместими с
тези на другата страна. Конфликти могат да се
породят и от изкривявания в разбирането. Основната причина е нарушена комуникация, много
често срещана в общуването между родители и
деца. Децата в тинейджърска възраст не искат да
споделят с родителите си по-голяма част от нещата, които ги вълнуват. Съответно родителите
пък не могат да намерят “общ език” със собствените си деца. Веригата на успешната комуникация е нарушена, когато родителят изпраща някакво съобщение към детето, но обикновено
липсва обратната връзка. Друго, пораждащо
конфликт, обстоятелство може да бъде свързано
група лични чувства, а това са: изпитван гняв,
враждебност, разочарование към човека от среща. Когато това са конфликти вътре в семейството, основата им е предимно израз на негативни чувства, които се проявяват в самия
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скандал. И тогава в изблик на гняв и двете страни
изказват мнения, които понякога дори не са
истина, казват думи които не мислят, единствено
защото са в състояние на афект. В такава една
ситуация, в някоя от страните се проявява
фрустриране на потребностите и засягане на
самоуважение. В конфликта между родители и
деца това е предимно от страна на родителя,
който се опитва да изпълни мисията си на възпитател. Когато детето се противопоставя на тези
цели на родителя, се стига до засягане на самоуважението от страна на детето.
Други фактори, които поражда конфликт, са
неизпълнението на обещание и неосъществяването на дадени очаквания. Родителите често
обещават най-различни неща на децата си, за да
се измъкнат от затруднена ситуация или за да ги
принудят да направят нещо, което не са искали.
Ответната реакция на детето в случая е силно
разочарование от това, че неговите очаквания не
са изпълнени. Така се поражда конфликт, когато
един родител очаква от детето си изпълнение на
дадена задача, той не трябва да го ангажира с
действия, несъвместими с неговите ценности.
Особено когато детето вече е в такава възраст, в
която е лесно ранимо и може да се получат
нарушения в неговото поведение. Пример:
детето не иска да изхвърля боклука. Тази
дейност е много често делегирана на децата от
страна на родителите. Но ако детето не харесва
тази задача, ако тя по някакъв начин го обижда,
не бива да се принуждава да я изпълнява само за
да изпълни волята на родителя. Много конфликти
възникват поради ограничаване от страна на възрастните на някакви действия на децата. Това,
кое е правилно или неправилно за тях, го решават родителите и когато тези представи на
двете страни се разминават, се получава обстановка на напрежение. Ситуация, в която родителите ограничават възможностите за самоосъществяване на децата си, неизменно се превръща в конфликтна ситуация. Такива действия могат да бъдат например различните забрани относно поведението на детето в приятелския кръг.
Конфликтите между родители и деца са неизбежни. Няма как да не се случи разминаване на
мнения, потребности, очаквания и цели. Важното
е и двете страни в конфликта да се научат как да
излязат успешно от него с добро за всички решение.
Здравка Петрова
педагогически съветник
по материали от интернет

ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ – 25 МАРТ
Пролетта идва на Благовец. Лястовицата носи благата
вест, че зимата си е отишла. Преданието разказва как на 25
март небето се отворя и при Дева Мария слиза архангел
Гавраил, за да ù съобщи, че ще роди Божи син. Благовещение се празнува девет месеца преди Рождество Христово.
Старите хора казват, че дойде ли Благовец, всеки се хваща
за зелено. В дома, на трапезата се нареждат супа от прясна
коприва, зеленчуци, риба. Момичетата месят пита с мед.
На Благовец трябва да имаш пара в джоба си. Вярва се,
че ако те закука кукувица, трябва да се хванеш за паричката, за да не избяга късмета ти. В някои краища на България
по броя на куканията на птицата се гадае колко години ще
живее човек. На този ден не е хубаво да се спи до късно, за
да не те „хване” кукувицата в леглото, че ще се разболееш.
Както премине 25 март, такава ще е цялата ти година –
спокойна или притеснена, весела или сърдита.
На Благовещение в българската традиция се отделя
особено внимание на змиите. В народните обичаи и
вярвания змията е обичано същество – тя е умно и
мъдро животно, но същевременно и избягвано, защото
вещае смърт. На този ден змиите не хапят, а пред-пазват
от болести и изцеряват болните. Ако на Бла-говец змия
пролази по дрехата ти, ще добиеш големи богатства и
ако си болен ще оздравееш. В Пловдивско бабите слагат
малки кравайчета под прага на къщата като дар за
змията, която пази дома от зли сили.
25-ти март е благ ден, на който човек не чувства болка и раните бързо заздравяват. За това на
Благовец се пробиват ушите на малките деца.
Стоян Христозов – 6в клас

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÑÅËÎ ÌÅÄÂÅÍ
Днес, все по-често, на въпроса: "Какви са плановете ви за
почивните дни?", много българи – дори без да се замислят, споделят намерението си за желано и неотложно
бягство, някъде назад във времето, или иначе казано –
пътуване към някое от малките, тихи и спокойни селца по Котленския край, където планината и нейните
обитатели ласкаво посрещат и приютяват всеки с
“добре дошъл". Жеравна е класическата дестинация
за пътуване към безвремието, но не е ли дошъл часът да се отдадете на нови, непознати, но все така
чаровни български кътчета?! Преценете сами. Само
на около 13 километра от град Котел и в близост до самата Жеравна – на други 14 км разстояние от нея, едно не по-малко симпатично и приятно
селце, в което българският възрожденски дух продължава да витае и до днес, приканва
ценителите на родната природна красота със свои предложения за приятна и пълноценна почивка, частица историческа памет и незабравими спомени.
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Запазило автентичния си облик от епохата на Възраждането, Медвен и днес е село, скътано като орлово
гнездо насред южните скатове на Балкана, дружелюбно даряващо своите гости с чист и свеж въздух, разходка сред дивната природа на околностите му и разкази за отминали случки и събития. Най-старите селски къщи са на по 150 години и още пазят под дървените стрехи, в хладните си механи или застланите с
пъстри черги и китеници одаи възрожденската атмосферата на България.

В селото, ваш първи посрещач е приседналата каменна фигура на летописеца на Априлското въстание.
Медвен е родно място на бележития българин – писател, революционер, политик и общественик Захарий
Стоянов, с рождено име Джендо Стоянов Джедев. Къщата, в която той се появява на бял свят и прекарва
първите години от живота си, е запазена в своя първоначален автентичен вид и днес е превърната в музей,
отворен за посетители. В нея ще срещнете познатата
топлина, оскъдност и скромност на бедния селски дом
на една планинска фамилия.

Друга личност, житейският път на която започва от
малкото планинско селце, е обявеният за първи български “народен артист” Стоян Бъчваров. Негова паметна плоча е поставена на родната му къща в центъра на Медвен. А името на известния драматург, днес
се носи от варненския драматичен театър, на когото
всъщност е и основател.

След опознаването на някои исторически
моменти от съществуването на селото, спокойно можете да се отдадете на екотуризъм,
за който съществуват особено благоприятни
възможности в близките на Медвен околности. С любезните указания, дадени ви предварително от местните жители, маркирана
туристическа пътека ще ви поведе през обширни поляни и гъсти гори към най-голямата
медвенска природна хубост – водопад Синия
вир.
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В живописен скалист дол, през който
стремително-игриво се спуска малката река Медвенска, след продължителното ходене – с радост и
доволство – очите ви най-после ще открият желаната гледка. Вълшебството на падащата вода и
нейната прохладна свежест ще ви пленят завинаги
със своето необяснимо природно съвършенство.
Височината на водния пад от около седем-осем
метра насред назъбени причудливи скали, не е така
внушително-грандиозна, но затова пък достатъчно
красива и очарователна картина, която заслужава
възхищението на всеки природолюбител.

Така, бягството от традиционно любимите за
българина посоки към Жеравна и Котел, лесно ще
превърнат всеки, избрал пътя към малкото селце
Медвен, в откривател и истински ценител на едно
все още диво и непокътнато кътче от българската
природа.

Зорка Христова – начален учител

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

НОВИ
КНИГИ
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Ина Банджакова - библиотекар

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

ПАМЕТНИ ДАТИ
20 март - 285 г. от смъртта на Исак Нютон – английски
физик, математик и астроном (1642-1727);
22 март - 65 г. от рождението на Джеймс Патерсън –
американски писател, автор на бестселъри
(1947);
22 март - 105 г. от смъртта на Филип Тотю (Тодор
Тодоров Станчев) - български революционер (1830-1907);
22 март - 180 г. от смъртта на Йохан Волфганг Гьоте –
немски писател (1749-1832)
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
20-ти март
Международният ден на земята.
Отбелязва се от 1971 г. по идея на
американския учен Джон Макконел, подкрепена с декларация на генералния
секретар на ООН У Тан. Чества се в деня, когато настъпва астрономическата
пролет.
Земята е единствената планета в
Слънчевата система, на която има живот. За съжаление активната индустриална дейност на човечеството и индустриалните аварии водят до замърсяване на околната среда. Почвата губи
плодородието си, настъпва пълна или
частична ерозия. Замърсяват се питейни източници или големи водни басейни: реки,морета,
океани. Често валят киселинни дъждове. Заради пасища или производство на дървесина се
обезлесяват горските площи.Вследствие на парниковите газове (като въглероден диоксид) в
атмосферата се променя климатът на планетата. Настъпва глобално (общо) затопляне (парников ефект). Други вредни газове (фреоните) са причинители за частичното нарушаване на
озоновия слой атмосферата над Арктика и Антарктида. Подобрявайки условията си за живот
(с жилищни и промишлени сгради, разнообразни превозни средства, ски съоръжения и почивни
бази, пътища и комуникации), човекът нанася вреда на природата.
Като разумно същество (и нейно най-висше творение) той съзнава, че със своята дейност
може да наруши равновесието в природата. Затова предприема мерки за нейното опазване:
строи пречиствателни станции, преработва битови и промишлени отпадъци, залесява гори,
укрепва речните корита и брегова ивица, търси алтернативни (безвредни) източници на
енергия, полага грижи за опазване на застрашените растителни и животински видове, като
създава защитени местности и резервати.
Науката екология е наука за опазване на околната среда, но нейните усилия трябва да
бъдат подпомогнати от всички хора - възрастни и деца. Грижата за природата е грижа за нашия
живот и нашето здраве!
Вероника Кривошиева 4 в клас
клуб „Училищни медии „Алеко”
21 март - Седмица на солидарността с народите, борещи се против расизма и расовата дискриминация (21 - 27 март 2007 г.) . Чества се от 1979 г.
Международен ден на кукления театър.
Световен ден на поезията. Отбелязва се от 1999 г. по решение на Изпълнителния
комитет на ЮНЕСКО.
Световен ден на гората. Отбелязва се от 1972 г. по инициатива на 23-та сесия на
Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се защити флората и фауната на
горите.
22 март - Световен ден на водата и водните ресурси.
23 март - Международен ден на метеорологията.
Отбелязва се от 1961 г. по повод годишнина от влизането в сила (1950) на Конвенцията за Световната метеорологична организация
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ÎÕÐÀÍÀ
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа”-ЕООД. През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ÄÅÆÓÐÑÒÂÀ
Дежурни класове за седмицата са:
4а клас – класен ръководител З. Христова / 7б клас – класен ръководител М. Николова

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

ПОКАНА
Скъпи ученици и родители приятели, през тази седмица ще
посрещнем дългоочакваната пролет. Каним Ви сърдечно на
пролетен карнавал. Облечете пъстри костюми, за да
споделите с нас пролетното настроение, което ще сътворим
заедно в училищния двор, с много песни и игри, балони и
цветя, рисунки, танци и усмивки.
Повече информация за предстоящото събитие
ще намерите на сайта на училището www.oualeko.com

×åñòèòèì
ðîæäåíèòå äíè
íà âñè÷êè, ðîäåíè
ïðåç òàçè ñåäìèöà
ñ ïîæåëàíèå çà çäðàâå è êúñìåò.
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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