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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" -
ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА, КОЕТО ПРИЛАГА  

И ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРИЛАГА ПРОГРАМАТА 
"ЛАЙЪНС КУЕСТ"

ЛАЙЪНС КУЕСТ  - ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО И ЕМОЦИ-
ОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ 
НА ОБЩНОСТТА И РОДИТЕЛИТЕ

Пилотният проект на Лайънс Куест в Бълга-
рия успешно приключи. Програмата намери ши-
роко приложение в редица училища в Пловдив, 
Стара Загора, Бургас, като първо в страната, 
което прилага програмата е ОУ „ Алеко Кон-
стантинов”.

В резултат на дейността на учители, учени-
ци и сериозната подкрепа от страна на МОМН, 
РИО Пловдив и редица общински институции, 
отчетените резултати от въздействието и прила-
гането на програмата в училищата, беше спече-
лен проект за  ново двугодишно разширяване и 
прилагане на програмата в България.

Програмата продължава да се прилага в 
72 страни, в България и в ОУ „ Алеко Кон-
стантинов”, като обхваща все по-големи групи 
ученици.  След преминато обучение през месец 
септември, в нашето училище има вече шестима  
учители, които са обучени да я прилагат.
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В ОУ „ Алеко Константинов”, 
работи и първият сертифициран 
Национален обучител по програма-
та, г-жа Даниела Букович, която 
провежда обучения на национално 
ниво на педагози, психолози, възпи-
татели  и социални работници.

През настоящата учебна година в училище 
по програмата ще работят шест групи ученици. 
Те ще имат възможност да изграждат различни 
социални и емоционални умения: изграждане 
на самоувереност и умения за общуване, създа-
ване на приятелства и устояване на негативния 
натиск, вземане на правилни решения и други.

Специално за училищния вестник интервю 
даде г-н Фре Стейн, старши обучител по про-
грамата Лайънс Куест на международно ниво, 
който проведе въвеждащите обучения в Бълга-
рия и има зад гърба си дългогодишен опит.

Въпрос: Г-н Стейн, разкажете нещо повече 
за себе си.

Отговор: Работя с програмата Лайънс Куест 
от 22 години. Бил съм  учител в продължение 
на  17 години и съветник на учители, ученици и 
родители. Бил съм член на УС на училището, в 
което работех. Също така съм баща на четири 
деца.

Въпрос: Колко страни работят с програмата 
Лайънс Куест?

Отговор: Общо 72. Работил съм в 23, с ня-
кои от тях продължавам да работя и в момента. 
Присъединяват се и нови страни, като Китай, 
Корея, Ливан и др.

Въпрос: Бихте ли описали програмата най-
общо?

Отговор: Като цяло ще кажа, че програмата 
е за взаимоотношенията и общуването, особе-
но в училище, но и в други ситуации също така. 
Ние учим повече и по-добре, когато сме щаст-
ливи и се чувстваме добре дошли в ситуцията, 
в която се намираме.
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Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Училищни медии”

Въпрос: Как работи програмата?
Отговор: Ние искаме да постигнем добър 

училищен климат , за това програмата пред-
вижда дейности, при които децата се опознават 
по-добре, забавляват се заедно и се чувстват 
сигурни в правилата, средата и справедливост-
та. Важно  е учителите, да имат подкрепата 
на родителите, образователните институции 
и общността, за да може да се постигне нуж-
ния ефект за ученици и учители, за да се 
предотврати насилието и да се решават кон-
фликтите с лекота.

Въпрос: Искате ли да добавите нещо?
Отговор: По целия свят ние работим с една 

и съща система и Лайънс Куест е отговор на 
много проблеми в различни общества, без  зна-
чение на - религията, цвета или политическите 
предпочитания, които хората имат. Хората по 
целия свят имат повече общо, отколкото онова, 
което ни разделя. Нашите опит и преживява-
ния са уникални за всеки, но когато стигнем 
до чувства, се оказва, че всички ние познаваме 
тъгата, щастието, болката. Лайънс Куест, чрез 
образованието, допринася за мира.

УЧЕБНА РАБОТА

Уважаеми родители,
В началото на всяка учебна година се про-

вежда родителска среща, на която класните 
ръководители ви запознават с Правилника за 
дейността на училището,  който е разработен 
в съответствие с Правилника за прилагане на 
закона за народната просвета и е приет на за-
седание на педагогическия съвет. Особено вни-
мание се отделя на онези разпоредби в правил-
ника, в които са разписани правата на вашите 
деца в училище и техните отговорности. Прак-
тиката показва, че често сте изправени пред 
обстоятелства, които предизвикват колебание у 
вас как точно да постъпите и дали няма да на-
рушите правилата. В тази рубрика ще направим 
опит да ви помогнем като коментираме отдел-
ни разпоредби от Правилника за дейността на 
училището.

“Извинени отсъствия на ученици”
Отсъствията на учениците от учебни занятия 

са два вида - извинени и неизвинени.
Съгласно Правилника за прилагане на за-

кона за народната просвета, учениците нямат 
право да отсъстват от учебни занятия без ува-
жителни причини. Уважителни причини са забо-
ляване на детето, участие в спортен клуб и при-
чини, по преценка на на класния ръководител. 
Когато детето е болно, желателно е родителят 
да уведоми класния родител. Основание за из-
виняването на отсъствията в този случай е ме-
дицинска бележка, издадена от личния лекар. 
Тя се представя от ученика след връщането му 
в училище на класния ръководител.

Когато ученикът членува в спортен клуб и 
участва в състезания или други дейности, свър-
зани със спортната му подготовка е възможно 
да отсъства от учебни занятия. В този случай 
родителят подава заявление до Директора на 
училището и прилага документ от спортния 
клуб. Документите се представят в администра-
цията на училището и се регистрират от завеж-
дащия административната служба във входящия 
дневник на училището, като родителят получа-
ва входящ номер.

През учебната година различни обстоятел-
ства могат да наложат отсъствието на детето по 
семейни причини. Преценката за отсъствие по 
семейни причини е изцяло на родителя. Роди-
телят има две възможности за реализиране на 
това право на детето. В първия случай, когато 
отсъствието е до три дни, родителят писмено 
уведомява класния ръководител за времето, в 
което детето му ще отсъства от учебни занятия. 
В случай, че се налага отсъствие до седем дни, 
родителят подава  писмена молба до Директора 
на училището. И в двата случая документите се 
представят в администрацията на училището и 
се регистрират във входящия дневник на учили-
щето. Трябва да се обърне внимание на факта, 
че документите от родителя (уведомление или 
молба) се представят в училище преди датата 
на отсъствие на детето. Когато обстоятелства-
та, налагащи отсъствието на детето от учебни 
занятия са извънредни, е желателно родителят 
да уведоми устно класния ръководител. Това не 

КоМЕнтаРИ
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изключва неговото задължение във възможно 
най-кратък срок след това да представи необ-
ходимите документи за оформяне на отсъстви-
ята като извинени.

Основание за оформянето на извинени от-
съствия са разпоредбите на чл.135, ал.1, т.2; 
чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Правилника за при-
лагане на закона за народната просвета, както 
и чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Правилника за 
дейността на училището.

Лилия Топчийска – помощник директор УВД

Атанас Люцканов

Христина Петрова

Георги Божков

Проекти на учениците от 2в клас на тема 

„Книгите, които прочетох 
през лятната ваканция”
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Кристиян Геровски

Мартин Тюфекчиев

Петър Стаменов

Нели Петрова

Мария Стоименова

Проекти на учениците от 2в клас на тема 

„Книгите, които прочетох 
през лятната ваканция”
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Дясно или Ляво

Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от интернет

КаК да оставим децата ни да се развиват естествено
Преди няколко поколения, имаше силно 

социално предпочитание към десничарите 
и родителите се опитваха да убеждават 
децата си главно да използват дясната си 
ръка. В днешно време, родителите оставят 
децата си естествено да се развиват и 
рядко се опитват да се налагат върху вро–
дените предпочитания на детето. 

Вродено или възпитано?
Има много тео-

рии за това защо ня-
кои хора са деснича-
ри, а други левичари, 
но до момента няма 
ясно обосновен отго-
вор. Често, предпочи-
танията коя ръка да 
използваме идва от 
семейството и според 
статистиката то е:

При двойки, кои-
то са десничари, 90% 
от случаите, детето също е десничар.

При двойки, които са левичари, 50% от слу-
чаите, детето също е левичар.

При смесените двойки, 80% от случаите, 
децата са десничари.

Може да се спори, за това че родителско-
то влияние повече от генетичното разположе-
ние, е отговорно за доминиращите десничари, 
но трябва да знаем, че дори бебетата показват 
предпочитания към една от двете страни.        

Десен мозък - ляв мозък
Мускулите от всяка страна на тялото ни се 

контролират от противоположната страна на 
мозъка ни. Какво означава всичко това? Като 
цяло се смята, че дясната страна на мозъка 
управлява креативното мислене, докато лява-
та страна - логичното мислене, тоест деснича-
рите имат повече логическо мислене, а леви-
чарите - креативно.      

Предпочитания
Малките бебета са склонни да използват ръ-

ката, която им е най-удобна в дадения случай. 
Ако обектът е по-близо до дясната ръка, то ще 
използва нея и съответно обратното. Около 18-
тия месец, повечето бебета започват да показ-
ват предпочитания за използваната от тях ръка 
(в 90% от случаите, това е дясната) и до третия 
си рожден ден, вече са установени десничари 
или левичари. Ако родителите оставят детето 

си да използва ръката, 
която то е избрало, в 
9 от 10 случая, това ще 
бъде дясната.

Има и някои тео-
рии, които твърдят, че 
дори без да се замис-
лят, родителите влияят 
на децата си за това те 
да използват дясната си 
ръка, като например по-
ставят приборите близо 
до дясната им ръка или 

им подават нещо, така че то да бъде по-удобно 
да се вземе с дясната ръка.

Влиянието на родителите
Родителите, които съзнателно се опитват да 

насочат детето си да използва една от двете си 
ръце повече, обикновено карат децата си да 
използват дясната си ръка. Повечето от тях го 
правят, за да улеснят мъниците, тъй като пове-
чето неща са направени за десничари, като но-
жици и др. Също има има и теории, че левича-
рите са по-склонни към епилепсия, проблеми с 
ученето или аутизъм, но по отношение на това, 
учените са неубедителни.

Повечето експерти съветват родителите 
просто да позволяват на децата си да из-
ползват ръката, която им е най-удобна, без 
да се притесняват. Все пак, родителството си 
има достатъчно поводи за тревоги, защо да 
търсим още? 



7

Автор на този роман е Джоан Роулинг. Ро-
дена е на 31 юли 1965 година във Великобри-
тания. Работи като преподавател по английски 
език първо в Португалия, след 1993 във Вели-
кобритания. Написва първо разказ за малкото 
момче магьосник, след това го преработва в 
роман, последван от още 6 части. Тя е една 
от най-известните писателки в наши дни и без-
спорно най-богатата.

Хари Потър е роман за деца, разказващ за 
едно момче, което щом навършило 11 години, 
разбрало, че е магьосник. Дотогава то живее с 
леля си и вуйчо си и разлигавения си братовчед 
Дъдли и мисли, че родителите му са починали 
при катастрофа. Малко преди рождения му ден 
изненадващо пристига писмо, адресирано до 
него, но вуйчо му веднага го скрива. Започват 
да пристигат все повече и повече такива писма 
и затова семейството заминава за един малък 
остров. Когато идва рожденият ден на Хари, 
пристига странен, огромен мъж - Хагрид, който 
взема Хари и го отвежда в света на магьосници-
те. Оказва се, че той е много известен с това, че 
е единственият, оцелял след среща с най-злия 
магьосник Волдемор. Скоро момчето започва 

да учи в училище за магия и вълшебство ,,Хо-
гуортс”. Там то намира много добри приятели, 
но и среща завистливи и лоши деца. Неговите 
родители също са учили в това училище. Хари е 
разпределен в дом ,,Грифиндор”, където отива-
ли най-смелите. Със своите приятели изживява 
много приключения, учи и се забавлява, играе 
куидич - магическия спорт. Всичко това е опи-
сано в 7 книги.

Любимите ми герои са: Хари, защото е смел; 
Хърмаяни,защото е умна; Дъмбълдор, защото е 
мъдър; Снейп, защото въпреки че има много 
конфликти с бащата на Хари, го защитава от 
злото.

Най-лош от всички е Волдемор, но зли са и 
неговите поддръжници, наричани смъртожадни. 
Всички те искат да унищожат доброто в маги-
ческия свят и света на хората.

Любимата ми книга от 7-те е ,,Хари Потър 
и Даровете на Смъртта”, която е последната от 
поредицата. В нея се разказва за мисията на 
Хари да унищожи силата на злото. 

                                                  
Веселина Стоименова – 6в клас, 

клуб „Приятели на книгата”

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Хари Потър
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Историческите пред-
поставки за избухването 
на войната са заложени 
в несправедливите реше-
ния на Берлинския кон-
грес (1878), който оставя 
големи територии, насе-
лени с българско, гръцко, 
сръбско и албанско на-
селение в пределите на 
Османската империя. По 
силата на Берлинския 
договор държавата ни е разпокъсана на ня-
колко части като Македония и Одринска Тра-
кия са върнати под пряката власт на султана. 
През 1912 г. балканските страни се вдигат 
да освобождават сънародниците си, но Бъл-
гария е единствената, която се стреми към 
обединението на земи с преобладаващо бъл-
гарско население. 

България, Сърбия, 
Гърция и Черна гора 
сключват  съюз. Нито 
една от тези държави не 
може сама да води ус-
пешна война срещу все 
още силната във военно 
отношение Османска 
империя. На 29 февруа-
ри 1912 г. (по стар стил) 
е подписан „Договор 
за приятелство и съюз 

между царство България и кралство Сърбия“. 
На 16 май с.г. България и Гърция подписват 
договор, съпроводен от „военна конвенция“, 
а през август България и Черна гора постигат 
„устно съглашение“ за всестранна помощ в 
случай на война. Въпреки че има претенции 
за запазване на „балканското равновесие“, 
Румъния остава неутрална. 

ПъРВа БалКансКа Война 

(1912-1913)

По предварителна уго-
ворка на 17 септември 
1912 г. балканските съ-
юзници обявяват обща 
мобилизация, която бъл-
гарският народ посреща 
с всеобщ ентусиазъм. Мо-
билизационните пунктове 
се препълват с редовно 
призовани и много добро-
волци. За малко повече 
от седмица българската 
армия достига около 600 
000 души. Над 14 600 еми-
гранти от Македония и 
Одринска Тракия форми-
рат Македоно-Одринско 
опълчение. На територия-

та на страната се създават 
50 доброволчески чети за 
действие в тила на противни-
ка, които в хода на войната 
нарастват до 90. От средите 
на арменската емиграция е 
формирана самостоятелна 
доброволческа рота.

На 29 септември 1912г. 
българското Главно ко-
мандване се установява в 
Стара Загора. Главноко-
мандващ е цар Фердинанд, 
негов помощник - гене-
рал-лейтенант Михаил Са-
вов, началник на Щаба на 
Действащата армия - гене-
рал-майор Иван Фичев.

рОдОЛЮБИЕ
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България започва военни действия на 5 
октомври 1912 г. с едновременно настъпле-
ние на 1-ва и 2-ра армия. Първоешелонни-
те полкове и дивизии преминават границата, 
унищожават слабите турски съпротиви и до 
8 октомври излизат на линията Одрин - Геч-
кенли. Втора армия пристъпва към блокиране 
на Одрин. Трета армия е въведена в бойни 
действия на 9 октомври със задача да нане-
се удар в общо направление на Лозенград, а 
1-ва армия има задача да отрази удара на Од-
ринския гарнизон и да осигури десния фланг. 
Източната турска армия се съсредоточава в 
района на Одрин - Лозенград - Люлебургаз 

и със силите на три корпуса трябва да спре 
настъпващите български полкове, след което 
войските на Одринския гарнизон и един кор-
пус да нанесат концентричен удар за тяхното 
обкръжаване и унищожаване.

На 9 октомври войските на двете страни 
настъпват почти едновременно. 

В изключително тежки боеве до 19 ок-
томври противникът претърпява поражение и 
се оттегля към Чаталджанската позиция на 
48 км от столицата Цариград. Турското пра-
вителство прави предложение за спиране на 
действията и сключване на примирие, което 
цар Фердинанд I отхвърля.
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На 16 октомври 1912 г. е осъществен пър-
вият боен разузнавателен полет на българ-
ската военна авиация. Пилотът поручик Ра-
дул Милков и наблюдателят поручик Продан 
Таракчиев излитат от летище Свиленград. 
По време на 50-минутния полет над района 
Одрин - Кадънкьой - Папазтепе разкриват 
дислокацията на противниковите части и 
хвърлят две ръчни грана-
ти „Гелер“ над важния во-
енен обект гара Караагач. 
До края на войната са-
молетите се използват за 
разузнаване, бомбардира-
не на военни обекти и ЖП 
гари, хвърляне на позиви, 
коригиране огъня на арти-
лерията и фотографиране.

На 20 ноември 1912 
г. балканските съюзници 
сключват примирие с Османската империя, 
последвано от преговори. В средата на яну-
ари 1913 г. те са прекъснати от новото пра-
вителство на Младотурската партия и на 17 
януари 1913 г. военните действия са подно-
вени. През втория период на войната цялата 
българска армия действа в Източна Тракия. 

Българското Главно командване решава 
да овладее Одринската крепост и да при-
ключи войната. Комендантът Мехмед Шукри 
паша разполага със 75 000 души за нейната 
защита. Отбранителните съоръжения са раз-
положени на три позиции - предна, главна 
и тилна, като главната позиция се състои от 
26 форта. Между 
отделните позиции 
има сложна систе-
ма от преградни 
ровове и 5-6 реда 
заграждения от 
бодлива тел. Всич-
ко това дава осно-
вание на западните 
военни специалис-
ти да смятат Од-
ринската крепост 
за една от най-сил-
ните в цяла Югоиз-
точна Европа.

В началото на март 1913 г. 2-ра армия 
е усилена с войски и артилерия. Обсадата е 
разделена на 4 сектора: Източен, Южен, За-
паден и Северозападен. 

Замисълът на операцията предвижда тя да 
се проведе с открита нощна атака, като 2-ра 
армия нанесе с изненада главен удар в Източ-
ния сектор и три спомагателни удара в оста-

налите сектори. В заповед 
на командващия войските 
в Източния сектор генерал-
майор Георги Вазов се каз-
ва: „Трябва да се помни, че 
в тази нощ е необходимо 
да се реши съдбата на Од-
ринската крепост. Връщане 
назад няма. Противникът 
трябва да бъде сломен. На-
пред ни чака слава и мир, а 
назад - безславие и смърт.“ 

Щурмът на крепостта започва на 11 март в 
13, 30 ч. с мощен артилерийски огън. В 03, 30 
ч. след полунощ на 12 март, без вик „ура“ и 
без стрелба, настъпва пехотата. Изненадата е 
пълна и противникът разбира за започналата 
атака едва когато телорезачите започват да 
правят проходи в телените мрежи. 

Одринската операция е най-високото по-
стижение на военното изкуство на българ-
ската армия през Балканската война. Първа 
в света тя провежда армейска нощна настъ-
пателна операция срещу укрепен район и го-
лям населен пункт, като се използват и пър-
вите образци войскови прожектори. За пръв 

път артилерията 
поддържа пехота-
та по нов способ 
- с огневи валяк, 
което осигурява 
водене на настъп-
лението след една 
огнева преграда. 
В бойния ред на 
войските се по-
явяват щурмови 
колони, съпро-
вождани от арти-
лерия. В състава 
им са включени 
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специални команди от бом-
биери, които хвърлят ръч-
ни гранати преди щиковия 
удар на пехотата. По време 
на обсадата на Одрин за 
пръв път се прилага радио-
противодействието като ра-
диотелеграфистите на 2-ра 
армия създават смущения в 
честотата, на която работи 
противникът. 

Успешните действия на 
българската армия намират 
широк отзвук и висока оцен-
ка сред военните специали-
сти. Френският полковник 
Пиер де Мондезир, комен-
дант на Тулонската крепост, 

пише: „…Превземането на 
Одрин стои наред с най-
славните военни подвизи 
във военната история на 
всички народи.“

С овладяването на      
Одрин са постигнати важни 
военнополитически и стра-
тегически резултати, дове-
ли до края на Балканската 
война. 

Използвани материа-
ли: Статия на Лилия Кри-
ворова, главен експерт в 
дирекция „Научно-изследо-
вателска и експозиционна 
дейност“ - Национален во-
енноисторически музей.

Зорка Христова – начален учител

ШКола По ШаХМат
За деца до 14 години. 

тренировките ще се провеждат в оУ ”алеко Константинов”
(от 01.10.2012 г.) понеделник и  четвъртък от 12:25 ч. до 13:25 ч.

                         
Справки и записвания:                                                                       

Димитър Илчев: 0887/285 338, тел.: 032/66 21 63 след 20:00 ч.                                                                                          
е-mаil: сhеss_d@аbv.bg                                   

ШаХМаТ
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Ангелина Велева – учител по английски език

ЕзИКОВа СТраНИЦа

AN AUTUMN GREETING 
“Come ,” said the Wind to the Leaves one day.         
“Come over the meadow and we will play. 
Put on your dresses of red and gold. 
For summer is gone and the days grow cold.”      

THE WIND 
I saw you toss the kites on high 
And blow the birds about the sky. 
And all around I heard you pass 
Like ladies’ skirts across the grass. 
O, wind, blowing all day long, 
O, wind, that sings so loud a song! 
I saw the different things you did, 
But always you yourself you hid. 
I felt you push, I heard you call, 
I couldn’t see yourself at all. 
O, wind, blowing all day long. 
O, wind, that sings so loud a song! 
You are so strong and cold, 
O, blower, are you young or old? 
Are you a beast of field or tree,  
Or just a stronger child than me? 
O, wind, blowing all day long, 
O, wind, that sings so loud a song! 

By Robert Lewis Stevenson 

LEAVES
How silently they tumble down 
And come to rest upon the ground 
To lay a carpet, rich and rare, 
Beneath the trees without a care, 
Content to sleep, their work well done, 
Colours gleaming in the sun. 
At other times, they wildly fly 
Until they nearly reach the sky. 
Twisting, turning through the air, 
Till all the trees stand stark and bare. 
Exhausted, drop to earth below 
To wait, like children, for the snow.    By E. Brady 
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O, wind, blowing all day long. 
O, wind, that sings so loud a song! 
You are so strong and cold, 
O, blower, are you young or old? 
Are you a beast of field or tree,  
Or just a stronger child than me? 
O, wind, blowing all day long, 
O, wind, that sings so loud a song! 

By Robert Lewis Stevenson 

LEAVES
How silently they tumble down 
And come to rest upon the ground 
To lay a carpet, rich and rare, 
Beneath the trees without a care, 
Content to sleep, their work well done, 
Colours gleaming in the sun. 
At other times, they wildly fly 
Until they nearly reach the sky. 
Twisting, turning through the air, 
Till all the trees stand stark and bare. 
Exhausted, drop to earth below 
To wait, like children, for the snow.    By E. Brady 

AN AUTUMN GREETING 
“Come ,” said the Wind to the Leaves one day.         
“Come over the meadow and we will play. 
Put on your dresses of red and gold. 
For summer is gone and the days grow cold.”      

THE WIND 
I saw you toss the kites on high 
And blow the birds about the sky. 
And all around I heard you pass 
Like ladies’ skirts across the grass. 
O, wind, blowing all day long, 
O, wind, that sings so loud a song! 
I saw the different things you did, 
But always you yourself you hid. 
I felt you push, I heard you call, 
I couldn’t see yourself at all. 
O, wind, blowing all day long. 
O, wind, that sings so loud a song! 
You are so strong and cold, 
O, blower, are you young or old? 
Are you a beast of field or tree,  
Or just a stronger child than me? 
O, wind, blowing all day long, 
O, wind, that sings so loud a song! 

By Robert Lewis Stevenson 

LEAVES
How silently they tumble down 
And come to rest upon the ground 
To lay a carpet, rich and rare, 
Beneath the trees without a care, 
Content to sleep, their work well done, 
Colours gleaming in the sun. 
At other times, they wildly fly 
Until they nearly reach the sky. 
Twisting, turning through the air, 
Till all the trees stand stark and bare. 
Exhausted, drop to earth below 
To wait, like children, for the snow.    By E. Brady 
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МаТЕМаТИКа за ВСИЧКИ

Дълго време Ис-
панският двор не се 
съгласявал да отпусне 
кораби и средства на 
Христофор Колумб. 
Той искал да обико-
ли света, да открие 
нови морски пътища, 
да донесе слава и бо-

гатства на Испанската империя. Противниците 
му твърдели, че такова плаване не може да се 
осъществи, защото щом Земята е кълбо, кора-
бите му ще трябва да изкачват водна планина. 
Когато той се върнал, след като открил земя-
та, по-късно наречена 
Америка, неприятели-
те му заявили, че няма 
нищо необикновено 
в неговите действия 
и че рано или късно 
друг щял да осъщест-
ви подобно пътуване. 
Колумб ги изслушал и 
помолил да му дадат 
едно сварено яйце. 
След като го получил, 
попитал:

- Кой от вас ще постави яйцето изправено 
на масата?

Един след друг присъстващите се опитвали, 
но никой не успявал. Тогава Колумб ударил яй-
цето силно в масата, счупил го и така го закре-
пил изправено.

- Но така и аз мога - възпротивил се един от 
най-яростните му противници.

- А защо не го направи? - попитал Колумб.
От този разказ може да се направи извод, 

че решението на всеки проблем изглежда лес-
но, ако вече е направено от някой друг.

КОЛУМБОВОТО ЯЙЦЕ
(Задача с неочакван край)

Следващите задачи са едно „Колумбово яйце”:

Зад.1 Върху лист хартия начертайте отвесна права. Можете ли да поставите 
върху листа три монети, така че вляво от линията да има две „лица”, а в дясно - 
два „герба”?

Зад. 2 Касиерка разполага с банкноти, опаковани в пачки по 100. Кога ще й 
трябва повече време и защо: при отброяването на 55 банкноти, или при отброя-
ването на 75 банкноти?

Скъпи математици, изпращайте вашите решения на адреса на редакцията.

Отговорите очаквайте в следващия брой.

Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ”
Рила Аджеларова – учител по математика
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Морска маймуна   
за домашен любимец

трябва  да  започнем  оттам, че  мор-
ските  маймуни  не  са  маймуни изобщо. 
Да  не говорим, че  не живеят в морето. 
И  не  са  дело  на майката природа, а на 
изобретателя  Харолд  фон  Браунхът.

Новата  модна  тенденция  сред  домаш-
ните любимци  представлява изкуствено  съз-
даден вид  соленоводна скарида, създадена 
през 1957 година.

Браунхът  селектира  хибридна  порода от  
иначе древната колкото динозаврите артемия 
и започва да я продава под името „Момен-
тален живот” с комплект за излюпване като 
непознат домашен любимец.

Съществата, кръстени маймуни заради 
съвсем далечното подобие в опашките, всъщ-
ност произлизат от група ракообразни, които 
владеят „криптобиоза”. Това означава, че те 
могат да „заспиват” в случай на попадане в 
неблагоприятни обстоятелства и да останат в 
това състояние неопределено дълго време до 
подобряване на условията.

Тази им особеност всъщност е и най-ат-
рактивната част от отглеждането на морски 
маймунки. При отваряне на пакета в него има 
единствено малко прашец. Изсипвате праше-
ца (който всъщност са яйцата на скаридите) 
в аквариума и в същата секунда морските 
маймуни оживяват. През следващите няколко 
седмици те нарастват значително, подхранва-
ни със специална диета от квас и спирулина. 
Други любопитни особености на морските 
маймуни са, че се раждат с едно око и преди 
да достигнат зрялост, им изникват още две. 
Те са прозрачни и дишат чрез перестите си 
крачета. Възпроизвеждат се както по полов, 
така и по безполов път. И като финал- пре-
следват лъчи светлина от фенерче или друга 
светлина. Какво повече може да се желае от 
скарида домашен любимец? 

Жанет Бенин – 4а  клас,
клуб “Училищни медии “Алеко”

дОМаШНИ ЛЮБИМЦИ



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

ОХРАНА

дЕЖУрСТВО

рЕФЕрЕНдУМ

Дежурни класове за седмицата са:  4 а клас - класен ръководител Елиана Щерева
       7 а клас - класен ръководител Рила Аджеларова

Честитим  
рождените дни  

на всички, родени през тази седмица  
с пожелание 

за здраве и успехи!
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Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm


