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Европейска седмица
за намаляване на отпадъците
За четвърта поредна година в периода 17-25 ноември се
провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците
(ЕСНО). Основната цел на това събитие е да се популяризират
полезните практики и конкретни примери за намаляване на отпадъците, които да поощрят промените в ежедневното поведение на европейците (потребление, производство). Министърът
на околната среда и водите Нона Караджова отправи призив
за участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците. За повишаване екологичната култура на децата в нашето
училище във всеки час на класа се предостави информация на
учениците. Te научиха, че разделното събиране на отпадъците
позволява тяхното рециклиране. Децата изготвиха табла с информация, за да се запознаят всички в училище с разделното
събиране.
На 22 ноември от 9 часа се проведе урок, посветен на темата с учениците от 2 а клас, с участието и на родители. Същите
ученици в часа по “Домашен бит” изработиха предмети от отпадъци, за да демонстрират възможността
за повторно и разумно
използване на материалите, с цел намаляване количеството на
отпадъците и
украсяване на работното
място.

Даниела Панчева – началeн учител
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• ȼ ɫɢɧɢɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹɬ
ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɨɬ ɯɚɪɬɢɹ.ȼ ɠɴɥɬɢɹ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹɬ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɨɬ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɢ ɦɟɬɚɥɢ.ȼ ɡɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹɬ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɨɬ
ɫɬɴɤɥɨ.

– ɏɚɪɬɢɹ

•

Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ ɟɞɢɧ ɬɨɧ ɜɟɫɬɧɢɤɚɪɫɤɚ ɯɚɪɬɢɹ, ɟ
ɧɭɠɧɚ ɞɴɪɜɟɫɢɧɚɬɚ ɧɚ 24 ɞɴɪɜɟɬɚ. Ⱥɤɨ ɜɦɟɫɬɨ ɞɚ
ɢɡɯɜɴɪɥɹɦɟ ɜɟɫɬɧɢɰɢɬɟ, ɤɨɢɬɨ ɱɟɬɟɦ, ɝɢ ɩɨɫɬɚɜɹɦɟ ɜ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɥɧɨ ɫɴɛɢɪɚɧɟ, ɫɩɚɫɹɜɚɦɟ ɨɬ
ɨɬɫɢɱɚɧɟ ɦɧɨɝɨ ɞɴɪɜɟɬɚ (250 000 000 ɫɚɦɨ ɜ
ɋɴɟɞɢɧɟɧɢɬɟ ɳɚɬɢ), ɢɤɨɧɨɦɢɫɜɚɦɟ ɨɝɪɨɦɧɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɚ, ɧɭɠɧɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɩɴɪɜɢɱɧɚ ɯɚɪɬɢɹ ɢ ɧɚɦɚɥɹɜɚɦɟ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɜɴɡɞɭɯɚ ɫ 73%.

• ɋɬɴɤɥɨ
•

ɋɬɴɤɥɨɬɨ ɧɟ ɫɟ ɪɚɡɝɪɚɠɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ (ɨɫɜɟɧ ɚɤɨ
ɧɹɦɚɦɟ ɬɴɪɩɟɧɢɟɬɨ ɞɚ ɝɨ ɢɡɱɚɤɚɦɟ 4000 ɝɨɞɢɧɢ), ɚ ɜ
ɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɟ ɢɞɟɚɥɧɚ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ ɫɭɪɨɜɢɧɚ,
ɡɚɳɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚ ɜ ɧɨɜɢ ɫɬɴɤɥɟɧɢ
• ɉɥɚɫɬɦɚɫɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɛɪɨɣ ɩɴɬɢ. Ɋɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟɬɨ
ɫɩɟɫɬɹɜɚ ɢɡɥɢɲɧɨ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟ – 20% ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɢ
•
50% ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ. Ɍɨ ɢɤɨɧɨɦɢɫɜɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɢɹ,
2.5 ɦɢɥɢɨɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢ ɛɭɬɢɥɤɢ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹɬ ɧɚ
ɤɨɹɬɨ ɢɧɚɱɟ ɛɢ ɨɬɢɲɥɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɴɪɜɢɱɧɨ
ɛɨɤɥɭɤɚ ɜɫɟɤɢ ɱɚɫ ɫɚɦɨ ɜ ɋɴɟɞɢɧɟɧɢɬɟ ɳɚɬɢ. Ⱥɤɨ ɧɟ
ɫɬɴɤɥɨ.
ɛɴɞɟ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɚ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɚɬɚ ɩɨɩɚɞɚ ɧɚ
ɫɦɟɬɢɳɚɬɚ, ɤɴɞɟɬɨ ɪɚɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɣ ɨɬɧɟɦɚ ɨɬ 500
ɞɨ 1000 ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚ ɩɨɱɜɚɬɚ ɢ ɜɨɞɢɬɟ ɫ
ɨɩɚɫɧɢ ɬɨɤɫɢɧɢ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ ɟ ɞɜɚ
ɩɴɬɢ ɩɨ-ɟɧɟɪɝɨɟɦɤɨ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ. Ɂɚ
ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟɦ, ɩɪɨɫɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɢɡɯɜɴɪɥɹɦɟ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɬɟ ɨɩɚɤɨɜɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɞɟɥɧɨ
ɫɴɛɢɪɚɧɟ.

•
•

Ɇɟɬɚɥ
ȿɞɧɚ ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ
ɛɪɨɣ ɩɴɬɢ. Ɂɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟɬɨ ɣ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɟɞɜɚ 5% ɨɬ ɟɧɟɪɝɢɹɬɚ,
ɧɭɠɧɚ ɡɚ ɩɴɪɜɢɱɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. ɋɴɛɢɪɚɣɤɢ ɪɚɡɞɟɥɧɨ ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɢ
ɨɩɚɤɨɜɤɢ, ɩɨɦɚɝɚɦɟ ɢ ɡɚ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɟ ɨɬ ɚɥɭɦɢɧɢɟɜɚ ɪɭɞɚ.
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Ʉɚɪɬɨɧ ɨɬ ɦɥɹɤɨ - 5 ɝɨɞɢɧɢ
ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɚ ɬɨɪɛɢɱɤɚ - 10-20 ɝɨɞɢɧɢ
Ʉɨɧɫɟɪɜɚ - 100 ɝɨɞɢɧɢ

•
•

• ɉɨɥɡɢɬɟ ɨɬ Ɋɚɡɞɟɥɧɨɬɨ ɫɴɛɢɪɚɧɟ
• ȿɬɨ ɤɚɤ ɫɟ ɪɚɡɝɪɚɠɞɚɬ ɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢɬɟ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢ ɧɟɳɚ :
• ɏɚɪɬɢɹ - 2.5 ɦɟɫɟɰɚ

Ɉɛɳɨ 2 100 000 ɤɝ. ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɫɚ ɩɪɟɦɢɧɚɥɢ ɩɪɟɡ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ
ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢ, ɤɨɣɬɨ ȿɄɈȻɍɅɉȺɄ ɢɡɝɪɚɞɢ ɜ ɫɬɨɥɢɱɧɢɹ ɤɜɚɪɬɚɥ
“Ɏɢɥɢɩɨɜɰɢ” ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɬɟ 100 ɞɧɢ ɨɬ ɩɭɫɤɚɧɟɬɨ ɦɭ ɜ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ. 1
200 000 ɤɝ. ɟ ɞɟɥɴɬ ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɨɬ ɠɴɥɬɢɬɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ, ɚ 900 000 ɤɝ.
ɫɚ ɫɬɴɤɥɟɧɢɬɟ ɨɩɚɤɨɜɤɢ. Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɛɹɯɚ ɫɴɨɛɳɟɧɢ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ Ⱦɟɧɹ ɧɚ
ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɜɪɚɬɢ, ɤɨɣɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɜ ɡɚɜɨɞɚ ɧɚ 14 ɚɜɝɭɫɬ.

ɉɥɚɫɬɦɚɫɚ - 300 ɞɨ 500 ɝɨɞɢɧɢ
Ȼɢɪɟɧɚ ɤɭɬɢɣɤɚ - 200-500 ɝɨɞɢɧɢ

Здравей, Есен
Календарът показва, че е есен. Лятото упорито не отстъпва. Жарките лъчи на
слънцето парят като в юлски ден. Но есента е неудържима, буйна като река.
Тя започна още с наредените като низ от огърлица по телеграфните стълбове,
лястовици и празните щъркелови гнезда.
Слънцето току-що изгрява, още е червено. След миг-два, като че запалени стрели
минават през сутрешния есенен хлад и покриват земята. Изгревът откроява пред очите
ни есеннната красота.
Дърветата са обагрени с всякакви цветове, сякаш са облечени с приказна премяна.
Плодовете им са натежали. Скоро вчерашните живи листа ще опадат. Севернякът
вече духа, ще ги разнесе, те ще покрият земята с разноцветна покривка и скоро
ще заспят спокойно.
Мъглата разперва бялото си покривало. Пръските на есенния дъждец
ритмично почукват по прозорците и голите клони на дърветата.
Вечер, все по-рано и по-рано на запад пада пламналият залез.
Есента. Наричаме я златна – с пожълтелите си листа. Наричаме я
плодородна – с узрелите си плодове. С нея започва новата учебна година.
След нея настъпва снежната зима.
Това е есента – приказна и неповторима.
						
						
Константин Кузманов – 7а клас

Зимна нощ
Вечер е. Нощта е надвиснала над селото. Красиви снежинки нежно падат по земята. Светлината от уличните лампи обгръща заснежения път. От време на време някоя
минаваща кола разцепва тишината.
От едната страна на улицата има гора. Тя е заглъхнала. Чува се само шумът от
люлеещите се клони на дърветата, които сега хвърлят тайнствените си сенки по снега. От другата страна, през десетина метра са се сгушили няколко затрупани
колибки, все едно заспали зимен сън. Само една от тях свети с приглушена
светлина. На прозореца й стоят две деца. Те гледат навън и се радват
на снежната картина.
След малко майка им ги подканва да си лягат и те с мъка
отлепват лицата си от заскреженото стъкло. Мракът
обгръща и последната къщичка и селцето потъва в
нощта.
			
Жени Дакова - 7а клас
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В Ягодинската пещера
През изминалата лятна ваканция с моите родители бяхме на незабравима екскурзия в Ягодинската пещера. Пътят, водещ до нея е изключително живописен. Скалите се
надвесват над шосето и го прегръщат. На някои места са
заплашително сърдити, а на други приличат на свод. Въздухът вътре в пещерата е кристално чист и студен. Движехме
се по тясна пътека, заобиколена от сталактити, сталактони и
сталакмити. Природата си е поиграла да направи причудливи форми – на някои места стените са покрити с леопардова кожа. Докато вървим смущаваме със
смях и гласове обитателите на пещерата – многобройните прилепи. Те се разхвърчават сърдито,
а после пак се скриват в скалите. Ягодинската пещера е бисер в короната на родопската пещера.
Туристите едва смогват да обхванат всичко, което ги заобикаля. Едно от най-интересните неща
са пещерните бисери – изящни малки топчета варовик и минерали, за чието образуване са нужни
милиони години.
Човек се чувства като в приказка, заобиколен от статуите на познатите герои – Дядо Коледа,
Снежанка и седемте джуджета, Пижо и Пенда. Природата, този най-изящен художник, е сътворила чудновати форми, за да ни накара да затаим дъх пред нейното майсторство.
										

Георги Цонев – 7а клас

Константин Даскалов - 1в клас
Рада Фратева
- 1б клас

Сиана Кавръкова - 1б клас
Мартин Драганов - 1в клас
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Училище за родители

АКО ДЕТЕТО ВИ НЯМА ПРИЯТЕЛИ
Не всички деца са толкова общителни и оправни, колкото ни се иска. Ако и вашето дете има трудности в общуването и изграждането на приятелства, може би просто
то не е от типа на т.нар. лидери. Терминът за такива деца
е „аутсайдери” и той далеч не е обиден или подценяващ
потенциала на детето, а реално представящ поведението
на личността в група.
Независимо дали малчуганът е в долните класове или е
вече тийнейджър, дали по принцип е притеснителен или има
временен проблем, трудностите в създаването на контакти
и приятелства трябва да се преодолеят. Нормално е едни
деца да са по-екстровертни, а други – по-интровертни.
Ето как можете да насърчите детето си към об–
щуване и да му помогнете да създаде нови приятел–
ства.
Семейната среда
Като начало трябва да се обърнете към обстановката у дома. Ако нещо не е наред в семейството, един от начините за реакция от страна
на детето може да бъде изолиране, затваряне
в себе си, депресивни състояния, отчаяние и
нежелание за общуване. Детето най-вероятно
е убедено, че никой не може да го разбере,
да му помогне – без да му се подиграва и да
го обижда. Не забравяйте, че децата могат да
са жестоки, защото не преценяват тежестта на
изречените думи. Обикновено по-затворените и
самодостатъчни деца реагират именно така на
трудностите – затварят се в себе си.
Проучете как са нещата в училище
Ако смятате, че нещо фрустрира детето ви
и то умишлено избягва контакти и приятелства,
разходете се до училището му. Първо, разбира
се, разговаряйте с него, разпитайте го. Може и
да сподели проблема, стига да имате общ език
и го предразположете правилно. Ако проблемът
е временен и заедно го решите, скоро детето ви
ще подобри общуването си с връстниците.

Правилата на приятелството
Обяснете на детето си как трябва да се държи един добър приятел. То може би е сбъркало
някъде, било е отхвърлено и сега отказва други контакти. Приятелите не бива да злословят
един за друг, да клюкарстват, да се предават,
да се държат грубо.
Осигурете терен
Насърчете малчугана си да покани съучениците си у дома. Направете им парти, приятен
кино-уикенд, изведете ги на разходка, на обяд.
Общуването извън класната стая може би ще ги
накара да се отпуснат и ще затвърди връзката
помежду им, за да станат истински приятели, а
не просто съученици.

Вълшебните жестове
Наблюдавайте детето си и установете дали
то не е приело погрешни жестове и език на тялото. Усмихва ли се или се мръщи, има ли груби маниери, в погледа му има ли враждебност?
Външният му вид спретнат ли е, чисти ли са
дрехите му, къпе ли се редовно? Децата винаги
странят от по-различните от тях. Една усмивка
Давайте добър пример
и поглед, изпълнен с покана за общуване, моПокажете на детето, че да имаш добри и гат да направят чудеса.
верни приятели е чудесно. Нека разбере, че да
си богат на приятелства е също толкова важно
Не се подвеждайте по броя
и необходимо за всеки, както да имаш любим,
Ако детето ви има само един верен прияродители, деца. Правилният пример и разгово- тел, вместо шест близки съученици, в това няма
рите в тази посока ще дадат резултати, най- нищо лошо. Не винаги количеството е важно.
малкото защото децата копират всичко.
Не съдете по себе си, вие може би сте друг тип
5

и общувате по-лесно. И един добър приятел е
достатъчен на детето ви, за да чувства подкрепата и приятната компания на връстник.
Опитайте с нова среда
Може би детето ви има нужда да разшири
кръга на общуване. Запишете го на спорт, рисуване, пиано и т.н. – там ще срещне нови деца.
Потърсете помощ
Ако детето ви, въпреки всички усилия, не
желае да общува с други деца, потърсете професионална помощ. Често този проблем отшумява сам и детето с времето се „надушва”, както
бихме казали ние, с подходящите типове приятели и намира своето място сред различните групи
в училищната среда.
Понякога обаче проблемът е по-дълбок и изисква работа със специалист, не се колебайте да
го потърсите.
					
Здравка Петрова – педагогически съветник,
								
по материали от интернет

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НОВИ КНИГИ
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НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Ина Банджакова – библиотекар

РОДОЛЮБИЕ

Неделя Петкова-Караиванова
На 20 ноември
1872 година Неделя
Петкова,
известната
като баба Неделя, основава женското дружество ,,Възраждане”
и така дава началото
на девическото образование в България.
Родена е на 26 август 1826 г. в Сопот.
Родителите й са бедни, тя израства под
грижите на леля си
Теофания, която е калугерка в Сопотския манастир. Теофания я научава
на четмо и писмо, като мисли, че възпитава бъдеща
добра калугерка.
Когато Неделя станала на 15-16 години, иска да
я изпрати да учи в Русия, но липсват средства. Тогава девойката започва да придобива знания, като
се обучава сама. Чете книги. На 19 години се омъжва. Въпреки семейните грижи и децата не престава
сама да се обучава. Казват, че пресрещала децата,
когато се връщали от сопотското училище и преглеждала книгите им – какво пишат и учат.
На 1 юли 1865 г. се установява за учителка в гр.
Прилеп /Македония/, където събира много ученички в една къща.
Получава голямо уважение в Прилепската българска община. В своите записки тя казва: „Прилепчани незабавно ми доставиха всичко необходимо за
училището, намериха ми къща за живеене, плащаха
ми заплата, така че забравих, че съм далеч от родното място.”

За първи път там се чества празникът на светите
братя Кирил и Методий, провеждат се и изпити в
девическото училище.
След втората година в Прилеп Неделя Петкова отива учителка в Охрид, където сварва 6 гръцки
училища и 12 църковни, в които не се чува и дума
на български. Неделя събира около 200 момичета
в къщата на Ангел Беле, където преподава една
година.
Неприятности с гръцкия владика я прогонват от
Охрид. Разболява се и се лекува в Битоля. Там пък
събира 114 ученички и отваря девическо училище.
През 1870 г. българската община във Велес
предлага на Баба Неделя и тя приема да бъде учителка там.
През 1871 г. Баба Неделя заминава за Солун
и на 12 май открива училище там. Започва да учи
12 ученика и 3 ученички. Скоро възпитаниците й
нарастват на 50. Понякога Баба Неделя няма пари
дори за хляб, но съвестта не й позволява да остави
учениците си да се пръснат по гръцките училища.
През 1872 г. полага основите на женско дружество – „Възраждане”. За тази цел е подпомогната от
Заграфския манастир с 10 лири.
В началото на учебната 1873/1874 г. оставя на
свое място дъщеря си, а тя се упътва да събира
членове и помощи за женското дружество.
Баба Неделя престава да учителства и след
Освобождението се завръща в Кюстендил, а от
1879 г. се установява в София, където умира на
1 януари 1894 г.
Остава в паметта на хората и в историята със
своето голямо родолюбиво дело.
Зорка Христова – начален учител
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Sc
cotland Lo
och Ness Monster,, the Scotttish legend
Loch Ness is part of
o the Gre
eat Glen, an enorm
mous fissure in the
e
at just abo
out splits Scotland
d into two
o. There a
are a serie
es of
earth tha
lochs, riv
vers and canals
c
tha
at link the
e Atlantic with the North Se
ea.
T
This
is the most ea
astern of these.

Loch Ness Fac
cts - Loch Ness is the lar
rgest bod
dy of fresh water in
Britain.
(1) Th
here is mo
ore waterr in Loch Ness
N
than
n all the other
o
lake
es in Englland,
Scotland and Wales
W
put togetherr.
(2) It is around
d twenty two
t
and a half miles long and betwe
een one and
one an
nd a half miles wid
de, a deptth of 754 feet with
h the botttom of the
e loch
being as flat as
s a bowlin
ng green.
3 thousan
nd million
n cubic fee
et of wate
er which is around
d 16
(3) It holds 263
n 430 thousand miillion gallo
ons of wa
ater with a surface
e area of 14000
1
million
acres and could
d hold the
e population of the
e world 10
0 times o
over.
(4) It is fed by 7 major rivers the
e Oich, Ta
arff, Enric
ch, Coiltie
e, Moristo
on,
Foyers
s and Farigaig plus
s numerous burns,, with only one outtlet the River
R
Ness which
w
flow
ws 7 miles through
h Inverne
ess into th
he Moray Firth 52 feet
below the loch surface.
(5) Du
uring a he
eavy rainffall the lo
ochs level has been
n known tto rise by
y as
much as 7 feet and a ris
se of 2 fee
et is common plac
ce.
he rain catchment area for Loch
L
Ness
s is so larrge that a rainfall of
o just
(6) Th
quarte
er of an in
nch adds 11.000.0
000 tons of
o water to
t the loc
ch.
(7) It is said that the loc
ch never freezes and
a
this is
s true.
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History of the Loch Ness Monster
Commonly speculated to be a long-surviving plesiosaur, the history of the
Loch Ness Monster presumably dates from time between the start of the
Jurassic Period (approximately 200 million years ago) to the end of the
Cretaceous Period (approximately 65 million years ago). Loch Ness itself is
only 10,000 years old, dating from the end of the last Ice Age, so where
the monster lived before that remains unknown.

The first recorded sighting of the Loch Ness Monster in history was in 565
AD. According to legend, St Columba was walking by Loch Ness when he
came upon some men burying one of their friends. On hearing that the
dead man had been attacked by a beast while swimming in the River
Ness, St Columba sent one of his followers into the water to lure the beast
forth. When the creature appeared the saint made the sign of the cross
and ordered it to retreat. To this day, according to the history of Loch
Ness and its monster, no-one has been harmed by anything living in the
loch.
Local Loch Ness Monster history was commonplace through the centuries
but remained just that, local history of the Monster of Loch Ness.
Modern interest in the Loch Ness Monster began in 1933 when a sighting
of the monster was reported in the Inverness Courier and the first
photograph of the creature appeared in that same year. This was taken by
Mr. Hugh Gray. The picture has since proved to be a key point in Loch
Ness Monster history.
HU

UH

Стела Куртева – учител по английски език
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

Числото на Шехерезада
Фаталното число 13 и магическото число 7
Шехерезада свързва в безсмъртните си приказки
„Хиляда и една нощ“. Числото 1001 се състои от
77 тринадесеторки и 143 седмици (77.13=1001,
143.7=1001).
Ако приемем, че една година има 52 седмици,
то от 1001 нощ ще получим 1 + 1 + 1/2 + 1/4
години (1001=52.7 + 52.7 + 26.7 + 13.7).
1001 е най-малкото четирицифрено число, което може да се представи като сбор от кубовете
на две числа (1000 + 1).
Но това още не е всичко! На свойствата на
числото 1001 се основава начинът на проверка
дали едно число се дели на 7, 11 и 13.
Ето как:
348 285 = 348.1000 + 285 =
= 348.1000 + 348 – 348 + 285 =
= 348.1001 – 348 + 285 =
= 348.1001 – (348-285).
Тъй като 348 – 285 = 63 се дели на 7, то и
първоначалното число се дели на 7.
Проверете кои от числата 290 521, 16 328,
946 988 875, 440 069, 713 402 се делят
на 7, 11 или 13.

Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ”
Рила Аджеларова – учител по математика
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ШАХМАТ
На 17 и 18 ноември 2012 в Пловдив се проведе шахматен турнир за деца до 16 г. На това
състезание бяха излъчени първенците по класически шах на Южна централна зона в отделните
възрастови групи до 10, 12, 14 и 16 г. От шах-школата към ОУ ,,Алеко Константинов” взеха
участие три деца. До 12 г. Росица Костова се класира на 7-място (момчета и момичета). До 10
г. Ярослав Докузов се класира на 8-място. Участваха общо 29 състезатели в този турнир.
На 18 ноември се проведе отделен турнир за деца до 8 г. Участваха 25 деца от Пловдив,
Асеновград и Стара Загора. Нашият участник Георги Колев се представи отлично и спечели
първото място в турнира с пет победи от 5 изиграни партии!

Youth Chess Tournament "Young Grandmaster"
Plovdiv, 17-18.11.2012
ɒȺɏɆȺɌȿɇ ɌɍɊɇɂɊ ,,ɆɅȺȾ
ȽɊɈɋɆȺɃɋɌɈɊ” ɉɅɈȼȾɂȼ
Ʉɪɚɣɧɨ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SNo.
13
6
12
15
8
14
5
3
22
16
20
25
2
17
1
23
24
21
11
4
9
7
18
10
19

Name
Ʉɨɥɟɜ Ƚɟɨɪɝɢ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜ Ƀɨɪɞɚɧ
Ʉɨɥɟɜ ȼɢɤɬɨɪ
Ɇɚɥɢɧɨɜ Ɇɚɪɬɢɧ
Ⱦɚɮɨɜɫɤɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
Ʌɭɤɚɧɨɜ Ⱥɧɬɨɧ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ Ʉɚɥɨɹɧ
Ȼɟɥɱɟɜ Ƚɚɥɢɧ
Ɋɚɦɚɞɚɧɨɜ ȿɫɚɞ
Ɇɚɬɚɧɫɤɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɇɟɞɟɜ ɂɜɚɧ
Ɏɚɤɟɥɨɜ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ Ⱦɚɧɢɟɥ
Ɇɢɥɟɜ ɏɪɢɫɬɨ
Ⱥɪɫɟɧɨɜ ɋɢɦɟɨɧ
ɋɚɩɭɧɞɠɢɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɚɪɚɱɨɝɥɭ Ⱥɬɢɥɚ
ɉɚɪɚɫɤɨɜ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ
Ʉɢɪɱɟɜ Ⱥɧɬɨɚɧ
Ȼɨɝɞɚɧɨɜ Ⱦɚɧɢɟɥ
Ⱦɢɦɱɟɜɚ Ɋɚɞɨɫɬ
Ƚɪɢɝɨɪɨɜ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
Ɇɢɥɟɜɚ Ƀɨɚɧɚ
ɂɜɚɧɨɜ ɏɪɢɫɬɢɹɧ
Ɇɢɧɟɜ ɉɪɟɫɥɚɜ

FED
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL
BUL

Club
Ɉɍ "Ⱥɥɟɤɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ.ɤɧɹɡ Ȼɨɪɢɫ I" Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞ
Ɉɍ "ɉ.Ɋ.ɋɥɚɜɟɣɤɨɜ" ɋɬɚɪɚ Ɂɚɝɨɪɚ
Ɉɍ "Ⱦɹɞɨ ɂɜɚɧ Ⱥɪɚɛɚɞɠɢɹɬɚ" ɐɚɪɚɰɨɜɨ
ɋɈɍ "ɋɜ. ɋɨɮɪɨɧɢɣ ȼɪɚɱɚɧɫɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɐɚɪ ɋɢɦɟɨɧ ȼɟɥɢɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ.ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ" ɉɥɨɜɞɢɜ
Ɉɍ "Ⱥɧɬɢɦ I" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɐȾȽ "ɋɥɴɧɰɟ"
ɋɈɍ "ɉɚɢɫɢɣ ɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɇɍ "ɉ.Ɋ.ɋɥɚɜɟɣɤɨɜ" ɉɥɨɜɞɢɜ
Ɉɍ "Ⱦɭɲɨ ɏɚɞɠɢɞɟɤɨɜ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ.ɋɜ.Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ.ɤɧɹɡ Ȼɨɪɢɫ I" Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞ
Ɉɍ "ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ" Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞ
Ɉɍ "Ⱦɭɲɨ ɏɚɞɠɢɞɟɤɨɜ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɑɋɈɍ "Ⱦɪɭɠɛɚ"
ɋɈɍ "ɐɚɪ ɋɢɦɟɨɧ ȼɟɥɢɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ Ɏɢɥɨɫɨɮ" ɉɥɨɜɞɢɜ
Ɉɍ "Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ɍɚɥɟɜ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɇɍ "ɉɟɬɤɨ Ɋ. ɋɥɚɜɟɣɤɨɜ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ. ɋɨɮɪɨɧɢɣ ȼɪɚɱɚɧɫɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɐɚɪ ɋɢɦɟɨɧ ȼɟɥɢɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ɋɈɍ "ɋɜ. ɉɚɢɫɢɣ ɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɢ" ɉɥɨɜɞɢɜ
ȾɐȽ "ɓɭɪɱɟ" ɉɥɨɜɞɢɜ

Отговор на задачата от бр. 62:
1.Дd7 Цd7 2.Оb5 Цc8 3.Oa6 #
1-0
Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашните любимци на американските президенти
Настоящият
американски
президент – Барак Обама, изпълни обещанието си, дадено
по време на предизборната си
кампания, и взе на дъщерите си
Малия и Саша мечтания подарък
– домашен любимец. Португалското водно куче Бо е подарък
от сенатор Тед Кенеди. Тези кучета обичат децата и са много
игриви. Освен това козината им
не дразни алергичните към кучета хора.
Бившият американски президент Джордж Буш – младши
има два шотландски териера - Барни и Мис Бийзли. Всяко от
кучетата си има лична страница в интернет, където са качени
снимки и видеозаписи с участието на четириногите обитатели
на Белия дом.
Към същата порода кучета слабост имал и Франклин Делано Рузвелт, изпълнявал задълженията си в Белия дом от
1933 г. до 1945 г. Неговото куче носело името Фал.
По време на управлението на Бил Клинтън в резиденцията се разхождали котката Сокс и лабрадорът Бъди. Но
поради непрестанната война между тях, в края на втория му
мандат се налага Сокс да се премести при секретарят му.
Роналд Рейгън, сдал поста президент на САЩ през 1989
г., заменил първото си куче – ловджийския шпаньол Лъки,
с второ от същата порода – Рекс. Но много скоро той бил
изпратен в семейното ранчо, защото бил прекалено импулсивен за порядките в Белия дом.
Освен котки и кучета президентите на САЩ са отглеждали в Белия дом и по-екзотични животни.
Калвин Кулидж, например, пристигнал с цяла зоологическа градина. Той имал шест кучета,
рис, гъска, магаре, котка, две лъвчета, антилопа, кенгуру, дори хипопотам джудже на име Били.
Шестият президент на
САЩ – Джон Адамс, държал
във ваната в Източното крило на Белия дом крокодил и,
както се твърди, обичал да
плаши с него гостите си. А
Удроу Уилсън си имал овен
на име Олд Айк, който обожавал да дъвче тютюн.
Весела Русева начелен учител
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ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим
рождените дни
на всички, родени
през тази седмица
с пожелание
за здраве
и късмет.

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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