e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”
www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

РУБРИКИ:
Училищен живот
Детско творчество
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Родолюбие

Отг. Зорка Христова

Езикова страница

Отг.: Стела Куртева

Математика за всички

Отг.: Рила Аджеларова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Бр. 64, година 4, 3 декември 2012 г.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
На 22 ноември 2012 г. нашето училище бе посетено от г-н
Сурендра Рай, представител на Mahatma Gandi Handicapped
Center – Ню Делхи, Индия. По един изключително увлекателен, впечатляващ и достъпен начин той ни запозна с книгата си
„Indian paper art” и ни демонстрира изработването на индийски
книжни декорации за всеки празник. Пред блесналите детски
очи едно след друго се появяваха цветя, гирлянди и различни
други фигури, за чието изработване са нужни само хартия, ножица и доза сръчност, а не магия, както самият той неколкократно повтори.
На
отправената
молба да се представи, той разказа с няколко думи за себе
си и обясни причините, довели го в България и по-специално в
Пловдив.
Сам учител по
изящни изкуства и
преподавател на ученици от първи до седми клас, той гледа на
изкуството, което демонстрира, като на средство да доставя
радост и да прави хората щастливи. Воден от убеждението, че
хубавите празници се нуждаят от хубава украса, г-н Рай сподели, че много бързо – за около 10 минути, украсата за Коледа
или Парти за рожден ден ще е напълно готова. Подчертавайки, че неговото изкуство
няма нищо общо с оригами – традиционно
японско изкуство, което е много трудно, той
показа снимки от посетените от него училища и държави – Германия, Франция, Италия,
Белгия, Гърция, Турция.
С обещанието, че досега до това изкуство ще направи родители и деца много
щастливи, той сподели, че следващата дестинация по неговия път е Румъния.
От името на всички, Весела Русева – начален учител, ръководител на клуб „Училищни медии”Алеко”, му пожела: „На добър час!”
1

В днешно време явно всички
мислят, че щом някой притежава милиони долари, скъпа кола и
голяма къща, то той е най-щастливият човек на света. Но не в
това се състои щастието. То не
може да се купи с пари, не може
да се докосне. За мен щастието
не е това. За мен е да съм сред
близките си, да се забавлявам и
танцувам и всеки ден да виждам
поне един усмихнат човек на улицата, който е решителен и не се
предава. Точно като учениците от 6а клас.
Не бива да мислим, че щастието ни е напуснало. Ако в момент, когато си тъжен, изброиш
всички неща, за които живееш, ако поне за миг
се замислиш колко по-лошо може да е всичко,
ще осъзнаеш колко голям щастливец си. Когато си тъжен, е достатъчно да преброиш онези
неща, които дават смисъл на живота ти, а не си
купил с пари. Тогава ще усетиш колко много
щастие има около теб. Защото щастието не е в
това, което имаш, а в това, на което се радваш.
2

За да почувстваме щастието и да му се наслаждаваме, трябва да го открием в самите нас.
Няма нищо по-трагично и пагубно за душата
от това човек да се затвори в себе си. По този
начин той обрича своята душа на вечна тъмнина
и няма как да усети и да познае щастието. Такива хора лесно се познават – това са мрачни,
тъжни, дори злобни хора. Това са хора, неспособни да обичат, да прощават, хора, които не
знаят какво е усмивка и още по-малко щастие.
Тези хора не живеят, защото не умеят да се наслаждават на живота. А такива хора се срещат
все по-често...НО…..има и усмихнати, весели,
добри хора. Това са щастливите хора. Те виждат красота и доброта във всичко, дори и в наймалките и незначителни неща.
Когато човек е щастлив, той е добър! Щастието… просто една дума, толкова малка и в
същото време достатъчно голяма, за да носи в
себе си цялата красота и доброта на света! Не
е важно дали имаш пари,скъпа кола и голяма
къща. Важното е да си жив и здрав.И ако може
всеки ден да се усмихваш поне за малко.
Виктория Бозукова – 6 а клас

От най-ранна възраст човек говори за щастието и никога не се уморява да споделя с другите какво е преживял или пропуснал. Отначало
детето изпитва щастие от майчините милувки, от височината, от която
гледа на света от бащините рамене. След това щастлив го правят първите играчки, първите самостоятелни метри с колелото, първите отлични
оценки в училище, първата целувка или успешна сделка...
Често се питам дали всичко това може да се нарече щастие. Зная, че
то най-добре се оценява, когато изчезне, но трябва ли да се чака този
момент?! Щастието за мен се изразява и в малките, и в големите неща
от живота. Виждам го не само в личното удовлетворение, но и в рядката
дарба човек да дарява. Не всеки може да бъде като Щастливия принц на
Оскар Уайлд, който с всяка частица от себе си носи щастие за другите.
Златното му покритие, сапфирените очи, невероятният рубин на меча –
всичко това впечатлява околните с благородството на материала. В един
момент, когато цялата тази ценност поема към хората, от щастливия
принц остава само оловното сърце, неподвластно на огъня. Другите са
получили от него своите мигове щастие, а той и верният му помощник –
лястовичето – са в райските простори.
Това е щастието – най-хубавото нещо на света – да имаш голямата
духовна щедрост да носиш на другите онова, което им липсва, а за себе
си да запазиш истинското чувство на духовна пълнота. Мъничките мигове щастие са когато моят бекхенд е съвършен за този турнир и печеля
всички мачове, когато имам време да се отдам на другите си любими
занимания, когато хората, които обичам, са живи и здрави. И не мога да
забравя, че истинското щастие е да даваш, да се раздаваш в името на
доброто и красивото в живота, което прави и теб, и другите, изпълнени с
вяра и надежда, че всички сме заедно и можем да продължим напред.
Йоан Георгиев – 6 a клас
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Беше тъмна зимна нощ. По улиците на Москва имаше много сняг. Той блестеше под
слабата светлина на уличните лампи. Изведнъж нещо бързо пробяга по снега. Това беше
едно малко момиченце. То беше облечено в бяла атлазена рокличка до коляното. Отгоре
имаше тъничка жилетка. Обувките й бяха белички и имаха по една панделка. Бузите й
бяха зачервени, а от малките й сини очички лъхаше страх. По дългата и коса блестяха
снежинки. Тичаше много бързо, а след нея някой я гонеше.
- Александрааааа... спри! - викаше мъжът.
Детето сякаш не го чуваше. Мъжът се измори и спря. Момичето, каето явно се казваше Александра, почука на вратата на една къща. Оттам излезна едно момченце със
своето кученце.
- Коя си ти? - попита момченцето.
- Аз съм Александра - дъщеря на цар Николай. Нападнаха двореца ни. Сега ме гонят. Може ли да вляза?
- Да, влизай. Не ти ли е студено?
- Студено ми е! А ти как се казваш?
- Аз съм Виктор, а това е Леонид - и момчето посочи кучето до себе си.
- Трябва да се скрием. В противен случай ще ни убият.
Виктор каза на майка си и всички се скриха в тайника на къщата. След малко се
похлопа на вратата
- Веднага отворете вратата – извика някой отвън, но никой не отвори вратата.
- Вие, госпожо, как се казвате?
- Аз се казвам Лиза. Ти не си ли принцеса Александра?!
- Да, аз съм! Тук не ви ли е малко студено?
- Да! Но не сме много заможни. Къде искаш да спиш?
- Няма значение! Може ли нещо по-дебело, защото ми е много студено.
- Естествено! – Лиза изкара от гардероба една жилетка. – Ще отида да ти оправя леглото! – каза тя и излезна от стаята.
Настъпи мълчание. Изведнъж се чу писък.
- Сигурно убиха някого – предположи Виктор.
- Как така?! – И Александра се затича към вратата, но Виктор я спря.
- Ти май искаш да те убият?
- Не, но трябва да видя какво е станало.
- Аз ще видя, а ти стой тук! - каза Виктор.
Виктор излезе и след две минути пак влезе уплашен.
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Събирайте багажа! Войската дойде!
Какво? - попита Александра учудено.
Викни майка ми, а аз ще впрегна конете.
Добре - каза Александра и отиде в другата стая.

- Лиза, идвай да се спасяваме.
Училище за родители
- Защо? Какво става?
- Няма време! Събери храна и дрехи.
- Добре!
Виктор развърза Леонид. Лиза и Александра приготвиха всичко и потеглиха.
От небето валеше бял пухкав сняг. Леонид се сливаше с обстановката, понеже беше
бял и пухкав. Пътуваха един ден и стигнаха до едно малко селце. Там всичко беше
бяло. Виждаше се само пушекът от комините на къщите. По улиците имаше деца, които
измръзваха от студ.
- Виктор, би ли спрял?
- Да, на защо?!
Александра слезe и даде дрехи и хляб на децата по улицата.
- Благодаря ти, какичке, - мълвяха те ядейки хляба.
- Няма защо! – каза Александра и се качи обратно в каручката. Нямаше и десет минути
път и те стигнаха до една страноприемница. Влязоха вътре и се настаниха в една стая.
Александра беше толкова изморена, че веднага заспа. На сутринта всички станаха и
излязоха на разходка. На площада на селцето стоеше малко момиченце и продаваше
кибрит. Всички я подминаваха, без да си купят нито една клечка. Александра изтича
при нея и и даде пет рубли.
- Вземи ги! На теб ти трябват.
- Благодаря. Искаш ли кибрит? - попита я момиченцето
- Не, няма нужда! - каза Александра и отиде при Виктор.
Следобед се прибраха в странопримницата. След два дни войската дойде и в това
селце. Всички бягаха. Александра, Лиза и Виктор потеглиха с каручката. Принцесата
гледаше как войниците стрелят. Изведнъж видя две малки дечица да бягат съвсем боси
по снега. Тя скочи от каручката и отиде при тях. Събу се боса и им даде обувките и
чорапите си. Като се обърна назад видя, че само Леонид е с нея. „Как така са ме оставили” мислеше си тя. Седна на снега и прегърна кучето.
Доста хора бягаха. Една майка беше взела на ръце малкото си дете и тичаше. След около
два часа почти всичко утихна. Александра се беше завила с едно одеало, което беше запазила
за себе си. Беше й много студено. Тя стана и отиде в една стара къща. Влезна вътре и се зави.
Гледаше как Леонид души наоколо за храна.
- Гладно ли си? – попита Александра кучето.
После изкара една рубла от джоба си и излезна от старата къща. Навън студеният вятър
духаше много силно. Александра намери една малка хлебарничка.
-	Може ли един хляб? – помоли Александра
- Да, една рубла моля!- каза хлебарят
Александра тръгна отново към старата къща, в която се криеше от студа.
- Ето, вземи го! - каза Александра на кучето и му даде половината хляб.
Настъпи нощта. Стана още по-студено. Принцесата не можеше да се стопли. Вятърът свиреше. От небето се изсипа бял пухкав сняг.
Изведнъж от улицата се чу детски плач. Александра излезе и видя малката
кибритопродавачка.
- Защо плачеш? - попита тя момиченцето.
- Защото татко ме изгони
от къщи и ми е много студено каза момиченцето през сълзи.
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- Добре. Ела с мен. Аз ще те стопля.
Там Александра зави момиченцето с одеалото. На Александра й ставаше все
по-студено. Изведнъж тя видя баща си.
- Тате, това ти ли си?
- Да, миличка. Студено ли ти е?
- Да, но това момиченце се нуждае повече от одеалото, отколкото аз.
- Както решиш. Само не се предавай
- Добре, тате!
Нощта напредваше. Снегът спря. Всичко утихна. Чуваше се само скимтенето на
Леонид.
Съмна се. Облаците се разредиха. Слънцето се показа. Снегът блестеше на
светлината. В старата сграда малката кибритопродавачка спеше, а Леонид жално
скимтеше до мъртвото тяло на красивата Александра. Тя беше умряла от студ
малко преди всичко да утихне. Леонид я ближеше, като си мислеше, че така ще я
стопли. И така принцеса Александра умря в студ и мизерия, но все пак
имаше добро сърце. Това я направи истински герой. Два дни по-късно
случайно откриха мъртвата Александра. Малкото момиченце беше
разказала за добрините на принцесата. По-късно в това селце
беше издигната голяма статуя на принцеса Александра
и кучето й Леонид.
Габриела Чапарова
6 в клас

Училище за родители

Източниците
на детската агресия
За съжаление, в съвременния свят детската агресия е много често срещано явление.
Едно поведение може да бъде предизвикано от някъкъв стимул, да бъде заучено или да
бъде защитна реакция. Агресивното поведение може да е просто сигнал, че в живота на
детето има проблем (емоционален или поведенчески) и неговите действия са неосъзнат
опит да въздейства на случващото се по начин, който за детето е достъпен.
Атмосферата, която родителите създават
в семейството, до голяма степен може да
„научи” детето на агресивно поведение.
Първите му представи за добро и зло,
за позволено и непозволено се формират в
семейството – тук са създават границите, усвояват се правилата и се създава нагласа у
детето да реагира в определени ситуации по
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определен начин. Ако то е свидетел на вражди и конфликти в общуването на родителите
си и братята и сестрите си, твърде е вероятно
да възприеме този стил на общуване за норма
и да го пренесе в своите взаимоотношения в
връстниците. Наблюдаваната агресия от детето се превръща в своеобразен стимул за агресивност и в собственото поведение.

Друга типична ситуация, която може да зад престорената им строгост често „прозира”
предизвика агресията на детето, е безраз- чувството на гордост.
личието или пренебрежителното отношеТелевизионните предавания също моние към него.
гат да бъдат източник, от който децата и
Детето чувства, че не му обръщат внима- особено момчетата научават за различни
ние, не забелязват това, което върши. Емо- форми на агресия.
По мнението на специалистите, телевизияционално изолирано, дори и в присъствието
на родителите си, то се чувства само и изо- та е особено мощен учител на агресивни моставено. Такава ситуация може да предизвика дели на поведение за децата. При това тези
прояви на упорство, капризи и грубост, като модели са толкова устойчиви, че в експерименти, направени за
единствената подтази цел, осем месеца
буда за това е да
след сеанса показанипривлече
внимате образци на агресивнието на възрастно поведение се имините. Известни са
тират при наличието на
например случаи, в
подходяща ситуация.
които деца на депресивни родитеСвикването с насили или родители с
лието
вследствие ревлошени взаимоотдовното му показване,
ношения започват
прави децата нечувстда се държат оповителни към страданизиционно или съзето около нас, което е
дават проблеми в
също част от негативучилище, за да извадят родителите от криза и
да ги върнат в реалността. Едно такова пове- ния ефект на телевизията. Същевременно индение е просто симптом, сигнал, че съществу- дивидът възприема една толерантна нагласа
ва друг, по-сериозен проблем в семейството към агресията като средство за решаване на
и поведението е опит за справяне, за възста- проблемите си, което значително сваля прага на задръжките му. Резултатът е по-лесното
новяване на баланса.
прибягване към нея и по-лекото й преживяваЧесто срещани са и случаите родители- не.
те да поощряват агресията в поведението
Независимо дали проявената агресия е
на момчетата.
резултат
от установената обща атмосфера на
В основата на такъв подход стои наложилото се разбиране, че агресията е стереотип агресивност в семейството, от безразличието
на мъжествеността. Докато при момичетата или пренебрежителното отношение към детепроявите на агресия се считат за неуместни то, или от подражанието на телевизионните
и се порицават от родителите, при момчетата персонажи, присъствието на агресивността в
такова поведение среща много по-често по- поведението на детето по своеобразен начин
ложителна, отколкото отрицателна оценка. В „участва” в процеса на изграждане на неговата
повечето случаи родителите считат, че момче- личност. Фактът, че в годините на интензивното трябва да не „остава длъжно” и да умее да то формиране на своята личност подрастващисе защитава, ако евентуално бъде нападнато. те се намират в организираната възпитателна
Готовността за такава самозащита се залага среда на семейството и училището, сама по
още в ранните години на детето, като се проя- себе си предполага сътрудничеството им в опвява задоволство или се подкрепя проявената итите за въздействие върху проблема за нараагресия. Затова дори и да научат, че синът стващата детска агресивност, който тревожи с
им е бил нападателен и груб с други деца, основание всички нас.
Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Колко интересни могат да бъдат библиотеките в ерата на таблетите?
Повече от колкото си мислите, пише Си Ен Ен. Само трябва да знаете къде да отидете
Централната библиотека в Сиатъл,
Вашингтон, САЩ

Библиотека Тринити Колидж в Дъблин е
най-старата библиотека в Ирландия, създадена през 1592 г. от кралица Елизабет I. Сградата
има внушителен интериор, който ни въвежда в
най-голяма едностайна библиотека в света. Така
наречената „Дълга стая” съдържа повече от 200
хиляди книги. Един от най-известните ръкописи
в там е „Книгата на Келс”, която съдържа четирите евангелия, написани на Латинска Вулга
върху пергамент. Само ръкописът привлича по
500 хиляди посетители всяка година. В Дългата
стая се помещата и една от най-старите арфи в
Ирландия. Дъбовата арфа е един от символите
на Ирландия. Кралица Елизабет II посети библиотеката миналата година. Тя е първият монарх посетил мястото от 1911 година насам.

Централната библиотека в Сиатъл е сграда
с изискан, модерен дизайн. В нея често има Библиотека Жизел, Университета
туристи от цял свят, влезли на обиколка. Да, на Калифорния в Сан Диего, САЩ
мястото е толкова голямо, че в него има организирани обиколки.
На първата година от построяването си,
библиотеката е посетена от 2 милиона туристи.
Сградата е дело на холандския архитект Рем
Колхаас и американския дизайнер Джошуа Рамус. Туровете в сградата започват през 2006
г., две години след като е построена. Сградата
е впечатляващо произведение на изкуството:
блестяща, абстрактна и необичайна. В библиотеката често се провеждат различни изложби,
четения на автори и много други интересни съБиблиотеката носи името на Теодор Жизел,
бития.
известен повече като д-р Зюс. Тя е една от найБиблиотека Тринити Колидж: Дъблин,
модерните библиотеки в света. На пръв поглед
Ирландия
тя изглежда като космически кораб.
Тя е проектирана през 70-те години от архитекта Уилям Перейра, който участва в измислянето на космическите съоръжения в Кейп Канаверал в Хюстън, Тексас. Библиотеката често е
включвана в научно-фантастични филми, разкази и романи. Пример за това е снежната крепост
във филма „Генезис”, която много прилича на
библиотеката Жизел. Разбира се, тук интересен
е не само екстериорът. Библиотеката организира и много интересни събития, които срещат читателите със световноизвестни автори.
Продължава в бр. 65
Ина Банджакова – библиотекар, по материали от интернет
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РОДОЛЮБИЕ

Първият български генародното признаване на
нерал се казва Сава АтаСъединението на Княженасов Муткуров. Роден е
ството с Източна Румелия.
на 16 декември 1852 гоСлед войната Муткуров
дина в Търново. Следва
е назначен за началник
военно дело във Военнов Пловдивския гарнизон
медицинското
училище
и командва 5-та пехотна
в Цариград, а през 1872
бригада. През 1886 годигодина се дипломира в
на в столицата е извършен
Юнкерското пехотно учит.нар. проруски преврат,
лище в Одеса, където е
чиято основна цел е детназначен на служба към
ронацията на княз Алекруската редовна армия.
сандър I Батенберг. Сава
През 1876 година с друМуткуров, заедно със Стеги български доброволци
фан Стамболов е сред оссе включва на страната
новните организатори на
на сърбите във войнаконтрапреврата. Стамбота им срещу Турция. По
лов го назначава за главвреме на руско-турската
нокомандващ на лоялните
освободителна война кокъм княза военни части.
мандва рота в 54-ти пеВойници от Пловдивския
хотен Мински полк. След
гарнизон са прехвърлени
генерал
Сава
Муткуров
Освобождението офицер
в София и арестуват няМуткуров е назначен в
кои от заговорниците. На
милицията на Източна Румелия, където актив- 7 септември княз Александър Батенберг абно участва в подготовката и реализацията на дикира от престола. Сава Муткуров е избран
Съединението през 1885 година. Между 6-8 за един от тримата регенти, които управляват
септември е член на временното правителство, Княжеството до 14 август 1887 година, когато
образувано след преврата в Пловдив. Мал- клетва за вярност към България полага новико повече от месец по-късно, на 14 ноември, ят княз, а по късно и цар, Фердинад I. На 1
Сръбското княжество, недоволно от разшире- септември Муткуров става министър на войната
нието на България обявява война и нахлува в в новосформираното правителство на Стефан
български земи. Капитан Сава Муткуров поема Стамболов. На поста е до 16 февруари 1891
командването на десния фланг и центъра при година, когато е повишен в генерал-майор.
настъплението на сръбските войски към бълПървият български генерал умира на 15
гарския град Пирот. Брилянтните му военни март 1891 година в Неапол. Погребан е в църкходове отблъскват редовната сръбска армия, вата “Свети Спас” в София. За краткия си 39която според предвижданията на сръбските годишен живот, посветен изцяло на родината
военни стратези е трябвало напълно безпро- и нейното Oсвобождение и закрила от външни
блемно да прекоси 100-ната километра до сто- неприятели, Сава Атанасов Муткуров получава
лицата София и да доведе младата българска три ордена за изключителни заслуги – “За храдържава до капитулация.
брост” Първа степен и Четвърта степен, ВтоЕвропейският печат провъзгласява победа- ри клас; “Свети Александър” Първа степен без
та на България с думите: “капитаните победиха мечове и Втора степен с мечове; “За заслуга”
генералите.“ Успехът е предпоставка за между- – сребърен.
Зорка Христова – начален учител
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Маленькая девочка Маша дружит с МедвеПознакомьтесь!
Это главные герои нового русского му- дем, но каждый её поход к нему в гости заканчивается для косолапого плачевно. Бывает, что
льтсериала – Маша и Медведь.
Мишка начинает прятаться от Маши. Но куда
бы Медведь не прятался, девчонка всегда его
находит. Все домашние животные боятся Маши
и убегают от неё. Вот Медведь для Маши и
стал лучшим другом.

Мишка учит Машу читать и писать, ловить
рыбу, заботиться о других. Благодаря МедвеЕсть русская народная сказка – „Маша и дю, Маша научилась быть самостоятельной, но
Медведь“. Её герои жили очень давно. А герои вот только попадать меньше во всякие переделки не перестала.
мультсериала живут в наше время.

Вот краткое содержание одной из серий
мультсериала:
Маша и медведь. Раз, два, три! Ёлочка,
гори!
Новый год. Кто же не любит этот праздник!
А особенно подарки от Деда Мороза. Вот и
Медведь готовится к встрече Деда Мороза. Он
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уже нарядил ёлку, украсил дом гирляндами. И
вот долгожданный стук в дверь... Но это оказался не Дед Мороз, а Маша, которая пришла
поздравить Медведя с Новым годом. Поздрав-

ление получилось оригинальным: ёлка сгорела,
игрушки разбились. Маша отправляется в лес
с Медведем за новой елкой, где и встречают
Деда Мороза.

Все серии мультсериала „Маша и Медведь” можете посмотреть в Интернете:
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_439674&feature=iv&src_vid=OrWB1Su79U&v=PXBiFKqErTg
Васка Г уджева – учител по руски език

ШАХМАТ

Черните на ход печелят:

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

На снимката виждаме Парис Хилтън с едно
от седемнадесетте си кучета. Тя е прекрасен
пример за разпространилата се напоследък
мода сред звездите на Холивуд да превръщат
четирикраките си любимци в дизайнерски аксесоари на бляскавата си външност.
Именно тя, появявайки се преди две години
на корицата на американската версия на списание „17” със своето чихуахуа Дин – Дин, превръща породата в една от най-популярните в
САЩ. От този момент знаменитости като Дженифър Лопес, Бритни Спиърс, Винъс Уилямс и Памела Андерсън също постоянно демонстрират пред
публиката своите миниатюрни живи играчки.
Сред почитателите на тази порода са още
Мики Рурк, Мадона, Скарлет Йохансон, Пола
Абдул.
Модата на джобните кучета е обхванала
и света на спорта. Уейн Рууни притежава три
френски болонки. Михаел Шумахер е горд собственик на йоркширски териер. Кучета от тази
порода имат също Силвестър Сталоун, Жерар
Депардийо, Арнолд Шварценегер, Жан-Пол
Белмондо.
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Миниатюрните събратя на чихуахуа – померански шпицове, пекинези, малтийски болонки
и йоркширски териери, също триумфално шестват по кориците на луксозните модни издания.
Благодарение на селекцията те стават все помалки и малки.
Можем да добавим още много факти по темата, но най-важното не е ли, че тя е чудесен
повод да се замислим какво, всъщност, трябва
да е отношението ни към домашния любимец?
Милена ХЛЕБАРОВА, експерт по протокол,
етикет и публични комуникации, дава няколко
прости съвета, които да ни помогнат да се отнасяме към домашните си любимци цивилизовано. И първият от тях е да не забравяме, че
те не са играчки, а живи същества, нуждаещи
се от любов, обич и грижа. И притежават своя
уникална, естествена красота, която няма нужда от никакви „аксесоари”.
А ако имаме проблеми с „комуникацията”
можем просто да се посъветваме с експерта –
Сизър Милан – Говорещият с кучета.

Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Училищни медии
”Алеко”

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

РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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