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НАРКОТИЦИТЕ –

защо никога не бива да опитваш

Мили деца, скъпи тийнейджъри,

Животът ни изправя пред множество избори, които трябва да направим, вземайки правилни или грешни решения. Знаем, че понякога се чувствате неразбрани и отхвърлени, но
ние възрастните - вашите родители и учители, искаме да Ви
уверим, че постоянно търсим и преоткриваме пътя към Вас
– Нашите деца. Убедеността ни, че дрогата погубва тялото и
психиката и страхът, че ще опитате ни кара понякога да прекаляваме със забараните и ограниченията. Сякаш забравяме
времето, в което и ние сме били млади, неопитни и търсещи
своето „аз”. А може би просто е нужно да сме заедно и да
си говорим.
В нашето училище говорим за наркотиците, това не е табу.
Децата трябва да са информирани. За занятията в начален
етап ни помагат колегите психолози от Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества
– Пловдив. За дейностите за учениците от прогимназиален
етап си съдействаме с доброволците от „Младежи на кръстопът”. През този месец стартира нашата ежегодна кампания
„АнтиДрога” със занятия за учениците от 7 клас. Колегите от
„Младежи на кръстопът” разказаха на децата
за опасностите, които крие дори еднократна
употреба. Споделиха свои преживявания и
тези - на свои близки и приятели, кой как се
е борил с проблемите и как се е справил.
Учениците бяха развълнувани и малко
стреснати от филма, представящ подбрани
(съобразени с възрастта) кадри от лечението
на наркомани в клиниката в Суходол. Водещият Величко им разказа за живота на младежите в комуните и техните мечти за нормален живот.
Надявам се, нашите деца да чуят и разберат посланието, което им отправихме и наистина никога да не опитват!
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Здравка Петрова –
педагогически съветник

Извънкласна дейност
Голяма част от занятията на клуб „Етнография” се провеждат извън училището. Много често те са в Етнографския музей, където атмосферата е изключително подходяща да се създават
проекти на предмети от миналото, свързани
с бита на хората. Децата се запознаха с характерни елементи на тъканите, произвеждани
ръчно от българките и създадоха свои проекти
за черги и престилки. Неоценима беше помощта на служителите на музея -Лора Христозова
и Лозка Борисова. На снимките се вижда как
учениците изработват проекти
на престилки в
една от залите
на Етнографския музей.

Нина Търева –
ръководител на клуб „Етнография”
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НАША ГОРДОСТ

Уважаеми читатели, тази година в училище стартира клуб „Творческо писане” към проект „Успех”. Участници в клуба са ученици от пети клас. Представяме ви няколко техни поетични творби.
Нека им пожелаем успех в това нелеко начинание!
				

Роза Зафирова – учител по български език и литература

УЧЕНИЧКА
В седем сутринта
ставам аз от сън.
Зъбите си мия
бързо се обличам
към вратата тичам.

Мама ми направи
сандвич за закуска
с морковче, доматче
бързо ще ги схрускам

Автобусът спира.
Качвам се самичка,
картата показвам.
Хората разбират,
че съм ученичка.

Мария Палкова - 5в клас
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ЗА ТЕБЕ

НА БАБА

За тебе ще изпея най-хубавата песен.
За тебе стих ще наредя.
За тебе моя дар чудесен
нощта във ден ще претворя.

И всеки път, когато съм ранена,
и всеки път, когато ме боли
аз взирам се и търся сред звездите
усмивката на твоите очи.

За тебе нощем ще поглеждам към небето,
за да открия там една звезда,
която тихичко да ми напомня,
че не съм сама в света.

Те, бабо, непрестанно греят в мене.
Те озаряват моя прашен друм
Когато съм нещастна и сломена,
те вливат сила в моя тъжен ден.

За тебе ще посадя цвете,
но не в градина и не във съд,
а някъде дълбоко във сърцето,
където рози без бодли цъфтят.
За тебе ще живея вече,
за да не бъдеме сами,
за тебе ще живея вече,
защото ти ме сътвори.

Соня Илиева – 5в клас

Соня Илиева – 5в клас

САМОПРЕДСТАВЯНЕ
Васко ме наричат,
котките много ме обичат.
Мил, добър, висок и строен
мразя дъжд пороен.
Шестиците редя,
по осем часа спя.
Със сини хубави очи,
с красиви бухнали коси.
Мразя отровните змии,
мразя и лошите думи.
В голяма къща аз живея
и да се бия с никого не смея.
Да тичам, да скачам не умея,
но хубаво аз си живея.
Приятно ми е в час
да уча, да чета сред вас.
Васил Мумджиев – 5а клас

МЕЖДУ НАС ДА СИ ОСТАНЕ
Бате, нека между нас да си остане,
че счупих цветето на мама.
Недей да казваш ти,
защото ако мама разбере,
ще загазя много зле!
Пази това в голяма тайна
и нека между нас да си остане!
Радостин Китин – 5в клас
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Борислав Нецов 2б клас
Мартина Петрова 2б клас

Ема Тонгова 2б клас

Николай Събев 2б клас
Ивайло Арабаджиев 2б клас
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Училище за родители

Адресът
на Дядо Коледа

Скъпи родители, наближава един от найвълшебните празници за деца и възрастни –
Коледа. В очакване на празника вече мечтаем за уюта и спокойствието на дома, когато
ще украсим празнично елхата, ще подредим
трапезата и ще слушаме заедно с децата си,
притихнали до комина, звънят ли звънчетата,
препускат ли еленчета или тихо пристъпват
джуджетата, за да поставят незабелязано подаръците под елхата.
Естествено, подаръците са най-вълнуващото преживяване за малките палавници.
Те през цялата година са били послушни, и
старателни, и ученолюбиви. И са написали
прекрасни писма до Дядо Коледа – учтиви,
пъстри и без правописни грешки. И сега остава трудната задача за нас – родителите, да
ги изпратим навреме и на точния адрес.
Всеки знае, че Дядо Коледа живее във
Финландия и по-точно в Корвантунтури, планина, близо до руската граница. Но тъй като
мястото е доста отдалечено, добрият старец
приема посещения и във втория си дом в Рованиеми, административен център на провинция Лапландия.
Въпреки че възрастните отдавна не вярват в него, когато гостуват в неговия “офис”,
те се изпълват с благоговение. Как така не
съществувал? Та той си е там! Дядо Коледа, с бялата брада, оформеното коремче и

вечната блага усмивка на лицето му. “Първата резиденция” на Дядо Коледа - планината
Корвантунтури, е с формата на огромно ухо.
Защо ли? За да може малко пооглушалия
старец да чуе по-добре желанията за подаръци на всички послушни деца по света.
700 000 писма получава той всяка година
в пощенската си кутия. Пликовете започват
да пристигат в пощенската станция в Лапландия още в началото на декември. В нелеката
кореспонденция му помага Снежанка, която
е една от най-верните му помощнички. Служителите, облечени като джуджета, отварят
писмата, които пристигат от целия свят, и
лично предават желанията на Дядо Коледа.
Така че бъдете спокойни, скъпи родители,
писмата на Вашите послушни деца ще бъдат получени и прочетени от добрия старец,
а желанията им ще бъдат удовлетворени. Вие
само ги изпратете навреме и продължавайте
да вярвате във вълшебството на Коледа.

С пожелание за много празнично настроение:
Здравка Петрова – педагогически съветник
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Адресът на Дядо Коледа е:

Santa Claus
Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finland

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

АБОНАМЕНТ ЗА 2013 г.
ǨǲȂǳȟȍȚȈ 4 – 8 Ȓȓ. – ȊȢȕȠȕȖ ȖȞȍȕȧȊȈȕȍ Ȑ ȒȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȕȍ
Ǩȏ ǩțȒȐ – ǴǶǵ
ǩȢȓȋȈȘșȒȐ ȍȏȐȒ Ȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ
ǰșȚȖȘȐȧ
ǴȈȚȍȔȈȚȐȒȈ
ǴȈȚȍȔȈȚȐȒȈ Ȑ ȐȕȜȖȘȔȈȚȐȒȈ
ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ
ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȕȈ țȟȐȓȐȡȍȚȖ Ȑ ȌȍȚșȒȈȚȈ ȋȘȈȌȐȕȈ
ǷȍȌȈȋȖȋȐȒȈ
ǷȘȐȘȖȌȕȐ ȕȈțȒȐ
ǷșȐȝȖȓȖȋȐȧ ȏȈ ȘȖȌȐȚȍȓȐ
Ǹǰǲǰ – ȒȈȕȌȐȌȈȚ-ȋȐȔȕȈȏȐșȚ
ǹȚȘȈȚȍȋȐȐ ȕȈ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȕȈȚȈ Ȑ ȕȈțȟȕȈ ȗȖȓȐȚȐȒȈ
ǻȟȐȚȍȓșȒȖ ȌȍȓȖ
ǿțȎȌȖȍȏȐȒȖȊȖ ȖȉțȟȍȕȐȍ
National Geographic+National Geographic KIDS

Нови периодични издания

Ина Банджакова - библиотекар
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РОДОЛЮБИЕ

Ha 20 ‰eÍeÏ‚pË Ôpa‚ocÎa‚ÌaÚa ˆpÍ‚a Ôo˜ËÚa aÌÚËoxËÈcÍËÚ
eÔËcÍoÔ C‚. »„ÌaÚËÈ ¡o„oÌoceˆ, oc‰eÌ Ìa cÏpÚ Áapa‰Ë
xpËcÚËÌcÍaÚa cË ‚pa oÚ pËÏcÍË ËÏÔepaÚop TpaÌ. «a„Ë‚a
Ï˜eÌË˜ecÍË, paÁÍcaÌ oÚ Î‚o‚e. »„ÌaÚËÈ ·ËÎ y˜eÌËÍ Ìa Сc‚.
…oaÌ ¡o„ocÎo‚. œo-ÍcÌo cÚa‚a eÔËcÍoÔ Ìa AÌÚËoxËÈcÍaÚa
ˆpÍ‚a, Í‰eÚo Ôp‚Ë ‚‚eÊ‰a ÔeeÌeÚo Ìa ·oÊecÚ‚eÌËÚe ÔecÌË Ìa
‰‚a ÍÎËpa (xopa), ÔpËeÚo Ôo-ÍcÌo Ë oÚ ocÚaÌaÎËÚe xpËcÚËÌcÍË
ˆpÍ‚Ë.
CÔope‰ Ìapo‰ÌoÚo Ôo‚epËe ÚoÁË ‰eÌ e Ìa˜aÎoÚo Ìa Ìo‚aÚa
„o‰ËÌa, ÁaÚo‚a ‚ ÌÍoË o·ÎacÚË Ìa ¡Î„apË „o ÌapË˜aÚ Ho‚ ‰eÌ. ƒpy„ËÚe ÌaÁ‚aÌË Ìa
ÔpaÁÌËÍa ca »„ÌaÚ Ë MÎa‰a „o‰ËÌa.
MÌo„o e ‚aÊÌo ÍaÍ‚ ˜o‚eÍ e ‚ÎeÁe Ôp‚ ‚ ÍaÚa ‰o·p ËÎË Îo¯, ÁaoÚo cÔope‰
Ìapo‰ÌËÚe ‚p‚aÌË oÚ Úo‚a Áa‚ËcË ÍaÍ‚a e e ˆÎaÚa „o‰ËÌa. oÈÚo ÔpËcÚÔË Ôp‚ Ôpa„a
Ìa ‰oÏa, ce ÌapË˜a "ÔoÎaÁÌËÍ", ‰oÏaÍËÌÚa Ïy ‰a‚a Ë„ÌaÚo‚o Ípa‚aÈ˜e Ë ÚoÈ c‰a Ìa˜eÎo
Ìa ÚpaÔeÁaÚa.
PaÌo cyÚpËÌÚa Ìa »„ÌaÊ‰eÌ ÊeÌËÚe ÌaÍÎaÊ‰aÚ o„Ì, cÎa„aÚ „pÌe c ‚apË‚o Ë
ÔpË„oÚ‚Ú ÚecÚo Áa xÎ·. OÚ Ìe„o oÏec‚aÚ ÍoÎaˆË Áa ‚ceÍË ˜ÎeÌ Ìa ceÏeÈcÚ‚oÚo Ë e‰ËÌ
ÍoÎaÍ, ÍoÈÚo ocÚa‚Ú Áa ¡‰ÌË ‚e˜ep. œpË„oÚ‚Ú ce Ë ÏaÎÍË „e‚pe˜eÚa ("Ôo‰Ío‚Ë"),
ÔopceÌË cc cycaÏ.

B paÁÎË˜ÌËÚe ÍpaËa Ìa ¡Î„apË cecÚ‚y‚aÚ paÁÎË˜ÌË o·Ë˜aË, c‚pÁaÌË c
ÔpaÁÌËÍa. B ËÁÚo˜Ìa ¡Î„apË ÌaÔpËÏep cyÚpËÌÚa Ìa »„ÌaÊ‰eÌ cÚoÔaÌÍaÚa ‰a‚a Ìa
ÍoÍo¯ÍËÚe Ía‰eÌo ÊËÚo, ÍoeÚo paÁÔpcÍ‚a ‚ Íp„. CÔope‰ Ôo‚epËeÚo ÔpeÁ Ìo‚aÚa „o‰ËÌa
ÍoÍo¯ÍËÚe e ce ÏÌoÊaÚ Ë ÌÏa ‰a xo‰Ú Ôo ˜yÊ‰ËÚe ‰‚opo‚e.
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Ha»„ÌaÊ‰eÌ
»„ÌaÊ‰eÌee‚‚cËÎa
cËÎaËË‰py„o
‰py„o‚aÊÌo
‚aÊÌoÔo‚epËe
Ôo‚epËe- -‰a
‰aÌe
Ìecece
Ha
‰a‚aÚ ÔapË
ÔapË ÌaÁaeÏ.
ÌaÁaeÏ. C‚pÁaÌo
C‚pÁaÌo ee cc ‰py„ËÚe
‰py„ËÚe o·Ë˜aË
o·Ë˜aË ÁaÁa
‰a‚aÚ
ÁaÔaÁ‚aÌe Ìa
Ìa ·Îa„oÔoÎy˜ËeÚo
·Îa„oÔoÎy˜ËeÚo ËË ·epeÍeÚa.
·epeÍeÚa. HÍo„a
HÍo„a ·ËÎo
·ËÎo
ÁaÔaÁ‚aÌe
Áa·paÌeÌo ‰a
‰a cece ËÁÌac
ËÁÌac oÚoÚ ÍË
ÍË ÍaÍ‚oÚo
ÍaÍ‚oÚo ËË ‰a
‰a ·ËÎo
·ËÎo - Áa·paÌeÌo
Ôpe‰ÏeÚ,xpaÌa,
xpaÌa,ce˜Ë‚o.
ce˜Ë‚o.AA‚ceÍË,
‚ceÍË,ÍoÈÚo
ÍoÈÚoËÁÎËÁaÎ,
ËÁÎËÁaÎ,Ìa
Ìa‚paÌe
‚paÌe
Ôpe‰ÏeÚ,
Úp·‚aÎo ‰a
‰a ·‰e
·‰e cc "ÔÎÌË
"ÔÎÌË pˆe".
pˆe". O·ËÍÌo‚eÌo
O·ËÍÌo‚eÌo xopaÚa
xopaÚa
Úp·‚aÎo
‚ÌacÎËÔo
ÔoÏaÎÍo
ÏaÎÍocÎaÏa
cÎaÏaËËÚpyÔaÎË
ÚpyÔaÎËÁa‰
Áa‰‚paÚaÚa
‚paÚaÚa- -‚p‚aÎË,
‚p‚aÎË,
‚ÌacÎË
ÚaÍaÍoÍo¯ÍËÚe
ÍoÍo¯ÍËÚee
eÌocÚ
ÌocÚˆÎa
ˆÎa„o‰ËÌa
„o‰ËÌaËËe
ececeÏÌoÊaÚ.
ÏÌoÊaÚ.
˜e˜eÚaÍa
œpe‰Ë ËÁ„pe‚
ËÁ„pe‚ cÎÌˆe
cÎÌˆe Ìa
Ìa ÔpaÁÌËÍa
ÔpaÁÌËÍa cece Ôo˜ËcÚ‚aÚ
Ôo˜ËcÚ‚aÚ ËË
œpe‰Ë
ÍoÏËÌËÚeÌa
ÌaÍËÚe.
ÍËÚe.CaÊ‰ËÚe
CaÊ‰ËÚececex‚pÎÚ
x‚pÎÚÌa
ÌaÍpcÚoÔÚ
ÍpcÚoÔÚËÎË
ËÎËÌa
Ìa‰‚opa,
‰‚opa,ÁaÁa‰a
‰aÌÏa
ÌÏa·ÎxË
·ÎxË
ÍoÏËÌËÚe
ÔpeÁÎÚoÚo.
ÎÚoÚo.
ÔpeÁ
„oÁaÔa‰ÌËÚe ÍpaËa
ÍpaËa Ìa
Ìa ¡Î„apË
¡Î„apË ‚‚ o„ÌËeÚo
o„ÌËeÚo cece ÁaÔaÎ‚a
ÁaÔaÎ‚a cÔeˆËaÎÌo
cÔeˆËaÎÌo oÚpÁaÌo
oÚpÁaÌo
BB „oÁaÔa‰ÌËÚe
‰·o‚oËÎË
ËÎËÍpy¯o‚o
Ípy¯o‚o‰p‚o,
‰p‚o,ÍoeÚo
ÍoeÚoÚp·‚a
Úp·‚a‰a
‰a„opË
„opË‰o
‰o…op‰aÌo‚‰eÌ
…op‰aÌo‚‰eÌ(6(6ÌyapË).
ÌyapË).
‰·o‚o
Ha»„ÌaÊ‰eÌ
»„ÌaÊ‰eÌeeËËÔp‚aÚa
Ôp‚aÚaÍa‰eÌa
Ía‰eÌa‚e˜ep,
‚e˜ep,ÍoÚo
ÍoÚoeeÔocÚÌa.
ÔocÚÌa.AAÁÌae
ÁÌaece,
ce,˜e˜eÔpËÍa‰‚aÌeÚo
ÔpËÍa‰‚aÌeÚocece
Ha
ËÁ‚p¯‚acaÏo
caÏoÌa
ÌaÌaÈ-„oÎeÏËÚe
ÌaÈ-„oÎeÏËÚeÔpaÁÌËˆË,
ÔpaÁÌËˆË,Ío„aÚo
Ío„aÚoÚpaÔeÁaÚa
ÚpaÔeÁaÚaeee‰Ìo‚peÏeÌÌo
e‰Ìo‚peÏeÌÌoÔpaÁÌË˜Ìa
ÔpaÁÌË˜ÌaËË
ËÁ‚p¯‚a
ÔoÏeÌaÎÌa.CÎoÊeÌoÚo
CÎoÊeÌoÚo‚pxy
‚pxyÌe
Ìeee‰ap
‰apÁaÁaÔpe‰ˆËÚe,
Ôpe‰ˆËÚe,·Îa„o‰apÌocÚ
·Îa„o‰apÌocÚÍÏ
ÍÏ‚Ëc¯ËÚe
‚Ëc¯ËÚecËÎË
cËÎËËËcece
ÔoÏeÌaÎÌa.
cÔo‰eÎcaÏo
caÏoccÌaÈ-·ÎËÁÍËÚe.
ÌaÈ-·ÎËÁÍËÚe.To‚a
To‚aÔpa‚Ú
Ôpa‚ÚËËc‚peÏeÌÌËÚe
c‚peÏeÌÌËÚe·Î„apË
·Î„apË- -ÌÍoË
ÌÍoË‚ÌËÏa‚aÚ
‚ÌËÏa‚aÚÍoÈ
ÍoÈ
cÔo‰eÎ
e‚ÎeÁe
‚ÎeÁe‚‚‰oÏa
‰oÏaËÏ
ËÏÌa
Ìa»„ÌaÊ‰eÌ.
»„ÌaÊ‰eÌ.ƒpy„Ë
ƒpy„ËcececÚapaÚ
cÚapaÚ‰a
‰aÌe
Ìe‰a‚aÚ
‰a‚aÚÔapË
ÔapËÌaÁaeÏ.
ÌaÁaeÏ.Ho
Ho‚cË˜ÍË
‚cË˜ÍËcc
e
ÌeÚpÔeÌËe o˜aÍ‚aÚ
o˜aÍ‚aÚ ÔpaÁÌËˆËÚe,
ÔpaÁÌËˆËÚe, ÁaÁa ‰a
‰a „Ë„Ë
ÌeÚpÔeÌËe
cÔo‰eÎÚccÎ·ËÏËÚe
Î·ËÏËÚexopa.
xopa.
cÔo‰eÎÚ
HaÚoÁË
ÚoÁË‰eÌ
‰eÌcece‰aÚ
‰aÚÔocÚÌË
ÔocÚÌËcÚË,
cÚË,Ìo
Ìo·eÁ
·eÁ·o·,
·o·,ÁaÁa
Ha
‰a ÌÏa
ÌÏa „pa‰y¯ÍË
„pa‰y¯ÍË ÔpeÁ
ÔpeÁ „o‰ËÌaÚa.
„o‰ËÌaÚa. Xy·a‚o
Xy·a‚o ee Ìa
Ìa
‰a
ÚpaÔeÁaÚa ‰a
‰a ËÏa
ËÏa capÏË,
capÏË, ˆape‚Ëˆa,
ˆape‚Ëˆa, ÍapÚoÙË
ÍapÚoÙË cc
ÚpaÔeÁaÚa
ÔpaÁ,opexË,
opexË,Ïe‰,
Ïe‰,‚apeÌo
‚apeÌoÊËÚo.
ÊËÚo.
ÔpaÁ,

œo‚epËÁa
Áa‰eÌ:
‰eÌ:
œo‚epË
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

AÍoÌa
Ìa»„ÌaÊ‰eÌ
»„ÌaÊ‰eÌ‚peÏeÚo
‚peÏeÚoeecÌo,
cÌo,ÔpeÁ
ÔpeÁaÔpËÎ
aÔpËÎe
eËÏa
ËÏacy¯a.
cy¯a.
AÍo
AÍo‚aÎË
‚aÎË‰Ê‰,
‰Ê‰,ÔpeÁ
ÔpeÁaÔpËÎ
aÔpËÎe
eËÏa
ËÏa‰Ê‰o‚e
‰Ê‰o‚eËËÔÎo‰opo‰Ëe.
ÔÎo‰opo‰Ëe.
AÍo
ƒo·pee,e,aÍo
aÍoÌa
Ìa»„ÌaÊ‰eÌ,
»„ÌaÊ‰eÌ,aaco
coËËÔo
ÔooÎe‰a
oÎe‰a‚aÎË
‚aÎËcÌ„.
cÌ„.
ƒo·pe
AÍo
Ìa
»„ÌaÊ‰eÌ
‚peÏeÚo
e
o·Îa˜Ìo,
peÍoÎÚaÚa
e
‰o·pa ËË ‚‚ Ío¯epËÚe
Ío¯epËÚe e
e ËÏa
ËÏa
AÍo Ìa »„ÌaÊ‰eÌ ‚peÏeÚo e o·Îa˜Ìo, peÍoÎÚaÚa e ee ‰o·pa
ËÁo·ËÎËe.
ËÁo·ËÎËe.
BpeÏeÚoÔpeÁ
ÔpeÁcÎe‰‚aËÚe
cÎe‰‚aËÚe12
12‰ÌË
‰ÌËÌa
ÌaÏeceˆa
Ïeceˆa- -oÚoÚ20
20‰o
‰o31
31‰eÍeÏ‚pË
‰eÍeÏ‚pË- -ÔoÍaÁ‚a
ÔoÍaÁ‚a‚peÏeÚo
‚peÏeÚo
BpeÏeÚo
ÔpeÁ12-Úe
12-ÚeÏeceˆa
ÏeceˆaÌa
ÌaË‰‚aaÚa
Ë‰‚aaÚa„o‰ËÌa.
„o‰ËÌa.20
20‰eÍeÏ‚pË
‰eÍeÏ‚pËoÔpe‰eÎ
oÔpe‰eÎÍaÍ‚o
ÍaÍ‚oe
eee‚peÏeÚo
‚peÏeÚoÔpeÁ
ÔpeÁ
ÔpeÁ
ÌyapË.
ÌyapË.
He·Ë‚a
·Ë‚a‰a
‰aceceËÁÌac
ËÁÌacÌËo
ÌËooÚoÚÍaÚa
ÍaÚa- -ÌaÈ-‚e˜e
ÌaÈ-‚e˜eo„Ì,
o„Ì,Êap
ÊapËÎË
ËÎËcoÎ
coÎ- -ÁaÁa‰a
‰aÌe
ÌeËÁÎeÁe
ËÁÎeÁe
He
·epeÍeÚÚ.
·epeÍeÚÚ.
HececeËcÍa
ËcÍaËËÌe
Ìecece‰a‚a
‰a‚aÌËo
ÌËoÌaÁaeÏ.
ÌaÁaeÏ.
He
HecececÚa‚a
cÚa‚aoÚoÚÚpaÔeÁaÚa
ÚpaÔeÁaÚaÔo
Ôo‚peÏe
‚peÏeÌa
Ìa‰eÌe,
‰eÌe,ÁaoÚo
ÁaoÚoÍoÍo¯ÍËÚe
ÍoÍo¯ÍËÚeÌÏa
ÌÏa‰a
‰aÏÚÚ.
ÏÚÚ.He
Hecece
He
ËÁÎËÁaÌa
Ìa‰‚opa,
‰‚opa,ÁaÁa‰a
‰aÏÚÚ
ÏÚÚÍoÍo¯ÍËÚe
ÍoÍo¯ÍËÚeÔo‚e˜e.
Ôo‚e˜e.
ËÁÎËÁa
Hecece¯Ëe
¯ËeËËÔÎeÚe,
ÔÎeÚe,ÁaÁa‰a
‰aÌe
ÌececeÁaÔÎËÚaÚ
ÁaÔÎËÚaÚ˜ep‚aÚa
˜ep‚aÚaÌa
ÌaÍoÍo¯ÍËÚe
ÍoÍo¯ÍËÚeËË‰a
‰acÌacÚ.
cÌacÚ.
He
Ha ÚoÁË
ÚoÁË ‰eÌ
‰eÌ ÔpaÁÌy‚aÚ:
ÔpaÁÌy‚aÚ: »„ÌaÚ,
»„ÌaÚ, »„ÌaÚa
»„ÌaÚa ËË ÚexÌËÚe
ÚexÌËÚe ÔpoËÁ‚o‰ÌË,
ÔpoËÁ‚o‰ÌË, »cÍpa,
»cÍpa, œÎaÏeÌ,
œÎaÏeÌ, œÎaÏeÌa,
œÎaÏeÌa,
Ha
O„ÌÌËËÚexÌËÚe
ÚexÌËÚeÔpoËÁ‚o‰ÌË.
ÔpoËÁ‚o‰ÌË.ecÚËÚ
ecÚËÚÔpaÁÌËÍ!
ÔpaÁÌËÍ!
O„ÌÌ
Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ɑɟɦ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ ɢ ɋɚɧɬɚ Ʉɥɚɭɫ?
ɉɨɞ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ ɞɟɬɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨɞɚɪɤɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɞɟɬɹɦ ɝɨɫɬɢɧɰɵ ɩɪɢɧɨɫɢɬ Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ, ɚ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ
ɝɥɚɜɧɵɣ ɞɚɪɢɬɟɥɶ ɩɨɞɚɪɤɨɜ - ɋɚɧɬɚ Ʉɥɚɭɫ. Ʉɬɨ ɬɚɤɢɟ ɷɬɢ ɞɟɞɭɲɤɢ?
Ɇɨɠɟɬ, ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠ?
ɇɟɬ, ɷɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ!
ɉɪɨɨɛɪɚɡɨɦ ɋɚɧɬɚ Ʉɥɚɭɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɫɜɹɬɨɣ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰ, ɠɢɜɲɢɣ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ III - ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɟ IV ɜɟɤɚ ɧ. ɷ.
ɋ ɞɟɬɫɬɜɚ ɨɧ ɩɨɦɨɝɚɥ ɜɫɹɤɨɦɭ, ɤɬɨ ɩɨɩɚɞɚɥ ɜ ɬɹɠɟɥɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
A Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ Ʉɪɚɫɧɵɣ ɇɨɫ - ɰɚɪɶ ɜɫɟɯ ɡɢɦɧɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ. Ɉɧ ɫ
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ.

ȼɨɬ ɝɥɚɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɞɨɛɪɵɯ ɜɨɥɲɟɛɧɢɤɨɜ:
ɇɚ ɝɨɥɨɜɟ

Ȼɨɹɪɫɤɚɹ ɲɚɩɤɚ

Ʉɨɥɩɚɤ

ȼɟɪɯɧɹɹ ɨɞɟɠɞɚ

Ⱦɥɢɧɧɚɹ ɲɭɛɚ

Ⱦɥɢɧɧɚɹ, ɩɪɹɦɚɹ

Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɤɭɪɬɤɚ

Ȼɨɪɨɞɚ

ɇɚ ɪɭɤɚɯ

Ɍɟɩɥɵɟ ɪɭɤɚɜɢɰɵ

ɉɟɪɱɚɬɤɢ

ɉɨɹɫ

Ɇɹɝɤɢɣ, ɫ ɭɡɨɪɚɦɢ

ɉɨɫɨɯ

ɉɪɹɦɚɹ ɩɚɥɤɚ ɫɨ ɡɜɟɡɞɨɣ
ȼɚɥɟɧɤɢ

Ʉɨɪɨɬɤɨ ɩɨɞɫɬɪɢɠɟɧɧɚɹ

Ɉɛɭɜɶ

Ʉɨɠɚɧɵɣ ɪɟɦɟɧɶ
ɉɚɥɤɚ ɫ ɡɚɝɧɭɬɵɦ ɜɟɪɯɨɦ

ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ

ɑɟɪɟɡ ɜɯɨɞɧɭɸ ɞɜɟɪɶ

10

ɋɚɩɨɝɢ

ɑɟɪɟɡ ɤɚɦɢɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ

Ɍɪɨɣɤɚ ɥɨɲɚɞɟɣ ɦɱɢɬɫɹ ɩɨ ɫɧɟɝɭ

ɍɩɪɹɠɤɚ ɨɥɟɧɟɣ ɥɟɬɢɬ ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ

ɉɨɦɨɳɧɢɤɢ

ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ

ɗɥɶɮɵ
Ɇɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ ɠɢɜɟɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȼɟɥɢɤɢɣ ɍɫɬɸɝ.
Ⱥɞɪɟɫ ɟɝɨ ɩɨɱɬɵ: Ɋɨɫɫɢɹ, 162340, ɝ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɍɫɬɸɝ, Ⱦɟɞɭ Ɇɨɪɨɡɭ.
ɋɚɧɬɚ Ʉɥɚɭɫ ɠɢɜɟɬ ɜ Ʌɚɩɥɚɧɞɢɢ.
ȿɝɨ ɚɞɪɟɫ: Santa Claus Office, Joulumaantie 1, 96930 Arctic Circle, Finland.

ȾɈɊɈȽɂȿ

Ɋ ȿ Ȼ ə Ɍ Ⱥ!

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɚɫ
ɫ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨɦ ɢ ɇɨɜɵɦ ɝɨɞɨɦ!
ɀɟɥɚɟɦ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ,
ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɭɱɟɛɟ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɫɟɯ ɠɟɥɚɧɢɣ!
ȼɚɲɢ Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ ɢ ɋɚɧɬɚ Ʉɥɚɭɫ

Мария Николова – учител по руски език
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ШАХМАТ

ЧЕРНИТЕ НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 65:
1.Оh7 Ц h7 2.Де6
1-0
Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Хамстерите
(продължение от миналия брой)

Хранене
Купичката за храна трябва да е от тежък материал, за да е
стабилна и да не се преобръща. Ако няколко хамстера живеят
заедно, хранилката трябва да е по-голяма, за да няма караници.
От гледна точка на безопасността поилките не трябва да
са много дълбоки, а най-добре е да се използват специални
поилки за гризачи – с малко топче на отвора. Хамстерът бързо свиква да си служи с тях. Има и такива, които могат да се
захващат за решетките.
Най-подходящите за хамстерите храни са
жито, овес, слънчоглед, царевици, тиквени семки и грах. От плодовете и зеленчуците – ябълка,
банан, морков, чушка, тиква, тиквичка, зелена
царевица. За добро храносмилане имат нужда
от суха трева – може да им се дава люцерна,
листа от глухарче, спанак, маруля, магданоз,
лапад… Преди това обаче е добре да се изсушат на сянка.
За остренето на зъбките подходящи храни
са сухари, кокалчета от варено пиле и натопен
в кисело или прясно мляко хляб.
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Може да им се дава и храна от животински произход – яйца, извара, сметана, парченца
месо или риба – но не повече от 2 пъти в седмицата.
В края на зимата особено полезни за хамстера са кълновете от овес, други зърнени култури и зелен лук.
Не трябва да им се дава често калорийна
храна като орехи и лешници, защото те ядат
много повече от необходимото, губят подвижност и форма. Изделията, съдържащи захар
също не са препоръчителни.

Колко храна му е нужна, хамстерът подсказва сам – след
като се е наял, той отнася останалата храна в гнездото си, защото така му диктува природния инстинкт – да се запасява.
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

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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