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КАК ДА ИЗГРАДИМ И УКРЕПИМ
СВОЯТА УВЕРЕНОСТ

На 17.12.2012 г. се проведе поредното занимание на шестокласниците от ОУ ”Алеко Константинов”, които се обучават
по програмата ”Лайънс Куест”, подпомагаща развитието на характера, социалния и емоционалния живот и гражданските ценности.
Темата на занятието беше ”Трикракото столче на самоувереността”. Чрез ”мозъчна атака” учениците определиха характерните черти на самоуверения човек и дефинираха понятието
”самоувереност” – да вярваш в себе си и своите способности. С
помощта на групови игри децата научиха трите фактора, чрез
които могат да изградят увереност у себе си, а именно – да
развиват своите умения, да проявяват уважение към себе си и
другите и не на последно място – да имат отговорно поведение.
Интересна за децата беше дискусията, в която те разказаха за
своите успехи, свързани с учебната дейност, спорта и клубните
им занимания.
Класната стая се превърна в място, където учениците в дух
на сътрудничество и екипност успяха да направят своята крачка
към собствената си увереност и желание да я развиват.

Стела Куртева – учител по английски език
1

ПОДАРИХМЕ РАДОСТ
Бъдни вечер и Коледа са едни от най-светлите и чакани празници, които събират край трапезата цялото семейство и се превръщат в низ
от незабравими моменти. Децата с нетърпение
очакват Дядо Коледа, който ще им донесе така
жадуваните подаръци. А възрастните трескаво
се готвят за празниците, улисани в неотложни
задачи и кулинарни приготовления. Домовете
искрят със светлините на лампичките, украсени
с нагиздени елхи и блестящи гирлянди…
Но има и такива, за които посрещането на
Коледа около семейната трапеза със скъпи за
сърцето им хора е само спомен. За които да чуят
гласа на децата си, да бъдат прегърнати от внуците си е единственият дар, за който копнеят.

Весела Русева класен ръководител на 3г клас

С концерта, който учениците от 3г и в клас
изнесоха в Дома за възрастни хора на ул. „Пещерско шосе”№8, гр. Пловдив, искахме да поздравим живеещите там, да ги стоплим с нашето
внимание, да ги дарим с частица от Коледния
дух. Посрещнаха ни с нетърпение. Всяко изпълнение награждаваха с аплодисменти. Заедно с
усмивките в очите се появиха и сълзи. Децата
се почувстваха специални и желани гости, които на свой ред бяха поздравени, напрегръщани
и нацелувани. Те сурвакаха, пяха, рецитираха,
свириха и танцуваха. Получиха лакомства за
награда и благодарност. Но всъщност най-голямата им награда бе тяхното желание да дарят
радост, най-важният урок – урокът по благородство, съпричастност и добротворчество!

Жълти стотинки
През месец декември приключи АКЦИЯ “ЖЪЛТИ СТОТИНКИ
- ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА”.
Резултатът от събирането на стотинките в нашето училище е повече от впечатляващ – 684.12 лв!!!
Всяка година акцията става
все по-мащабна и резултатна.
Децата от всички класове участваха активно и училище „Алеко
Константинов” е на първо място
по събрани средства в Пловдив.
Благодарим на всички деца
– големи и малки, които отново
показаха своята съпричастност
към идеята да помагат на тези,
които се нуждаят.
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Нина Търева – начален учител

УЧЕБНА РАБОТА
Конкурс за изработване на кукерска маска
В часовете по литература
учениците от пети клас изучават народните празници и обичаи. Те се запознават с българските традиции, като откриват
силата на словото в обредните
песни, благословиите, благопожеланията гаданията и т.н. Но
празникът не се състои само от
слово. В него най-голямо значение имат обредите и обичаите, поредиците от действия.

Един от най-интересните празници е Прошка или както още го
наричаме Сирни заговезни. Той е
забележителен с кукерските шествия, които са характерни за цяла
България.

В урока за упражнение по литература учениците от пети
клас подготвиха конкурс за изработване на кукерска маска.
Те проявиха творчество, като откроиха най-характерната
особеност на маската – тя да бъде страшна, защото трябва
да гони злите сили.
Роза Зафирова – учител по български език литература
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Извънкласна дейност
КЛУБ “ПРИРОДНА ВЪРТЕЛЕЖКА“
Здравейте, приятели,
Искам да ви представя нашия клуб „Природна въртележка” с ръководител г-жа Стоицова. Ние, участниците с нетърпение очакваме
всеки петък, защото с интерес научаваме нови
неща за природата, сезоните, растенията и животните.
Искам да ви разкажа за едно от нашите занятия – посещението в разсадник. Там видяхме
много и разнообразни растения, а специалистите, които се грижат за тях, отговориха на всичките ни въпроси.
Разглеждахме
и питахме – за
температурата,
за водата, за топлината, при които се отглеждат растенията.
На всеки от нас
подариха цвете,
за което продължаваме да се
грижим вкъщи.

Георги Божков – 2в клас

През месец ноември засяхме различни растения и
храсти от разсадника пред
входа на училището. Стана
много красиво. Сега през
зимата, всеки ден от прозореца на класната стая ги
наблюдаваме.
Очакваме пролетта, за
да засеем нови растения,
за да стане училището ни
още по-красиво.
Интересно и забавно е
в нашия клуб.

Клуб „Успешното поведение
на младата дама и младия господин”
Мили приятели, аз посещавам
клуб „Успешното поведение на младата дама и младия господин” с ръководител госпожа Щерева, където
всеки петък научаваме нови неща за
общуването и добрите обноски между хората. Усвояваме умения, които
правят ежедневието ни по-приятно.
Днес ще ви разкажа за едно от
нашите занятия – Култура на поведение в ресторант. Научихме се как
да подреждаме празнична трапеза.
Върху бяла покривка подредихме
приборите и чашите. Поставихме
салфетки. Украсихме масата с мал4

ки вази, запалихме свещички. Сервирахме салата, основно
ястие и десерт. Овладяхме правила за поведение и култура
на хранене в ресторант. Гостува ни госпожа Гуджева.
През месец ноември нарисувахме картички и покани за
празнични поводи, направихме си визитки.
Очакваме следващите занятия за
мода и стил, избор
на подходящи аксесоари, прическа
и козметика.
В нашия клуб
учим и се забавляваме.

Венелин Колев
- 4а клас

Уважаеми читатели, предлагаме ви няколко
литературни творби на учениците от клуб
”Творческо писане” към проект УСПЕХ.

МОРИС
разказ

Беше красив пролетен ден. Морис се излягаше на поляната и си мислеше защо всички го
омаловажават. Дали защото е котка?
- Защо никой не ме разбира? - мислеше си той. – Хората не разбират какво искам да им кажа.
Ех, ако говорех с човешки глас...
В това време собственикът му - Дани отиде при него. Стомахът на Морис къркореше и той
измяука, но вместо мяукане се чу:
- Гладен съм!
Дани подскочи от изумление. Не беше виждал говореща котка. Морис се уплаши, че ще стане
атракция в зоопарка с табела „Говореща котка”. Той побягна и излезе в градчето.
Морис все още беше гладен, затова отиде при рибаря. Промъкна се в кофата с риба, но от
лакомия я обърна в реката. Заплува с нея. Къде ли щеше да го отведе нежният пролетен бриз?
Кой знае?
Изведнъж Морис спря да се клати. Той беше на суша пред една
голяма сграда. Морис я познаваше. Това беше училището на Дани.
Пред бялата сграда имаше няколко дървета. Той се качи на един клон
и оттам заслуша уроците, които преподаваха учителите. Чу следното:
– Тогава цар Симеон попитал...
– Боли ли те глава? – чу се друг глас.
– Хикс е равно на...
– Един сандвич. С повече кетчуп...
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– Молекулите са малки частици...
– Задачи с много неизвестни...
– Земята се намира във...
– Велики Преслав. Той се разпада, когато...
– Свърши часът!
Всички деца изскочиха навън. Сред тях беше и Дани. Той видя Морис и много му се зарадва.
Грабна го и го занесе вкъщи. Морис легна изморен, мислейки за отминалия ден.
– Явно затова котките мяукат, а не говорят. – помисли си той и заспа.
										

Йоан Щерев – 5в клас

Мирослав Бочев - 1б клас
Иван Балабанов -1б клас

БЛАГОРОДНИЯ МИШО
разказ

Беше красиво есенно утро. Мишокът Мишо, който беше в първи клас,
тръгна на училище. Пристигна първи и влезна в новоизмазаното училище.
Той с радост ходеше на училище и с нетърпение очакваше първия учебен
час. Седна до учителката и я заговори:
- Здравейте, госпожо Костенурке! – каза смело той.
- Здравей, Мишо! – отвърна му мило тя.
Мишо беше учтив с учителите и съучениците си.
В класа имаше едно врабче, което се казваше Врабчо.
То носеше синя торбичка вместо раница като другите. Мишо
беше любопитен, затова го попита защо носи торбичка вместо раница. То му отговори, че има крила и затова не може да носи раница. Постепенно Врабчо и Мишо
станаха много добри приятели. В класа им имаше още един ученик – малкото невъзпитано кученце Пухи. То беше лошо, пречеше на всички, не внимаваше в час. Държеше се
невъзпитано.
- Ооо, госпожо! - извика Пухи, като се обърна към класната, госпожа
Костенурка.
Мишо беше учуден от невъзпитаното кученце, затова отиде при него и
го попита:
- Хей, Пухи! Защо се държиш така невъзпитано с госпожа Костенурка?
Пухи се учуди, че някой го заговаря, но отговори:
- Майка ми и баща ми ме изоставиха. Налагаше се сам да се възпитавам
сред злите кучета на улицата. Много искам да бъда с мама и тате, но не
знам къде са.
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- Приятелю, ще ти помогна да намериш своите родители – обеща му Мишо. И ще те направя
възпитано кученце.
Пухи много се зарадва, че ще намери родителите си и благодари на смелия си приятел.
На следващия ден мишокът реши да издири адреса на родителите и отиде в кметството на
града. Почука на вратата и извика:
- Ехо, има ли някой?
Никакъв шум не се чуваше отвътре. Разочарован си тръгна.
На следващия ден беше краят на учебната година. Беше адска жега, само за плаж. Но Мишо
отново отиде до кметството, за да пита за родителите на Пухи. Този път вратата беше отворена
и Мишо влезе вътре.
- Добър ден! – каза той на добрата жена.
- Добър ден! – отговори тя.
Той я попита за семейство Пухови. Тя отвори една дебела книга, прочете нещо в нея и каза,
че то живее в края на града. Мишо си тръгна весел. Обади се на Пухи, за да го покани на плаж
и да му каже добрата новина. Разбраха се да се чакат на Аквапарка, там има много басейни с
хладка вода. Повеселиха се и тръгнаха да търсят родителите на Пухи. Намериха адреса много
бързо. Когато малкото кученце видя родителите си, ги прегърна от радост.
А Мишо?
Е, той си тръгна към вкъщи.					
Иван Синикчийски - 5б клас

Десислава Христова - 1в клас

Иван Балабанов -1б клас

ЕДИН ДЕН С ДЯДО КОЛЕДА
разказ

В един бял, блестящ, коледен ден малкият Лъчо чакаше Дядо Коледа. Той щеше да го заведе до сладкарницата и да го почерпи с малки коледни сладки. Момчето беше облечено в бели
панталонки, бяла шапка и червено пуловерче. Така да се каже подобаващо.
Изведнъж на вратата се почука. Влезе старец с бяла брада до земята и дълга коса. Той усмихнато извика:
– Хо, хо, хо, има ли тук момче на име Лъчезар, на което съм обещал нещо?
– Да, да, аз съм това момче – с радост възкликна момчето. – Ще
ходим ли в сладкарницата?
– Разбира се, мое дете. Да тръгваме!
Дядо Коледа и Лъчко вървяха по оживените улици. Хората радостно ги поглеждаха. Скоро нашите приятели стигнаха до сладкарницата. Леле, какви вкусотийки имаше само! Малинени пастички, еклери,
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бутерки, торти, дори грис. Белобрадият старец
пиеше кафе, а малкият Лъчо ядеше сладки с
млечен пълнеж.
Ммм, това беше най-сладкият ден в живота
на нашите герои!

Габриела Грозданова – 5б клас

Иван Балабанов -1б клас

Ⱥɧɬɨɧɨɜɞɟɧ ɢ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ

Камен Атанасов - 1в клас

17 ɢ 18 ɹɧɭɚɪɢ ɫɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ ɫɜɟɬɰɢɬɟ Ⱥɧɬɨɧɢɣ
ɢ Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ. Ʉɚɤɬɨ Ⱥɧɬɨɧɢɣ, ɬɚɤɚ ɢ
РОДОЛЮБИЕ
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ, ɧɟ ɫɩɚɞɚɬ ɤɴɦ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɫɜɟɬɰɢ, ɧɨ ɧɚɪɨɞɴɬ ɝɢ ɟ ɜɴɡɩɪɢɟɥ ɤɚɬɨ
ɫɜɨɢ ɫɥɟɞ ɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨɬɨ.

АТАНАСОВ И АНТОНОВ ДЕН

ɋɜɟɬɢ Ⱥɧɬɨɧɢɣ ɟ ɪɨɞɟɧ ɩɪɟɡ 251ɝ. ɜ ɫɟɥɨ
ɛɥɢɡɨ
Ƀɟɪɚɤɥɟɨɩɨɥ,
ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ
ɜ
17 ɞɨ
и 18
януари са посветени
на светците
Антоний
ɋɪɟɞɟɧ
ȿɝɢɩɟɬ.
Ɍɨɣ
ɩɪɨɢɡɯɨɠɞɚ
ɨɬ
ɛɨɝɚɬɨ
и Атанасий. Както Антоний, така и Атанасий, не спадат
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ.
ɇɚ 18светци,
ɝɨɞɢɲɧɚ
към
групата на
българските
но народът ги е
ɜɴɡɪɚɫɬ
ɦɥɚɞɢɹɬ
Ⱥɧɬɨɧɢɣ
ɨɫɬɚɜɚ
ɛɟɡ
възприел като свои след приемането на християнствоɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɬɟ ɭɦɢɪɚɬ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɢ
то.
ɩɨ-ɤɴɫɧɨ
ɩɪɢɦɟɪɚ
ɩɴɪɜɢɬɟ
Свети ɩɨ
Антоний
е ɧɚ
роден
презɫɜɟɬɰɢ
251г. в село близо
ɦɴɱɟɧɢɰɢ
ɢ
ɬɨɣ
ɪɚɡɞɚɜɚ
ɫɜɨɟɬɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
до Йераклеопол, което се намира в Среден Египет.
ɧɚ ɛɟɞɧɢɬɟ.
ɋɥɟɞ от
ɬɨɜɚ
ɫɟ ɨɬɬɟɝɥɹ
ɜ
Той
произхожда
богато
християнско
семейство. На
ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɬɚ
ɩɭɫɬɢɧɹ,младият
ɤɴɞɟɬɨ ɩɪɟɤɚɪɜɚ
18
годишна възраст
Антоний20
остава без родители,
тъй
като
те
умират.
Две
години
ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɩɨɫɬ ɢ ɦɨɥɢɬɜɚ. Ʉɚɬɨ ɢɡɬɢɱɚɬ ɬɟɡɢпо-късно по
примера
на първите
светци мъченици
ɞɜɚɣɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ,
ɋɜ. Ⱥɧɬɨɧɢɣ
ɫɟ ɡɚɫɟɥɜɚ иɜ той раздава
своето
на бедните.
След
се оттегля в
ɉɢɫɩɢɪ,имущество
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ
ɧɚ 30 ɤɦ.
ɨɬ това
ɪ. ɇɢɥ.
Египетската
пустиня,
където
прекарва
20
години
в пост
ɇɟɝɨɜɢɹɬ ɠɢɜɨɬ ɦɢɧɚɜɚ ɜ ɦɨɥɢɬɜɚ ɢ
иɩɪɨɩɨɜɟɞ.
молитва. Ⱦɨɠɢɜɹɜɚ
Като изтичат
тези двайсет
години, Св. Антоɞɨ ɞɴɥɛɨɤɚ
ɫɬɚɪɨɫɬ.
ний
се
заселва
в
Писпир,
който
се
намира
ɋɜɟɬɟɰɴɬ ɭɦɢɪɚ ɧɚ 105 ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɧɚна 30 км. от
р.
Нил.
живот минава в молитва и проповед.
17.ȱ.
356Неговият
ɝ.
Доживява до дълбока старост. Светецът умира на 105
годишна възраст на 17.І. 356 г.
8

Ⱦɭɯɨɜɟɧ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥ ɧɚ

Ⱦɭɯɨɜɟɧ
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ
ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥ
ɧɚ е ɢ ɤɚɬɨ ɥɟɥɢɧɞɟɧ. Ɍɨɡɢ ɞɟɧ ɟ
ȼ Духовен
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ
ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ
Ⱥɧɬɨɧɨɜɞɟɧ
ɩɨɡɧɚɬ
наследник
и продължител
на
неговотоɟ дело
ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɟɥɨ ɟ ɞɪɭɝ ɫɜɟɬɟɰ, ɫɴɳɨ
ɛɢɥ светец,
ɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚ ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɡɚɪɚɡɧɢСтава
ɛɨɥɟɫɬɢ.
ɫɟ ɟ ɩɢɬɤɚ, ɧɚɦɚɡɚɧɚ ɫ ɦɟɞ,
друг
също
произлизащ отɨɬЕгипет.
думаɉɪɚɜɟɥɚ
за
ɩɪɨɢɡɥɢɡɚɳ ɨɬ ȿɝɢɩɟɬ. ɋɬɚɜɚ ɞɭɦɚ ɡɚ
Свети
Атанасий.
За
разлика
от
Св.
Антоний,
Свети
Атанаɤɨɹɬɨ ɫɟ ɟ ɪɚɡɞɚɜɚɥɚ ɋɜɟɬɢ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ.
Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ.
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɟɞɧɨ
ɋɜ. ɩɚɪɱɟ ɫɟ ɟ ɤɚɱɜɚɥɨ ɧɚ ɬɚɜɚɧɚ ɢ ɫɟ ɟ
сий
е
роден
в
бедно
християнско
семейство.
Още
от ɜмалък
ɧɚɪɢɱɚɥɨ ɡɚ ɥɟɥɹɬɚ. ɉɨɞ
ɬɨɜɚɋɜɟɬɢ
ɢɦɟ ɫɟ
ɟ ɢɦɚɥɨ
ɩɪɟɞɜɢɞ
- ɱɭɦɚɬɚ (ɲɚɪɤɚɬɚ). ɇɚ ɬɨɡɢ ɞɟɧ
Ⱥɧɬɨɧɢɣ,
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ
ɟ ɪɨɞɟɧ
сеɠɟɧɢɬɟ
увличалɧɟпо
християнските
идеи.
Това
прави
впечатление
ɛɟɞɧɨ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ.
Ɉɳɟ
ɨɬ
ɫɚ ɩɥɟɥɢ ɢ ɧɟ ɫɚ ɩɪɟɥɢ ɜɴɥɧɚ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɟ ɫɚ ɝɨɬɜɟɥɢ ɥɟɳɚ ɢ ɛɨɛ, ɡɚɳɨɬɨ ɬɟɡɢ
на Александрийския архиепископ
Александър.
След
като
ɦɚɥɴɤ ɫɟ ɭɜɥɢɱɚɥ
ɩɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɢɬɟ
ɢɞɟɢ.
ɜɚɪɢɜɚ
ɚɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ ɫɚ ɫɟ ɫɜɴɪɡɜɚɥɢ ɫ
Ɍɨɜɚ ɩɪɚɜɢ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
завършва своето образование,
Св.
Атанасийɧɚе назначен за
ɩɴɩɤɢɬɟ, ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɥɢɡɚɥɢ ɩɪɢ ɲɚɪɤɚ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɢɹ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ

секретар на архиепископа на Александрия. Няколко години
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪ.
ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ
ɡɚɜɴɪɲɜɚ ɫɜɨɟɬɨ
по-късно през 319 г. младият
Атанасий
е произведен
в свеɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɋɜ.
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ
ɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɡɚ
щеннически сан – дякон. Той е един от участниците в Пърɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɚ
вия вселенски събор, който се е провел в малоазиатския
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ.
ɇɹɤɨɥɤɨ
ɝɨɞɢɧɢȺɧɬɨɧɨɜɞɟɧ
ɩɨ-ɤɴɫɧɨ ɟ ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɤɚɬɨ ɥɟɥɢɧɞɟɧ. Ɍɨɡɢ ɞɟɧ ɟ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ
ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ
град Никея презȼ325
г.ɩɪɟɡ
Една
година
след
това историческо
319
ɝ.
ɦɥɚɞɢɹɬ
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ
ɟ
ɛɢɥ ɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚ ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɨɬ ɡɚɪɚɡɧɢ
ɛɨɥɟɫɬɢ. ɉɪɚɜɟɥɚ ɫɟ ɟ ɩɢɬɤɚ, ɧɚɦɚɡɚɧɚ ɫ ɦɟɞ,
събитие Св. Атанасий
е назначен
за архиепископ
град
ɜ ɫɜɟɳɟɧɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɚɧ на
– ɞɹɤɨɧ.
ɤɨɹɬɨ ɫɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ
ɟ ɪɚɡɞɚɜɚɥɚ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ. Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɟɞɧɨ ɩɚɪɱɟ ɫɟ ɟ ɤɚɱɜɚɥɨ ɧɚ ɬɚɜɚɧɚ ɢ ɫɟ ɟ
Александрия. Св. Атанасий
умира
на 18.І. 376ɜ г.
на 76 гоɌɨɣ
ɟ
ɟɞɢɧ
ɨɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɉɴɪɜɢɹ
ɧɚɪɢɱɚɥɨ ɡɚ ɥɟɥɹɬɚ. ɉɨɞ ɬɨɜɚ ɢɦɟ ɫɟ ɟ ɢɦɚɥɨ ɩɪɟɞɜɢɞ - ɱɭɦɚɬɚ (ɲɚɪɤɚɬɚ). ɇɚ ɬɨɡɢ ɞɟɧ
дишна възраст.
ɫɴɛɨɪ,
ɫɟ ɟ ɜɴɥɧɚ,
ɩɪɨɜɟɥ ɤɚɤɬɨ
ɜ
ɠɟɧɢɬɟ ɜɫɟɥɟɧɫɤɢ
ɧɟ ɫɚ ɩɥɟɥɢ
ɢ ɧɟɤɨɣɬɨ
ɫɚ ɩɪɟɥɢ
ɢ ɧɟ ɫɚ ɝɨɬɜɟɥɢ ɥɟɳɚ ɢ ɛɨɛ, ɡɚɳɨɬɨ ɬɟɡɢ
ɦɚɥɨɚɡɢɚɬɫɤɢɹ
ɝɪɚɞ
ɇɢɤɟɹ ɩɪɟɡ 325
ɝ.
В българския фолклорен
календар
Антоновден
е познат
ɜɚɪɢɜɚ ɚɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ ɫɚ ɫɟ ɫɜɴɪɡɜɚɥɢ ɫ
ȿɞɧɚеɝɨɞɢɧɚ
ɫɥɟɞ ɬɨɜɚна
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ
и като лелинден. Този ден
бил посветен
предпазванетоɩɴɩɤɢɬɟ, ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɥɢɡɚɥɢ ɩɪɢ ɲɚɪɤɚ.
ɫɴɛɢɬɢɟ ɋɜ.
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ
ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚс мед,
заразни ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
болести. Правела
се
е питка, ɟɟнамазана
ȼот
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ
Ⱥɧɬɨɧɨɜɞɟɧ
ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɤɚɬɨ
ɥɟɥɢɧɞɟɧ. Ɍɨɡɢ ɞɟɧ ɟ
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ
ɧɚ
ɝɪɚɞ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ
която
се е ɧɚ
раздавала
на децата.
Задължително
едно. ɋɜ.
парче
ɛɢɥ
ɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɨɬ
ɡɚɪɚɡɧɢ
ɛɨɥɟɫɬɢ.
ɉɪɚɜɟɥɚ
ɫɟ
ɟ
ɩɢɬɤɚ,
ɧɚɦɚɡɚɧɚ ɫ ɦɟɞ,
Ⱥɬɚɧɚɫɢɣ
ɭɦɢɪɚ ɧɚ 18.ȱ.
376
ɝ. ɧɚ 76
ɝɨɞɢɲɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬ.
се
е
качвало
на
тавана
и
се
е
наричало
за
лелята.
Под
това
име
се е имало
ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɟ ɪɚɡɞɚɜɚɥɚ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ. Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɟɞɧɨ ɩɚɪɱɟ ɫɟ ɟ ɤɚɱɜɚɥɨ ɧɚ ɬɚɜɚɧɚ
ɢ ɫɟ ɟ предвид - чумата
(шарката).
На
този
ден
жените
не
са
плели
и
не
са
прели
вълна,
както
не са готвели леща и
ɧɚɪɢɱɚɥɨ ɡɚ ɥɟɥɹɬɚ. ɉɨɞ ɬɨɜɚ ɢɦɟ ɫɟ ɟ ɢɦɚɥɨ ɩɪɟɞɜɢɞ - ɱɭɦɚɬɚ (ɲɚɪɤɚɬɚ). ɇɚ ɬɨɡɢиɞɟɧ
боб, защото
тезиɢварива
асоциативно
са се
свързвали
пъпките,
саɬɟɡɢ
излизали при шарка.
ɠɟɧɢɬɟ
ɧɟ ɫɚ ɩɥɟɥɢ
ɧɟ ɫɚ ɩɪɟɥɢ
ɜɴɥɧɚ, ɤɚɤɬɨ
ɢ ɧɟ
ɫɚ ɝɨɬɜɟɥɢсɥɟɳɚ
ɢ ɛɨɛ,които
ɡɚɳɨɬɨ
ɜɚɪɢɜɚ ɚɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ ɫɚ ɫɟ ɫɜɴɪɡɜɚɥɢ ɫ
Друга легенда
ɩɴɩɤɢɬɟ,
ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɥɢɡɚɥɢ ɩɪɢ ɲɚɪɤɚ.
Ⱦɪɭɝɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɪɚɡɤɚɡɜɚ, ɱɟ ɢɦɚɥɨ ɞɜɚɦɚ
разказва, че имаɛɪɚɬɹ ɛɥɢɡɧɚɰɢ Ⱥɧɬɨɧ ɢ Ⱥɬɚɧɚɫ, ɤɨɢɬɨ
ло двама братя
ɢɡɨɛɪɟɬɢɥɢ ɤɨɜɚɲɤɢɬɟ ɤɥɟɳɢ. Ɂɚɬɨɜɚблизнаци Антон и
Атанас,
ɢɦɟɧɧɢɬɟ ɢɦ ɞɧɢ ɫɟ ɱɟɫɬɜɚɬ ɟɞɢɧ ɫɥɟɞ
ɞɪɭɝ ɢкоито изобретили ковашкиɧɚ ɬɟɡɢ ɞɧɢ ɩɪɚɡɧɭɜɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɜɚɱɢ,
те клещи. Затова
ɠɟɥɟɡɚɪɢ ɢ ɧɨɠɚɪɢ.
именните им дни се
честват един след
Ⱦɪɭɝɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɪɚɡɤɚɡɜɚ, ɱɟдруг
ɢɦɚɥɨ
ɞɜɚɦɚ
и на
тези дни
ɛɪɚɬɹ ɛɥɢɡɧɚɰɢ Ⱥɧɬɨɧ ɢ Ⱥɬɚɧɚɫ, ɤɨɢɬɨ
празнуват всички
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ ɟɢɡɨɛɪɟɬɢɥɢ
ɩɪɚɡɧɢɤ, ɫɜɴɪɡɚɧ
ɫ ɧɨɜɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟ
ɨɛɢɱɚɢ. ȼ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɜɹɪɜɚɧɢɹ ɫɜ.
ɤɨɜɚɲɤɢɬɟ
ɤɥɟɳɢ. Ɂɚɬɨɜɚ
ковачи, железари
Ⱥɬɚɧɚɫ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɤɚɬɨ
ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ
ɧɚɟɞɢɧ
ɫɧɟɝɨɜɟɬɟ
ɢ ɥɟɞɨɜɟɬɟ.
Ɉɛɥɟɱɟɧ ɫ ɤɨɩɪɢɧɟɧɚ ɪɢɡɚ,
ɢɦɟɧɧɢɬɟ
ɢɦ ɞɧɢ
ɫɟ ɱɟɫɬɜɚɬ
ɫɥɟɞ ɞɪɭɝ
ɢ
и ножари.
ɧɚ ɬɟɡɢ ɞɧɢ
ɬɨɣ ɨɬɢɜɚ ɜ ɩɥɚɧɢɧɚɬɚ
ɧɚɩɪɚɡɧɭɜɚɬ
ɫɜɨɹ ɛɹɥɜɫɢɱɤɢ
ɤɨɧ ɢ ɤɨɜɚɱɢ,
ɫɟ ɩɪɨɜɢɤɜɚ:"ɂɞɢ ɫɢ, ɡɢɦɨ, ɢɞɜɚɣ, ɥɹɬɨ!"
ɠɟɥɟɡɚɪɢ
ɢ
ɧɨɠɚɪɢ.
Ɂɚɬɨɜɚ
ɢ ɩɪɚɡɧɢɤɴɬ
ɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ
ɢ ɤɚɬɨ
ɋɪɟɞɢ ɡɢɦɚ. ɀɟɧɢɬɟ
ɫɩɚɡɜɚɬ ɫɴɳɢɬɟ ɡɚɛɪɚɧɢ,
Атанасовден
е празник,
свързан
с новогодишните
обичаи.
В народните
вярвания
Св. Атанас е представен като властелин на снеговете и ледовете.
ɤɨɢɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬ
Ⱥɧɬɨɧɨɜɞɟɧ.
Ⱦɪɭɝɚ
ɥɟɝɟɧɞɚ
ɪɚɡɤɚɡɜɚ, ɱɟриза,
ɢɦɚɥɨ
ɞɜɚɦɚ
Облечен
с копринена
той
отива в планината на своя бял кон и се провиква:”Иди си, зимо,
ɛɪɚɬɹ ɛɥɢɡɧɚɰɢ Ⱥɧɬɨɧ ɢ Ⱥɬɚɧɚɫ, ɤɨɢɬɨ
идвай,
лято!”
Затова
иɡɚɤɨɥɜɚ
празникът
е известен
ɇɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ
ɫɟɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɱɟɪɧɨ
ɩɢɥɟ
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ
ɟ ɩɪɚɡɧɢɤ, ɫɜɴɪɡɚɧ ɫ ɧɨɜɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟ
ɨɛɢɱɚɢ.
ȼ
ɜɹɪɜɚɧɢɹ
ɫɜ.
ɢɡɨɛɪɟɬɢɥɢ ɤɨɜɚɲɤɢɬɟ
ɤɥɟɳɢ. Ɂɚɬɨɜɚ
и
като
Среди
зима.
Жените
спазват
същите
ɢɥɢ
ɤɨɤɨɲɤɚ,
ɤɨɟɬɨ
ɫɟ
ɩɪɢɝɨɬɜɹ
ɫ
ɨɪɢɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɤɚɬɨɢɜɥɚɫɬɟɥɢɧ ɧɚ ɫɧɟɝɨɜɟɬɟ ɢ ɥɟɞɨɜɟɬɟ. Ɉɛɥɟɱɟɧ ɫ ɤɨɩɪɢɧɟɧɚ ɪɢɡɚ,
ɢɦɟɧɧɢɬɟ ɢɦ ɞɧɢ ɫɟȺɬɚɧɚɫ
ɱɟɫɬɜɚɬɟ ɟɞɢɧ
ɫɥɟɞ ɞɪɭɝ
които ɧɚ
характеризират
Антоновден.
ɬɨɣ
ɨɬɢɜɚ
ɜ
ɩɥɚɧɢɧɚɬɚ
ɧɚ ɫɜɨɹ ɛɹɥ ɤɨɧзабрани,
ɢɢɫɟɫɟɩɪɨɜɢɤɜɚ:"ɂɞɢ
ɫɢ, ɡɢɦɨ,ɢɢɞɜɚɣ,
ɥɹɬɨ!"
ɛɥɢɡɤɢ
ɪɚɡɞɚɜɚ
ɤɨɦɲɢɢ
ɧɚ ɬɟɡɢ ɞɧɢ ɩɪɚɡɧɭɜɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɜɚɱɢ,
Наɡɢɦɚ.
Атанасовден
се заколва
черно пиле
Ɂɚɬɨɜɚ
ɢ
ɩɪɚɡɧɢɤɴɬ
ɟ
ɢɡɜɟɫɬɟɧ
ɢ
ɤɚɬɨ
ɋɪɟɞɢ
ɀɟɧɢɬɟ
ɫɩɚɡɜɚɬ
ɫɴɳɢɬɟ
ɡɚɛɪɚɧɢ,
ɩɪɨɬɢɜ ɛɨɥɟɫɬɢ. ɉɟɪɚɬɚ ɫɟ ɡɚɩɚɡɜɚɬ,
ɠɟɥɟɡɚɪɢ ɢ ɧɨɠɚɪɢ.
кокошка, което се приготвя с ориз и се
ɤɨɢɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬ Ⱥɧɬɨɧɨɜɞɟɧ. или
ɡɚɳɨɬɨ ɫɟ ɜɹɪɜɚ, ɱɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ
раздава на комшии и близки против болеɥɟɱɟɛɧɚ
ɫɢɥɚ.
ȼ ɧɹɤɨɢзащото
ɪɚɣɨɧɢ
ɧɚɱɟɪɧɨ
ɇɚ
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ
ɫɟ
ɡɚɤɨɥɜɚ
сти.
Перата
се
запазват,
се
вярва,ɩɢɥɟ
че
ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɦɨɦɢ
ɢ
ɟɪɝɟɧɢ
ɢɡɥɢɡɚɬ
ɧɚ
ɢɥɢ
ɤɨɤɨɲɤɚ,
ɤɨɟɬɨ
ɩɪɢɝɨɬɜɹ
ɫ ɨɪɢɡ
лечебна
сила.
В ɫɟ
някои
райони
на
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ ɟ ɩɪɚɡɧɢɤ, ɫɜɴɪɡɚɧ ɫ ɧɨɜɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɨɛɢɱɚɢ.притежават
ȼ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɜɹɪɜɚɧɢɹ
ɫɜ.
ɩɨɥɹɧɢɬɟ,
ɥɸɥɤɢ,
ɥɸɥɟɹɬ
ɫɟ,
ɢ ɫɟ
ɪɚɡɞɚɜɚ
ɧɚ ɪɢɡɚ,
ɤɨɦɲɢɢ
ɢнаɛɥɢɡɤɢ
Ⱥɬɚɧɚɫ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ ɤɚɬɨ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ ɧɚ ɫɧɟɝɨɜɟɬɟ ɢ ɥɟɞɨɜɟɬɟ.
Ɉɛɥɟɱɟɧ
ɫɜɪɴɡɜɚɬ
ɤɨɩɪɢɧɟɧɚ
страната
моми
и ергени
излизат
поляните,
ɩɪɨɬɢɜ
ɛɨɥɟɫɬɢ.
ɡɚɩɚɡɜɚɬ,
ɩɟɹɬ,
ɢɝɪɚɹɬ
ɯɨɪɚ.
ɬɨɣ ɨɬɢɜɚ ɜ ɩɥɚɧɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɜɨɹ ɛɹɥ ɤɨɧ ɢ ɫɟ ɩɪɨɜɢɤɜɚ:"ɂɞɢ
ɫɢ,
ɡɢɦɨ,
ɢɞɜɚɣ,
ɥɹɬɨ!"
връзват
люлки,
люлеят
се,ɉɟɪɚɬɚ
пеят, ɫɟ
играят
хора.
ɡɚɳɨɬɨ
ɫɟ
ɜɹɪɜɚ,
ɱɟ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ
Ɂɚɬɨɜɚ ɢ ɩɪɚɡɧɢɤɴɬ ɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɢ ɤɚɬɨ ɋɪɟɞɢ ɡɢɦɚ. ɀɟɧɢɬɟ ɫɩɚɡɜɚɬ
ɫɴɳɢɬɟ
ɡɚɛɪɚɧɢ,
Народът
вярва,
че ако на Атанасовден е
ɥɟɱɟɛɧɚ
ɫɢɥɚ.
ȼ ще
ɧɹɤɨɢ
ɪɚɣɨɧɢ
ɧɚ
ɤɨɢɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬ Ⱥɧɬɨɧɨɜɞɟɧ.
ɇɚɪɨɞɴɬ
ɜɹɪɜɚ,
ɱɟ
ɚɤɨ
ɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ
топло и снегът се топи,
има
плодородие
ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɦɨɦɢ
ɢ
ɟɪɝɟɧɢ
ɢɡɥɢɡɚɬ
ɧɚ
през
годината.
ɟ ɬɨɩɥɨ
ɢ ɫɧɟɝɴɬ ɫɟ ɬɨɩɢ, ɳɟ ɢɦɚ
ɩɨɥɹɧɢɬɟ,
ɜɪɴɡɜɚɬ
ɥɸɥɤɢ,
ɥɸɥɟɹɬ
ɫɟ,
ɇɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ ɫɟ ɡɚɤɨɥɜɚ ɱɟɪɧɨ ɩɢɥɟ
ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ
ɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ.
начален учител
ɢɝɪɚɹɬ ɯɨɪɚ.
ɢɥɢ ɤɨɤɨɲɤɚ, Зорка
ɤɨɟɬɨɩɟɹɬ,
ɫɟХристова
ɩɪɢɝɨɬɜɹ
ɫ–ɨɪɢɡ
ɢ ɫɟ ɪɚɡɞɚɜɚ ɧɚ ɤɨɦɲɢɢ ɢ ɛɥɢɡɤɢ
ɇɚɪɨɞɴɬ
ɜɹɪɜɚ, ɱɟ ɚɤɨ ɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɞɟɧ 9
ɩɪɨɬɢɜ ɛɨɥɟɫɬɢ. ɉɟɪɚɬɚ
ɫɟ ɡɚɩɚɡɜɚɬ,

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ARE YOU INTO ENTERTAINING?
I.

Are you good at history?

1.
a)
b)
c)

What did people in castle times use to eat?
Hamburgers and chips
Bread, cheese and meat
Spaghetti bolognaise

2.
a)
b)
c)

What was a minstrel?
A travelling singer
The castle cook
A dog owned by a knight

3.
a)
b)
c)

What was a tournament?
A match on the castle tennis court
A contest between two knights
An evening of singing and dancing

4.
a)
b)
c)

What was kept in the dungeons?
Food supplies
Prisoners
Water

II.
1.
a)
b)
c)

Are you good at sport?
What game is played with a racket and a tiny black ball?
Snooker
Badminton
Squash

2. In which sport do you use an iron?
3. All but one of these are swimming strokes: which is the odd one
out?
a) Backstroke
b) Crawl
c) Quickstep
d) Breaststroke
e) Butterfly
4. Who wears shoes with studs on the bottom?
a) a footballer
b) a cyclist
c) a tennis player
Answers: I, 1 –b; 2 –a; 3 - b; 4 –a;
II, 1 –c; 2 –golf; 3 –c; 4 – a
Поля Мандулова – учител по английски език
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

КАК ВЪЗНИКВА МЕРНАТА ЕДИНИЦА МЕТЪР
Вие колко сте високи? Имате ли четири
фута и осем инча? Може би пък сте шест лакътя без една педя? А до училище извървявате ли
повече от половин верста? Може би две левги?
По-лесно ли ще е да ми отговорите във футове? Ужас!
Трудна работа е това меренето, нали?
Какви ли не мерни единици има по-света.
Смятане, изчисляване, прехвърляне на ум ...
Математически му работа!
Ето защо на 7 април 1795 година Френската академия на науките въвежда използването
на добре познатия ни метър. В България това
става близо век по-късно.
През 18 век се оказало изключително необходимо да се въведе една обща мерна единица, тъй като всеки мерел в каквото му падне. Кашата била пълна. Иди та разбери цялата
тази бъркотия с лакти, педи, аршини, футове и
други подобни! Може би точно това е накарало
учените да обмислят какъв еталон да изберат.
Ако ще е лакът – чии лакът да бъде?! Ако ще е
педя - чия?!
– Я по-добре да зарежем лактите и педите
и да се спрем на нещо по-научно - решили те и
се захванали да мислят.
Стигнали до два основни варианта. Първият бил да се използва махалото на часовника.
– Ако един мах отброява една секунда –
разсъждавали те – измерваме разстоянието,
което изминава махалото и това разстояние ще
наречем “метрон” /от гръцката дума метрон,
която означава мярка/. Времето като мярка за
разстояние. Как ви се струва? Идеята била интересна, обаче се оказало, че заради земното
притегляне махалото имало различен ход на
различните места. Надеждите рухнали, вариантът бил отхвърлен и... Ето, че се родила и втората идея: взема се за изходна точка земната
повърхност и се измерва един меридиан, например този, който минава през Париж. Та измерва се разстоянието от екватора до северния
полюс през Париж, дели се на десет милиона
и..ето ви мерната единица. Всички се съгласили и останало само съвсем точно да се измери
разстоянието. Тъй като все още не се знаело в
каква мерна единица ще се мери, решили, като
за начало тя да бъде стойността Х, а върху името й щели да мислят по-късно.

С измерване се заели математика Жан Батист дьо Ламбр и астронома Пиер Механ. И
така, запретнали ръкави двамата учени, правили, стрували, мерили и когато приключили,
представили едно парче сплав от платина и
иридий и гордо заявили:
– Ето това е МЕТЪР. Това ще е основната
единица”.

Jean Baptiste
Joseph Delambre

Pierre Mechain

Оттам насетне, та чак до днес, метърът е основната единна мерна единица. Когато еуфорията около новото откритие поутихнала, двамата
измерватели признали, че при изчисленията си
може би са сбъркали с пет милиметра, но на
фона на чисто новият метър, някакви си пет милиметра, съвсем не били от особена важност.
И така в крайна сметка се получило следното: всичко над метъра нарекли километър,
мегаметър, гигаметър, теграметър, пентаметър,
ексаметър, зетаметър и йотаметър, а това което
е надолу под метъра съответно: сантиметър, дециметър, милиметър, микрометър, нанометър,
пиксометър, тензометър... и така нататък.
Това е историята за появата на метъра и
приемането му за единна измервателна единица. А сега:
Можете ли да подредите мерните еди–
ници за дължина, като започнете от наймалката?
Най-голямата дълбочина в океана дости–
га до 11 км 22м. Колко метра са това?
С коя мерна единица се измерват пло–
щите на земеделски земи, градини, паркове
и др.?

Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ” - Рила Аджеларова – учител по математика
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ШАХМАТ

На 12 януари 2013 г. се проведе
Детски турнир по шах
„Ян Бибиян”
за деца до 10 години.
Ярослав Докузов от 3г клас
представи достойно нашето училище, класира се на първо място и
спечели златния медал.

ЧЕРНИТЕ НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 66:
1...Ое7
0-1
Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци – филмови звезди
Талантливият джак ръсел териер Ъги,
познат ни с името Джак от филмовата лента
„Артистът”, за малко да се размине със светлината на прожекторите, защото първите му
двама собственици се отказали от него. Искали да го дадат в кучешки приют, понеже
бил много палав. Приятели на треньора на
животни Омар вон Мюлер го препоръчват
горещо и четирикракият сладур се сдобива
с дом и кариера.
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„Той е много лудо, енергично кутре. Ужасно е умен и страшен работяга. Не му пука от нищо,
няма сценична треска и се разхожда из снимачната площадка, сякаш си е у дома”, казва неговият
стопанин.
През септември миналата година във Facebook започна кампания в подкрепа на Ъги, която
прикани Академията по филмово изкуство на Америка да му даде почетен „Оскар” за ролята му
в черно-белия шедьовър. Това не става, но за сметка на това кучето се окичи с наградата „Palm
Dog” на фестивала в Кан и стана носител на званието „Най-доброто куче” на първите призове
„Златната каишка”, основани специално заради него.
Зад гърба си Ъги вече има фотосесия за The Hollywood Reporter заедно с колегата си по порода и професия - Космо от филма „Начинаещи”, както и за списание W. 10-годишният четириног
актьор има собствен акаунт в Twitter, а от началото на февруари 2012г. е говорител на производителя на видеоигри „Нинтендо” и промоутър
на новия им 3DS продукт Nintendogs+Cats.
Ъги се е снима в реклами, участва в кучешко шоу, в което е трябвало да кара скейтборд,
играе във филма „Вода за слонове”, в който си
партнира с Рийз Уидърспун. Той остави отпечатъци от лапите си на Булеварда на славата в
Холивуд.
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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