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Представителна изява на
клуб ”Славееви гласове”
На 24.01 клуб “Славееви гласове” представи свои проекти
на тема “Моят любим музикален изпълнител”. Момичетата от
4в клас подготвиха презентации и постери и изпяха пред пуб–
лика любими български песни. Надя Безпризванная и Миглена
Кодинова заинтересуваха съучениците си с любопитни факти
от кариерата на съвременни български музикални изпълнители.
Александра-Димана Борисова и Александра Шикренова раз–
казаха за историята на музикалните инструменти. Въпросите
в края на двете презентации активизираха и разсмяха децата.
От постерите на Мила, солистката на групата, Мария-Флоранс,
Елис, Теди, Ана-Мария, Мария-Невена ще разберете кои са
любимите им изпълнители. Може да са и ваши любимци. Ще
ги видите изложени на вторият етаж в учлище.

Отг.: Рила Аджеларова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Тодорка Тахчиева – начален учител,
ръководител на клуб „Славееви гласове”
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АКЦИЯ

”Жълти стотинки”

Акцията за събиране на жълти стотинки е
инициатива на Сдружение „Съзидание-2012”.
Тя е национална и под мотото „Деца помагат
на деца” вече 5-та година се събират средства
за закупуване на апаратура за детски болнични
отделения в страната.
Кампанията е адресирана към децата – те са
тези, които дават и тези, които получават.
Всяко дете събира у дома си през цялата го–
дина жълти монети и на 1 юни – Денят на детето
и 6-ти Декември – празникът на „Св. Николай
Чудотворец”, ги предава в училище или на обя–
вените пунктове.
С всяка година броят на участниците в нея
расте – расте и сумата, която се събира.
2008 г. – 4100 лв. С тях се закупиха три инхалатора и се ремонтира детската площадка
на „Специализираната болница за активно лече–
ние на детски болести” гр. София.
2009 г. се събирахме стотинките за „Втора
специализирана акушеро-гинекологична болни–
ца за активно лечение” Шейново” АД. Събраната
сума от 5300 лв. е използвана за закупуване на
реанимационни маси за новородени бебета в
микропедиатрично отделение.
2010 г. помогнахме на отделението по неона–
тология към болницата в Добрич. Със събраната
сума от 9500 лв. са закупени монитори с кислородна сатурация за недоносени бебета, които
ще помогнат за предотвратяване на увреждани–
ята на преждевременно родените.
2011 година в цялата страна събираха жълти
стотинки за УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив и
по-конкретно за Клиниката по детски и генетич–
ни заболявания – рекордните 15 810 лв. С тях
вече закупихме и дарихме поетапно:
- На 13.10.2011 г. – ученици от СОУ ”Свети
Патриарх Евтимий” дариха един инфузомат и
два броя инфузионни помпи тип перфузор –
апарати за животоспасяващи венозни вливания
на разтвори и медикаменти (4766,72 лв.).
- На 10.05.2012 г. – холтер – апарат за про–
следяване на сърдечната дейност (3000 лв.). На
даряването присъстваха ученици от ОУ” Алеко
Константинов”, ОМГ ”Акад. Кирил Попов”, СОУ
”Свети Климент Охридски”, ОУ ”Екзарх Антим I”,
Езикова гимназия.
- На 21.05.2012 г. по спешност закупихме и
доставихме три броя биопсични инструмента
(432 лв.).
- На 30.05.2012 г. представители на част от
активно действащите през изминалата година
училища: ОУ ”Алеко Константинов”, ОМГ ”Акад.
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Кирил Попов”, СОУ ”Свети Климент Охридски”,
ОУ ”Петър Берон”, СОУ ”Свети Седмочислени–
ци”, ЧСОУ ”Дружба” станаха свидетели на обно–
вяването на интензивното отделение. Със събра–
ните и от тях средства се закупиха и монтираха
4 броя лекарствени шкафове. Те дариха и така
необходимият за разчитането на записите на
холтера компютър и принтер (1078 лв.).
- На 29.11.2012 г. дарихме останалите 9 лекарствени шкафа (4397,22 лв.), с помощта на
които всяко отделение на Детската клиника вече
има ново и удобно оборудване – направено по
индивидуална поръчка. Това направиха предста–
вители на СОУ ”Св. Климент Охридски”, ОМГ
„Акад. Кирил Попов” и ОУ ”Екзарх Антим I”.
Тази година събираме стотинките за ДКЦ-I
- гр. Бургас. Средствата ще бъдат предоставени
за закупуването на ехограф. В първия етап бяха
събрани близо 6000 лв. Надяваме се с нашата
помощ и съдействие в края на годината да събе–
рем още повече и да надминем миналогодишна–
та сума. Да успеем да помогнем и на децата от
Бургас.
В акцията се включиха отново учениците на
повече от 30 училища, 3 детски градини и учреж–
дения от Пловдив. Участват и деца от София,
Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Перущица и др.
Искам с радост да споделя факта, че много
фирми се включиха в акцията и дори в това теж–
ко за икономиката време, в името на децата, те
ни подкрепиха. Включително и фирмите, от кои–
то закупихме необходимите на болницата апара–
тура и оборудване на преференциални цени.
Благодаря на всички деца, на родителите и
преподавателите им, на всички, които се включ–
ват в кампанията – заедно наистина можем да
направим света около нас по-добър.
Децата ни доказаха, че икономическата кри–
за не е засегнала човешките добродетели мило–
сърдие и съпричастност. Желанието да подадем
ръка на човека до нас – да му помогнем, дори
нараства и това е най-хубавото. Нашата роля
като родители е да насърчаваме децата си и да
им помагаме да проявят доброто, което носят
в себе си. Можем само да се гордеем с тях и
да им благодарим за уроците, които ежедневно
ни дават. Те са нашите достойни последователи
в изграждането на един по-добър, мирен и ху–
манен свят, те са нашата надежда за по-добро
бъдеще.
Валя Минчева,
Сдружение „Съзидание-2012”

АКЦИЯ

”Жълти стотинки деца помагат на деца”
ИНТЕРВЮ В БОЛНИЦАТА
- Защо участвате в тази акция?
- За да помогна на болните деца да оздра–
веят.
- Колко пари са събрани тази година за
ДКЦ в Бургас?
- За сега около 6000 лева, но цялата страна
ще продължи да събира активно.
- Как разбрахте за тази акция?
- Видях касичката при охраната на учили–
щето, взех си брошура и след като се запознах
със съдържанието й бях много впечатлен и за–
почнах да събирам жълти стотинки.
интервюиран Иван Саламбашев
от 6а клас на ОМГ „Акад. Кирил Попов”

- Как се чувствате, когато дарявате?
- Доволен, много съм доволен, че съм по–
могнал на болните деца.
- Каква апаратура дарихте за УМБАЛ
„Свети Георги” гр. Пловдив със средствата
от кампания „Жълти стотинки - 2011”?
- Инфузомат, два броя перфузори, холтер,
три броя биопсични инструмента, компютърна
конфигурация с монитор и принтер и 13 броя
лекарствени шкафа.
- Колко училища и детски градини се
включиха в акцията тази година?
- В акцията за пореден път се включиха над
30 училища и 3 детски градини само в гр. Плов–
див, много фирми и учреждения, както и деца
от София, Добрич, Варна, Бургас, Перущица и
други.
интервюиран Николай Пачев
от 6а клас на ОМГ „Акад. Кирил Попов”
Интервюто взе Мария Минчева от 3г клас, клуб „Училищни медии „Алеко”
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Вълшебната гора
на сладките сънища

Бях много уморена и затова легнах да поспя. Изведнъж усетих как
падам надолу и се проскам на мека трева. Станах, поизтупах дрехите
си и се огледах наоколо. Бях се озовала в страната на лакомствата.
Обграждаше ме гора от сладки дървета, които бяха направени от бли–
залки. Гората беше отрупана от цветя. Докоснах едно от тях, но то
се стопи между пръстите ми. Това беше шоколад и то най-вкусният ,
който някога бях опитвала.
До цветенцата растяха многоцветни храсти. Имаше сини с вкус на
боровинка, розови с вкус на рози, виолетови с вкус на касис, зелени
с вкус на мента и всякакви други чудати вкусове. Взех една шепа от
цветовете на храстите и продължих нататък. Както си похапвах, покрай
мене профуча зайче и то не какво, а от захарен памук. Посегнах към
него да го погаля, но то побягна по пътечката. Тръгнах да го гоня.
Бягах, бягах, но не издържах повече. Спрях да си почина и пред мен
видях как се изсипва водопад от ягодова глазура. Тя се стичаше по
камъните, които стояха някак странно бели. Докоснах ги и пръста ми
потъна в сладолед. В шепата си започнах да слагам от най-различни
видове сладолед и накрая го полях с глазура от водопада. В този
момент някой ме побутна и аз залитнах към водопада. Отворих очи и
видях, че мама ме буди за училище. Стоях на килима и не исках да се
върна в нормалния свят.
							
Ения Енева – 4б клас
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Евгения Шопова 6а клас

Анжела Чобанова 1б клас

Стефан Пепелянков 6а клас

Сиана Кавръкова 1б клас
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Марго Чобанова 6а клас

Илиана Тонева 6в клас

Марго Чобанова 6а клас

Веселина Стоименова 6в клас
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Училище за родители

КОГАТО ДЕТЕТО Е В КРИЗА

Предлагам ви няколко правила, които ще ви помогнат да сте ефективни,
когато детето ви е пред криза.
Първата ви цел е да се контролирате. Успо–
койте се, не се опитвайте да държите детето си под
контрол. Разходете се из къщата, бройте до сто,
обадете се на приятел. Не се оставяйте да загубите
самообладание. Вие не сте отговорни за самоконт–
рола на детето ви: то прави собствените си избори.
Вместо това, вие сте отговорни за това, как ще по–
несете реакциите му. Опитайте се да не се ангажи–
рате с гневните му изблици. Ако не превземат вас,
няма да превземат и него. Не реагирайте с крясъци,
тревога, стоене над него или отстъпване – всички
характерни действия, които правим, като родители.

Не удовлетворявайте всички желания на детето
си: ако изпълнявате всяка негова молба, виждайки,
че става въпрос за каприз, ще създадете модел на
поведение, водещ до още повече гневни изблици.
Всъщност, по този начин го учите, че най-добрият
начин да получи нещо е, като крещи, тръшка се на
земята и излиза извън контрол.
Изолирайте детето си: нямам предвид да го по–
ставяте в изолирана кабина, а по-скоро да го изпра–
тите в стаята или някое място, където да изчака или
размисли и научи как да се успокои. Уверете се, че
не продължавате да се обвързвате с избухването му.

Какво да кажем по време на гневен изблик
Бъдете ясни и твърди с детето си. Децата
искат да видят, че отговаряте на предизвикател–
ството им и, че има някой, когото те контролират.
Ще се прояви посредством гласа, словото и езика
на тялото ви. Категорично заявете позицията си.
Може да кажете: „Няма да остана тук. Ще дойда
отново, когато ти се успокоиш и тогава ще пого–
ворим”.
Бъдете съпричастни, когато детето ви е в раз–
гара на кризата си. Ако е необходимо, може да
кажете: „Знам, че е много разочароващо. Разби–
рам, че искаше да имаш тази видеоигра днес”. Тази

техника се нарича „отразяване на чувствата”. Емпа–
тията „отваря” другите, те срещат разбиране и това
ги прави склонни да се вслушат в съветите ти. Не
искам да кажа, че трябва да прекарвате много вре–
ме, „ровейки” из детските чувства, но тон, поглед
или дума на съпричастност може да направи много,
когато детето ви е фрустрирано.
Малкият въпрос, който трябва да си зададете,
когато детето ви е в криза, е: „Какво искам да на–
правя аз в тази ситуация?, вместо „Какво искам да
направи детето ми?” Дори тази малка промяна в
мисленето често води до големи поврати.

Когато децата не се научат да управляват емоциите си
Ако се предадете пред кризата на детето си,
или реагирате емоционално на нея, с течение на
времето, докато достигне юношеството, това пове–
дение често ще се проявява в хронична борба за
власт. Гневните изблици на големите деца не са за
смях и пренебрегване. Вашият син-тийнейджър ще
бъде безмилостен; няма да приема „не” за отговор.
Дъщеря ви ще изпива силите ви, превръщайки се
в експерт по манипулиране. Друг вариант е детето
ви да стане агресивно и да се държи спрямо вас
опозиционно през цялото време. Това, което тези
деца учат е, че могат да получават желаното, като
смущават другите хора. Те няма да се научат да се
контролират, затова поведението им ще е реактив–

но и екстремно. Ако реагирате емоционално, когато
детето ви е малко, така ще продължи оттук нататък.
Нужно е само един човек да спре този модел и това
ще окаже влияние на цялата система.
Не допускайте да се гневите и да реагирате
импулсивно, когато детето ви изпадне в криза. В
крайна сметка, това ще спомогне то да се научи
да управлява фрустрацията и собствените си емо–
ции. Начинът, по който можем да го направим е,
по-скоро като се опитваме да въздействаме, а не
да контролираме. Не приемайте лично кризите на
децата си и не им се ядосвайте, а се научете да за–
читате тях и техните избори. Това е по-добрият път
за изграждане на силна връзка.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

На 8 януари се навършват 185 години
от рождението на Жул Верн, френски писател,
майстор на научната фантастика (1828 -1905)

Той не е между живите повече от век, но
фантастите го почитат като свой гуру. Поколе–
ния читатели вярват, че Жул Верн е измислил
подводницата и самолета, предсказал е полета
до Луната и ерата на телевизията, а след това
на инженерите не оставало нищо друго, освен
практически да реализират „измислиците” му.
Ако си направим труда и сравним календа–
ра на научните открития и изобретения на 19-ти
век и ги сравним с първите издания на френ–
ския фантаст, ще видим, че Жул Верн всъщност
се е опирал на природонаучните и техническите
постижения на своето време. Той е бил образо–
ван човек, но не и пророк. Не е имал фантас–
тични хрумвания, а просто се е вдъхновявал.
Романите му са изградени върху внимател–
но проучени научни факти и теории, а в тях
действието се разгръща чрез полета на въоб–
ражението. Жул Верн предвижда много научни
постижения, включително пътуване в Космоса,
пътуване под вода, управляеми ракети. Негова–
та напълно реализирала се фантастика пред–
ставлява стартова площадка за грандиозното
развитие на научната фантастика през 20-ти
век.
Писателят е роден на 8 февруари 1828 го–
дина в Нант, Франция в семейството на преус–
пял адвокат. Бащата на Жул Верн желае синът
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му да се изучи за юрист и му дава пари за тази
цел. През 1848 година, след завършване на ли–
цея в Нант, Жул Верн заминава за Париж и за–
почва да следва право. Там един негов роднина
го въвежда в литературните кръгове и младе–
жът започва да публикува пиеси, повлияни от
автори като Виктор Юго и Александър Дюма, с
когото се познава и лично. Все пак, Жул Верн
успява да се дипломира, но макар и с диплома
на юрист, решава да не се връща при баща си
и да работи в неговата кантора, а остава в Па–
риж. За да се издържа работи като писар при
един нотариус, а след това, като секретар на
малкия „Театр лирик“.
През 1857 година се жени за 28-годишната
вдовица Онорин де Виан, която има две дъще–
ри и за да издържа семейството си, започва да
работи като борсов посредник.
В кариерата си на писател Жул Верн на–
предва постепенно и през 1862 година сключва
договор с известния издател Пиер Етцел, спо–
ред който писателят се задължава да осигуря–
ва по два романа годишно за поредицата „Не–
обикновени пътешествия“. През 1863 година
излиза романът на Жул Верн „Пет седмици с
балон“, разказващ за изследователско пъте–
шествие с балон над Африка. Той му носи из–
ключителен успех и Жул Верн от този момент

напуска борсата и се отдава изцяло на писател–
ската си дейност. Романите му бързо печелят
огромна популярност по цял свят. До края на
живота си писателят не прекратява договора си
с Етцел, който внимателно чете ръкописите му
и не се колебае да предлага корекции.
Жул Верн не е пътешествал само във фан–
тазиите си. Той последователно е притежавал
3 яхти, с които пътувал и където пишел. Вяр–
но, не предприемал големи пътешествия, а по–
вече обикалял около британските острови, а
най-далечната точка, до която е стигнал, била
Северна Африка. Посетил е и Америка, за да
види най-големия по онова време кораб „Great
Eastern”.
Легендите за спокойния и уреден живот на
Жул Верн са „дело” на неговата племенница.
Тя всячески се опитвала да отклони вниманието
на почитателите на писателя от всичко, което
можело евентуално да хвърли сянка върху ли–
чността му. Говори се, обаче, че животът на
Жул Верн не е бил много щастлив. Бракът му
с Онорин бил неуспешен и от негови кореспон–
денции с издателя му, може да се предположи,
че е имал поне една извънбрачна връзка. Раз–
очарования му донесъл и неговият единствен
син Мишел.
Писателят продължава да пише. „Осемде–
сет дни около света“ се базира на реалното
пътешествие на американеца Джордж Франсис
Трейн. В „Пътуване до центъра на Земята” оп–
исва експедиция в кухата вътрешност на Земя–
та и от гледна точка на съвременната геология
има редица слабости. Понякога въображението
на Жул Верн противоречи с научните факти.
Например, в „От Земята до Луната”, гигантско
оръдие изстрелва героите в орбита. Съвремен–
ните учени биха казали на Жул Верн, че пър–
воначалното ускорение би убило пътниците в
снаряда. В „Двадесет хиляди левги под вода–
та” Жул Верн представя един предшественик
на съвременните супергерои – Капитан Немо.
Неговата подводница „Наутилус”, вдъхновява
много изобретатели. Първата подводница, зад–
вижвана изцяло с електрическа тяга, е постро–
ена през 1886 година и е кръстена в чест на
подводницата на Капитан Немо.
През 1871 година Жул Верн се установя–
ва в Амиен, където остава до края на живота
си. Там той прекарва дните си изключително
скромно. Сутрин обикновено пише, през деня
чете коректури и отговаря на писма от цял свят,

както и приема посетители, преглежда вестни–
ци, списания и отчети на многобройни научни
дружества. Води огромна картотека, в която са
отразени всички последни постижения на на–
уката и техниката от неговото време. Веднъж
годишно Жул Верн излиза с яхтата си в откри–
то море.
Фантастът написва най-значителните си
творби до 1880 година. В по-късните му рома–
ни се отразява авторовия песимизъм. В своята
късна повест „Вечният Адам“, Жул Верн раз–
казва за историк от далечното бъдеще, който
открива, че цивилизацията на 20-ти век е уни–
щожена от геологически катаклизъм, а леген–
дата за Адам и Ева става по-истинска и циклич–
но повтаряща се.
Няколко седмици след своя 77-ми рожден
ден Жул Верн сериозно заболява. Чекмеджетата
на бюрото му се пръскат от завършени ръкопи–
си, осем от които са издадени след смъртта му.
Жул Верн запазва съзнание до самия си
край. Умира тихо, в присъствие на семейството
си, на 24 март 1905 г. Погребан е близо до дома
си в Амиен. На гроба му е поставен паметник,
на който е изобразен Жул Верн, излизащ от
гроба с протегната към звездите ръка.

Ако желаете да се запознаете с
фантастичните светове от романите
на Жул Верн, заповядайте в нашата
училищна библиотека!

Ина Банджакова - библиотекар, по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ǸțșșȒȐȍ ȚȘȈȌȐȞȐȐ Ȑ ȖȉȣȟȈȐ
ǿȈȍȗȐȚȐȍ
ǿȈȍȗȐȚȐȍ ȏȈ șȈȔȖȊȈȘȖȔ ȖȌȕȈ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȧȘȒȐȝ ȘțșșȒȐȝ
ȚȘȈȌȐȞȐȑ. ǰșȚȖȘȐȧ ȟȈȧ Ȋ ǸȖșșȐȐ Ȑ
ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȘțșșȒȖȋȖ ȟȈȍȗȐȚȐȧ
ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ȊȖșȚȖȟȕȖȑ Ȑ
ȍȊȘȖȗȍȑșȒȖȑ.
ǪȗȍȘȊȣȍ ȕȈ ǸțșȐ ȟȈȑ
ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȋ 17 ȊȍȒȍ, ȍȋȖ ȗȖȌȈȘȐȓ
ȘțșșȒȖȔț ȞȈȘȦ ȖȌȐȕ Ȑȏ
ȔȖȕȋȖȓȤșȒȐȝ ȝȈȕȖȊ. ǵȖ ȕȍ șȘȈȏț
ȟȈȑ ȗȘȐȎȐȓșȧ ȕȈ ȘțșșȒȖȑ ȏȍȔȓȍ.
ǷȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ țȗȖȚȘȍȉȓȧȓȐ ȍȋȖ ș ȉȖȓȤȠȖȑ ȖșȚȖȘȖȎȕȖșȚȤȦ, ȟȈȡȍ ȒȈȒ
ȓȍȒȈȘșȚȊȖ. Ƕ Ȟȍȓȍȉȕȣȝ șȊȖȑșȚȊȈȝ ȟȈȧ ȕȈȘȖȌ șȓȖȎȐȓ ȗȖȋȖȊȖȘȒȐ: "ǿȈȑ
ȗȤȨȠȤ - ȌȖ șȚȈ ȓȍȚ ȗȘȖȎȐȊȨȠȤ", "Ǫȣȗȍȑ ȟȈȑȒț - ȗȖȏȈȉțȌȍȠȤ ȚȖșȒț".
ǿȈȍȗȐȚȐȍ - șȊȖȍȖȉȘȈȏȕȣȑ ȘȐȚțȈȓ șȖ șȊȖȍȑ ȒțȓȤȚțȘȖȑ Ȑ
ȞȍȘȍȔȖȕȐȍȑ. Ǫ ȘțșșȒȖȑ șȍȔȤȍ ȟȈȑ ȗȤȦȚ ȚȘȐ-ȟȍȚȣȘȍ ȘȈȏȈ Ȋ ȌȍȕȤ, ȗȖșȓȍ
ȒȈȎȌȖȑ ȍȌȣ. ǷȤȦȚ ȍȋȖ Ȑ ȖȚȌȍȓȤȕȖ ȖȚ ȍȌȣ.
ǫȓȈȊȕȣȑ țȟȈșȚȕȐȒ ȘțșșȒȖȋȖ ȟȈȑȕȖȋȖ ȏȈșȚȖȓȤȧ – ȥȚȖ șȈȔȖȊȈȘ.
Ƕȕ ȟȐșȚȖ ȘțșșȒȖȍ ȐȏȖȉȘȍȚȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȒȐȗȧȟȍȕȐȧ ȊȖȌȣ
Ȍȓȧ ȟȈȧ. ǹȈȔȖȊȈȘ ȗȘȐ ȟȈȍȗȐȚȐȐ ȊȣșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȕȈ
șȍȘȍȌȐȕț șȚȖȓȈ. ǹȊȍȘȝț șȚȈȊȧȚ ȟȈȑȕȐȒ ș ȏȈȊȈȘȒȖȑ.
Ǭȓȧ ȘțșșȒȖȋȖ ȟȈȍȗȐȚȐȧ ȗȖȕȈȌȖȉȐȚșȧ Ȑ ȜȈȘȜȖȘȖȊȣȑ
ȟȈȑȕȣȑ șȍȘȊȐȏ.
ǿȈȑ ȏȈȊȈȘȐȊȈȍȚșȧ,
ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȈ ȊșȦ
șȍȔȤȦ, Ȋ ȖȌȕȖȔ
ȏȈȊȈȘȖȟȕȖȔ ȟȈȑȕȐȒȍ.
ǷȖȚȖȔ ȖȚȓȐȊȈȦȚ Ȑȏ ȕȍȋȖ
ȕȍȔȕȖȋȖ ȏȈȊȈȘȒȐ Ȋ
ȟȈȠȒȐ Ȑ ȗȖ ȊȒțșț
ȘȈȏȉȈȊȓȧȦȚ ȍȨ ȋȖȘȧȟȍȑ
ȊȖȌȖȑ Ȑȏ șȈȔȖȊȈȘȈ.
ǸțșșȒȐȍ ȗȤȦȚ ȟȈȑ ȏȈ „șȓȈȌȒȐȔ”
șȚȖȓȖȔ. ǲȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȈ ȕȨȔ șȓȈȌȒȐȍ
ȉȓȦȌȈ - șțȠȒȐ, ȉȓȐȕȣ, ȒȖȕȜȍȚȣ, ȔȨȌ,
ȗȐȘȖȋȐ Ȑ ȊȈȘȍȕȤȍ.ǶȚșȦȌȈ Ȑ ȕȈȏȊȈȕȐȍ.
ǿȈȑ ȗȤȦȚ ș șȈȝȈȘȖȔ ȐȓȐ ș ȊȈȘȍȕȤȍȔ.
„ǹȓȈȌȒȐȑ” șȚȖȓ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚ ȖȉȍȌ
ȐȓȐ țȎȐȕ.
ǫȌȍ ȍșȚȤ ȟȈȑ — ȚȈȔ ȗȖȌ ȍȓȤȦ ȘȈȑ.
ǯȈ ȟȈȍȔ — ȕȍ șȒțȟȈȍȔ.

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȟȈȍȗȐȚȐȧ!
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Васка Гуджева – учител по руски език

МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

ХОБИТО НА
ОХЛЮВА ПЪТЕШЕСТВЕНИК
Всички твърдят, че съм необикновен пътешественик.
Преди всяка експедиция нанасям на картата красивите места, които
искам да посетя, и свързвам всяко от тях с останалите. На картата тези
забележителности изглеждат като малки скучни точки, а
пътищата, които ги свързват – съвсем обикновени отсечки.
Но знаете ли? Еднообразната подготовка ме предразполага към размисли
над точките и отсечките. Да преброя тези отсечки, за да не пропусна нито
една възможност да се насладя на природата – това е моето хоби!

Предишния път посетих само шест парка
и ето как се справих с броенето:
П1 мога да свържа с 5 точки;
П2 – с останалите 4 точки;
П3 – с останалите 3 точки;
П4 – с останалите 2 точки;
П5 – с последната 1 точка.
Получих, че всички отсечки са
1+2+3+4+5 = 15
Този път избрах да посетя 32-мата си братовчеди, които живеят на различни места. Опитах се
да начертая отсечките и да ги предброя, но ми се стори много неудобно и дълго. Не след дълго
се сетих! Та нали всяка от тези точки (и братовчедите станаха точки) е свързана чрез 31 отсечки
с останалите и тъй като всяка отсечка броя два пъти (например: първо от 3-ата точка до 6-ата
и след това от 6-ата към 3-ата), трябва произведението 32.31 да разделя на две. Следователно
отсечките са (32.31):2 = 16.31 = 496. Този път реших да не ги чертая. Какво чудесно дълго пъ–
тешествие ми предстоеше!
Надявам се това, което научихте от мен, да ви помогне да решите следващите задачи.
1. Върху лист са отбелязани десет точки, никои три от които не лежат на една права. Всеки
две от точките са съединени с отсечка.
а) Колко са построените отсечки?
б) Колко триъгълника образуват построените отсечки?
2. По окръжност са отбелязани 11 точки, които са свързани последователно с отсечки. Наме–
рете броя на диагоналите в получения 11-ъгълник.
3. През върха на един ъгъл, във вътрешността му, са построени няколко лъча. Получени са 15
ъгъла. Колко лъча са построени?
Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ” - Рила Аджеларова – учител по математика
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ШАХМАТ

белите НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 69:
1...g2 2.Tg4 Th4

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Канарчето
продължение от миналия брой

Изключително важно при отглеждането на
канарчетата е тяхното хранене. Добре баланси–
раната диета е основен фактор за запазване на
доброто им здраве. Като основна част на зър–
нената смес за канарчета, специалистите посоч–
ват семената на рапицата с черно-червен цвят
и семената на растението Phalaris canarensis,
познато още като “канарено семе”. Към тях в
по-малък процент се добавят белен овес, про–
со, ленено семе, мак, семена от салата.
В зоомагазините се предлагат готови зърне–
ни смески за канарчета, обогатени с витамини
и минерални добавки, които са добре баланси–
12

рани и много подходящи. На канарчетата могат
да се дават и покълнали семена. Те са меки,
с охота се приемат и съдържат особено цен–
ни хранителни вещества. За целта 1 лъжица от
основната зърнена смес се накисва във вода
за около 24 часа. Изважда се, изплаква се и
се изцежда, преди да се похлупят със стъкле–
ница. След 24 до 48 часа кълновете могат да
бъдат поднесени на птицата. Тъй като те бързо
се развалят, особено в топло време, следва да
се дават сутрин.
Жизнено важни за канарчетата са зелени–
те растения. Листата от глухарче и салатата е
желателно да присъстват в менюто ежедневно.
Могат да им бъдат предлагани и клонки с пъпки
от върба, бреза, липа, топола – птичките чоплят
кората и с охота изяждат пъпките, които им
дават ценни вещества. Морков, ябълка, гроз–
де, кайсия, праскова, изобщо всички плодове и
зеленчуци могат да присъстват редовно на тра–
пезата на канарчето. Коричка хляб или сухар,
обезмаслена извара, твърдо сварено яйце, грис
– всичко това примесено с плодов или зеленчу–
ков сок, към който са прибавени няколко капки
рибено масло, оформят чудесна мека храна.

Водата за пиене винаги трябва да е прясна. В нея могат да
се разтворят предлаганите на пазара мултивитаминни добавки в
определените дози.
И не на последно място е паничката с чист пясък, който до–
пълнително би могъл да бъде обогатен с минерали – счукани яй–
чени, мидени черупки или продаващи се минерални и калциеви
съставки. Твърдите пясъчни зърна, които канарчетата поглъщат,
активно помагат за доброто им храносмилане.
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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