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На 28 януари 2013 г. учениците от клуб „Училищни медии „Алеко” гостуваха в сградата на
Община Пловдив. Импровизирана пресконференция за тях дадоха г-н Георги Титюков – заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална
политика” и г-н Стефан Стоянов – заместник-кмет
„Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики”.
След кратко встъпление, в което с няколко
думи представиха себе си и своята сфера на
отговорност, те с удоволствие отговориха на
поставените въпроси:
Относно уредите за фитнес в Цар Симеоновата градина, които са счупени или развалени,

те анонсираха проекта за реконструкция и обновяване на градината;
Бяха представени плановете на общината
за модернизация на Зоологическата градина и
сроковете, в рамките на които се смята, че те
ще бъдат осъществени.
Присъстващите изразиха удовлетворението си от стартирането на Първи детски филмов
фестивал в града, който ще продължи до 10
март и всеки уикенд ще събира малчуганите с
прожекции на анимационни филми в кино “Лъки
синема”.
Не можеше да не поговорим за „Нощта на
музеите” – една невероятна възможност плов1

дивчани и гости да се потопят в достиженията в областта на културата на нашия древен
град.
Беше коментирана ситуацията около Спортно училище „Васил Левски” в града и възможностите за спортуване на пловдивчани – статута
на стадион „Пловдив” и бъдещето на строящата
се спортна зала до зала „Академик”, възможностите за спортуване в училищата и състоянието на училищните спортни бази.
Попитани за ангажиментите на общината
към сградния фонд на общинските училища, и
двамата изразиха надеждите си за възможност
за достъп до повече средства по европейски
програми, които да се влагат в модернизирането и благоустрояването им.
Представен бе проектът на общината „Модернизация и развитие на устойчив градски
транспорт в Пловдив”, по който ще се изградят 48 км. велоалеи, създаването на Велопарк
Пловдив, който осигурява възможност за планинско колоездене в градска среда.
Бе подчертана подкрепата на Общинската
администрация за модернизиране на Регионален природонаучен музей и бъдещите иновации
в представянето на експонатите.

На въпроса „Трудно ли е да си кмет?” г-н
Титюков с няколко думи представи плюсовете и
минусите на своя пост, подчертавайки удовлетворението си от факта, че може да работи за
благото на своя град и неговите жители и гости.
Нееднократно подчертавайки важната роля
на училището за изграждането им като подготвени и успешни личности, и личната отговорност на всеки един от гостуващите за успешно
овладяване на необходимите за това знания и
умения, г-н Титюков и г-н Стоянов ги насърчаваха да спортуват, творят и се гордеят със своя
град и своята Родина.
Не можем да не споделим задоволството си
от получената покана за ново гостуване, при
което ще можем да зададем всички онези въпроси, които останаха неизказани и осъществим още интересни срещи.
Ако и вие имате въпроси, на които търсите
отговорите, може да ни ги предоставите – ние,
учениците от III г клас, членове на клуб „Училищни медии „Алеко”, ще бъдем вашия глас.
Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Училищни медии
„Алеко” по проект „Успех”

Хляб наш насъщен
Нина Търева: Две поредни занятия на клуб
„Етнография” бяха свързани с обредните хлябове. В първото децата получиха знания за
видовете обредни хлябове и тяхното предназначение. Бяха много впечатлени от поверията
свързани с хляба. Когато разбраха, че ще месим хляб, усетих тяхното нетърпение по въпросите им: „Кога ще го месим?”, „Ама всеки ли
ще си направи свой хляб!?!”, „А ще можем ли
да го опитаме?”. В продължение на една седмица непрекъснато ме питаха как точно и къде
ще стане месенето на хляба.
Майсторът Димитър Йолтов: Когато бях
поканен да участвам в занятията на клуб „Етнография”, които включваха темата за хляба и
в частност за бита, обредността и традицията в
изработването му, аз, разбира се, приех веднага.Спонтанно и енергично се хвърлих в това занимание, което беше ново за мен и не защото
бях забравил шума на пълните класни стаи, за
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който шум доскоро и аз бях виновен, а защото
този път аз щях да съм от другата страна, щях
да бъда гост-преподавател. Развълнувах се, когато разбрах, че децата, с които ще работя са
едва във втори клас. Притесних се леко, дали
ще мога да привлека вниманието им, дали ще
съм достатъчно интересен за тях. Работата с
тях ми припомни безгрижието, но и желанието

всеки ден да се научава нещо ново. Видях в
очите им вълнението, когато знаеха отговора
на зададен от мен въпрос. Притеснявах се дали
ще съм достатъчно внимателен и дали ще обяснявам достатъчно добре. Старателно се подготвих и измислих историята за малките войничета и работничета, които живеят в кубчетата и
чакат някой да ги освободи. Така им разказах
за маята и нейните свойства при втасването
на тестото и за процеса, в който дрождите се
смесват с брашното. За мен това беше експеримент, от който изпитах само положителни
емоции. Децата се радваха, когато всяко взе
своето собственоръчно направено хлебче-топло и прясно изпечено. Вълнението и радостта
по лицата им бяха неописуеми. Вярвам, че са
изпитали вътрешно задоволство, когато са създали нещо със собствените си ръце.
Рая: Беше ми много хубаво, когато започнахме да месим. Беше наистина весело. Бях
силно развълнувана.
Ивайло: По време на занятието почувствах
силно вълнение. Хареса ми, когато месих хляба
и гледах армията на малките войници.
Георги: Когато започнахме да месим хляба,
се почувствах като готвач в кулинарна кухня.
Много ми хареса занятието. Обичам, когато
правя нещо забавно с приятели. Когато направим нещо хубаво, се вълнувам.
Кристина: Аз бях радостна, че правим хляб.
Нямах търпение да започнем да месим. В началото тестото лепнеше по ръката ми, но бях доволна, когато успях да оформя хлебче. Когато
хлябът беше опечен горях от радост.
Екатерина: Чувствах се горда, когато месих
хляба и ми беше много хубаво. Хлябът стана
много вкусен. Мама и татко го опитаха и много
го харесаха. Те бяха горди с мен.
Ясен: Аз се чувствах хубаво. Много се забавлявах, докато месих хляба. Изненадах се

много като видях как войничетата дишат. Найнакрая, като взех, помирисах и вкусих хляба,
ми се стори, че никога не бях опитвал по-вкусен и топъл хляб.
Красимира: Аз бях много доволна, защото
за пръв път месих хляб.
Златомир: Когато месих хляба, ми беше
много интересно. Беше трудно, но се справих.
На моят хляб направих два житни класа. За да
се опече, го вкараха във фурната и като го извадиха беше много хубав.
Йоанна: Когато месих хляб, ми се струваше, че бях в кухня. Според мен беше много забавно. Като се изпекоха, хлебчетата бяха хем
хубави, хем вкусни.
Лейла: Бях щастлива и ми беше хубаво. Когато хлябът стана готов, бях изумена колко е
вкусен.
Николай: Беше ми весело, докато месих
хляба. Бях горд, защото това е първият хляб,
който меся. С нетърпение чаках занятието и резултатът много ми хареса.
Нина Търева: Когато започнахме практическото занятие, имах чувството, че се намирам
не в учебна стая, а в облак от щастие. Децата
бяха въодушевени, месеха, очите им блестяха и сякаш това не бяха моите осемгодишни
ученици, а малки майстори-хлебари, чийто ентусиазъм, да направят най-хубавия хляб, беше
заразителен.
Никога няма да забравя щастливите им личица, докато ядяха топлия, току-що изваден от
фурната хляб. Бих искала да благодаря на майстора-пекар Димитър Йолтов, за оказаното ми
съдействие по време за занятията. Без неговата компетентна помощ резултатът нямаше да е
толкова впечатляващ.
Нина Търева – начален учител,
Ръководител на клуб „Етнография”
по проект „Успех”
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ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА
НА АТЕЛИЕ “ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА“

На 29.01.2013 година се проведе първата представителна изява на ателие ”Занаятчийска
работилница” - изложба „От бабини времена”. Учениците от 3в клас, участващи в ателието по
проект “УСПЕХ”, представиха своите изделия пред родителите си и ученици от училището ни.
Ето какво казаха някои от малките творци:
„В нашата Занаятчийска работилница правихме интересни неща.
Беше забавно докато работихме. Най-трудното от всичко беше плетенето, но ние и с него се
справихме добре. Хареса ми много, дано правим още интересни неща.”
Алиция Новак – 3в клас, ателие „Занаятчийска работилница” по проект „Успех”

„В ателието на Занаятчийската работилница се научихме на нови умения, както и изработихме интересни изделия. Накратко ще ви разкажа за някои от тях. В първите занятия изработихме
гердани и гривни от пъстри мъниста. Нижехме ги на специален ластик. Научихме се да плетем
на две куки. В началото беше трудно, но после свикнахме и оплетохме хубави шалове. На мен
ми беше приятно да плета. Забавно беше когато правихме кукли. За тяло използвахме шише, за
глава - пинг-понг топче, а за облекло – естествени материали. За Коледа направихме сурвачки
от дрянови пръчки и ги украсихме с пуканки, вълна и сушени плодове. В едно от заниманията
направихме глинени съдове – чаши и чинии. Рисувахме върху стъклени чаши със специален контур и боя за стъкло. Много приятно беше и да оцветяваме керамични фигурки – зайчета, панди и
мечки. Беше забавно, а и полезно за нас,защото научихме нови неща.”
Надя Ванкова – 3в клас, ателие „Занаятчийска работилница” по проект „Успех”
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МИШКА И БИВОЛ
Една мишка отишла на разходка, но докато се разхождала паднала в дупка. Мишката започнала да вика за помощ. Но никой не я чул. Минали няколко минути, наблизо имало бивол. Той
чул мишката как вика и й се притекъл на помощ. Биволът протегнал дългите си и остри рога и
мишката се изкатерила по тях. Щом излязла от дупката попитала бивола как да му се отплати:
- Ти ми спаси живота сега как да ти помогна?
А биволът отговорил:
- Когато му дойде времето и когато съм в беда ми се притечи на помощ.
Един мрачен ден в гората дошли ловци, те хванали бивола и го вързали. Тогава мишката се
приближила до него и прегризала въжетата.
Биволът й благодарил и двамата станали приятели.
								

Димитър Лазаров Петров - 3в клас

Виктория Тодорова
4а клас

Кристияна Коцева
4а клас
Камен Атанасов
1в клас
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ПРИНЦЪТ И ЧЕРНИЯ ДРАКОН
В едно красиво царство живеели принц и принцеса. Те много се обичали. Винаги били заедно, но в една тъмна нощ черен дракон отвлякъл принцесата. На сутринта принцът се събудил
и видял, че принцесата не е там. Никъде я нямало. Решил да я потърси, но напразно. Останала
само черната гора. Тръгнал принцът да я търси там и срещнал група от сто прилепа. Те го преследвали, но смелият юнак извадил меча си и започнал да се сражава. Той паднал на земята,
когато се събудил, слънцето залязвало.
Принцът се сетил, че остава още едно място, където може да е неговата любима – царството
на дракона. Отишъл там и нападнал черния дракон. Те се сражавали и драконът му отнел меча,
но принцът се спасил, взел меча и го забил право в сърцето на дракона и така го победил.
Юнакът влязъл в замъка, освободил
принцесата и заживяли щастливо.
Ива
Франгян
– 3в клас

Екатерина Попова
1г клас

СРЕЩАТА
					
Имало едно време един принц на име Чери.
					
И една принцеса на име Шери.
Сега ще ви разкажа за случая, когато се запознали.
Бил един хубав летен ден, били на плажа и принцът отишъл, заедно с охраната си, да си купи
сладолед. Но и на принцеса Шери й се ядяло сладолед и така отишли до павилиона. Продавачът
на сладолед попитал какъв сладолед искат, принцът отвърнал:
- С шоколад и ягода.
- С шоколад и малина – поръчала Шери
И така Шери и Чери се заговорили.
Не след дълго принцът тръгнал на ски в Алпите. Шери също отишла в Алпите. Те пътували до
там със самолет. Карали ски, а после направили снежен човек.
От тогава те са най – добри приятели. Това била най – хубавата ваканция на Шери и Чери.
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Деница Сапунова - 3в клас

Училище за родители

ДА СЕ НАУЧИМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ГНЕВА

Гневът сам по себе си не е нещо негативно. Когато сме фрустрирани т. е. сме срещнали
преграда, която пречи за удовлетворяването на
наша потребност или осъществяването на наше
силно желание, тогава реагираме с тъга или с
гняв (депресивно или агресивно) Изразяването
на гнева е проблем, с който трудно се справят
и деца, и възрастни. Когато човек се е научил
добре да управлява своите емоции, той ще са
справи и с него.
Гневът винаги е реакция на някакъв дразнител. Емоционалната раздразнителност е мигновена, трудно се контролира и най-важното – в
повечето случаи е неадекватна на дразнителя.
Склонността към раздразнителност се определя от типа нервна система- способността
ни да се вбесяваме е заложена в нас от природата в различна степен. За което обаче не бива
да виним природата - отделният човек може да
развие или да игнорира заложеното в него.
За съжаление, изразяването на гнева на
глас у нас си остава социално неприемливо поведение. Нищо не ни вбесява повече от съветите да се вземем в ръце и да не се дразним.
Но задушаването на гнева не е най-доброто решение. Спотаените емоции рано или късно ще
избухнат с по-голяма сила от обикновено.
Какви са причините за повишената раздразнителност и как да се справим с нея? Гневът

не само вреди на здравето, но е и силен импулс за действие.
Какво да правим, ако околните ни дразнят?
Човек постоянно се сравнява с другите и
дори провокира ситуации, които потвържадават
неговото превъзходство. Така е и с децата. Те
се състезават помежду си, търсейки потвърждение за своята успешност. Децата с висока
самооценка обикновено нямат нужда от състезение, те са уверени в своите възможности
и качества. Но тези, които не се харесват, са
по-склонни да търсят одобрението на другите,
и ако не го открият са разочаровани и често
разгневени. Опитайте се да се вгледате в децата си и да прецените доколко са спокойни
и сигурни в себе си, изживяват ли силен стрес
преди контролно и изпитване. Умерената доза
напрежение е нормална и дори полезна за мобилизиране на капацитета, но завишената тревога ще е сигнал за вас, че детето вероятно е
несигурно, защото просто не вярва в себе си т.
е. самооценката му е занижена. Покажете му,
че вие вярвате в него.
Гнева обичайно се разглежда като опасен и
разрушителен. Но има ситуации, в които е стимулиращ, равносилен на амбиция. Ако се разгневите на свой неуспех, можете да се нахъсите
да го преодолеете и в този смисъл гневът да ви
даде енергия за справяне с проблема.

Предлагам ви няколко идеи за овладяване на гнева:
- Спрете времето. Бройте до десет.
- Отдалечете се от човека, който е предизвикал вашия гняв. Лекува не само времето, но и разстоянието. Повървете пеша
или направете гимнастика.
- Ако наистина нищо не може да се
промени, оставете всичко както е.

- Не бъдете категорични. Старайте се да
не използвате в спора изрази като “никога”
и “винаги”.
- Слушайте. В нещо може би грешите.
Това можете да разберете само ако потиснете раздразнението си, докато слушате
събеседника си.
7

Идеите изглеждат приложими при възрастните, но много трудни за децата. Те са първични,
импулсивни и не умеят да мислят за последиците
от своето поведение. От друга страна им е трудно
да разпознаят и разберат чувствата на другите,

за да осъзнаят, че ги нараняват в гнева си. Ние,
възрастните, сме тези, които ще управляваме
техните емоции, ще утешаваме, ще обясняваме
и ще упражняваме техните умения да се справят,
поне докато се научат да го правят сами.

Ето някои идеи, които работят при децата за овладяване на гнева:
* Кажете на детето си да си представи,
че има вълшебен щит, екран или пашкул, който го прави недосегаем за неприятни събеседници. Този щит ще се използва при общуване
само с неприятния човек, но няма да е преграда за общуване с други хора. Затова можете
да си представите, че защитната ви стена има
прозорец, който вие отваряте, когато искате да
общувате с приятни за вас хора и затваряте,
когато имате агресивни събеседници.
* Използвайте рисунка. Този метод позволява на детето да се справи с гнева и раздразнението като нарисува ситуацията , в която ги
е изпитало. Не е нужно рисунката да е хубава, по-скоро схематична. Важното е да отрази
чувствата и мислите на детето. Накрая можете
да му предложите да я скъса или смачка, за
да изобрази символично, че приключва с тези
неприятни емоции и повече няма да попада в
сходни ситуации.

* Дневник на моите чувства. Децата обичат игровите форми за научаване. Колкото и
да обяснявате как трябва да се държи, много
по-ефективно ще е, ако проследявате и коментирате реални ситуации. Направете си заедно с
детето шарена тетрадка-дневник, украсете я и
я разграфете за дните от седмицата. Изрежете
си от някъде емотикони – онези жълти личица от
интернет, които изобразяват различни емоции.
Нека след всеки динамичен учебен ден детето записва своите положителни и отрицателни
преживявания и да залпва личицето с емоцията, която е изпитало. Говорете за неговите
чувства, за това дали е постъпило добре и как
би постъпило, ако е имало време да помисли.
Не осъждайте неуспешните избори. По-скоро
предложете алтернатива. Ще видите, че малкият палавник скоро ще се научи да разпознава
емоциите и по-адекватна да ги изразява.
Успех!

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НОВИ КНИГИ
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НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Ина Банджакова - библиотекар

РОДОЛЮБИЕ

14 февруари - Св. Константин - Кирил Философ,
Трифон Зарезан, Свети Валентин
На този ден православната църква почита паметта на Св.
Кирил Славянобългарски.Според известното кратко житие на
Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото положение на бащата и богатите дарования на
момчето отворили вратите на знаменитата Магнаурска школа
в Цариград, където Константин учил заедно с децата на византийските царе и боляри.
Завършил образованието си с прозвището Философ, той
бил назначен за патриаршески библиотекар и преподавател
по философия. На него били възлагани и разни поръчения от
обществен характер. Отегчен от суетата на тоя свят, Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при
своя брат Методий, където създали славянска азбука и да
превели свещените книги на Православната църква на езика
на солунските българи.
В Рим Константин Философ тежко заболял и починал на
14 февруари 869 година. Сам папа Адриан извършил погребението му в църквата “Св. Климент Римски”.
На 14 февруари лозарите празнуват Трифон Зарезан и се
отправят с мезета и бъклици вино към лозя и градини, за да
се помолят за плодородие след дългата зима.
Корените на празника произлизат от древните времена, когато българските земи били обитавани от племената на древните траки. Повече от всички се е почитал Дионис - бога на виното
и лозята. Дошли през VII век, в североизточната част на Балканския полуостров, предците на
съвременните българи приели тракийските традиции на винарството и лозарството. В езическите
традиции на националното съзнание се е наложил впоследствие празника на виното.

1
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Този празник е в чест на християнският свещеник Трифон,
който бил екзекутиран в Никея през 250г. Според легендата,
в деня на наказанието, всички лозови масиви в страната били
нападнати от насекоми и земеделските производители призовали Трифон да ги защити.
На 14 февруари българските домакини се събуждат при изгрев слънце. Те приготвят запържвайки на сачак (плитък меден
тиган) пиле пълнено с ориз, и се налива в бъклица домашно
вино. Слагат всичко заедно с домашно приготвен хляб в нова
торбичка от вълна и собственикът на къщатаотива на лозето,
където се събират всички останали мъже от селото. От този
момент започва празнуването.

2

2

Според поверието за Свети Валентин, в древен Рим живял някога лекар, наречен Валентин. Той винаги се грижел лекарствата, които
предписвал на своите болни, да имат приятен
вкус. За тази цел смесвал горчивите сиропи с
вино, мед или мляко. Раните промивал с вино
и използвал билки и треви, за да облекчава
болките. Свети Валентин бил и проповедник.
Макар че в онези времена в Рим преследвали
християните, той станал свещеник. Валентин
живял по времето на Клавдий Втори, който водил множество войни. И когато броят на новите
войници в армията започнал да намалява, Клавдий решил, че причината е в привързаността на
войниците към дом и семейство.Тогава отменил
всички сватби и годежи. Но Валентин продължавал тайно да венчава влюбените двойки.
Веднъж затворническият страж почукал на
вратата на Валентин. За ръка водел сляпата си
дъщеря. Той бил чул за лечителските способности на Валентин и сега го умолявал да излекува дъщеря му от слепотата. Валентин знаел, че
този недъг е практически нелечим, но дал дума,
че ще направи всичко възможно, за да излекува момичето. Дал й мехлем и казал да дойдат
отново. Минали няколко седмици, но зрението
на момичето така и не се върнало. Но мъжът и
дъщеря му не се съмнявали в доктора и продължавали лечението. В един ден обаче римските
войници нахлули в дома на Валентин, унищожи-

3
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ли лекарствата
и го арестували, заради това
че нарушавал
заповедта
на
Клавдий за венчавките. Бащата
на сляпото момиче научил за
ареста, но нищо
не могъл да направи. Валентин знаел, че скоро
ще изпълнят смъртната му присъда, но не спирал да мисли за сляпото момиче. Помолил да
му дадат хартия и мастило и написал прощално
любовно писмо на момичето. Изпълнили присъдата в същия ден, на 14 февруари 270 година.
Когато бащата се върнал у дома, го посрещнала дъщеря му. Девойката отворила писмото и
намерила вътре жълт шафран (минзухар). Писмото било подписано: от твоя Валентин. Девойката взела върху дланта си шафрана и станало
чудо: зрението на девойката се възстановило.
Тя видяла неговия блестящ цвят.
Когато през 496 г. римският папа Хеласиус
забранил веселите празници в чест на бог Пан,
обявил 14 февруари за ден на свети Валентин.
И днес хората показват своята привързаност и любов като изпращат в този ден картички и цветя на своите любими.
Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ǸțșșȒȐȍ

ȚȘȈȌȐȞȐȐ Ȑ ȖȉȣȟȈȐ

ǹȒȖȘȖ ȊȍșȕȈ! ǹȒȖȘȖ ǴȈșȓȍȕȐȞȈ!
ǵȈȘȖȌȕȣȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ǴȈșȓȍȕȐȞȈ ȗȘȐȠȨȓ Ȑȏ ȌȘȍȊȕȍȑ ȧȏȣȟȍșȒȖȑ
ȒțȓȤȚțȘȣ. Ƕȕ șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȍȚ ȗȘȖȡȈȕȐȍ ș ȏȐȔȖȑ Ȑ ȊșȚȘȍȟț Ȋȍșȕȣ. ǳȦȌȐ
ȗȘȖȊȖȎȈȦȚ ȝȖȓȖȌȕțȦ ȏȐȔț Ȑ ȗȘȐȊȍȚșȚȊțȦȚ Ȋȍșȍȕȕȍȍ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȗȘȐȘȖȌȣ.

ǴȈșȓȍȕȐȞȈ - șȈȔȣȑ ȊȍșȨȓȣȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ș ȕȈȘȖȌȕȣȔȐ ȋțȓȧȕȤȧȔȐ,
ȗȍșȕȧȔȐ, ȗȓȧșȒȈȔȐ, ȐȋȘȈȔȐ, ȧȘȔȈȘȒȈȔȐ.
ǷȘȈȏȌȕȐȒ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚșȧ 7 Ȍȕȍȑ. Ǫ ǩȖȓȋȈȘȐȐ ȥȚȐ ȌȕȐ ȕȈȏȣȊȈȦȚ
„ǹȍȌȔȐȞȈ șȐȘȖȗțșȚȕȈ”, Ȉ ȍȨ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȌȍȕȤ – „ǹȐȘȕȐ ȏȈȋȖȊȍȏȕȐ”.
ǬȈȚȈ ȕȈȟȈȓȈ ǴȈșȓȍȕȐȞȣ ȒȈȎȌȣȑ ȋȖȌ ȔȍȕȧȍȚșȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ
ȚȖȋȖ, ȒȖȋȌȈ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ǪȍȓȐȒȐȑ ȗȖșȚ.
Ǫ 2013 ȋȖȌț ǴȈșȓȍȕȐȞȈ ȗȘȖȑȌȍȚ ș 11 ȗȖ 17 ȔȈȘȚȈ.

ǫȓȈȊȕȖȍ țȋȖȡȍȕȐȍ ȕȈ ǴȈșȓȍȕȐȞț – ȉȓȐȕȣ. ǲȘțȋȓȣȍ, ȘțȔȧȕȣȍ,
ȋȖȘȧȟȐȍ, ȖȕȐ șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȦȚ șȖȓȕȞȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȋșȍ ȧȘȟȍ ȘȈȏȋȖȘȈȍȚșȧ,
țȌȓȐȕȧȧ ȌȕȐ.
ǸțșșȒȐȍ ȉȓȐȕȣ ȋȖȚȖȊȧȚșȧ ȕȈ ȌȘȖȎȎȍȊȖȔ ȚȍșȚȍ ȕȈ ȊȖȌȍ ȐȓȐ
ȔȖȓȖȒȍ. Ǭȓȧ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝ, ȚȖȕȒȐȝ ȉȓȐȕȟȐȒȖȊ ȚȍșȚȖ ȋȖȚȖȊȧȚ Ȑȏ ȔțȒȐ,
ȔȖȓȖȒȈ, ȧȐȞ Ȑ șȖȓȐ.

ǷȘȍȌȓȈȋȈȍȔ șȌȍȓȈȚȤ ȚȖȕȒȐȍ ȉȓȐȕȟȐȒȐ Ȑ țȋȖșȚȐȚȤ ȐȔȐ
ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ.
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ǵȈȔ ȗȖȕȈȌȖȉȧȚșȧ:
ǴțȒȈ – 2 șȚȈȒȈȕȈ, ȇȑȞȈ - 3 ȠȚ. ǹȈȝȈȘ - 1 șȚ.ȓ. ǹȖȓȤ – 1 ȟ.ȓ.
ǴȖȓȖȒȖ - 3 șȚȈȒȈȕȈ. ǴȈșȓȖ șȓȐȊȖȟȕȖȍ – 50ȋ.
Ǭȓȧ ȕȈȟȈȓȈ ȕțȎȕȖ ȖȚȌȍȓȐȚȤ ȎȍȓȚȒȐ ȖȚ ȉȍȓȒȖȊ.

ǯȈȚȍȔ ȘȈșȚȍȘȍȚȤ ȎȍȓȚȒȐ ș șȈȝȈȘȖȔ, ȗȖȕȍȔȕȖȋț
ȊȓȐȊȈȧ Ȋ ȗȖȓțȟȍȕȕțȦ șȔȍșȤ ȔȖȓȖȒȖ.

ǹȓȍȌȖȔ ȌȖȉȈȊȓȧȦȚ șȖȓȤ Ȑ ȘȈșȚȖȗȓȍȕȕȖȍ, ȘȈȏȖȋȘȍȚȖȍ
șȓȐȊȖȟȕȖȍ ȔȈșȓȖ.
ǶșȚȖȘȖȎȕȖ ȊșȣȗȈȦȚ ȔțȒț Ȑ ȘȈȏȔȍȠȐȊȈȦȚ ȔȐȒșȍȘȖȔ ȌȖ
ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȖȌȕȖȘȖȌȕȖȑ ȔȈșșȣ (ȋȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȉȣȓȖ
ȒȖȔȖȟȒȖȊ!).

Ǫ ȗȖșȓȍȌȕȦȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȌȖȉȈȊȓȧȦȚ ȗȍȕț
ȊȏȉȐȚȣȝ ȉȍȓȒȖȊ.
ǪȣȗȍȒȈȦȚ ȉȓȐȕȟȐȒȐ ȕȈ ȝȖȘȖȠȖ ȘȈȏȖȋȘȍȚȖȑ
șȒȖȊȖȘȖȌȍ.
ǩȓȐȕȣ ȍȌȧȚ ș ȔȈșȓȖȔ, șȖ șȔȍȚȈȕȖȑ, ș ȔȍȌȖȔ
ȐȓȐ ȊȈȘȍȕȤȍȔ.

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȈȗȗȍȚȐȚȈ!

Мария Николова – учител по руски език
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МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

ǼǰǫǻǸǵǰ
ǼǰǫǻǸǵǰ
ǿǰǹǳǨ
ǿǰǹǳǨ
Ǫ ȌȘȍȊȕȖșȚȚȈ
Ǫ ȌȘȍȊȕȖșȚȚȈ
ȗȘȍșȔȧȚȈȕȐȧȚȈ
ȗȘȍșȔȧȚȈȕȐȧȚȈ
ȟȍșȚȖ
ȟȍșȚȖ
șȈ șȍ
șȈȐȏȊȢȘȠȊȈȓȐ
șȍ ȐȏȊȢȘȠȊȈȓȐ
ș ȗȖȔȖȡȚȈ
ș ȗȖȔȖȡȚȈ
ȕȈ ȕȈ
ȒȈȔȢȟȍȚȈ
ȒȈȔȢȟȍȚȈ
Ȑ ȍșȚȍșȚȊȍȕȖ
Ȑ ȍșȚȍșȚȊȍȕȖ
ȕȍ șȈ
ȕȍȔȈȓȒȖ
șȈ ȔȈȓȒȖ
șȓțȟȈȐȚȍ,
șȓțȟȈȐȚȍ,
ȒȖȋȈȚȖ
ȒȖȋȈȚȖ
Țȍ ȔȖȋȈȚ
Țȍ ȔȖȋȈȚ
ȌȈ șȍ
ȌȈ șȍ
ȗȖȌȘȍȌȧȚ
ȗȖȌȘȍȌȧȚ
ȊȢȊ ȊȢȊ
ȊȐȌȊȐȌ
ȕȈ ȕȧȒȈȒȊȈ
ȕȈ ȕȧȒȈȒȊȈ
ȜȐȋțȘȈ
ȜȐȋțȘȈ
– ȚȘȐȢȋȢȓȕȐȒ,
– ȚȘȐȢȋȢȓȕȐȒ,
ȒȊȈȌȘȈȚ
ȒȊȈȌȘȈȚ
Ȑ Ț.ȕ.
Ȑ Ț.ȕ.

ǯȈ ȟȐșȓȈȚȈ
ǯȈ ȟȐșȓȈȚȈ
1, 4,
1,9,
4,...,
9, ...,
100,100,
... șȍ
... ȒȈȏȊȈ,
șȍ ȒȈȏȊȈ,
ȟȍ șȈ
ȟȍ ȒȊȈȌȘȈȚȕȐ,
șȈ ȒȊȈȌȘȈȚȕȐ,
ȚȢȑ ȚȢȑ
ȒȈȚȖȒȈȚȖ
șȍ ȗȖȓțȟȈȊȈȚ,
șȍ ȗȖȓțȟȈȊȈȚ,
ȒȈȚȖȒȈȚȖ
șȍ ȗȖȊȌȐȋȕȈȚ
șȍ ȗȖȊȌȐȋȕȈȚ
ȕȈ ȒȊȈȌȘȈȚ
ȕȈ ȒȊȈȌȘȈȚ
ȟȐșȓȈȚȈ
ȟȐșȓȈȚȈ
1, 2,
1,...,
2, 10,
..., 10,
... ǵȖ
... ǵȖ
Țȍ ȐȔȈȚ
Țȍ ȐȔȈȚ
ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ
ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ
Ȑ ȒȢȔ
Ȑ ȒȢȔ
ȋȍȖȔȍȚȘȐȟȈȕȈȚȈ
ȋȍȖȔȍȚȘȐȟȈȕȈȚȈ
ȜȐȋțȘȈ
ȜȐȋțȘȈ
ȒȊȈȌȘȈȚ.
ȒȊȈȌȘȈȚ.
ǵȈ ȜȐȋțȘȈȚȈ
ǵȈ ȜȐȋțȘȈȚȈ
ȊȖȑȕȐȞȐȚȍ
ȊȖȑȕȐȞȐȚȍ
șȈ șȈ
ȗȖșȚȘȖȍȕȐ
ȗȖșȚȘȖȍȕȐ
ȊȢȊ ȊȢȊ
ȜȖȘȔȈȚȈ
ȜȖȘȔȈȚȈ
ȕȈ ȕȈ
ȒȊȈȌȘȈȚ.
ȒȊȈȌȘȈȚ.
ǩȘȖȧȚ
ǩȘȖȧȚ
ȐȔ ȐȔ
șȍ șȍ
ȗȖȓțȟȈȊȈ,
ȗȖȓțȟȈȊȈ,
ȒȈȚȖȒȈȚȖ
șȍ țȔȕȖȎȐ
șȍ țȔȕȖȎȐ
ȉȘȖȧȚ
ȉȘȖȧȚ
ȕȈ ȘȍȌȐȞȐȚȍ
ȕȈ ȘȍȌȐȞȐȚȍ
n ȗȖn ȉȘȖȧ
ȗȖ ȉȘȖȧ
ȕȈ ȊȖȑȕȐȞȐȚȍ
ȕȈ ȊȖȑȕȐȞȐȚȍ
ȊȢȊ ȊȢȊ
ȊșȧȒȈ
ȊșȧȒȈ
ȘȍȌȐȞȈ
ȘȍȌȐȞȈ
– n.–ǵȍ
n. ȍǵȍ
ȚȘțȌȕȖ
ȍ ȚȘțȌȕȖ
ȌȈ șȍ
ȌȈȏȈȉȍȓȍȎȐ,
șȍ ȏȈȉȍȓȍȎȐ,
ȟȍ n-ȚȖȚȖ
ȟȍ n-ȚȖȚȖ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȖ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȖ
2
2
ȟȐșȓȖ
ȟȐșȓȖ
ȍ ȘȈȊȕȖ
ȍ ȘȈȊȕȖ
ȕȈ ȕȈ
n . nǰȏȗȖȓȏȊȈȑȒȐ
. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȒȐ
ȐȏȊȍșȚȕȈȚȈ
ȐȏȊȍșȚȕȈȚȈ
ȜȖȘȔțȓȈ
ȜȖȘȔțȓȈ
ȕȈ ȕȈ
ǫȈțșǫȈțș
ȏȈ ȏȈ
ȕȈȔȐȘȈȕȍ
ȕȈȔȐȘȈȕȍ
ȕȈ ȕȈ
șȉȖȘȈ
șȉȖȘȈ
ȕȈ ȕȈ
ȟȐșȓȈȚȈ
ȟȐșȓȈȚȈ
ȖȚ 1
ȖȚ ȌȖ
1 ȌȖ
n, ȗȖȓțȟȈȊȈȔȍ,
n, ȗȖȓțȟȈȊȈȔȍ,
ȟȍ ȟȍ
n-ȚȖȚȖ
n-ȚȖȚȖ
ȚȘȐȢȋȢȓȕȖ
ȚȘȐȢȋȢȓȕȖ
ȟȐșȓȖ
ȟȐșȓȖ
ȍ ȘȈȊȕȖ
ȍ ȘȈȊȕȖ
ȕȈ n(n+1):2
ȕȈ n(n+1):2

ǯȈȌ.1
ǯȈȌ.1
ǵȈ ȒȖȐ
ǵȈ ȒȖȐ
ȌȊȍ ȌȊȍ
ȚȘȐȢȋȢȓȕȐ
ȚȘȐȢȋȢȓȕȐ
ȟȐșȓȈ
ȟȐșȓȈ
ȍ șȉȖȘ
ȍ șȉȖȘ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȖȚȖ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȖȚȖ
ȟȐșȓȖ
ȟȐșȓȖ
49? 49?
ǯȈȌ.2
ǯȈȌ.2
ǨȒȖǨȒȖ
ȍȌȕȖ
ȍȌȕȖ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȖ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȖ
ȟȐșȓȖ
ȟȐșȓȖ
ȔȖȎȍ
ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ
ȌȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐ
șȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐ
ȒȈȚȖȒȈȚȖ
șȉȖȘ
șȉȖȘ
ȕȈ ȌȊȍ
ȕȈ ȌȊȍ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȐ
ȒȊȈȌȘȈȚȕȐ
ȟȐșȓȈ,
ȟȐșȓȈ,
ȚȖ ȚȘȐȚȍ
ȚȖ ȚȘȐȚȍ
ȟȐșȓȈ
ȟȐșȓȈ
șȍ ȕȈȘȐȟȈȚ
șȍ ȕȈȘȐȟȈȚ
ǷȐȚȈȋȖȘȖȊȐ
ǷȐȚȈȋȖȘȖȊȐ
ȟȐșȓȈ
ȟȐșȓȈ
ȐȓȐȐȓȐ
ǷȐȚȈȋȖȘȖȊȐ
ǷȐȚȈȋȖȘȖȊȐ
ȚȘȖȑȒȐ.
ȚȘȖȑȒȐ.
ǵȈȔȍȘȍȚȍ
ǵȈȔȍȘȍȚȍ
ȚȘȐ ȚȘȐ
ǷȐȚȈȋȖȘȖȊȐ
ǷȐȚȈȋȖȘȖȊȐ
ȚȘȖȑȒȐ.
ȚȘȖȑȒȐ.
ǶȚȋȖȊȖȘȐ
ǶȚȋȖȊȖȘȐ
ȕȈ ȏȈȌȈȟȐȚȍ
ȕȈ ȏȈȌȈȟȐȚȍ
ȖȚ ȉȘ.
ȖȚ ȉȘ.
70: 70:
ǯȈȌ.1
ǯȈȌ.1
ȖȚȋ.ȖȚȋ.
Ȉ) 45
Ȉ) ȖȚȋ.
45 ȖȚȋ.
ȉ)120
ȉ)120
ȚȘȐȢȋȢȓȕȐȒȈ
ȚȘȐȢȋȢȓȕȐȒȈ
ǯȈȌ.2
ǯȈȌ.2
ȖȚȋ.ȖȚȋ.
44 44
ǯȈȌ.3
ǯȈȌ.3
ȖȚȋ.ȖȚȋ.
4 ȓȢȟȈ
4 ȓȢȟȈ
Из „Клуб МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ”
Рила Аджеларова – учител по математика
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ШАХМАТ

белите НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 70:
1.Те6
1-0

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Редки и скъпи породи котки
Тойгър
Тойгър са сред
скъпите породи в
света. Във Великобритания ги наричат
toygers – от сливането на английските
думи „toy” – играчка, и „tiger” – тигър.
Цената й започва от
200 и стига до 20
000 долара.
Ивичестите котета, които много приличат на
своите диви „роднини”, се отличават със сговорчив характер. Те са интелигентни и лесно
могат да бъдат тренирани. Въпреки, че силно
се отличават от останалите домашни котки, те
се хранят със същото, с което се хранят и обикновените писани.
Във Обединеното кралство има три развъдника за „минитигри”, поради което тези котки са
голяма рядкост. За разлика от обикновените си
роднини, тойгърите не се боят от водата и, също
като тигрите, обожават чесането зад ухото.
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Умалените копия на тигри са се появили на
бял свят благодарение на усилията на американката Джуди Санджен, която работи над получаването на новата порода 15 години и са
резултат от кръстосването на домашна късокосместа с бенгалска котка. През 1993г. породата е регистрирана в TICA, но все още не е
призната.
Тялото на тойгъра е със средни размери.
Козината му е къса, а основният цвят на окраската е оранжево-червен, съчетан с черни ивици,
като на тигър.
Достигат 18 килограма и живеят до 25 годишна възраст.
Тъй
като
породата още
се развива, не
всички
представители имат идеалните ивици на тигъра. Селекционерите се стремят да постигнат малки,
широко поставени уши и широка брадичка.

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
15

