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В клуб „Езиците на Европа – Забавен английски“ се включи–
ха ученици от 2а клас.
Създаването на клуба има за цел да осмисли свободното
време на учениците чрез допълнителни занимания по английски
език, чрез разнообразни дейности и по различни теми близ–
ки до ежедневието на децата. Учениците изработват проекти,
участват в игри и занимания, които им помагат да усвоят но–
вата лексика, да изявят творческите си заложби и активно да
използват своите знания и умения на чужд език. Поставени в
различни ситуации, те не само обогатяват своя речник, но и
добиват умения за работа в екип и справяне с различни типове
задачи.
На 30 януари се състоя първата представителна изява на
клуба. Всеки ученик представи на английски проект по избрана
тема.

Отг. Г ергана Стоицова
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Диана и Александър Василев разказаха за
себе си. Дара представи Пловдив. Алекс Бар–
бутски ни разходи по улицата, на която живее.
Александра описа своя дом, а Никол своята
стая. Алекзандър разказа за своя най-добър
приятел, а Магдалена за това какво обичат да
правят нейните съученици в свободното вре–
ме. Мартин и Александър Николич направиха
проучване сред гостите какви филми обичат
да гледат и с помощта на своите асистентки
– Дара и Диана, представиха нагледна схема.
Слави обясни защо компютърът е толкова по–
лезен. Лили и Михаела ни заведоха в магазина
за дрехи и показаха какво предпочитат да но–
сят през различните сезони. С Мануел обико–
лихме супермаркета, а Николай ни заведе на
ресторант. Петър разказа за плодовете и зе–
ленчуците, след това демонстрира своята игра,
в която взеха активно участие и гостите. Освен
доброто настроение, всички останаха доволни
от чудесното представяне на децата от клуба.
Ангелина Велева –
учител по английски език, ръководител
на клуб „Езиците на Европа –
Забавен английски” по проект „Успех”

Уважаеми читатели, представяме ви поредните
литературни творби на учениците
от клуб “Творческо писане” към проект “УСПЕХ”

Грийни и мухата Пепи
В един студен дъждовен ден една жаба, която беше зелена като електрически зелени очи,
подскачаше край водните лилии най-безгрижно. Тя се казваше Грийни. Въпреки че не беше зла,
понякога стряскаше хората. Тя даваше път на мухите със сребристи крилца. На една от лилиите
стоеше водното конче чичо Коледа. То беше пъстро като пролетните цветя.
В един ранен следобяд Грийни си подскачаше, когато до нея се приближи водното конче. То
я попита:
- Защо не си в блатата, а стоиш тук, в бистрото езеро?
- Защо да се скитам в блатата, когато мога да си подскачам безгрижно по водните лилии. –
отговори жабката.
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- Според мен не ти е тук мястото. – каза чичо Коледа.
- Но аз съм толква чиста и много красива. – каза самодоволно Грийни.
Тя продължи да скача, а чичо Коледа пое по пътя си.
На друия ден Грийни се разхождаше по улиците. За неин късмет имаше доста голям трафик.
Колите хвърчаха една след друга и тя трябваше много да внимава.
Но трафикът не продължи дълго. Докато Грийни пресичаше една улица, срещу нея спря една
кола. Тя бе черна с изрисуван дявол на вратата. Шофьорът се изплаши до смърт, щом видя жаба–
та Грийни. Но стана и по-лошо за шофьора. На носа му кацна едно насекомо, това беше мухата
Пепи. Шофьорът изпадна в безсъзнание. Тогава мухата Пепи му каза:
- Ей, великане! Я се събуждай!
Той не се събуди,... поне за момента. Щом Грийни видя как мухата Пепи лети, и тя поиска да
лети, затова започна да пее:
„I believe I can fly” - в превод: „Аз вярвам, че мога да летя”.
Когато Пепи чу тази песен, тя си каза, че ще научи Грийни да лети като гълъб. Те отидоха
до един батут, който според Пепи беше за безопасност. Но според Грийни беше за по-добър
подскок, който ще й помогне да лети. Мухата Пепи видя един цирков топ, и... тогава й светна
лампичката. И тя каза на Грийни:
- Отиди и се пъхни в топа, а после ще те изстрелям.
Жабката прие и се пъхна в топа, а тогава Пепи започна да брои като компютър:
- Три, две, едно, огън...
Грийни полетя. Така тя изпълни мечтата си, а пък мухата Пепи беше много доволна, че е по–
могнала.
						
Николина Маказчиева - 5б клас,
						
клуб „Творческо писане” по проект „УСПЕХ”

ВЪЛШЕБЕН ГРАД
Един ден едно момиче на име Лили попадна в един град. Видя едно джудже и го попита:
- Какъв е този град? Къде съм?
- Този град си няма име, той е вълшебен! – отвърна джуджето.
Лили не повярва на тази глупост. Тя не вярваше в чудеса. Чудеше къде да пренощува. Видя
едно дърво, седна под него и заспа. Когато се събуди, дървото го нямаше. Тя се изплаши да не
би джуджето да е било право, че този град е вълшебен. Тръгна напосоки. Както си вървеше, видя
същото джудже и го попита:
- Как да се измъкна оттука?
- Когато попаднем в този град, няма измъкване. Вечно ще останеш тук.
Всичко беше мрачно. Лили много се натъжи и продължи нататък. Видя едно храстче, а в него
някой се криеше и плачеше. Тя погледна там и видя едно момиче. Попита го:
- Как се казваш? Защо плачеш?
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- Казвам се Томи. Плача, защото аз попаднах в този град съвсем случайно, а си нямам никого.
- Разкажи ми.
- Добре! Започна така… Аз пътувах с влак към баба ми, но стана нещо и влакът спря посред
пътя. Изплаших се и излязох. Тръгнах по една пътека, вървях доста дълго време и стигнах дотук.
И ето аз съм тук без измъкване, майка ми ме чака да се върна, а баба вече сигурно се тревожи
и се пита защо не пристигам. Родителите ми ме търсят сега навсякъде.
- Ужас! Представям си какво ти е. Аз също попаднах в този град, без да зная как. Само
помня, че беше Коледа и празнувах с моето семейство. Светнаха странни светлини и след това
нищо не помня.
Двете момичета тръгнаха да се разхождат заедно. Лили попита Томи:
- Как да избягаме оттук?
- Не знам! Хайде да седнем на пътя и да помислим. - отвърна Томи
Седнаха и мислиха… Томи се провикна:
- Тук има ли автобус или влак?
- Не знам! Ела да попитаме някого. – отговари Лили.
Те спряха една странна жена и я попитаха:
- Тук има ли автобус или влакове?
- Какво е това? – отвърна жената.
- Превозно средство.
- Не, нямаме! Не знаем какво е.
Двете момичета се разтревожиха. Лили първа проговори:
- Скоро наближава Коледа! В този ден попаднах тук, може би в същия ден ще се върна. Все
пак Коледа е велик празник!
- Семейството ми ще празнува Коледа без мен. Навярно те вече ме търсят и се тревожат тъжно отвърна Томи.
Дойде Коледа! Мина един влак и си спря точно пред тях. Те бързо се качиха и се настаниха
в едно купе. Седнаха и щастие озари лицата им.
Томи каза:
- Може би си права. Тази Коледа може да се върнем.
- Дано, Томи! – отвърна Лили.
Влакът стигна до техния град и те слезнаха. Лили и Томи се оглеждаха, всичко им беше по–
знато. Те се зарадваха.
Лили каза:
- Томи, това е моят роден град!
- И моят също! - каза Томи. Томи бягаше към къщата си, влезе в дома си. Времето като че ли
беше спряло за тях. Всички се суетяха около трапезата. Дядо й разказваше някаква история. Ро–
дителите й я попитаха къде е била, а тя им каза, че е чела приказка в стаята си. Много се зарадва,
че всичко си беше както преди. Разбра, че най-хубаво е да бъдеш вкъщи, сред близките си.
Те отпразнуваха Великия празник – Коледа!
Да кажем и за Лили. Тя също си намери семейството. Всички бяха щастливи след завръща–
нето на дъщерите им.
ТАКА ЗАВЪРШИ ПРИКЛЮЧЕНИЕТО НА ЛИЛИ!!!
							
Мария Михова – 5а клас,
							
клуб „Творческо писане” по проект „УСПЕХ”
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Антъни Митев - 3г

Виктория Тодорова - 4а

Мария Минчева - 3г

Кирил Петров - 3г
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Кристин Николова - 3г

“Еди” - линогравюра Борис Добрев - 5в

Филип Божков - 3г

Филип Божков - 3г

Рада Фратева - 1б
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Училище за родители

Да помогнем на децата си да учат по-добре
Родителите се опитват да помогнат на децата си в
подготвянето на уроците. Тази помощ се движи от крат–
ки обяснения до пълно изпълнение на задачите от тях. В
някои случаи възникват множество проблеми. В опитите си
да се справят с тези проблеми, родителите използват раз–
лични методи: проба-грешка, подкуп, подаръци, разсъж–
дения и всичко, което по тяхно мнение би сработило за
мотивиране на децата им.
Няма никакво съмнение в това, че мотивите на родите–
лите са естествени. Нима може да се намери нещо лошо
в родителската загриженост? Всъщност безпокойството и
напрежението и за децата, и за родителите се поражда не
от това какво се прави, а от това как се прави.
За някои деца училището е източник на постоянен
стрес. При изискванията, които се предявяват към тях в
училището, страхът от неуспех и др. подобни, домът се
явява място, където могат спокойно да си отдъхнат.
Ако децата изпитват стрес и у дома, когато родителите
“стоят над главите им” докато пишат домашните си, не ос–
тава място, където да се чувстват спокойни и да си отпочи–
нат. За работещите родители това може да се сравни със
следната ситуация - представете си, че работейки цял ден
получавате своята “порция” стрес и прибирайки се вкъщи
попадате в подобна обстановка на напрежение. Помисле–
те - колко време бихте издържали в такава ситуация. При
това за възрастните винаги има възможност за изход от
ситуацията, но децата са лишени от подобна възможност.

Предоставяме ви няколко начина за подпомагане на изпълнението на домашните
задачи и предотвратяване на фрустрацията, гневът и разочарованието.
Разписание за домашната работа
На много деца помага точното разписание
за изпълнение на домашната работа. След
като времето за изпълнение е определено, де–
тето трябва да се придържа към него колкото
се може повече. След известно време домаш–
ната работа ще стане просто част от ежеднев–
ното разписание. (В това време не трябва да
има страннични дразнители - телефонни раз–
говори, включен телевизор и др. подобни те могат да почакат докато работата не бъде
приключена). Вечер задължително проверете
домашните. Много деца се вълнуват, че може

да занесат в училище работа с грешки. Това
действие от страна на родителите дава на де–
тето чувство за завършена работа и се явява
признак на доброжелателно внимание от ро–
дителите, също така дава чувство на безопас–
ност и увереност, че работата е извършена
без грешка. Детето ще отнесе тези чувства и
в клас, където ще бъде по-уверено в себе си
при изпълнение на класната работа. Но ако
виждате, че детето не е разбрало някакъв уче–
бен материал, трябва да съобщите за това на
учителя.

Разпределение на задачите по важност
За някои деца е проблем да решат с кое до–
машно да се заемат първо и това за тях се пре–
връща в труден избор. Има деца, които ползват
хоризонтална перспектива. Това става, когато

отдават еднаква важност на всички домашни
без приоритети. Ако предпочитате да разпре–
деляте домашните по важност, предложете на
детето, кое да напише първо, кое второ и т.н.
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Много деца имат тенденцията да използват
количествен подход (колко домашни са остана–
ли), вместо качествения (отчитащ трудността на
домашното). Това означава, че ако им се дадат

пет различни домашни, те ще направят първо
четирите най-лесни. От тяхна глeдна точка по
този начин ще им остане само едно домашно,
без значение, че то е най-трудното.

не стойте над главата на детето докато то учи
За много родители това е голям и постоя–
нен проблем. Единственото, което може да се
каже по този повод е, че родителите, използва–
щи този начин на контрол, не само се подлагат
на стрес и гняв, но и създават “заучена безпо–
мощност” в детето.
Много родители ще ви кажат, че техните
деца просто не могат да работят ако те не се–
дят до тях, а всъщност това не е вярно - децата
съзнателно решават да не работят. Част от де–
цата престават да работят, когато родителят им
се отдръпва и не им посвещава изцяло своето
внимание.
Това е много вредна зависимост, защото
в училище детето не може да получи същото
внимание. Вследствие на това, детето може да

реши изобщо да не работи в клас и да носи
вкъщи недовършени класни работи.
По този начин децата могат напълно да зав–
ладеят вниманието на мама или тати. След като
са били цял ден на работа, родителите са умо–
рени и мисълта, че ще им се наложи три часа
да седят около детето си, може да доведе до
проблеми.
Ако сте се оказали в тази ситуация, не е
нужно веднага да разрушавате установения вече
ред. Правете го на малки стъпки. Няколко дни
подред сядайте в отдалечения край на бюрото.
След това постепенно увеличавайте разстояни–
ето между себе си и “домашната работа”, до–
като детето ви, в крайна сметка, не започне да
работи напълно самостоятелно.

първо проверете това, което е изпълнено правилно
Родителите често имат навик да обръщат
внимание първо на грешките. Когато следва–
щия път детето донесе за проверка домашното
си, първо отбележете колко добре са изпълне–
ни задачите без грешка, правилно написаните
думи и т.н.
За задачите, където има грешки, може да
кажете: “Мисля, че ако провериш още веднъж
тази задача, може би ще получиш друг отго–
вор”.
Сега детето ще се върне към тези примери
без отвращение. Ако започнете проверката с
разбор на грешните изрази, отгоре на всичкото
ще се разсърдите, а вместо да поправи грешки–
те си, детето ще преживява това, че е предиз–
викало вашето недоволство.
Може да се окаже по-удобно да проверя–
вате домашното на малки порции. Много деца
предпочитат веднага да получат потвърждение,
че са решили правилно задачата. Напр. предло–
жете на детето да реши пет примера, после да
ви даде да ги проверите. Отметнете верните и
предложете да продължи със следващите. Така
детето получава веднага обратна връзка и одо–
брение, и в него се появява положителна моти–
вация за изпълнение на следващата задача.
Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

130 г. от рождението на Никос Казандзакис,
гръцки писател, поет и драматург

Никос
Казандзакис,
най-четеният и
най-обсъждан
гръцки автор, е
роден на 18 февруари 1888 г. в Ираклион, Крит,
по това време все още намиращ се в рамките
на Османската империя. Той расте във фермер–
ското семейство на Михалис и Мария Казан–
дзакис. Животът на семейството се променя
след Критското въстание и то е принудено да
напусне дома си и да търси убежище в Пирея.
Животът на бежанец е труден за едно дете.
Шестте месеца, които прекарва извън дома си
оказват голямо влияние върху малкия Никос и
по-късно намират отражение в някои от негови–
те произведения.
Никос Казандзакис получава солидно за
времето си образование. Посещава Францис–
канското училище на Свещения кръст в Наксос.
Там той усвоява френски и италиански. Когато
през 1899 г. настъпват по-мирни времена, Ни–
кос се завръща в родния си град и се записва
да учи в гимназия, която завършва през 1902
г. Още същата година започва да учи право в
Атинския университет. Дипломира се през 1906
г. с докторска степен. През същата година е
публикувана и неговата първа книга „Драконът
и лилията”.
Образованието си Никос Казандзакис про–
дължава в Париж. Тук той задълбочава юриди–
ческото си образование и изучава философия в
„Колеж дьо Франс” при Анри Бергсон.
За известен период от време Никос Казан–
дзакис е зает в обществения сектор. Последо–
вателно той заема постовете директор на ми–
нистерството на социалните грижи в Гърция, в
годините на Втората световна война е министър

в гръцкото правителство на остров Егина, а в
периода 1947-48 г. работи и за ЮНЕСКО.
Международна слава като писател Никос
Казандзакис придобива след филмирането през
1964 г. на най-известния му роман „Алексис
Зорбас” под името „Зорба гъркът” с Антъни
Куин в главната роля.

В голяма част от своето творчество Никос
Казандзакис се опитва да отговори на редица
екзистенциални проблеми. В търсене на уни–
версалната истина, повлиян от ницшеанските
си идеи, той дори стига до конфликт с църква–
та заради романа си „Христос отново разпнат”.
До истински разрив с църквата обаче се сти–
га след романа му „Последното изкушение на
Христос”. Заради него той е отлъчен от църква–
та и прогонен от родината си.
Често в произведенията си писателят се
връща в родния си Крит, който става поле за
изява на неговите литературни герои.
Интересен опит за автобиография Никос
Казандзакис прави с един от последните си ро–
мани „Рапорт пред Ел Греко”. Той представлява
ретроспективен поглед към собствения му жи–
вот със съпътстващите го болки, тъги, настрое–
ния, на фона на морската топлина от детството
му в родния му Ираклион.
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Никос Казандзакис умира 26 октомври 1957
г. във Фрайбург, Германия. Тъй като църквата
не отделя място за тленните му останки в „осве–
тена земя”, той е погребан на хълма Мартиника
до родния си град. Епитафията на надгробния
му камък гласи: „Не се надявам на нищо, не се
страхувам от нищо. Свободен съм!” Достойна
еманация на вечно търсещия дух на писателя.
Ина Банджакова – библиотекар,
по материали от интернет

РОДОЛЮБИЕ

140 години
от обесването
на Васил Левски
Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби
или просто Левски – едни от многото имена, с които е
известен Апостолът на свободата.
Левски е основна фигура в българското освободи–
телно движение. Организира Вътрешната революци–
онна организация (ВРО) и Българския революционен
централен комитет (БРЦК).
Левски е роден на 18 юли 1837 г. в Карлово. Родителите му Иван Кунчев Иванов и Гина Караиванова имат още четири деца. Ва–
сил учи във взаимното училище в Карлово, но прекъсва през 1851,
когато умира баща му. Той, заедно с братята си Христо и Петър, е
принуден да се грижи за семейството си. Започва като послушник
при вуйчо си Василий. На 7 декември 1858 г. приема монашеството
и името Игнатий в Сопотския манастир „Св. Спас“.
Монашеството обаче не описва будната и непокорна същност на
Апостола. Страстен патриот и националист той избира съдбата на
бунтовник. На 3 март 1862 г. заминава за Сърбия и взема участие
в Първата българска легия на Раковски в Белград. Качествата му
далеч не остават незабелязани. Прозвището си получава благодаре–
ние на „левския” си скок по време на военна тренировка. Раковски
е личността, вдъхновила именития българин и дала идеи за нов път
на революция. След Сърбия Левски заминава в Румъния, където
опознава емиграцията за кратко. През 1864 г. захвърля окончател–
но расото по време на честванията на Великден в Сопот. Работи незначително време като учител,
след което изцяло се посвещава на мисията да спаси народа си от турските поробители.
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През 1867 г. е посочен от Раковски да вземе
участие в четата на Панайот Хитов. Четничество–
то обаче разкрива пред Дякона своите недос–
татъци и в писмо до Панайот Хитов той изрича
крилата си фраза: „Ако печеля, печеля за цял
народ – ако губя, губя само себе си”, чрез която

разкрива намеренията си да поведе народа само
след усилена предварителна подготовка за бунт.
Първият комитет от ВРО е основан в Плевен.
По време на първата си обиколка из страната
възникват и в Ловеч, Троян, Карлово, Калофер,
Казанлък, Пловдив.

Апостолът не прави напразни блянове – ясно съзнава, че в цен–
търът на Османската империя, България трябва да постъпи изключи–
телно отговорно при сформирането на революционната организация.
1869 г. заедно с Любен Каравелов създава Българския революцио–
нен централен комитет. Румънската емиграция, макар и пламенна,
все още върло подкрепя четническия принцип. Левски е неспособен
да им внуши идеологията си за централна съпротива. Връщайки се
в България, продължава изграждането на тайни комитети. ВРО се
разраства, а за негова столица е обявен град Ловеч. Постепенно
се набират средства и оръжия, организацията набира нови членове.
ВРО дава сериозни прогнози за успех до неочаквана смърт на Дяко–
на през 1873 г.

Левски бива заловен при Къкринското хан– но организирал обира на турския Арабаконак,
че от турската полиция. За негови предатели което налага тежък удар на революционната
се считат поп Кръстьо и Димитър Общи, по-ра– общност.
Левски е отведен в София,
където го очаква неравен про–
цес. Заради раните си Апосто–
лът не може дълго да бъде иден–
тифициран. Викат се свидетели,
които в отказа си да признаят,
биват наказвани. Не можейки да
понесе тази несправедливост,
Левски се признава за виновен,
в обвинение, че единствената му
цел е била да помогне на Роди–
ната си с честни средства.
Присъдата е изпълнена на 19
февруари, 1873 г. в околности–
те на София. Отива си борбена
и възвишена личност, патриот,
национален герой, светец…

Зорка Христова – начален учител,
по материали от интернет
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Here are some of the main differences in vocabulary

between British and American English:
British English

American English

lorry

-

truck

autumn

-

fall

bill(restaurant)

-

biscuit

-

block of flat
-

chemist`s(shop)

pub
public toilet

apartment building

railway

parking lot
-

American English
-

mailman , letter carrier
mail carrier

bill, chek

-

bar

-

rest room

-

railroad

return (ticket) -

drugstore, pharmacy

rubber

round trip

-

eraser

chest of drawers

-

dresser,bureau

rubbish

-

garbage, trash

chips

-

fries

dustbin

-

garbage can ,

the cinema

-

movies

crisps

-

potato‘s chips

cupboard

-

trash can
dustman

cupboard (in kitchen)
closet(for clothes)

-

shop

garbage collector
-

shop , store

single (ticket) -

one-way (ticket)
candy

flat tyre

-

flat tire

sweet s

ground floor

-

first floor

torch

-

flashlight

high street

-

main street

underground

-

subway

holiday

-

vacation

vest

-

undershirt

wallet

-

wallet, billfold

wellington boots-

rubber boots

lift

-

elevator

mad

-

crazy

pavement

-

sidewalk

petrol

-

gas,gasoline

pocket money -

allowance

post

-

mail

post box

-

mail box

post code
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postman

cookie
-

car park

British English

-

zip code

-

rain boots
whisky

-

whisky
scotch

zip

-

zipper

Стефка Кацарова – учител по английски език

ШАХМАТ

белите НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 71:
1.Ое6
1-0

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Редки и скъпи породи котки
Ашера – най-редките котки

Породата „Ашера” е получена от кръс–
тосването на африкански сервал (Сервалът
(Leptailurus serval) е африкански хищник от
семейство Котки, близкородствен с африкан–
ската златна котка и каракала. Той е един от
най-едрите представители от седемте вида на
мъркащите котки, населяващи континента, с
козина, подобна на леопардовата.) с домашна
и азиатска леопардова котка, от група биолози,
водени от предприемача Саймън Броуди в ка–

лифорнийската биотехнологична лаборатория
“ЛайфстайлПетс”,САЩ.
Представителите на породата приличат на
малки леопарди. Височината им достига 1 м., а
теглото им – 14кг.
Те са като всички домашни котки – при–
вързват се към своите стопани, обичат деца–
та и нямат специални изисквания към храната
и мястото, където живеят. Обичат да играят,
темпераментни са и са изключително интели–
гентни. Но за разлика от домашните понасят да
ги разхождат. Цената на Ашера започва от 22
000 $. Хипоалергенните представители , тоест
които пораждат много малко алергии у хората,
струват 37 000 $, а белите – 65 000 $. Найскъпият вариант е кралската Ашера, с основен
цвят кремаво и оранжеви ивици и петна – 125
000 $. Именно цената прави Ашера символ на
просперитет.
През 80-те години американско семейство
гледало сервал. Роден в плен, сервалът бил
свикнал със семейството и не можел да бъде
пуснат в дивата природа, така че когато соб–
ствениците решили да му намерят партньорка,
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единствената подходяща била домашната кот–
ка. От двойката се родили особени мъркащи
любимци – изключително едри, дългоухи, с кра–
сива окраска и доста свиреп вид, но дружелюб–
ни и привързани към стопаните си.
Заради съчетанието на дивото животно с
домашния любимец, породата е предпочитана
от богаташите по цял свят. Вече има развъдни–
ци в Щатите, в Китай и Русия, а цените за тези
животни се покачват постоянно. Желаещите да
си купят Ашера се записват в списък и чакат
поне 9 месеца.
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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