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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

В Канада последната сряда на февруари е 
известна като Ден за борба с тормоза в учи-
лище. Той е познат също и като “Ден на ро-
зовата фланелка”. На този ден участниците са 
помолени от инициаторите на събитието да но-
сят розово, за да символизират своята позиция 
и неприемане на тормоза в училище. През ми-
налата година (на високосния ден - 29.02.2012 
г.) няколко десетки училища в цялата страна 
приеха присърце тази интересна, привлекател-
на и доста ефективна проява, в която по света 
се включиха милиони ученици. 

Всичко започва като протест срещу инци-
дент, свързан с тормоз в едно училище в ка-

надската провинция Нова Скотия (Сеntrаl Kings 
Rurаl Нigh Sсhооl). Тогава събитието е организи-
рано от двама ученици - Дейвид Шепърд и Тра-
вис Прайс. При откриването на учебната година 
през септември 2007 г. в тяхното училище група 
по-големи ученици са се подигравали и тормо-
зили един деветокласник, че дошъл на училище 
облечен с розово поло, докарвайки го до плач. 
На следващия ден споменатите по-горе двама 
ученици решили да купят и разпространят сред 
съучениците си 50 розови тениски в подкрепа 
на тормозения техен съученик. Тази тяхна ини-
циатива бързо става популярна сред учениците 
от други училища чрез sms-и, е-mаil-и, както и 

Очаквайте 
„Деня на рОзОвата фланелка”
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Клуб „уЧИлИЩНИ МЕДИИ “АлЕКО“ в рАДИО плОвДИв

след публикации в печатните медии и предава-
ния по телевизията.

През 2008 г. премиерът на Британска Ко-
лумбия Гордън Кембъл обявява 27 февруари за 
ден срещу тормоза в училище. На следващата 
година на 25 февруари 2009 година също мно-
го ученици честват този ден, идвайки в училище 
по розови тениски и други розови дрехи, на 
които пише “тормозът спира тук” и „Ден на ро-
зовата фланелка”.

Скоро тази инициатива на канадските уче-
ници се подема и от хиляди училища по целия 
свят и през 2011 г. около 1 милион ученици от 
над 25 страни честваха този ден.

В България фондация „Човек Плюс”, като 
част от прогромата за превенция на насилието 
и тормоза в училище, инициира и популяризира  
провеждането на “Ден на розовата фланелка” 

за първи път. В инициативата се включиха над 
35 училища. 

През тази година ние, учениците от Училищ-
ния Парламент, приканваме всички свои съуче-
ници и учители също да участваме. Демонстри-
райте своята съпричастност към идеята да учим 
и да общуваме в училище, недопускайки про-
яви на насилие и агресия помежду ни. В деня 
на борба с тормоза в училище ние ще облечем 
розова дреха - тениска, шапка или шалче..., кой 
каквото намери вкъщи. Призоваваме своите 
учители също да изберат в сряда - 27.02.2013 
г., розов тоалет или аксесоар. Така символично 
ще заявим на света, че в нашето училище не се 
подкрепя тормозът и агресията между ученици-
те. Очакваме от всички вас да ни подкрепите.

Учениците от Училищния Парламент 

Извънкласна дейност

Здравейте! Ние, учениците от клуб „Училищ-
ни медии „Алеко” отново имаме удоволствието 
да споделим с вас впечатленията си от поред-
ната интересна среща - с журналиста Михаил 
Гръблев и институцията Радио Пловдив. Наши-
ят домакин е водещ на „Добро утро с БНТ2” от 
Пловдив. Той е журналист от Радио Пловдив 
- БНР с повече от дванайсет години професи-
онален стаж. Създател е на Български обра-
зователен портал. А проектът „Онлайн учили-
ще - оbrаzоvаniеtо.соm“ печели първа награда 
на конкурса „Най-добър млад предприемач на 
Пловдив“ за 2009 г. Завършил е славянска фи-
лология и специализация по журналистика в ПУ 
„Паисий Хилендарски”.

 Разгледахме няколко от студията - включи-
телно и „Първо студио”, което разполага със 70 
седящи места и е оборудвано с модерен бри-
тански 24-канален пулт Sоlid Stаtе Lоgiс АWS 
900. Седнахме в стола на водещия и неговия 
гост, чухме как едни и същи думи могат да 
звучат по различен начин, според специфика-
та на съответното предаване. Микрофон, пулт, 
ефир… Зелена, жълта, червена светлина на ин-

дикатора отпред… За начало - малко история 
- каква информация е била излъчвана в зората 
на радиото, за тонус - любопитни случки и гос-
ти в студиото, за финал - запознаване с роля-
та на тонрежисьора и музиката, като невидим 
модулатор на слушателския интерес и настро-
ение. Истинска магия, с която си обещахме да 
се срещнем пак. До скоро! 

Клуб „Училищни медии”Алеко” 
по проект „Успех”
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Представителна изява на клуб 
„Вълшебна приказка – граматика на фантазията” 

Учениците от 3 а клас през тази 
учебна година се включиха в програма 
„Успех”. Нашият клуб се казва „Въл-
шебна приказка - граматика на фан-
тазията”. Работим и експериментираме 
върху интересните идеи на Джани Рода-
ри, свързани с развитие на творческите 
сили в малкия човек, превръщането им в 
мисъл и воля.  Измислиците и игрите да-
ват възможност на децата да извършват 
своите мечтани пътешествия и приклю-
чения с думи. Джани Родари подпомага 
работата на учителите, дава им интерес-
ни възможности за работа върху езика. 
Само за един учебен срок учениците 
показаха голям напредък в овладяване-
то на знания за създаването на текст, 
с лекота дават началото и съставят за-
бавни истории и фантастични приказки. 
Въображението и похватите за неговото 
поощряване стават инструмент за ези-
ковото възпитание на дацата. Те обичат 
да играят с думи, четат бързо, пишат по-
грамотно и с желание.

На 12.02.2013 г. се състоя нашата първа представителна 
изява. Имахме много гости - родители, директори, учители. 
Специално за тях бяхме изработили чудесни покани.

Учениците показаха как една случайна дума може да зад-
вижи нашето съзнание, да събуди звуци и образи, асоциации 
и спомени. В тази игра включихме и родителите, с наша по-
мощ  дадохме  началото на забавни истории.

След това показахме как се създава фантазийния бином. 
Отново с помощта на родителите съставихме два. Двата екипа 
- на родителите и на децата работиха по един от вариантите. 
Единодушно историята на учениците спечели най-много апло-
дисменти.

Децата показаха колко лесна е и техниката на „фантас-
тичните хипотези”. Прочетени бяха няколко забавни истории, 
които са изградени върху въпроса „Какво би станало, ако...”. 

Учениците прочетоха и свои истории, свързани с „произ-
волната представка”. 

Много настроение и смях предизвикаха гатанките и лъ-
жегатанките, създадени от децата, както и чудесните лиме-
рици.

С интерес гостите чуха няколко приказки „наопаки”, „са-
лата” от приказки и прекопирани приказки - приказки 
„калки”. Децата показаха как се създава приказка - „непре-
менно с ключ”.

Накрая учениците използваха „Картите на Проп”. Чрез 
тях те успяха да зарадват гостите си с нова забавна история.
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Представителната изява премина динамично, с настроение, децата получиха много и заслуже-
ни аплодисменти. Ето и няколко от нашите забавни истории:

Хем е мишка, хем бозайник,
на мухите стар познайник.
Криле има без пера,
а крака без стъпала.
   Що е то?
   /прилеп/

ГАТАНКИ

С бяла риза в тъмна стая влиза,
но доде я осветява,
ризата й се скъсява.
   Що е то?
   /свещ/

Откъде ли се взе -
ходи, броди без нозе,
в ръкавите ръце няма,
уста има, а е няма.
   Що е то?
   /сянката/

Малката овчичка Дичка
реши да става синоптичка.
Картата научи тя,
но глава я заболя.
Ах, тази ученолюбива синоптичка Дичка!

 Бояна Цветковска – 3а клас

Футболната топка Денка,
реши да става манекенка.
Наконти се и се втали,
па на стадиона се яви.
Но бе неоценена!

Павел Симеонов – 3а клас

ЛИМЕРИК

Петър Апостолов – 3а клас

Александра Самуилова – 3а клас

Всички сте го яли
и сте подразбрали -
ни е печен, ни суров
и не се яде с любов.
   Що е то?
   /боят/

Казват, че е утре,
а утре, че е вчера.
  Що е то?
  /днес/

Виктория Христова – 3а клас

Нещо истинско, нещо хубаво,
розово, червено,
то идва от сърцето!
   Що е то?
   /любов/

Един домат от магазина,
реши да скочи във комина,
той засили се и скочи,
но вратлето си източи.
Ах, този, скачащо източил се домат!

 Гергана Родозова – 3а клас

Дистанционното Пенка
иска каналите да менка,
щрака си ги то наволя,
да спре за малко, аз го моля.
Ах, това менкащощракащо дистанционно!

  Стефан Петков – 3а клас
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АКО БЯХ БОГАТ

Тръгнала Червената шапчица за пореден път да носи на баба си разни вкусотийки. И нищо, 
че според приказката го правела с удоволствие, вече й било омръзнало всеки ден вълкът да я 
гълта и ловецът да му разпорва корема, за да излезе оттам - прическата й всеки ден страдала от 
този сценарий. Искало й се нещо по-елегантно. Вървяла си тя през гората и си мечтаела за това, 
когато насреща й се изправило едно малко смешно човече с големи ботуши.

- Кой си ти? - попитала отегчената Червената шапчица.
- Малечко Палечко, от една не толкова известна като твоята 

приказка - казало смешното човече. - Ти сигурно отиваш по сце-
нарий да видиш баба си?

- Така е - казала тя. - Ела с мен, ако искаш.
Малечко Палечко така и така нямал какво да прави, било му 

скучно в неговата приказка и решил да приеме предложението.
- Става - казало дребосъчето. - Обаче малко съм изморен, 

тежат ми ботушите и ще трябва да ме носиш.
„Мъже!”- помислила си Червената шапчица, но тъй като за 

нея това било някакво разнообразие, съгласила се да го носи в кошницата. Тръгнали през гората 
и понеже /вие не знаете, защото авторът го е спестил/ Малечко бил голям лакомник, добре си 
похапнал във вкусната кошница. Като се нахранил добре, той заспал.

В къщата на бабата вълкът вече гледал часовника си кога ще стане време да глътне Червената 
шапчица, бабата вече била на топличко в корема му. Не чакал дълго и „жертвата” му се задала. 
И понеже всеки си знаел сценария, Червената шапчица премигнала, въздъхнала и се запътила на-
право към устата на вълка. Заситен от бабата, внучката и цялата кошница, вълкът заспал. Обаче 
в корема му било интересно. Бабата току-що се била събудила от следобеден сън. Червената 
шапчица чакала да се свечери, за да дойде ловецът и да я спаси, а Малечко Палечко се събудил 
от сладката си дрямка, когато осъзнал, че около него всичко било тъмно.

-Я, добре си поспах! Кое време е станало? - си казал той и докато се прозявал и протягал, 
без да иска, включил вълшебните си ботушки. И понеже те били бързоходни, в корема на вълка 
настанала истинска въртележка. Започнало да го гъделичка навсякъде и в пристъп на гъдел, той 
кихнал толкова силно, че изплюл наведнъж и бабата, и Червената шапчица, и Малечко Палечко.

Така ловецът останал без работа в този ден, а може би и за по-нататък, а Червената шапчи-
ца? Тя поне си запазила прическата.

          Велизара Филева – 3а клас

Дано ви е било забавно и интересно! Обещаваме нови истории /имаме доста/, а в края 
на учебната година ще се опитаме да издадем наша книжка.

Виктория Стойнова – 
ръководител на клуб „Вълшебна приказка – граматика на фантазията” по проект „Успех”

Ако бях много богат, с пари и скъпоценности, щях да раздам голяма част от сумата на децата 
сираци. Щях да им построя къщи, просторни и уютни, където да живеят. Една част от богатството 
си  бих споделил с моето семейство и приятелите ми. Аз нямам  много пари, но мисля, че съм 
много богат. Не всичко е да имаш пари, важно е да си здрав, спокоен и обичан. Пожелавам го 
на всички! Защото, ако ръка дава, а сърце не дава, нищо не става!

          Илия Аврамов – 3а клас

ЧервеНАТА шАпЧИцА И МАлеЧКО пАлеЧКО 
- прИКАзКА с лесеН КрАй 

ИлИ елеГАНТеН НАЧИН дА се спрАвИш с вълКА
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Представителна изява на клуб 
“аз общувам с евроПа на английски език”

“На 13.02.2013. г., от 13:30 ч., в салона на нашето училище 
се проведе първата представителна изява на клуб “Аз общувам 
с Европа на английски език”, работещ по програма “Успех”. 
Клубът е съставен от ученици от 6в и 6а клас, с ръководител 
госпожа Стела Куртева. Учениците представиха на английски 
език пиесата “Тhе Sрirit оf Lоvе”. Тя беше посветена на 14 
февруари - деня на влюбените. Гости на нашето представяне 
бяха съучениците ни, нашите родители и учители. Всички учас-
тници се постараха доста и мисля, че се получи много добре. 
Декорите и част от костюмите бяха дело на самите ученици. 
Разбира се, нямаше да се получи толкова добре без помощта на госпожа Куртева, която ни по-
магаше във всички репетиции. Постарахме се и което е най-важно - забавлявахме се много.”

   Христо Колев – 6в клас

“Моето впечатление от клуба е, че той е много ин-
тересен и там научавам много неща - как да направим 
декори, маски, покани. Изучихме традиционни праз-
ници, които се празнуват в европейските страни. Аз 
направих презентация на английски език за Хелоуин. 
За деня на Св. Валентин направихме пиесата”Духът на 
любовта”. Тя беше изпълнена с много емоции и любов. 
Според мен си заслужава да посещавам този клуб.”

   Недялко Дочев – 6а клас

“Бях впечатлена от това как се представихме. Всички се бяха постарали и с костюмите си, 
и с репликите, с всичко. Танците бяха прекрасни. Дойдоха много хора да ни гледат - учители, 
родители и ученици, които ни подкрепяха. За нас това беше най-голямата награда.”

    Ивона Неделчева – 6а клас

“Пиесата беше много хубава. Имаше много публика. 
Местата за сядане не стигнаха и имаше правостоящи. 
Представихме се на ниво и всичко мина по план. Получи-
хме много аплодисменти.

След края на пиесата продължаваме с дейностите на 
клуба.”

    Анна Ангелова – 6в клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

ДА пОмОгнем нА ДецАтА си ДА УчАт пО-ДОБре
/продължение от предишния брой/

Понякога родителите разрешават на де-
тето да седи над домашната работа няколко 
часа, докато не приключи. Това е нормално, 
ако детето през цялото време действително 
работи и ако задачата изисква толкова време 
за изпълнение. Но ако видите, че час или два 
след началото на работата, детето се нами-
ра в същото положение, както и десет мину-
ти след започването й, трябва да прекратите 
дейността му. За такова поведение на детето 
може да има няколко причини.

Първо - просто може да не е разбрало 
новия материал в клас и да не е в състояние 
да си изпълни домашното.

Второ - възможно е у детето да се е поро-
дило чувство за безпомощност. В такъв слу-
чай ще стои дълго с надеждата, поставените 
задачи да бъдат изпълнени от родителите му.

Трето - детето може да има сериозни про-
блеми с ученето по принцип особено ако тези 
ситуации се повтарят често, и е възможно да не е 
в сътояние да се справи с такъв обем от задачи.

не ДОпУсКАйте ДететО ДА сеДи БезцелнО преД БюрОтО пОД преДлОг, че Учи

стрАтегии зА Успех при рАБОтА с УчеБниКА

ОБръщАйте внимАние нА неверБАлните сигнАли

В повечето от учебниците в края на всяки 
раздел има въпроси. Често децата не знаят на 
какво трябва да обръщат внимание в процеса 
на четене на отделните параграфи от урока.  
Обсъдете с детето въпросите в края на урока, 
преди да започне да работи над него. Използ-
вайки тази стратегия, детето ще знае на коя 

информация да обръща внимание.
Някои деца имат тенденция да запомнят 

всичко. Дайте молив на такова дете и го по-
молете да отбележи думи или изречения, ко-
ито се явяват възможни отговори на някои от 
въпросите. Правейки това детето ще се научи 
по-лесно да се ориентира в текста.

Родителите често казват, че никога не изпа-
дат в състояние да крещят на децата си, докато 
им помагат да си учат уроците. Всичко би било 
хубаво, ако общуването беше само на вербално 
(словесно) равнище. Но е известно, че невер-
балните начини за предаване на информация 
се явяват съществена част от общуването. Зато-
ва много сигнали, особено негативни, могат да 
бъдат предадени, без да подозирате. Гримаси, 
напрегнати пози, въздишки, повдигнати вежди и 

др. прояви на “езика на тялото” - всичко това са 
невербални отговори. Ако децата са достатъчно 
чувствителни, те ще приемат тези сигнали и на-
прежението във вашите взаимоотношения, свър-
зани с домашните, ще се повиши. Всичко това е 
особено важно в отношенията с малките деца, 
които не правят разлика между неодобрението 
от родителите към тяхната дейност и загубата 
на родителска любов. Това състояние само ще 
увеличи стреса и ще влоши тяхната работа.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Здравка Петрова – педагогически съветник, 
по материали от интернет

изБягвАйте ДА ДОвършвАте ДОмАшнАтА рАБОтА вместО ДететО

Някои родители са готови да направят цяла-
та домашна работа вместо детето. Въпреки, че 
изходните мотиви на родителите са желанието 
да се помогне на детето да се справи с особе-
но трудна задача, в крайна сметка резултатът 
може да бъде разрушителен.  Децата се чувст-
ват неадекватни, когато родителите довършват 
техните домашни. 

Първо - децата възприемат това като свой 
провал.

Второ - децата чувстват, че никога не биха 
могли да се справят с домашното толкова до-
бре, колкото мама или татко.

Ако детето не може да довърши домашното 
си, макар че се е старало, напишете бележка 

на учителя, в която обяснявате всички обсто-
ятелства и причини за недовършеното домаш-
но. Повечето учители ще реагират адекватно на 
това.

Като имате предвид всичко казано дотук, 
преди да седнете да помагате в домашните на 
детето си, се убедете, че не виждате никакви 
симптоми за по-сериозни проблеми. Когато ро-
дителите се опитват да работят с децата, имащи 
сериозни проблеми с обучението и възприема-
нето на материала или са силно напрегнати, те 
могат да навредят и на себе си.

Ако спазвате правилата описани по-горе, 
резултатът и за децата, и за родителите ще 
бъде  благоприятен.

145 г. от рождението 
на Борис Дякович, 

директор на Народна библиотека 
“Иван Вазов” 

от 1901 до 1932 г.

Борис Дякович е една от най-изтъкнатите 
фигури в историята на пловдивската Народна 
библиотека. Роден е на 28 февруари 1868 г. в 
Болград, Бесарабия. Дядо му - Александър Узу-
нов, е сред създателите на българската гимназия 
в Болград. Майка му Евдокия Дякович притежа-

ва артистичен и певчески талант, наградена е от 
руската императрица с голям бронзов медальон 
за изкуство. Баща му Иван Дякович е награден 
с “Георгиевски кръст” на руската армия заради 
героизъм по време на Руско-турската война и е 
включен в свитата на княз Дондуков-Корсаков. 
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БаБа МаРта И МаРтЕнИцИтЕ вЪв вРЕМЕтО

Борис Дяковоч получава начално образо-
вание в Болград. Учи в гимназия в София, но 
завършва Пловдивската класическа гимназия. 
Учи 5 семестъра в Юридическия факултет на 
Новорусийския университет в Одеса от 1891 до 
1893 г. Със стипендия заминава за Прага, къ-
дето една година учи в Немския университет. В 
Сорбоната в Париж следва класическа история 
и археология от 1895 до 1898 г. Посещава лек-
ции в Колеж дьо Франс и в Лувъра. Под ръко-
водството на проф. Калигнан и Потие изучава 
антично изкуство, история, култура, архитекту-
ра и скулптура във Франция и Италия. Проуч-
ва разкопките на Помпей. Уредник е на Етно-
графски отдел в Народния музей през 1898 г и 
заместник-директор на Народна библиотека в 
София в 1900 г. 

Борис Дякович е един от най-заслужилите 
директори на НБ „Иван Вазов” в Пловдив, ръ-
ководил дейността й повече от 30 години. Той 
е създател на Годишниците на библиотеката и 
музея, едно от първите научни издания от този 
род в България, което излиза от 1904 до 1941 
г., на което сътрудничат години наред про-
фесорите Филов, Кацаров, Младенов, Дечев, 
Златарски, Цонев, Велков и редица други. Под 
негово ръководство библиотеката започва да 
действа не само като културно-просветен, но и 
като научен институт. През 1907 г. библиотека-
та участва на Балканската изложба в Лондон, 
където получава диплом и златен медал. 

Борис Дякович издирва ценни ръкописи, 
старопечатни книги и археологически матери-
али от цялата страна. През 1921 г. създава от-
дел “Специални сбирки”, който се разраства и 
към него се предават исторически документи, 
редки и ценни издания, графични творби, фо-
тографии и други. По идея на Дякович, име-
нития учен славист проф. Беньо Цонев описва 
и издава славянските ръкописи и старопечатни 
книги и ги прави достояние на учените и ши-
роката публика. Това е приносен труд  в бъл-
гарската палеография. Под ръководството на 
Борис Дякович, благодарение на извоювания 
му авторитет на виден библиграф, археолог и 
научен работник, библиотеката се утвърждава 
като първостепенен културен институт. Привли-
ча на работа в библиотеката писателя и худож-
ник Николай Райнов, литературния критик Иван 
Радославов и др. 

Участва в подготовката на “Закон за народно-
то просвещение” (1909 г. Автор е на раздела за 
културни институции (музеи и библиотеки). Съз-
дава нов правилник за НБ в Пловдив (1919 г.). 
Сътрудничи на сп. “Книжовник” (1910 г.) и сп. “Чи-
талище” (1911 г.), където публикува статии. Като 
учен археолог прави важни разкопки и открития 
из страната.

Приел библиотеката през 1901 г. с фонд от 
24,333 тома, той я оставя през 1932 г. с над 90 
000 тома.

 Ина Банджакова – библиотекар, 
по материали от интернет

рОдОЛЮБИЕ

Първи март е древен български 
празник, с тази дата се свързва начало-
то на пролетно-летния сезон. Обичаите 
на този ден са свързани със стопанката 
на къщата и съживяването на природа-
та след тежката зима.

Според етнографските изследвания 
първите мартеници, предназначени за 
окичване на хората и на добитъка, са 
били изработвани само от червен ко-
нец и са играели ролята на амулети.

По-късно към червения конец за-
почва да се усуква и бял. Носенето 
на мартеницата има магическа сила. 
Според преданието, мартеницата носи 
здраве, щастие и дълголетие. 
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Зорка Христова – начален учител, 
по материали от интернет

Старите българи вярвали, че в природата 
съществува някаква зла сила, наричана “лошо-
тия”, която също се събуждала през пролетта, 
а в народните вярвания първи март бележи на-
чалото на пролетта. На мартениците се припис-
вала магическата сила да предпазва от “лошо-
тията” и най-вече от болести и уроки. Свалят 
се чак тогава, когато се види първият щъркел и 
се закачват на разцъфнало или зелено дръвче, 
или се слагат под камък. На следващия ден се 
гадае за здравето по това каква животинка има 
при нея под камъка. Затова и мартеницата е 
известна също като “гадалушка”. 

Мартеницата се изработва, като се увиват в 
едно бял и червен конец - символи на женско-
то и мъжкото начало в българските традиции. 
Свързването на двата конеца означава зараж-
дане на нов живот. Един от най-характерните 
видове мартеница е мъжка и женска фигурка, 
съединени с усукани бял и червен конец и носе-
щи старинните български имена Пижо и Пенда.

В народния светоглед Баба Марта е мито-
логична персонификация на самия месец и на 
пролетта. Според преданието тя е сестра на 
Голям Сечко и на Малък Сечко (Януари и Фев-
руари) и винаги е люта, защото двамата й бра-
тя всяка година изпиват виното и не я оставят 
дори да го опита. Оттук идва и поверието, че 
Баба Марта трябва да се омилостиви, защото 
настроението й оказва силно влияние върху 
времето. Когато е засмяна, времето е слънчево 
и топло, но ядоса ли се, задухва вятър и обла-
ци закриват Слънцето. Пак според поверието 
на първи март Баба Марта спохожда хората и 
посевите, облечена в червен сукман, забрадена 
с червена забрадка и обута в червени чорапи.

Извън българската етническа територия 
мартениците се срещат само в някои области 
на Румъния и Молдова, т.е. пак на места, къ-
дето са живели или живеят по-компактни групи 
българи. Доколкото те не са познати на другите 
славяни, вероятно мартениците са наследство 
от траките, коренното население на днешна 
България в древността.
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Ангелина Велева – учител по английски език

English Jokes 
Pessimist

What's the definition of a pessimist?  -  A pessimist is a well-informed optimist. 
…………………………………………………
Counting cattle 
How do you count a herd of cattle?  -  With a cowculator. 

……………………………
Not my job 

This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody and 
Nobody.

There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody 
would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry 
about that, because it was Everybody's job. Everybody thought that Anybody could 
do it, but Nobody realized that Everybody wouldn't do it. 

It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could 
have done. 

……………………..

Late for School 
A little boy asks a driver :  
- Could you give me a ride, please? I'm late for school.
- But I'm heading in the opposite direction, son.
- Even better! 

………………………………

A Big Promotion 

The boss called one of his employees into the office. "Rob," he said, "you've been 
with the company for a year. You started off  in  the post room, one week later you 
were promoted to a sales position, and one month after that you were promoted to 
district manager of the sales department. Just four short months later, you were 
promoted to vice-chairman. Now it's time for me to retire, and I want you to take 
over the company. What do you say to that?"

"Thanks," said the employee.

"Thanks?" the boss was taken aback. "Is that all you can say?"

"I suppose not," the employee said. "Thanks, Dad."
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МаТЕМаТИКа за ВСИЧКИ

Рила Аджеларова – учител по математика, 
ръководител на клуб „Математика за всички” по проект „Успех”
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дОМаШНИ ЛЮБИМЦИ

ШаХМаТ

Отговор на задачата от бр. 72: 
1.Ое6
1–0

Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб

Редки и скъпи породи котки
Персийска котка

белите НА ХОД 
ПЕЧЕЛЯТ

Персийската котка е порода дългокосмести 
домашни котки, произхождащи от древна Пер-
сия, днешен Иран. Отличава се със сплескана 
муцуна, малък и широк нос, къси уши и крака, 
големи и кръгли очи. Козината е дълга, гъста, 
копринено мека и фина.

Най-старите видове персийски котки са 
били едноцветни - главно бели, сиви и черни. 
Черните са редки поради това, че е трудно да 
се постигне безупречен черен цвят без сиви или 
кафеникави петна, също така те по-трудно се 
поддържат, тъй като слънцето и влагата с тече-
ние на времето спомагат за промяната на чер-
ния цвят. Сравнително по-скоро са се появили 
рижите, шоколадовите, кремавите и лилавите 
персийци. Освен едноцветните, съществуват и 
много двуцветни видове. 

Персийските котки са спокойни, любвеобил-
ни, изпълнени с доверие към хората. Обикнове-
но си избират един от членовете на семейство-
то, когото истински боготворят и са му изцяло 
предани. Настоятелно искат да им се обърне 
внимание като стоят до стопанина си и го гле-
дат в очите или го съпровождат от стая в стая. 

Добре се отнасят с деца и никога не отмъщават 
дори и за най-големите им пакости и тормоз. 
Лесно се адаптират към живот в апартаменти.

Всички Международни фелиноложки феде-
рации признават персийската порода. 

Персийска котка се продава с родословие, 
в което са описани нейните родители и праро-
дители - четири поколения назад.
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

рЕФЕрЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Весела Русева – начален учител, 
по материали от интернет

Селекционерите на котки признават три породни кла-
са за качество - shоw, brееd и реt.

- SHОW сlаss - това са котки, които се използват за 
развъдни програми, а в изложбената си кариера могат да 
достигнат титли Гранд Международен Шампион и Евро-
пейски Шампион. Тяхната цена е най-висока.

- ВRЕЕD сlаss - това са котки с отлично родословие и 
с отлични качества.

- РЕТ сlаss - това са персийски котки клас домашен 
любимец

Честитим 
рождените дни 

на всиЧки, 
родени през 

тази седмица 
с пожелание 

за здраве 
и късмет.


