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e-вестник на ОУ “Алеко Константинов” Бр. 80, година 4, 29 април 2013 г.

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
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РУБРИКИ:

Училищен живот 

Детско творчество

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Ина Банджакова

Родолюбие
Отг. Зорка Христова

Езикова страница

Шахмат
Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци
Отг. Весела Русева

Музикален свят 
Отг. Нина Димитрова

Референдум
Отг. Гергана Стоицова

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

УСПЕХИ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

От 28 до 30 март 2013 г. в гр. Бургас се про-
веде Националният кръг на олимпиадата по химия 
и опазване на околната среда. Преслава Белякова 
от 7а клас и Васил Димитров от 7в клас защитиха 
достойно честта на училището. Те имат присъдени 
по 91,5 точки при максимален брой 100. 

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!
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ИЗЛОЖБА "ПЪРВА ПРОЛЕТ"

С радост ви съобщаваме, че 
Мартин Карадимов, Петя Кръчма-
рова и Станислава Каменова от 
7 а клас се класираха за нацио-
налното състезание по български 
език и литература, което ще се 
проведе на 9 май и са сред 45-те 
най-добри в страната.

Пожелаваме им успех!

Наша гордост

УЧЕБНА РАБОТА

Представяме ви творбите на учениците от 5 клас на тема „Първа пролет”, нарисувани в часо-
вете по изобразително изкуство.

Силвия Милева – учител по български език и литература

Александър Бакалов – 5б клас

Моника, Борис, Мими, Александра, Светослав, 
Слав, Йоан, Алекс – 5в

Стела, Лора, Александра Ар., 
Александра Ат. – 5в
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Клуб “Млад огнеборец“

Елеонора Комитова – 6а клас

През тази учебна година ние, дванадесет уче-
ници от 6а и 6б клас, продължихме дейността на 
клуб „Млад огнеборец” в нашето училище. 

На сбирките, които провеждахме под ръко-
водството на обучаващия ни инспектор Иван Мер-
джанов от Първа районна служба за пожарна без-
опасност и защита на населението и на г-жа Васка 
Гуджева, научихме много неща в областта на по-
жарната защита, придобихме полезни практичес-
ки умения да се грижим за своята безопасност и 
за безопасността на другите. 

На районното състезание на младежките 
противопожарни отряди „Млад огнеборец” на 
19.04.2013 г. се представихме достойно, класирах-
ме се на ІV място и получихме Грамота за участие 
и успешно представяне. Състезанието се проведе 
на лекоатлетически стадион „Пловдив”. Участваха 
седем отбора. От нашето училище се състезаваха 
Ангела Ночева, Весела Рангелова, Виктория Бо-
зукова, Елеонора Комитова, Ивайла Текелиева, 
Кристиана Кансъзова, Марго Чобанова, Недялко 
Дочев, Симона Рангелова, Стефан Пепелянков, 
Иван Гатешки и Марио Илиев.

Надпреварата беше в дисциплините “Бойно раз-
гръщане на състезателна пътека” и “400 м щафетно 
бягане с препятствия”. Показахме отлични умения 
за боравене с пожарникарска техника. Освен всич-
ко, което научихме за състезанието, разбрахме, че 
най-важното е да бъдем единни, да бъдем задруж-
ни, да си помагаме, да бъдем един екип.

Имаме амбицията догодина отново да участ-
ваме в клуб „Млад огнеборец” и да бъдем още 
по-бързи и още по-сплотени.
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ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР

Подготвяхме го, очаквахме го, а ето че той 
дойде и отмина, заливайки ни с порой от емо-
ции и впечатления и оставяйки в нас незабрави-
ми спомени. Толкова ни беше хубаво заедно и 
така бързо свърши, че въпросът „Ще ходим ли 
пак?” сякаш е съвсем естественото ехо, което 
периодично зазвучава отнякъде.

И така. Началото е съвсем обикновеният на 
пръв поглед понеделник - 1 април 2013 г. Съ-
бираме се в двора на училището  всички ние - 
ученици и учители от трети и втори клас на ОУ 
„Алеко Константинов”. Заминаваме на първия 
си пролетен лагер в гр. Хисаря - приключение, 
в което ще се впуснем сами, без нашите роди-
тели, в което ще прекарваме цялото си време 
със своите приятели, с които ще споделяме и 
стаи, и храна, и забавления - всичко, абсолют-
но всичко. 

Много бързо и комфортно автобусите 
ни отнасят до СПА-хотел „Аугуста”. Нямаме 
търпение да се настаним - искаме да видим 
и опитаме от всичко и то веднага. Докато ни 
почистят стаите играем в близкия парк - рай 
за сетивата с прекрасния си килим от зелена 
трева, изпъстрен с пролетни цветя и цъфнали 
дървета - той нееднократно ще става свиде-
тел на лудешките ни игри и надпревари. Стаи-
те са готови и тъй като предварително сме се 
договорили и разпределили, ни остава прос-
то да се нанесем и разгледаме новия си дом 
за следващите четири дни. После обядваме, а 

след това е първото посещение 
на басейна. Вероятно мнозина 
ще се съгласят с нас, че това бе 
едно от любимите ни забавле-
ния. Детският басейн, пълен с 
топла минерална вода, пързал-
ката - водни пръски, смях, го-
неница, плуване, лазене, гмур-
кане.

Неведнъж играхме на детска-
та площадка в парка на хотела и 
на игрите в неговото фоайе, как-
то и в детския център, а забавни-
те спорове относно имената на 
зайците в зоокъта бяха просто 
за настроение и повод за едно 
дружно надвикване. 

Вечерите бяха изпълнени 
също с много емоции - посещение на  диско-
тека - и в хотела, и на истинска дискотека в 
града, пижамено парти със забавни състезания 
и викторина с много награди, специално парти, 
на което бяха избрани Мис и Мистър на лагера 
- Ивета Иванова от 3а клас и Ангел Асенов от 
3б клас, както и техните подгласници - Боя-
на Цветковска от 3а клас и Стоян Лалов от 3б 
клас  - ІІ място, и Никол Бозова от 3а клас и 
Виктор Стриков от 3в клас - ІІІ място. И след 
такива преживявания как да заспиш като тол-
кова много неща напират да бъдат споделени, 
а и толкова забавни лудории чакат да бъдат 
сътворени?!

Разгледахме добре запазените крепостни 
стени и порти, антични сгради и архитектура, 
разположени в централния градски парк до из-
вора „Момина сълза”, римската гробница.

И така неусетно дойде петък - 5 април, т.е. 
денят на нашето отпътуване. Единствената ни 
утеха бе, че преди да се приберем в Пловдив 
ще посетим гр. Карлово и къщата-музей на Ва-
сил Левски. Всеки един досег до живота и де-
лото на Дякона дълбоко ни разтърсва, удивява 
и покорява с величието и безкористната отда-
деност на борбата за свобода.

Надали може да се опише всичко, което пре-
живяхме, но сме единодушни, че с удоволствие 
ще бъдем отново заедно, за да се забавляваме. 
И искаме от сърце да благодарим на кака Мар-
ти, че бе наш верен другар в игрите.  

учениците от 2а, 3а, 3б, 3в и 3г клас
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„Чуй гласа 
на природата”

КОНКУРС

През изминалата седмица завърши конкурсът на 
тема: “Чуй гласа на природата”, организиран от еки-
па на ОУ “Алеко Константинов”, работещ по програ-
ма “Коменски”. Участваха ученици от 2 до 7 клас. Те 
изпратиха свои рисунки, снимки и есета на английски 
език, посветени на красотата на природата и нейното 
опазване. Журито класира участниците в три отделни 
категории.

Рисунка: 
 1 място - Христо Колев - 6в клас
 2 място - Майа Белакова - 4б клас
Авторска снимка: 
 1 място - Ения Енева - 4б клас
 2 място - Габриела Чапарова - 6в клас
Есе на английски език: 
 1 място - Илиана Тонева - 6в клас
 2 място - Цветина Стоянова - 6а клас
 3 място - Кристиана Казанджиева - 6в клас

Учениците бяха наградени от г-н Красимир Анге-
лов - директор на ОУ “Алеко Константинов”.

Предлагаме ви да видите част от творбите им. 
Есетата от конкурса можете да прочетете на езико-
вата страница на вестника. Очаквайте публикации на 
останалите рисунки и есета в следващите броеве на 
нашия вестник.

Скъпи ученици, благодарим ви за отзивчивостта, 
таланта и вдъхновението!
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Бай Ганьо е един от най-вулгарните, невъзпитаните и груби герои в 
нашата литература. Този, който е описал този така нелицеприятен образ, 
е Алеко Константинов.

Байганьовщината днес има много измерения. Една от най-често сре-
щаните нейни прояви например е да си приятел с някого само и само да имаш изгода от него. Според 
мен байганьовщината не е само да се проявяваш като невъзпитан човек - например да плюеш по пода 
в къщата на някой човек, да мляскаш и да се оригваш. Най-грозно е обаче като разбереш, че някой 
те използва за пари или изобщо за нещо,  каквото и да е. Това боли много повече, отколкото когато 
се плюе по пода.

Байганьовщината днес е навсякъде. Времената днес много напомнят на епохата, в която Алеко 
Константинов създава своя безсмъртен герой. И днес в България сякаш не се ценят образованието, 
знанието, моженето, добрите обноски и искреността. Всеки иска да е богат, да кара хубава кола, да 
пътува и да парадира със скъпи придобивки. Хората завиждат на богатите, но рядко си дават сметка 
какво стои зад богатството. А това е много труд, въображение, смелост да поемаш рискове, ум и 
добро образование. Много са хората, които се опитват да намерят своето място не чрез това, което 
могат и знаят, а чрез „мурафетите на Бай Ганьо” - с лицемерие, подмазване, гръмко опростачване. Не 
могат да намерят мярката и не ценят деликатността и доброто възпитание. Съвременният Бай Ганьо 
е много по-опасен и вреден от своя оригинал и предшественик. Той е готов на всичко - да използва 
другите за пари, да излъже, да създаде интрига, да злепостави другия до себе си, ако има изгода, 
да стъпче кадърния и трудолюбивия, да обезцени заслугата на приятел... Така прогресира днешния 
наследник на Алековия герой. За него предателството е инструмент за постигане на целите, лъжата 
- начин да изпъкне, а интригата и непочтеността - стълбица към успеха. 

Той не учи децата си, че за да успеят трябва да се трудят и да учат. Той ги бута напред чрез 
подмазване, подаръци, подкупи. За него знанието не е цел, а пилеене на време и сили. Той не се 
стреми да може и да постига целите си с ум, а с подлост и нечестност. И създава, и оставя след себе 
си новите и още по-страшни байганьовци.

Днешната байганьовщина е много по-страшна, по-опасна и по-унищожителна от тази по времето 
на Алеко Константинов. Във времената на високи технологии, глобално общество и липса на огра-
ничения от всякакъв вид, хората все повече губят важните неща в живота, търсят лесните начини и 
нечестните пътища. Грубото отношение и явната простащина са само леките щрихи на съвременната 
байганьовщина. Сега тя е много по-страшна, по-трудно разпознаваема и по-унищожителна. 

         Ангел Русев – 7б клас

Байганьовщината днес

Антония Хасковлиева – 
3б клас

Виктория Александрова – 
3б клас

Райна Стойчева – 1г клас
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Байганьовщината днес

Велизара Филева – 3а клас

Ангел Асенов – 3б класЕкатерина Попова – 1г клас

Габриела Майдозян – 3б клас

“Ганьовщината” като съществително се използва за осмиване на недостатъците в човешкия 
характер. Понятието се оформя след като нашият писател Алеко Константинов написва своята 
творба “Бай Ганьо”. Образът на “Бай Ганьо” е събирателен. Обхваща в себе си всички лоши чер-
ти в характера на човека като цяло. 

Пример за “ганьовщината” днес са: невъзпитан човек в скъп ресторант, който сърба, държи се 
непочтително и говори на висок глас, политик в предизборна кампания, който би казал и напра-
вил всичко, гостенин натрапник, скъперник, нежелаещ да помогне  на някой, който има истинска 
нужда, човек, който върви по улицата, плюейки и хвърляйки боклуци. 

Тези примери са доказателство за проява на “ганьовщина” в наши дни, която представлява 
простащина, егоизъм, скъперничество, натрапничество, печалбарство и други човешки нежелани 
качества.

В наше време “ганьовщината” се среща навсякъде, около нас е пълно с подражатели на Але-
ковия герой.

         Христо Стефанов – 7в клас
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Какво бих направил, ако имах три вълшебни ореха?
С първия орех бих направил така, че да няма по света изоставени деца. Бих искал всяко дете 

да си има семейство. Да бъде обичано като мен. Да има свой дом. На празници като Коледа да 
намира своя подарък под елхата и да заспива с приказка и любов.

С втория орех бих направил така, че да няма гладни хора по света. Всеки един човек да има 
свой дом и храна на масата. Да няма клошари и просещи хора. Много ми е мъчно, когато някоя 
възрастна жена на улицата спре мама, за да й поиска пари за хляб. Искам всеки човек да има 
пари за най-необходимото.

И с третия орех бих излекувал всички хора, които са болни от неизлечими болести. Искам 
хората да умират от старост, а не от болест. Да не умират млади, за да могат да видят дацата си 
пораснали, да си играят с внуците си и да се радват на старините си. Също искам децата да не 
се раждат с увреждания, а всички бебета да се раждат здрави и силни.

Цял живот ще търся тези три ореха! Дано ги намеря!
         Божидар Кръстев – 3а клас

Ако имАх три вълшебни орехА

Теодор Давчев – 3а клас

Мина и Нено – 3б клас Рада Фратева – 1б клас Борислав Стоянов – 3б клас

Йоан Пейчинов – 3б клас
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Мечтая си да намеря три вълшебни ореха. Всеки един от тях да ми изпълни по едно желание. 
Като счупя първия орех, ще си пожелая аз и всички мои близки и приятели да бъдем живи и 

здрави. Това е най-важното, защото ако не сме здрави, няма на какво да се зарадваме.
Като счупя втория орех, ще пожелая по света да няма войни. Защото нищо хубаво не може 

да се случи на децата, ако има войни.
И накрая - като счупя третия орех, нали все пак съм дете, ще си пожелая да имам космически ко-

раб, с който да обикалям планетите, да се срещам с  извънземните и да преживявам приключения!
Аз все още не зная къде растат тези вълшебни орехи, ако някой от вас знае - моля да ми 

позвъни!
         Георги Стойчев – 3а клас

трите вълшебни орехА

Паола Костадинова – 3б клас Цвета Владимирова – 3б клас

Имало едно време в една бедна и стара къща комплект прибори. Един ден, както си говорели 
на масата, на лъжиците и на вилиците им хрумнало да отидат на пътешествие - и без това никой 
не ги използвал редовно.

Разбрали се вечерта, като ги измие стопанката и си легне, те да потеглят по света. Дошла 
вечерта, малката лъжичка за чай и тортената виличка си взели торбичките за път и отишли при 
големите лъжици и вилици. Те  ги видяли и прихнали да се смеят .

- Къде отивате, мъници? - попитали те.
- Идваме с вас! - отвърнали малките прибори.
- Никъде няма да ходим. Стопанката каза, че ще има гости и ние ще й трябваме. Ако не ви 

е страх, тръгвайте сами.
Малката лъжичка и виличка решили да опитат. Тръгнали по света. Обикаляли много. Станали 

много мръсни и черни, никой не им обръщал внимание. Един ден се озовали в музей за стари 
и ценни вещи. Там те видяли небезизвестния барон Вилич и президент Лъжич. Те толкова блес-
тели, че малката лъжичка и нейната приятелка виличка затворили очи. Размечтали се и те да 
блестят така и всички да им се възхищават.

 На сутринта, когато се събудили, решили да попитат барон Вилич какво е използвал, че така 
блести. Той им казал, че е отишъл до магазина за съдове и е купил препарат в намаление. Ба-
ронът не знаел дали е качествен, но когато влязъл да се къпе, взел и препарата, полял се с него 
и веднага заблестял. Виличка и Лъжичка много се зарадвали и отишли до магазина, купили си 
препарата и се изкъпали с него. И те като барона заблестели. Решили да се приберат у дома.

Като се прибрали, стопанката ги видяла колко са красиви и блестящи. Много ги харесала. 
Оттогава само тях използвала.

         Велизара Филева – 3а клас

ИсторИя от масата
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

неизвестна – 3б клас Ивелина Герева – 1а клас

Маратон на четенето

Учениците от четвъртите класове взеха учас-
тие в кампанията Маратон на четенето, иниции-
рана от Българската библиотечно-информаци-
онна асоциация, в партньорство с Асоциация 
“Българска книга”, посветена на Международ-
ния ден на детската книга - 2 април и Междуна-
родния ден на книгата и авторското право - 23 
април. Часовете бяха посветени на незабрави-

мите Андерсенови приказки.
Международният ден на детската книга се 

чества на 2 април - рождения ден на Ханс Крис-
тиан Андерсен. А Световният ден на книгата и 
авторското право се отбелязва от 1996 г. насам 
по инициатива на ЮНЕСКО като признание за 
ключовата роля на четенето и образованието 
за развитието на личността.
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НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Ина Банджакова – библиотекар

Денят 23 април е символична дата за све-
товната литература. На тази дата през 1616 г. 
са починали писателите Мигел де Сервантес, 
Уилям Шекспир и Инка Гарциласо де ла Вега. 
Това е датата на раждане или смърт и на 
други изтъкнати автори като Морис Дрюон, 
Халдоур Лакснес, Владимир Набоков. Така 
на Генералната конференция на ЮНЕСКО 
този ден съвсем естествено е избран, за да 
се отдаде почит на книгите и авторите им, 
като се насърчат всички и най-вече младите 

хора, да открият удоволствието от четенето и 
да зачетат приноса на тези, които работят в 
полза на социално-културния прогрес на чо-
вечеството.

Световният ден на книгата и авторското 
право се отбелязва в цял свят от правителства, 
неправителствени организации и културни ин-
ституции и организации, свързани с книгата и 
литературата. У нас също всяка година се про-
веждат инициативи и събития за насърчаване 
на четенето.
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

 “Listen to the voice of nature” 

“I would like to tell the world – 
We are heading to destruction! 
Stop and listen! 
Return to the simple things! 
To feelings, 
To the joy of beauty, 
To the song of birds, 
To the soaring wings, 
To the colours of the rainbow, 
To the grace of the deer.
The breath fades at the sight of the old forest. 
Feel the blooming of the flowers at the twilight hour 
After the magic of the sunset when we step through reality. 
Stand up! 
Indulge in the rising sun! 
Freeze there, before its power! 
The sea and the horizon are in front of you! 
We are just small grains 
Before the power of the Mother Earth!” 

Iliana Toneva - 6v class 

“One day my brother and I were walking at the park when we saw a bird with a broken leg. 
First it was afraid of us but we won its trust soon. My brother took it in his hands. We got 
home and we disinfected the leg. Then I tied it up. Bobo got a blanket and I put some grass on 
it. After that I put some corn and crumbs in a bowl. We fed our little bird and it finally fell 
asleep. 
In the evening our parents came home. When they saw our work they were very impressed. 
But mom said that we have to take the bird to a vet hospital. 
After a week our bird was feeling great and every time in the park we were playing with it. 
In the morning it comes to sing at our house. We enjoy every minute listening to the voice of 
nature.”

Tsvetina Stoyanova - 6a class 

Listen to the voice of nature

Nature… what is that? For some people the nature is something, that we have and… that is 
everything.

Look at these amazing mountains!
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Yes, but the nature is something more, we have to save it, not to pollute it. Only people are 
responsible for the current state of nature. We pollute it every day! And now the nature wants 
to say to us to STOP… but how…? It can’t talk and a lot of people can’t hear it. But there are 
people, who can. So, just listen to them… and start saving the nature. Look, in Bulgaria, we 
have a project “Let’s clean Bulgaria for one day!” And a lot of people participate in this 
project. It was really funny and we help to the nature. But I am sure, so there are a lot of other 
places on the world, where is not clean and they wait only people. Let’s clean them and help 
to the nature! 

According to John Ruskin, nature is picture painted for us, day after day, it sculpts views with 
infinite beauty, if we have eyes to see them… 

Kristiana  Kazandzhieva - 6v class
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Най-предпочитаните за отглеждане вкъщи са вълнистите папагал-
чета, корелата и жакото, както и по-редки и екзотични видове - кака-
ду, амазона, александър, сенегалски папагал, розела и ара.

Някои от тях могат да имитират различни звуци, включително чо-
вешки говор. Мъжкият африкански сив папагал е най-добрият имита-
тор на човешката реч в животинския свят.

Погледнати отстрани, папагалите са много забавни, но в кой мо-
мент ще проговорят и дали това изобщо ще се случи, зависи от инди-
видуалността им и от средата, в която се отглеждат и развиват.

Тези домашни любимци не се имунизират. Трябва да им се пре-
доставят нужните хранителни вещества, витамини и микроелементи, 
за да си изградят стабилна имунна система. За целта се хранят пре-
димно с пресни зеленчуци и плодове, с разнообразни ядки и зърнени 
смеси.

Специалистите съветват 
в клетката им да има три 
панички - за вода, за прес-
ни зеленчуци и плодове и 
за специално приготвени 
храни, ядки и семена.

ШАХМАТ

Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб

ЧЕРНИ НА ХОД 
ПРАВЯТ РЕМИ

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Папагалът

Отговор на задачата от бр. 79:
1.Тd7
1-0

Шоколадът, кафените зърна, чесънът и лукът са 
абсолютно табу в менюто им. Голям техен враг са и 
цигареният дим и ароматизаторите.

Тъй като любимото им занимание е да гризат раз-
лични неща, те могат сериозно да се наранят или да 
повредят предмети, ако са пуснати извън клетката.
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90 години от рождението 
на Петър Ступел

Роден на 27.04.1923, София
Починал 30.11.1997, София

МУЗИКАЛЕН СВЯТ

Весела Русева – начален учител, 
по материали от интернет

Къпането е част от личната хигиена, така че дори и в 
началото да се дърпа, впоследствие се превръща в удо-
волствие за птичката.

Ако сте готови да им отделяте достатъчно време всеки 
ден, за да общувате, да приемате със спокойствие нави-
ците им да хвърлят част от храната си по пода и шумното 
им присъствие, папагалите са подходящите за вас домашни 
любимци. 

Българският композитор Петър Исаев Сту-
пел е роден 27 април 1923 в гр. София. За-
вършва Държавна Музикална Академия с пи-
ано при професор Андрей Стоянов през 1947 
г. В периода 1949-1951 г. специализира ком-
позиция и камерна музика при Л. Вайнер и 
П. Кадоша в Музикалната академия “Ференц 
Лист” в Будапеща.

След завръщането си в България заема раз-
лични длъжности - работи като музикален ре-
дактор в детска редакция на радио София и 
асистент по хармония в ДМА, композитор на 
Ансамбъла за песни и танци на БНА (1953¬65), 
музикален редактор в “Балкантон”, главен ре-
дактор на музикална редакция в БНТ (1967¬72). 
В  продължение на десетилетия Петър Ступел 
вгражда собствения си авторитет и енергия  в 
най-представителния ни международен музика-
лен фестивал “Софийски музикални седмици“, 
на който е директор от 1980 година.

Петър Ступел е автор на много детски лю-
бими песни, като „Зайченцето бяло“, “Есен“, 
„Щурче“ и “Лека нощ, деца”, която десетиле-
тия се излъчва по БНТ. Композира мюзикъ-

ли /“Златната ряпа”; “Въртележка”/, оперети 
/“Сламената шапка”, “Царството на буквите” -  
детска/, детски балет “Златното момиче“ и др. 
Приносът му за формирането на българската 
естрадна музика и детска песен е значителен, а  
много от лиричните му песни ще останат като 
образци на българската забавна музика .

С голяма популярност се ползва музиката, 
която пише към българските игрални филми 
“Любимец №13” (1958), “Бъди щастлива, Ани,“ 
реж. Вл. Янчев (1960) и “Старинната монета” 
(1965), реж. Вл. Янчев; “Специалист по всич-
ко”, реж. П. Василев (1962); “Таралежите се 
раждат без бодли”, реж. Д. Петров (1970); 
“Време за път” (1987), “Неизчезващите” (1998) 
и “Бащи и синове” (1990), реж. Н. Чернев , 
„На всеки километър”, реж. Л. Шарланджиев, 
Н. Чернев (ТВ сериал, 1969) и “Капитан Петко 
войвода”, реж. Н. Чернев (съвм. с Ат. Бояджи-
ев) , музиката към филмовия мюзикъл “Баща 
ми бояджията“ и др.

Творчеството му е отличавано с най-високи 
награди,  записвано в БНР и БНТ, многократно 
е издавано на грамофонни плочи.

Нина Димитрова – учител по музика
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РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

КОНКУРС
Скъпи ученици, във връзка с 

патронния празник на училище-

то обявяваме Алекови дни. При-

зоваваме всички към активност 

в подготовката на тържеството 

и конкурсите по литература и 

изобразително изкуство. В ли-

тературния конкурс можете да 

участвате 
с есе на тема „Байга-

ньовщината днес”, а по изоб-

разително изкуство с рисунка 

тема „Образи от творчеството 

на Алеко”. От този брой започ-

ва и публикуването на творбите 

участници в конкурсите.

Честитим рождените дни 
на всиЧки, родени през 
тази седмица с пожелание 
за здраве и късмет.


