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Няма случаен успех!
И двата отбора се класираха за националното първенство
по хандбал на „Ученически игри 2012/2013”. Възпитаниците
на училището убедително показаха уменията си във всички
етапи на игрите.
Отборите имаха възможност да се подготвят единствено в
часовете по физическо възпитание и спорт в изключително неподходящи условия, но това не попречи на хъса и амбициите
им. Въпреки лошата настилка на училищния двор и неподходящия размер врати те се трудеха упорито и получиха заслужените си победи. Много сълзи, рани и скъсани спортни екипи
бяха забравени в момента на победата след всеки преминал
етап.
В градското състезание във финала момчетата и момичетата извоюваха с голяма преднина правото си за участие във
втория етап, областното първенство. То създаде много емоции
и адреналин, първия мач на момчетата беше изключително оспорван и завърши с равен резултат, но за сметка на това във
втория показаха, че действително заслужават да продължат в
зоналното първенство. При момичетата нещата бяха по-спокойни, като те убедително сразиха противниците си и също се
класираха за зоналното първенство.

1

Зоналното първенство се проведе в град
Панагюрище срещу отбора на Панагюрище
/момчета/ и отбора на Пазарджик /момичета/. И двата отбора играха много тежки
мачове, но успяха да се наложат над противника. Както се казва „У дома и стените
помагат”, но в случая шансът беше за пловдивчани. Стигна се твърде далеч и залогът
стана голям, една крачка от Националното
първенство на България.
Междузоналните срещи отново се проведоха в гр. Панагюрище, отборите на Благоевград /момчета/ и момичешкия отбор от
Перник, дойдоха в последния момент.
Срещата между момчетата Пловдив-Благоевград държеше под напрежение както играчите, така и публиката, мачът през цялото
време беше точка за точка. В последните секунди преди съдийската свирка да оповести
края на мача, пловдивчани вкараха победния
си гол и с това си осигуриха участието на Националното състезание в Шумен. Мачът при
момичета беше интересен, но значително спо-

На 23 април в Природонаучния музей се
проведе Младежки фестивал на изкуствата
под патронажа на община Пловдив.
Групата по модерни танци „Ненси-денс”
се представи с новия си танц. Танцьорките – първокласнички спечелиха публиката с
отличното си изпълнение. Техните усмивки
създадоха приповдигнато настроение в залата и предизвикаха бурни аплодисменти.
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коен, с видимо превъзходство за момичетата
от Пловдив. След последния съдийски сигнал
момчетата нахлуха на игрището при момичетата, защото радостта им беше двойна и двата отбора на ОУ”Алеко Константинов” град
Пловдив ще играят на финалите на „Ученически игри 2012/2013г.”
Учениците от отборите по хандбал

Скъпи читатели, в нашето училище се провеждат „Алекови дни”, посветени на патронния празник. Училищният вестник ви дава възможностда се насладите на прекрасните есета на учениците от седми клас на тема „Байганьовщината днес”
Надяваме се творбите не само да ви доставят удоволствие, но и да ви подтикнат
към размисъл и поука.				
							
Нели Велева –
							
учител по български език и литература
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Байганьовщината днес
Бай Ганьо е герой на Алеко Константинов, но той отдавна е излязъл от страниците на неговата книга и е наш съвременник. Днес сме свикнали да употребяваме името на Бай Ганьо като
нарицателно за простащина и нахалство, за келепирджийство и безпардонност. Проявите на
байганьовщината са част от нашето ежедневие, но днешният Бай Ганьо има ново лице. Той ни
гледа от екрана, облечен в лъскав костюм и сипещ високопарни, но нищонезначещи фрази. Той
е днешният политик.
Без съмнение Алековият герой е намерил най-точното си амплоа. Веднъж докопал се до
кокала, съвременният Бай Ганьо ще направи всичко възможно да ви заблуди. У него няма да
откриете груби маниери и безцеремонно държание. Напротив, лицето му е винаги усмихнато в
угодническа усмивка. Дори можем да го срещнем и в театъра, и операта. Но зад маската на културен човек лъсва истинското му лице, когато народът му покаже изхода от политиката. Той не
е готов да освободи удобното си кресло в парламента, за нищо на света не иска да се раздели
с медийните си изяви. Готов е да дава рушвети, само и само да запази своето място.
Такива хора са байганьовци от най-страшен вид, защото са готови на всичко, за да останат на
власт. Тези представители на байганьовщината са опасни за обществото и трябва да си демократ
по убеждения като Алеко, за да се бориш с тях.
									
Ивайло Киров – 7б клас

Байганьовщината днес
В днешните времена байганьовщината се забелязва в голяма част от обществото. Тези хора
притежават всички качества, които има и Бай Ганьо. Затова се казва, че той е събирателен образ,
откъдето следва, че те са използвачи, скъперници, лакомии, нетактични, егоисти, несръчни. Te
имат високо самочувствие без покритие, недоверчиви са и мислят само и единствено за себе си
и личната изгода.
Байганьовци има навсякъде – в автобуса, по телевизията,в новините, в парковете, на обществените места. Те ярко се открояват от нормалните хора с поведението си. Например байганьовци
са хората в автобуса, които няма да станат, за да отстъпят мястото си на възрастни хора, на
родители с деца, а ще ги игнорират. Това са и тези, които, когато видят човек, който да страда
от някаква неизличима болест или мъж,или жена в инвалидна количка, ще им се присмеят, без
да знаят, че ще ги заболи. Бай Ганьо можем да наречем човека, който си изхвърля боклуците,
където му падне. Същото е и с изсичането на вековните гори само за да се построят молове,
хотели, пътища. Горите са едно от богатствата на България, тъй като без гори, няма да имаме
чист въздух. Байганьовци са шофьорите и пешеходците, които не спазват законите. Заради катастрофите загиват невинни хора. Те си мислят, че са над закона. Но това, което най-много ме
дразни, е насилието. Като пример ще дам училището. Често се слагат етикети от типа на “дебел”,
“слаб” и т.н. Но това е грешно! Едва ли на байганьовците ще им е приятно и тях да наричат така.
Естествено, че не. Понякога трябва да се замисляме какво казваме, защото някои неща могат
много да наранят хората.
Всички тези примери показват колко много байганьовщина има днес – това са и
старите, и младите. Байганьовщината е като болест,за която едва ли скоро ще се
намери лекарство. Понякога достатъчно е просто да се замислите, ако сте
като Бай Ганьо, дали и на вас ще ви е приятно, ако ви наричат така
или се държат лошо с вас!
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Ива Ламброва – 7а клас

Байганьовщината днес
Байганьовщината! Как се заражда и защо е толкова трайна у нас?
Бай Ганьо е успял чрез своите „гешефти” през 90-те години да напълни „кесията” , да направи
пари в името на „келепира”. Оказва се, че, стъпил на родна земя, вече повече от век проявява
истинската си същност и с непонятна сила като отровни гъби никнат Байганьови двойници, подобия, копия.
Няма друг герой, влязъл така шумно и трайно в националния ни живот като този недодялан
българин с пословичната си безцеремонност и простащина. Нещо повече - той е герой на днешния
и утрешен ден и нему е съдено тепърва да играе роля в българското общество. Байганьовщината
не само съществува, но и процъфтява в нашето съвремие във всичките си измерения-некултурно
поведение, нахалство, грубост, агресивност.
Ето го! Бай Ганьо на опашка в магазина, на спирката, въобще на всяка опашка. Бута се и
настървено си проправя път, изтласквайки всичко наоколо.
Ето го! Прекупува, препродава, пробутва хем фалшиви и некачествени, хем скъпи стоки.
Ето го! Вещ по много обширни теми, говори с високопарни думи, които самият той не
разбира. Уж с широк кръгозор, а вижда само онова, от което може да извлече файда, със
самочувствие на интелектуалец, а пълен невежа.
Ето го! Бие се по гърдите, че е българин, а не съхранява ни българската култура, ни история,
ни памет, а само парадира с тях. Тръгнал из Европа с непобедимото си самочувствие, бърза сам
да изтъкне своите качества. Но бързо проличава новата му рола в Европа „кесийката, кесийката
- ето къде е всичката премъдрост”.
Запазена марка на байганьовщината и до днес е, че материалното винаги стои над духовното,
честни хора няма, а да те злепоставят е лесно. За него завист и кариеризъм, нарушения на норми
и закони са добродетели. Оправдава се с родители, училище, възпитание. Виновният винаги е
друг.
Трудно се живее сред байганьовци днес, но пък да погледнем от добрата страна. Как иначе
бихме ги оприличили, как бихме разкрили искрените и различили лицемерите. Как бихме се
сблъскали с персоната управник, политик, успял да се изкачи от низините до властта. Хитруват,
преструват се и се домогват до държавната трапеза и като Ганьо натрупват пари. Всеки гони
користни цели без значение дали е демократ или друг.
В борбата за първото днешният Ганьо не подбира средства - може да бъде циник, подмазвач и със същата срамна низост е способен да се надвиква, да целува ръце и крака, досущ като
първообраза си. Уж произхожда от народа, но могъществото на пари, гешефти и далавери са
разкъсали връзката му. А корупцията - тя няма край.
Борбата с байганьовщината е тежка и сложна, защото ако прототипът на Алеко е бил някой
си търговец на масла, над когото се надсмиваме и приемаме като хумористична сценка, то днес
Бай Ганьо може да го видим да гъмжи наоколо. Няма отрязване на нишката на простотията. Тя
се точи от поколение на поколение. Байганьовите потомци се появяват веднага щом подушат, че
могат да живеят без много труд и в повече охолство.
Дали не можем отчасти да победим байганьовщината? Ако се вгледаме всеки сам в себе си
и заличим последните ганьовски черти вътре в нас, ще можем да кажем, че донякъде успяхме.
Но байганьовщината победена напълно - не може!
					

Константин Кузманов - 7а клас
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Байганьовщината днес
О-о-о-о! Здрасти! К‘во правиш? И аз съм от България. Позна ли ме? Аз съм Бай Ганьо – ръкомахаше човекът на опашката зад мен, който дишаше във врата ми.
Не беше нужно да се представя. По маниера и миризмата си личеше, че е балкански човек.
От него лъхаше на пот и цигари и златен ланец красеше дебелия му врат.
Едва ли Алеко Константинов си е представял, че неговият литературен герой ще живее вечно, не само в книгата, но и в нашето съвремие. Независимо, че са минали повече от 100 години,
днешният Бай Ганьо по нищо не отстъпва на предшественика си. Той също е нискокултурен, нахален, с високо самочувствие без покритие, стреми се към „келепир“ с още по-модерни средства.
Него срещаме навсякъде.
В киното Бай Ганьо хрупка пуканки, смее се и коментира филма гръмогласно, без да се съобразява с останалите. А пътуването с градския транспорт е цяло изпитание. В автобуса може да
се види всичко. Той е като умален модел на нашето общество. 80-годишна бабичка и млад Бай
Ганьо се надпреварват за седалката, която е свободна. Сами може да се досетите кой се „докопва“ до празното място пръв. Шофьорът си е пуснал хитова песен на фолкпевица, а младите
наследници на Бай Ганьо се опитват да минат без билетче. Те познават неговия завет: „Келепир
има в тая работа“.
Героят на Алеко търси изгодата във всичко: в търговията с розово масло, в журналистиката
и в политиката. Съвремнните байганьовци се изявяват в същите сфери. Днешният търговец в
жаждата си да спечели мами непрекъснато клиентите си. Тъжно е, че и духовни примитиви, някои
от тях със съмнителни дипломи, се домогват до властта.
Но да не бъдем песимисти. Съвременният пътуващ българин, за разлика от Бай Ганьо, знае
малко повече езици. И да се надяваме, че чрез тях той ще се обогати духовно, опознавайки чуждата култура, и ще допринесе за развитието на родината.
А колко хубаво би било, ако отрицателните черти на добре познатия ни Бай Ганьо се заместят с повече благородни жестове, доброта и искреност.
									
Мартина Гарабедян - 7а клас

Байганьовщината днес
Героят от книгата на Алеко Константинов Бай Ганьо става известен със своята алчност, скъперничество, самохвалство и още други отрицателни черти, за които всеки може да се досети.
Той се превръща в нарицателно име за простащина. От написването на хумористичните разкази
на Щастливеца, та и до днес прояви на байганьовщина има навсякъде - срещаме ги и в България, и извън страната ни.
В чужбина тротоарът се дели на две части - за пешеходци и за колоездачи. Там никой не нарушава правилата, но ако се намери някой Бай Ганьо, който да се поразходи по алеята за колела
или да спре автомобила си на неразрешеното място, то скоро ще бъде санкциониран и едва ли

6

повторно ще опита пак. Няма кой да скочи в басейн, до който има табела „Моля не скачайте!”,
няма да се намери някой, който да си откъсне листенце или цвете от градинките, няма и кой
да вземе торбички от магазина, защото са безплатни, да наругае някой друг, защото му е препречил пътя, да крещи по улицата, за да викне свой приятел. Такива примери има много в нашето ежедневие, но не и там - в чужбина. У нас те се повтарят отново и отново. А колко хубаво би
било поне малко да спазваме правилата, както правят в цивилизованите страни.
Истината е, че всеки приема байганьовщината по различен начин. Има хора, които смятат за
простащина това да поставяш материалното пред духовното, парите - пред приятелите, забавлението - пред учението. Всеки има своя гледна точка. Аз мисля, че колкото по-малко приличаме
на Алековия герой, толкова повече бихме се приближили до Европа в истинския смисъл.
							

Николета Котулова - 7в клас

Байганьовщината днес
Чрез своя герой Бай Ганьо Алеко Константинов осмива, изобличава, отрича грозното в характера и поведението на онзи човек, който обругава действителността, превръща доброто и
възвишеното в уродливо. Този герой не остава във времето, в което е създаден, а е актуален
и днес. С една дума той олицетворява малокултурието, простащината, арогантността, келепирджийството, които битуват и сега. Огледайте се и ще ги откриете навсякъде, а може би нещо от
това ще откриете и у себе си.
Нима днес липсват политическите хамелеони? Идва царят с големите обещания за 800 дни.
„Да, ама не”. Взима си имотите и „дим да го няма” – много важно, че е излъгал народа си. „Келепир има в тая работа”.
А сега да погледнем у нас - в училището, в автобуса, по улицата...
Ето там един „бабаит” върви по коридора, храчи, плюе, хвърля недоядена ябълка или баница.
Гледа геройски околните, тупа се по гърдите „... Булгар, булгар...”, което преведено на интелектуален език означава „Простак, простак”. Но не е важно какво си мислят те, важното е как
изглежда в очите на малоумното обкръжение.
Не ви ли се е случвало да пътувате в автобуса и да се натъкнете на натрапник, който със
своята проява на близост ви кара да изпитвате неудобство и срам?
Не сте ли се сблъсквали с лицемерието на хората, които искат да прикрият
истинската си същност?
В този порядък мога да продължа още, но стига толкова. Надявам се,
че и с изложеното ви убедих. Жив е Бай Ганьо и днес!
				

Филип Капон – 7а клас
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Байганьовщината днес
Бай Ганьо е литературен герой на Алеко Константинов и главно действащо лице в поредицата
сатирични фейлетони, отпечатани през 1895 г. Той е актуален, защото е носител на общочовешки хумористични черти, които откриваме и в нашето всекидневие. Явлението байганьовщина се
среща и днес и това прави книгата за Бай Ганьо интересна и четена и от нашите съвременници.
Бай Ганьо е доста популярен герой и всеки от нас се е срещал с неговата персона. Той е
събирателен образ на някои българи и е израз на простащина, търгашество, безскрупулност,
егоизъм, нахалство, користолюбие, ниска култура. Такива за съжаление са повечето от съвременните хора - мислят се за интелектуалци, а са всъщност невежи. Бай Ганьо се интересува от
политиката само доколкото до извлече от нея изгода. За него тя е средство за забогатяване.
Като истински нагаждач той е политически хамелеон. Би се ориентирал към всяка партия, стига
да е на власт.
Сега Бай Ганьо не носи потури и пояс. Вижте го колко е изискан в облеклото си: костюм, вратовръзка, шикозни рокли, обувки на токчета. Но само се вслушайте в речта му. Тя изобилства от
цинични клишета, псувни, вулгаризми. С открита байганьовщина се срещаме всеки ден под формата на неспазване на културни норми на поведение, нахалство, грубост, егоизъм, агресивност и
алчност. Достатъчно е само да отидем в някой ресторант и да следим как съвременния Бай Ганьо
си тъпче устата с храна и започва да говори на висок глас, плюейки с храна събеседника си. Да
се повозим в градския транспорт и да видим как някои егоисти не си плащат билета, не защото
нямат възможност, а защото не искат. Байганьовщината на средполитическия ни елит опростачва
обществото както нищо друго. Разменените ругатни, дори псувни се наблюдават в политиката.
Байганьовщина се среща навсякъде. Днешният Бай Ганьо не се задоволява само да завърти дребен или семеен бизнес. След като е добре
нахранен, след като домът му прилича на палат,
солидно пазен от триметрова ограда с камери
на входа, чак тогава погледът му е отправен към
политиката.Може да няма нужното образование,
но се цели в някоя митница, в някое министерско кресло. Ние гледаме на постъпките на Бай
Ганьо с насмешка и дори имитираме проявите
му на безкултурие, предизвикващи смях. Байганьовщината днес е нещо, което трябва са се
отстрани от обществото. Но какво можем да направим ние? Първо трябва да се вгледаме добре в себе си и да заличим всички изрази на
простащина и тогава вече можем да опитаме да
променим и околните.
Николета Стоянова – 7в клас
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НОВИ КНИГИ
Представяме ви книги, дарени от Издателска къща Жануа’98.

Дар от Издателска къща Жанет 45 по случай Световния ден на детската книга.
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Ина Банджакова - библиотекар

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

ÑCÍaÁÍË Ë ÍapÚËÌÍËî
ÑCÍaÁÍË Ë ÍapÚËÌÍËî
ÑCÍaÁÍË
ÍapÚËÌÍËî
ÊË‚Ú Ìa
c‚eÚe yÊe ËÏÌo„o-ÏÌo„o
ÎeÚ. » ecÎË

›Úa ÍÌË„a
Ú ‚oÁ¸Ï¯¸ e ‚ pyÍË Ë
ÔoÍaÊe¯¸
c‚oeÈ
·a·y¯Íe,
oÌa
‚ocÍÎËÍÌeÚ:
ÑOÈ!
Hy,
Ìa‰o
Êe!

ÚoÊe
˜ËÚaÎaee ‚‚ ‰eÚcÚ‚e!î
›Úa ÍÌË„a ÊË‚Ú Ìa c‚eÚe yÊe ÏÌo„o-ÏÌo„o ÎeÚ. » ecÎË Ú ‚oÁ¸Ï¯¸
pyÍË Ë
›Úa
ÍÌË„a
ÊË‚Ú
Ìa
c‚eÚe
yÊe
ÏÌo„o-ÏÌo„o
ÎeÚ.
»
ecÎË
Ú
‚oÁ¸Ï¯¸
e
‚ pyÍËËÁ‚ecÚÌÈ
Ë
›Úy ·a·y¯Íe,
ÍÌË„y ÔpË‰yÏaÎ,
ÌaÔËcaÎ ÑOÈ!
Ë ÌapËco‚aÎ
CyÚee‚,
ÔoÍaÊe¯¸ c‚oeÈ
oÌa ‚ocÍÎËÍÌeÚ:
Hy, Ìa‰o BÎa‰ËÏËp
Êe!  ÚoÊe pË„op¸e‚Ë˜
˜ËÚaÎa e ‚ ‰eÚcÚ‚e!î
ÔoÍaÊe¯¸
c‚oeÈÔpË‰yÏaÎ,
·a·y¯Íe, oÌa
‚ocÍÎËÍÌeÚ:
ÑOÈ!
Ìa‰o Êe!

ÚoÊe ˜ËÚaÎa
e ‚ ‚‰eÚcÚ‚e!î
xy‰oÊÌËÍ-ÏyÎ¸ÚËÔÎËÍaÚop,
Ë Ë
ÌaÁ‚aÎ
e Hy,
ÑCÍaÁÍË
Ë ÍapÚËÌÍËî.
CÍaÁÍË
ÌeÈ
ÔoÎy˜ËÎËc¸ c
›Úy
ÍÌË„y
ÌaÔËcaÎ
ÌapËco‚aÎ
BÎa‰ËÏËp
pË„op¸e‚Ë˜
CyÚee‚,
ËÁ‚ecÚÌÈ
›Úy
ÍÌË„y
ÔpË‰yÏaÎ,
ÌaÔËcaÎ
Ë
ÌapËco‚aÎ
BÎa‰ËÏËp
pË„op¸e‚Ë˜
CyÚee‚,
ËÁ‚ecÚÌÈ
ÚaÍËÏË pa‰ocÚÌÏË ËËpÍËÏË
ÔoÎ·ËÎËc¸
xy‰oÊÌËÍ-ÏyÎ¸ÚËÔÎËÍaÚop,
ÌaÁ‚aÎÍapÚËÌÍaÏË,
e ÑCÍaÁÍË˜Úo
Ë cpaÁy
ÍapÚËÌÍËî.
CÍaÁÍË‚ceÏ.
‚ ÌeÈ ÔoÎy˜ËÎËc¸ c
xy‰oÊÌËÍ-ÏyÎ¸ÚËÔÎËÍaÚop,
Ë
ÌaÁ‚aÎ
e
ÑCÍaÁÍË
Ë
ÍapÚËÌÍËî.
CÍaÁÍË
‚ ÌeÈ ÔoÎy˜ËÎËc¸ c
ÚaÍËÏË pa‰ocÚÌÏË Ë pÍËÏË ÍapÚËÌÍaÏË, ˜Úo cpaÁy ÔoÎ·ËÎËc¸ ‚ceÏ.
ÚaÍËÏË pa‰ocÚÌÏË Ë pÍËÏË ÍapÚËÌÍaÏË, ˜Úo cpaÁy ÔoÎ·ËÎËc¸ ‚ceÏ.

Xopo¯a Ë ËÌÚepecÌa ÍÌËÊÍa! CÍaÁÍË ‚ ÌeÈ paÁÌe. » „epoË y ÌËx paÁÌe: ˆÔÎÚa
yÚÚa,
·eÎÍË
Ë ÊËÍË. ÍÌËÊÍa!
» ÍÌËÊÍa
y˜ËÚ ‰o·py.
A a‚Úop» -„epoË
ÏoÎo‰eˆ!
ÌapËco‚aÎ
Áa·a‚Ìe
Xopo¯a
Ë ËÌÚepecÌa
CÍaÁÍË
‚ ÌeÈ paÁÌe.
y ÌËxCaÏ
paÁÌe:
ˆÔÎÚa,
Xopo¯a Ë ËÌÚepecÌa ÍÌËÊÍa! CÍaÁÍË ‚ ÌeÈ paÁÌe. » „epoË y ÌËx paÁÌe: ˆÔÎÚa,
- ÔpeÍpacÌe
ËÎÎcÚpaˆËË
- ÊË‚e
Ë pÍËe!
yÚÚa, ÍapÚËÌÍË
·eÎÍË Ë ÊËÍË.
» ÍÌËÊÍa
y˜ËÚ ‰o·py.
A a‚Úop
- ÏoÎo‰eˆ! CaÏ ÌapËco‚aÎ Áa·a‚Ìe
yÚÚa, ·eÎÍË Ë ÊËÍË. » ÍÌËÊÍa y˜ËÚ ‰o·py. A a‚Úop - ÏoÎo‰eˆ! CaÏ ÌapËco‚aÎ Áa·a‚Ìe
«aÏe˜aÚeÎ¸Ìe
cÍaÁÍË!
œoÎ·Ë
Ëx
Ë
Ú,
‚e‰¸
oÌË ‰o·pe Ë ‚ecÎe. œoÚoÏ, Ío„‰a
ÍapÚËÌÍË - ÔpeÍpacÌe ËÎÎcÚpaˆËË - ÊË‚e Ë pÍËe!
ÍapÚËÌÍË - ÔpeÍpacÌe ËÎÎcÚpaˆËË - ÊË‚e Ë pÍËe!
‚pacÚe¯¸, paccÍaÊe¯¸
Ëx c‚oËÏËx
‰eÚÏ
Ë ‚ÌyÍaÏ.
«aÏe˜aÚeÎ¸Ìe
cÍaÁÍË! œoÎ·Ë
Ë Ú,
‚e‰¸ oÌË ‰o·pe Ë ‚ecÎe. œoÚoÏ, Ío„‰a
«aÏe˜aÚeÎ¸Ìe cÍaÁÍË! œoÎ·Ë Ëx Ë Ú, ‚e‰¸ oÌË ‰o·pe Ë ‚ecÎe. œoÚoÏ, Ío„‰a
BoÚ
o‰Ìa
ËÁ
ÚËx
cÍaÁoÍ:
‚pacÚe¯¸,
‚pacÚe¯¸,paccÍaÊe¯¸
paccÍaÊe¯¸Ëx
Ëxc‚oËÏ
c‚oËÏ‰eÚÏ
‰eÚÏËË‚ÌyÍaÏ.
‚ÌyÍaÏ.
BoÚ
o‰Ìa
ËÁ
ÚËx
cÍaÁoÍ:
BoÚ o‰Ìa ËÁ ÚËx cÍaÁoÍ:

BÎa‰ËÏËp pË„op¸e‚Ë˜ CyÚee‚
BÎa‰ËÏËp
BÎa‰ËÏËp pË„op¸e‚Ë˜
pË„op¸e‚Ë˜ CyÚee‚
CyÚee‚
œET”X » PAC»
œET”X
œET”X »» PAC»
PAC»
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HapËco‚aÎ Bo‚a œeÚyxa, a pacÍpacËÚ¸-Úo e„o Ë Áa·Î. œo¯Î ÔeÚyx „yÎÚ¸:
HapËco‚aÎ
HapËco‚aÎBo‚a
Bo‚aœeÚyxa,
œeÚyxa,aapacÍpacËÚ¸-Úo
pacÍpacËÚ¸-Úoe„o
e„oËËÁa·Î.
Áa·Î. œo¯Î
œo¯Î ÔeÚyx
ÔeÚyx „yÎÚ¸:
„yÎÚ¸:
- Úo Ú xo‰Ë¯¸ ÚaÍoÈ ÌepacÍpa¯eÌÌÈ? - y‰Ë‚ËÎac¸ Co·aÍa.
- Úo
- ÚoÚÚxo‰Ë¯¸
xo‰Ë¯¸ÚaÍoÈ
ÚaÍoÈÌepacÍpa¯eÌÌÈ?
ÌepacÍpa¯eÌÌÈ?- -y‰Ë‚ËÎac¸
y‰Ë‚ËÎac¸ Co·aÍa.
Co·aÍa.

œocÏoÚpeÎ œeÚyx ‚ ‚o‰y. » ‚epÌo - Co·aÍa Ôpa‚‰y „o‚opËÚ.
- He Ôe˜aÎ¸c, - cÍaÁaÎa Co·aÍa, - Ë‰Ë Í pacÍaÏ: oÌË Úe·e ÔoÏo„yÚ.

œpË¯Î œeÚyx Í pacÍaÏË ÔpocËÚ: pacÍË, pacÍË, ÔoÏo„ËÚe ÏÌe!
- Xopo¯o, - cÍaÁaÎa pacÌa pacÍa Ë pacÍpacËÎa eÏy „pe·e¯oÍ Ë ·opo‰Íy.

» CËÌ pacÍa - Ôp¯ÍË Ìa x‚ocÚe.

A ÎÚa - „py‰Íy.

«eÎÌa - ÍpÎ¯ÍË.

- BoÚ ÚeÔep¸ Ú ÌacÚoËÈ œeÚyx! - cÍaÁaÎa Co·aÍa.
- OHE÷ -

Васка Гуджева – учител по руски език, по материали от интернет

ШАХМАТ
Отговор на задачата от бр. 80: 1... Dc1+

Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

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