
1

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов” Бр. 92, година 5, 9 декември 2013 г.

РУБРИКИ:

Училищен живот 
Отг. Здравка Петрова

Детско творчество
Отг. Виктория Стойнова 

Силвия Милева
Училище за родители

Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Елена Пенишева

Езикова страница
Отг. Ангелина Велева

Екология
Отг. Гергана Стоицова

Забавна страница
Отг. Весела Русева

Шахмат
Отг. Димитър Илчев

Училищно  
настоятелство Карнеги
Отг. Гергана Стоицова

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив

ул. “Божидар Здравков” N№ 3а

факс: 634 498, тел.: 625 673

е-mail: aleko-online@oualeko.com

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

В края на учебната 2012/2013 г. клуб „Медии „Алеко”” по-
лучи една неустоима покана от Мишо Гръблев,  радиожурналист 
в БНР Пловдив – да гостува в неговото предаване „Клуб Неделя” 
и в рамките на четири предавания да подготви и представи лю-
бими автори и произведения за деца. 

ДEТСКИ РАДИОТЕАТЪР

Това приключение нарекохме „Детски ра-
диотеатър – любимите ни книги оживяват”.

И ето че на 17 ноември 2013 г. осъ-
ществихме първото си предаване в ефир и 
представихме първия си любим автор – Аст-
рид Линдгрен. С помощта на гласовете и 
артистизма на Ангел, Анджела, Ивелина, 
Илиана, Ирина, Калина, Кристин, Мария, 
Радостина, Рангел, Рая–Неда, Стефани и 
Христиана, оживяха образите на братята 
с лъвски сърца – Йонатан и Карл Лъвски, 

Карлсон и Дребосъчето, Емил от Льонеберя 
и Пипи Дългото чорапче.

Надяваме се, че радиослушателите с удо-
волствие са съпреживели заедно с нас  при-
ключенията на Карлсон – „красив, умен, при-
лично дебел мъж в разцвета на силите си”, 
Емил – „най–палавото момче в Швеция, а може 
би и в целия свят” и Пипи, която е най–силното 
момиче на света и е доста чудата, живее съв-
сем сама в една стара къща, наречена Вила 
Вилекула и е богата – има цяла торба пълна 
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със златни парички. И заедно с нас са успели 
да полетят, въпреки, че нямат собствена перка 
на гърба си, да пояздят кон и сложат  г–н Нил-
сон (малката маймунка на Пипи) на рамото си и 
да подгонят котката – съвсем приятелски, само 
да видят дали може да тича бързо като котка. 
И да си припомнят прекрасния свят на детство-
то, населен с героите на Астрид Линдгрен.

Клуб „Медии „Алеко””  

Беше 23.11.2013 г.  Аз и съ-
учениците ми, участници в клуб 
„Млад природолюбител”, заедно с 
г–н Ганев, учителят ни по геогра-
фия, поехме към Аневско кале.

След около час прекаран в 
пътуване и разговори най–сетне 
пристигнахме. Когато погледнах 
нагоре си казах: ”Как ще се изка-
чим до там?” Беше много високо 
и стръмно. Наредени в „индийска нишка” за-
почнахме да се движим нагоре. Не липсваха и 
препятствия – много тесен дървен мост, купчина 
от камъни и метална стълба.

Пълзяхме като мравки, но не се отказвахме. 
Най–сетне изкачихме върха и пред нас се раз-
кри чудна гледка – Аневско кале. Това е една 
от най–запазените български крепости по време 
на Второто българско царство. Главният вход 
се намира на южната страна на укрепление-
то. Чрез археологически разкопки е установе-
но, че в крепостта се е намирал манастирски 
комплекс, състоящ се от три отделни църкви. 

В самата крепост са открити следи от живот и 
укрепления още от времето на античността /I–V 
в.сл.Хр./ и ранното средновековие.

От самата крепост се разкрива прекрасна 
гледка към низината. Времето бе слънчево и 
направихме страхотни снимки. Пътят надолу 
беше много по–лесен и ние забързахме, за да 
намерим място за обяд. И тъй като вече бяхме 
много гладни всички дружно събрахме съчки и 
запалихме огън, на който си изпекохме разни 
вкусотийки. След това поиграхме, потичахме и 
се смяхме. Все пак сме деца, а игрите за нас са 
забавление.

Накрая дойде време да си 
тръгваме. Уморени, но изпълнени 
с много приятни впечатления, и 
заредени с хубави емоции поех-
ме обратно към Пловдив.

      
Екатерина Грозева 5а клас

Клуб  
„Млад природолюбител”

      
 

ПОХОД ДО АНЕВСКО КАЛЕ
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   ЕСЕН
Настъпи есента. Есента е прекрасна и е мой любим сезон.
Това е така, защото е с прекрасни цветове.
Само за няколко дни пейзажът се променя. Всяко дърво е различно и със собст-

вена красота. Някои дървета стават: светло жълти, тъмно жълти други – оранжеви. 
Има и различни отенъци на червеното, като светло червено или тъмно червено.

Сивите бетонни плочки бяха покрити с пъстроцветен килим от падащите листа. 
Те грееха с всякакви цветове. Детската пързалка също беше засипана с най–раз-
лични по цвят и форма листа от по–крайните дървета. Люлките бяха влажни от 
скорошния дъжд, който намокри всичко в парка и децата недоволни го отмина-
ваха. Подир малко пак се изля нов, още по–проливен дъжд от предишния, който 
накара хората да не си подават главата навън,  и малкото останали пъстроцветни 
листа по клоните на мокрите дървета вече бяха паднали на студената земя. Пар-
кът стоеше самотен, ограден от няколко празни скамейки и нетърпеливо чакаше 
валежа да спре и хората с децата си отново да идват да се забавляват, както 
беше преди дъжда.

Ваня Начева  5а  клас

ЕСЕН В ПАРКА

През есента небето се оцветява в много различни цветове. Ранната есен небето още е светло 
синьо. По него плуват бели малки леки облачета.

Постепенно синия цвят се слива със сивия, а облаците стават все по–тежки и по–тъмни.
По–късно започва да вали ситен дъжд.
Ярките красиви и весели нюанси преминават от тъмни в по–тъмни.
Нощите още по–студени и по–дълги, а дните по–къси и по–дъждовни.
Наближава дългата студена зима.
                                                                              Ангел Даскалов 5-а клас
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Иван Костов, 6 а клас
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Евгения Манчорова, 4 а клас

Иван Балабанов, 7 г класГергана Каришева, 7 б клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Как да разговаряме  
с  тийнейджърите?

 1. Демонстрирайте искрен интерес и ува-
жение! Тийнейджърите не обичат да бъдат 
третирани като деца, нито пък да им се казва 
какво да правят. Макар и все още неопитни, 
те мислят точно като възрастните. Ще им на-
правите най–голяма услуга, ако им показвате 
уважение и зачитате мнението им. 

2. Отделяйте лично време за разговор с 
тийнейджъра! Възползвайте се от интересите 
и потребностите на тийнейджъра!

3. Не карайте тийнейджъра да се чувство 
неудобно! Не го обиждайте, ако не знае нещо 
или пък е непохватен, когато Ви помага да 

свърши някоя работа! Никой не иска да се чув-
ства като издънка. 

4. Хвалете го винаги, когато Ви се отдаде 
възможност! Поощряването на самочувствието 
е сигурен коз за успеха на Вашия тийнейджър. 
Направете си самооценка какво правите пове-
че – критикувате го или го поощрявате! Каз-
вайте му, че се гордеете, че той или тя Ви е 
син или дъщеря! 

5. Ако сте третирали тийнейджъра по не-
правилен начин, имайте смелостта да му се из-
вините. По този начин ще спечелите доверието 
и уважението му.

Всеки човек се откроява от останалите чрез 
специфичните особености на своята личност – 
характер, темперамент, убеждения, способно-
сти, интереси и т.н. –  това го прави уникален. 

Без чувство на мисия животът се развива 
случайно и затова е необходимо през юноше-
ския етап да се даде възможност на тийней-
джъра да открие уникалните си дарби, инте-
реси и копнежи. 

През този етап съзряващите момчета и мо-
мичета започват да откриват своите  специ-
фични възможности и се стремят да ги раз-
виват. Възможно е дори да вземат решение 
да изоставят определена дейност за сметка на 
друга. Ако това се случи, не се разочаровайте 
– времето, отделено за дадена дейност, не е 

отишло на вятъра, а е изиграло важно влия-
ние върху характера и личностното развитие 
на детето. Има и нещо друго – опознавайки 
различните дейности, детето ще открива (или 
преоткрива) себе си и ще се стреми към миси-
ята си в живота. 

Друго предимство на многообразните дей-
ности и интереси в живота на тийнейджъра е 
развитието на социално и гражданско съзна-
ние. Много често качества като състрадание, 
алтруизъм и себеотрицание извират от тийней-
джърите и е добре да бъдат насърчавани. За-
едно с насърчението е уместно да се насочва 
погледа на детето и върху реалността, защото 
те често живеят в своя собствена действител-
ност.    

Как да разговаряме с тийнейджърите?

Едни от най–неправилните решения, кои-
то се взимат през живота на човека, са през 
пубертета. Пътят на тийнейджъра е осеян с 
опасности, които могат да окажат трайни по-
следствия върху бъдещето му. Създаването 
на умения за разговор с тийнеджърите от 
страна на родителите ще понижи нивото на 
риска. 

Трудните теми за разговор,  колкото и не-
удобни да звучат понякога, не трябва да се 
избягват. Такива са:

– разговори за брака, сексуалността, как-
то и за взаимоотношенията с връстниците от       
същия и противополжния пол;

– разговори за болести, предавани по по-
лов път;

РАЗГОВОРИ НА ТРУДНИ ТЕМИ 
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– разговори за влиянието на цигарите, ал-
кохола и наркотиците;

– разговори за влиянието на  медиите, 
между които и Интернет.

Уменията за общуване с тийнейджърите 
се изграждат. Те се явяват като резултат от 
общуването с юношите през предишните пе-
риоди от тяхното развитие. Все пак има някои 
основни принципи, които трябва да се вземат 
предвид:

1. Разговорите на чувствителни теми ид-
ват в резултат на пълноценното общуване 
през предходните години. Не очаквай детето 
да иска да споделя с Вас всичко, ако през 
изминалите години сте си говорили само за 
времето! 

2. Основната пречка за доброто общува-
не през тийнейджърските години е срамът на 
родителите – те си мислят, че темите са твър-
де “срамни”, за да бъдат засягани. Истината 
е, че тийнейджърите вече знаят много повече, 
отколкото си мислите.

3. Натякването за негативното поведе-

ние или още по–лошо – наказанието, няма 
да донесе резултат. Ролята Ви като родител 
е по–скоро да предупредите, отколкото да 
натяквате. Акцентирайте върху позитивното 
и детето ще Ви се довери и за негативно-
то!

4. Бързите разговори довеждат до бързи 
последствия. Разговаряйте със съзряващото 
момче или момиче периодично и за малко, а 
не с изчерпателни лекции!

5. Тийнейджърите не проявяват рисково 
поведение, ако имат цели, които да преслед-
ват, стабилни приятелства и позитивни дей-
ности. 

6. Тийнейджърът няма да послуша ро-
дителя, ако той не прави това, което казва. 
Ако ние не сме пример за правилно поведе-
ние,  тийнейджърът ще повтори собствените 
ни грешки. 

7. Тийнейджърът споделя повече, когато е 
уверен, че винаги може да дойде при родите-
ля при възникнал проблем, има му доверие и 
се чувства сигурен.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

През почивните дни 
едно от най–големите 
удоволствия, на които мо-
жете да се отдадете, е че-
тенето!

И ако отдавна не сте 
правили това, то значи 
трябва да ви мотивираме. 
Защото освен развлека-
телно четенето е и страш-
но полезно! То е чудесен 
начин да се освободите 
от натрупания стрес и да 
се накарате да мечтаете.
Има много ползи от прочитането дори и на 
една книга както за психическото състояние на 
човек, така и за физическото му. Сега ще ви 
обърнем внимание на най–важните от тях...

Четенето ни кара да ми-
слим

То стимулира мозъчната 
дейност и като цяло поддър-
жа функциите на мозъка ни. А 
той, както и тялото, има нужда 
от тренировки. Е, четенето му 
дава точно това!

Четенето ни освобождава 
от стреса

То ни създава предпоставка 
да се спрем, да избягаме поне 
за малко от забързания еже-
дневен график и да се прене-

сем в друг свят. Според изследванията фантас-
тичните книги са най–ефективни за премахване 
на напрежението.

Четенето ни обогатява интелектуално 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

Защо е страшно полезно  
да се чете?



Елена Пенишева - библиотекар,  със съкращения  от интернет                    
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Едва ли някой би оспорил това твърдение. 
Четенето на книги ни разкрива различни глед-
ни точки, обогатява езика ни и ни кара да се 
замислим над собствените си възгледи и разби-
рания. Да не говорим, че в много книги може 
да се намери безценна информация.

Четенето ни прави по-идейни 
Доказано е, че хората, които обичат да че-

тат, са и по–изобретателни. Никога не знаеш 
кога и какво от прочетеното ще ти помогне да 
решиш проблем в реалността.

Четенето е най-доброто приспивателно 
Вечер то помага на тялото да се отпусне и е 

сигнал, че е време за почивка. А още по–хуба-
вото е, че четенето е предпоставка за по–добър 
и пълноценен сън.  

Истинското име на легендарната оперна певица Мария Калас е Мария Анна София Кеки-
лия Калогеропулу. Животът й протича динамично и интересно. Родителите й са гърци, оттам 
идва и звученето на фамилията й. Ражда се в Ню Йорк на 2 декември 1923 година. След 
това се връща в Гърция, за да учи оперно пеене. Става известна в Италия, където дебютира 
в Ла Скала. Пяла е на  най–известните оперни сцени по света. Интересен факт от живота й е 
дългогодишната връзка с гръцкия милионер Аристотел Онасис. Умира на 16 септември 1977 
година, едва на 53 години в Париж, Франция.

Забележителни са нейните превъплъщения  в оперите  ,,Тоска” и ,,Мадам Бътерфлай” на 
Пучини, ,,Травиата”на Верди, ,,Норма” на Белини.

Сценаристът Найъл Джонсън и продуцентът Стивън Марголис се заемат с вдъхновяващата 
задача да заснемат филм за живота и творчеството на оперната певица Мария Калас. Екра-
низацията ще бъде направена върху биографията на звездата “Прекалено горда, прекалено 
крехка”, написана от италианския писател Алфонсо Синьорини. 

,,... Децата трябва да имат прекрасно детство. На тях не трябва да им се дават 
прекалено много отговорности.”

„Или се раждаш артист, или изобщо не ставаш. Оставаш артист дори и гласът 
ти да се срине.”

90 гОДИнИ ОТ РОжДЕнИЕТО  
нА МАРИя КАлАС
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Dо уоu hаvе аnу Christmаs jоkеs уоu wоuld likе tо 

shаrе? SЕND TНЕМ TО US аnd wе’ll inсludе thеm hеrе.

Whаt dо уоu саll реорlе whо аrе аfrаid оf Sаntа 

Clаus?

Clаustrорhоbiс.

Whаt dо snоwmеn еаt fоr brеаkfаst? 

Snоwflаkеs. 

Whаt’s rеd аnd whitе аnd givеs рrеsеnts tо gооd littlе 

fish оn Christmаs? 

Sаndу Clаws. 

Whаt dо саll Sаntа whеn hе stорs mоving? 

Sаntа Раusе! 

Whеrе dоеs а snоwmаn kеер his mоnеу? 

In а snоw bаnk. 

If Frоstу thе Snоwmаn mаrriеd а vаmрirе, whаt wоuld 

thеу nаmе thеir сhild?

Frоstbitе!!

Whаt Christmаs sоng is hiddеn in thе аlрhаbеt:

А В C D Е F G Н I J K М N О Р Q R S T U V W X Y Z?

Nоеl (Nо “L”)

ЕзИКОВа СТраНИЦа

CHRISTMAS JOKES
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Thе Gоld Wrаррing Рареr - а Shоrt Christmаs Stоrу   

Оnсе uроn а timе, thеrе wаs а mаn whо wоrkеd vеrу hаrd just tо kеер 

fооd оn thе tаblе fоr his fаmilу. This раrtiсulаr уеаr а fеw dауs bеfоrе 

Christmаs, hе рunishеd his littlе fivе-уеаr-оld dаughtеr аftеr lеаrning thаt 

shе hаd usеd uр thе fаmilу’s оnlу rоll оf ехреnsivе gоld wrаррing рареr.

Аs mоnеу wаs tight, hе bесаmе еvеn mоrе uрsеt whеn оn Christmаs Еvе 

hе sаw thаt thе сhild hаd usеd аll оf thе ехреnsivе gоld рареr tо dесоrаtе 

оnе shоеbох shе hаd рut undеr thе Christmаs trее. Не аlsо wаs соnсеrnеd 

аbоut whеrе shе hаd gоttеn mоnеу tо buу whаt wаs in thе shоеbох.

Nеvеrthеlеss, thе nехt mоrning thе littlе girl, fillеd with ехсitеmеnt, 

brоught thе gift bох tо hеr fаthеr аnd sаid, “This is fоr уоu, Dаddу!”

Аs hе ореnеd thе bох, thе fаthеr wаs еmbаrrаssеd bу his еаrliеr 

оvеrrеасtiоn, nоw rеgrеtting hоw hе hаd рunishеd hеr.

Вut whеn hе ореnеd thе shоеbох, hе fоund it wаs еmрtу аnd аgаin 

his аngеr flаrеd. “Dоn’t уоu knоw, уоung lаdу,” hе sаid hаrshlу, “whеn 

уоu givе sоmеоnе а рrеsеnt, thеrе’s suрроsеd tо bе sоmеthing insidе thе 

расkаgе!”

Thе littlе girl lооkеd uр аt him with sаd tеаrs rоlling frоm hеr еуеs аnd 

whisреrеd: “Dаddу, it’s nоt еmрtу. I blеw kissеs intо it until it wаs аll full.”

Thе fаthеr wаs сrushеd. Не fеll оn his knееs аnd рut his аrms аrоund his 

рrесiоus littlе girl. Не bеggеd hеr tо fоrgivе him fоr his unnесеssаrу аngеr. 

Аn ассidеnt tооk thе lifе оf thе сhild оnlу а shоrt timе lаtеr. It is tоld 

thаt thе fаthеr kерt this littlе gоld bох bу his bеd fоr аll thе уеаrs оf his 

lifе. Whеnеvеr hе wаs disсоurаgеd оr fасеd diffiсult рrоblеms, hе wоuld 

ореn thе bох, tаkе оut аn imаginаrу kiss, аnd rеmеmbеr thе lоvе оf this 

bеаutiful сhild whо hаd рut it thеrе. 

In а vеrу rеаl sеnsе, еасh оf us hаs bееn givеn аn invisiblе gоldеn bох 

fillеd with unсоnditiоnаl lоvе аnd kissеs frоm оur fаmilу, friеnds аnd Gоd. 

Thеrе is nо mоrе рrесiоus роssеssiоn аnуоnе соuld hоld.
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Площта на Черно море е 420 000 kmI, мак-
сималната дълбочина е 2245 m, а средната — 
1240 м.

Излаз на Черно море имат шест държа-
ви, това (225 km)Русия (800 km, вкл. Азовско 
море), Турция (1 329 km), Украйна (2 782 km, 
вкл. Азовско море)., за четири от тях (Бълга-
рия, Грузия, Румъния и Украйна) е единствени-
ят излаз на море.

Населението на крайбрежната ивица е око-
ло 16 милиона души.

Някои български черноморски курорти са: 
Албена, Ахтопол, Ахелой, Балчик, Бяла, Вели-
ка, Дюни, Елените,  Китен, Камчия, Лозенец, 
Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Равда, 
Ривиера, Русалка, Свети Влас, Св. Св. Констан-
тин и Елена, Синеморец, Слънчев бряг, Слънчев 
ден, Созопол, Царево и Черноморец.Златни пя-
съци.

Дълбочина между 100 и 200 м водите на 
Черно море почти не се смесват.  

Разликата в солеността на водата от по-
върхността и от долните слоеве е постоянна 
и основна отличителна черта на Черно море. 

Поради липса на смесване на водите в 90% от 
обема на Черно море (на 150 – 200 м дълбочи-
на) няма кислород, оттам и живот. Спорен е въ-
просът дали слоят, наситен с кислород, все по-
вече се стеснява. Това разслояване неминуемо 
дава значително отражение върху всички оста-
нали хидрологични показатели на вертикалното 
разпределение на планктона и бентоса. Тази му 
особеност го прави Особеностите във формира-
нето и разслояването на водната маса в Черно 
море дават отражение върху неговата флора и 
фауна. В него живеят около 2000 вида живот-
ни и около 1000 вида растения. По произход 
черноморската флора и фауна се състои от две 
основни групи организми — средиземноморски 
имигранти и понтийски (каспийски) реликти. 

От древногръцката епоха до 1950 г. морска-
та среда на Черно море е била малко или пове-
че стабилна. Изследвания между 1950 г. и 1960 
г. показват протичането на значително промени 
в черноморската екосистема, които слагат край 
на хилядолетия относително екологично равно-
весие и маркират началото на нова ера за чер-
номорската флора.

Как да опазим  
Водите на Черно море

ЕКОЛОГИЯ
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Юлия Ковачева – учител по биология,                         
По материали от интернет

Флората на Черно море обхваща 292 вида 
макрофитни, около 700 вида микрофитни во-
дорасли, значителен брой бактерии, гъби и 
само няколко вида покритосеменни растения. 
Солеността е решаващ фактор за формиране 
на флората в морето. Температурата на вода-
та играе предимно регулираща роля, която се 
проявява в сезонната смяна на водорасловите 
комплекси. Основният състав на черноморската 
флора се е формирал по пътя на аклиматиза-
цията на средиземноморските имигранти. Ими-
грацията на водорасли продължава и в наши 
дни посредством пренасяне от морските тече-

ния, чрез обрастване на подводните части на 
корабите, от птици, риби, безгръбначни живот-
ни и други. Пример за автохтонната флора пре-
ди черно море да се свърже със Средиземно 
са кремъчните водорасли. Известни са близо 
700 вида миоценски изкопаеми от тях живели в 
древния Черноморски басейн. Те обаче са зна-
чително повече от съвременните видове.

Подобни промени се случват и по крайбре-
жието. Голямото кафяво водорасло Суstоsеirа 
bаrbаtа е ключов вид за подобна биоценоза, 
включваща десетки от други макро– и микро-
водорасли, безгръбначни и риби. Суstоsеirа е 
много чувствително към замърсяване, особено 
към еутрофикацията, и изчезва при количество-
то хранителни вещества се увеличат над при-
емливото за него ниво. В такива случаи цялата 
биоценоза изчезва заедно с кафявото водорас-
ло.

Връзката между Черно и Средиземно море 
е причина за преселването на фитопланктон ха-
рактерен за Атлантическия океан. Черно море 
е заселено основно от комополитни видове — 

най–често пирофитовите. Същото се отнася и за 
планктонните синьозелени и зелени водорасли. 
Във флората на Черно море има и много слад-
ководни планктонни и бентостни водорасли, ко-
ито навлизат в него с речните води, вливащи се 
в морето. Тяхното участие във фитопланктона и 
фитобентоса обаче оказва само локално значе-
ние за зоната, до която се простира влиянието 
на сладките води от континенталния вток.

В Черно море са установени 1966 вида жи-
вотни. Сред тези животни са включени и редица 
средиземноморски видове, за които се смята, 
че не могат напълно да се адаптират към усло-
вията за живот в Черно море.

Рибите и бозайниците преминават от Мра-
морно в Черно море активно. Една част от тях 
остават завинаги в него като запазват способ-
ността си да се размножават, а други навли-
зат само за определен период от време с цел 
намиране на храна, а след това се връщат в 
Мраморно море, за да се размножават. Черно 
море е обитавано от около 180 вида риба и три 
вида делфини. До последната четвърт на ХХ 
в. в Черно море живее и застрашеният тюлен 
монах.

Планктоните морски организми, които не 
могат да плуват биват транспортирани от тече-
нията. Те се внасят чрез течението идващо през 
Босфора, след което голяма част от тях попада 
в повърхностните течения. Така биват разсел-
вани в различни краища на морето. В Черно 
море средиземноморската дънна фауна е заела 
постепенно цялата шелфова зона.
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заБаВНа СТраНИЦа

Мидата Мин е на 507 години и е най–дъл-
голетното животно на Земята, според учени, 
които отворили мекотелото, за да проверят 
възрастта му.

Тя живеела на морското дъно край Ислан-
дия, докато учени от университета на Бангор 
не я уловили в рамките на изследване на кли-
матичните промени преди седем години.

Без да имат представа колко е уникална, 
те я отворили, за да я анализират и така я 
убили.

По пръстените от вътрешната страна на 
черупката й те първоначално изчислили, че е 
на 405 години.

След това осъзнали, че са сбъркали и тя е 
със 100 години по–възрастна.

Новата възраст означава, че мидата се е 
появила на този свят през 1499 г. – само се-
дем години след като Колумб открил Аме-
рика, преживяла е Ренесанса, Промишлената 
революция, двете световни войни.

Изследвайки кислородните изотопи по 
пръстените на черупката, учените могат да ус-
тановят каква е била температурата на морска-
та вода (кислородни изотопи – разновидност 
на химическия елемент със същите химически 
свойства, но различно атомно тегло; атом – 

най–малката частица на химически елемент, 
която се състои от ядро и електрони).

Мидата може да разкрие и тайни на дъл-
голетието.

Според биоложката Дорис Абел, Мин е 
живяла толкова дълго заради бавен метабо-
лизъм (метаболизъм – съвкупността от всички 
химични процеси, протичащи в клетките на 
организма; клетка – основна структурна еди-
ница на живия организъм).

Има и други необичайно дълголетни жи-
вотни. Някои галапагоски костенурки живеят 
по 200 години.

Открити са и гренландски китове със за-
бити в тях харпуни от края на ХVIII век. 

Съществува и тихоокеанска риба, която 
живее над 150 години.

Най-дълголетното  
животно

Клуб „Училищни медии „Алеко”” , по материали от интернет
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рЕФЕрЕНдУМ

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Отговор на задача_6:

1..Dg1 2.Цg1 Оd4 3.Цh1 Tg1 мат.
0-1

Нова задача:
Бели на ход печелят:

Училищно Настоятелство „Карнеги”

    На 26.11.2013 г. се проведе общо събрание 
на Училищното Настоятелство. 

В изложбената зала  на Дружеството на пловдивските художници  
бяха поканени родителските активи на всички класове. 

    Целта на събранието бе запознаване на родителите с дейността  
на Настоятелството, избор на нов Управителен съвет и приемане  

на програма за дейността му.
    За членове на Училищното настоятелство бяха избрани:  
г-н Иван Фратев, г-н Cимеон Захариев,  инж. Иво Китов,   

д-р Ценко  Цветковски,  г-жа Гергана Мутафова,
г-жа Константина Щерева,  г-жа Елица Василева,  д-р Енчо Енев,   

г-жа Tеодора Чочева, г-жа Гергана Cтоицова и г-н Красимир Ангелов.
   Контролният  съвет  включва  г-н Петър Маламов,   
г-жа Жана Кръстева и  г-жа Благовеста Cтоянова.

    Избран бе нов председател - г-н Cимеон Захариев, отговорен секре-
тар - г-н Ангелов и касиер г-н Иван Фратев.

    Във вестника откриваме нова рубрика  
„Училищно Настоятелство „Карнеги”.

           Очаквайте информация за новия сайт на Настоятелството.
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим рождените дни  
на всички, 

родени през тази седмица, 
с пожелание за здраве 

и късмет!


