Литературен алманах
Издава ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна
Брой 11, юни, година 2014
Посвещава се на 158 години от рождението на Стоян Михайловски

Нашият патрон

СТР. 2
На крилете на
вдъхновението

СТР. 3
Моята родина
България

СТР. 4-5
Моята мисия в
живота

СТР. 6
Приказен свят

СТР. 7-8
Щастливо детство

СТР. 9
Истината за живота

СТР. 10
Синем Ремзи

Ученик на годината
Емили Хаджииванова

Серкан Мехмед

НАШИЯТ ПАТРОН
Стоян Михайловски
Стоян Михайловски е роден на 07.01.1856 г. в гр. Елена. Потомък на
стар възрожденски високопросветен род. Син на Никола Стоянов
Михайловски, племенник на Иларион Макариополски.
Творчеството му е жанрово многообразно - епиграми, афоризми,
басни, пародии, публицистика, философско-моралистични творби, поеми
и драми. Неговите басни /„Орел и охлюв“, „Бухал и светулка“, „Секира и
търнокоп“/ са класически образци в българската литература.
В началото на 1904 година особено предизвиква Фердинанд I с
поредица от статии ("Потайностите на българския дворец", "Какво прави
князът и какво правим ний?", "Философия на парата" и "Потайностите на
българския дворец"). В тях той обвинява монарха в подкуп на софийската
преса. Поради това е уволнен от Софийския университет и е осъден
условно (първоначалната присъда е седеммесечен затвор). В негова
защита се обявяват Кирил Христов и Антон Страшимиров.
На 15 май 1892 г. Стоян Михайловски - тогава учител в Русе, - написва
стихотворението "Кирил и Методий". Същата година то е отпечатано в
списание "Мисъл" в Русе. Стихотворението става известно през 1901 г.,
когато Панайот Пипков - тогава учител по пеене в Ловеч - написва музика
към текста. Стихотворението е празничен химн на славянските
равноапостоли свети Кирил и Методий.
В творчеството му бихме открили неговата сила.
“В духа ми още от детинство блянове безбройни
гостуват: смел борец да стана и за своя род
кръвта си да пролея; гръмовит трибун да стана,
чрез мощна реч да ускоря културния възход;
да стана властник, да всадя ред траен в обществото та името ми в летопис народен да блести...”
Той написа едно стихотворение, в което казва, че отдавна слуша в
себе си двойната песен на противоречието между ума и сърцето.
„Умът наблюдава, чете, съди, строи обяснения, преценки; той е
сатирик, песимист. Сърцето е чисто, просто и добро; то е оптимист,
вярващ и утешаващ.“
У него остава тоя дух на стремеж към по-добро и високо.
Ние учителите и учениците от ОУ “Стоян Михайловски” носим с чест
името на Стоян Михайловски. Достойни наследници сме на човека, който
напълно сля в едно живот и идеал.

24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура
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Напред
Напред! Живота е сраженье!
Напред! И прав всегда ходи!
Напред, макар към поражение!
Ако ще паднеш, прав падни!
Напред! Целта си не забравяй!
Напред, напред, по правий път!
Назад не гледай! Не оставяй
безплодно дните да текат!
Напред! Със труд и ум, и дързост
се вдигат цели планини!
Напред! Тук долу има всяка мъдрост
в таз само думица стои!
Че ще пропаднеш, що ти става?
Не пада вечний идеал!
След тебе друг ще продължава,
щото си вършил и мечтал!
Ще доде друг да доизкара
несвършените ти дела;
без свършек нищо не остава,
без край е само мисълта!
Създавайте и на времето
не гледайте като на враг;
еднъж създаденото нещо
не може да загине пак!
Не чакайте всегда сполука,
но в себе вярвайте всегда такваз е земната наука!
Напред, бащи! Напред, деца!
Стоян Михайловски

НА КРИЛЕТЕ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО
Ех!... Море – това си ти!…
Морето… С всички свои дълбини и брегове, с всички малки и
големи риби, с цялата си красота и със своите приливи и отливи. Със
своите прекрасни вълни. Морето – нашето спокойствие.
Чудя се дали някой се е замислял… Когато сме до морето, сме
толкова спокойни. Забравяме за всичко и всеки. Проблемите ни
изчезват, а спомените ни се връщат.
Водата е студена, но тя крие много топлина. Морето – бурно или
спокойно, винаги поражда в душите ни някакви мечти. Ние растем,
порастваме, променяме се, но морето винаги остава непроменено –
вечно море. Понякога вълните са огромни и опустошителни и не
щадят никого, а друг път – просто тъй, лекичко – приплискват, сякаш
ни говорят.
Замислям се… Защо вълните се блъскат тъй силно в брегове и
камъни? Като че ли искат да достигнат небето…, сякаш искат да си
поговорят с Бог; да достигнат слънцето и то още по-силно да ги
огрее…
Морето…, това, да, това е морето – неукротимо преживяло с
векове стотици опустошителни корабокрушения.
Море! Искам да стоя пред теб с часове и да не мърдам оттам. Да
видя нечий кораб пиратски, да видя залеза, да видя чайките… Море!
Ти…, ти си уникално! Преживяло си толкова много, но всяка сутрин,
когато слънцето изгрее, ти засияваш и няма следа от мъките ти.
Толкова си… Нямам думи, с които да те опиша, когато обгърнеш
широките брегове с хубавите си стройни вълни.
От човека не си сътворено, но и ти плачеш и страдаш също като
нас. Велики хора са казали велики неща. Гласовете им… вечно се
чуват. Но един, само един, велик човек, е казал: „Ако умреш в морето
– бездната да ти е гроб, а покривало за теб да бъде небето и никой
никога да не знае трупът ти къде е“.
Ех!... Море – това си ти… ето това! Нашият втори дом. Нашето
успокоение. Толкова песни за тебе пее народът. Стихове за тебе има.
Толкова хора все пеят и викат за тебе.
Ако те нямаше, какво щяхме да правим? Какво? Безсилни сме пред
теб… Безсилни сме без теб – ти си нашата сила. Ти осветяваш пътя ни.
Ти ни показваш посоката – правилната посока. Правилния избор. Чудя
се, ако можеше да говориш, как щеше да звучиш – какви слова щеше
да ни изречеш?!
Ех…! Надявам се да ти хареса това, море. Не те познавам добре, но
искам хубаво да се опознаем и много тайни да си разкажем, с мъдри
слова да се поучим. Хайде, чао! Трябва да тръгвам – нямам време.
Друг път пак ще ти пиша… И пак ще си поговорим, и ще си споделяме.
О-о-о… Вече закъснявам… Хайде, чао! Приятни приливи и отливи!
Сбогоооом!
Габриела Стоянова, VII а клас

Елица Славова, 12 г.
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Ти си мое, море!
Ти си мое, море! Чуваш ли ? Спри!
Не отивай при другите хора!
Бих те купил, ала нямаш цена,
бих се борил, да те имам накрая,
но аз съм слаб, и само един,
а и с кой да се боря незная.
Ти си мое, море! Мое! Чуваш ли ? Спри!
Море, море, море…
Не отивай при другите хора!
Тичам с теб по брега през нощта,
и заспивам до теб с натежала умора.
Чувствам твоята ласка и нежни слова –
Ти си нежно и толкова мило,
аз седя на брега, наклонил глава,
ние двама с теб сме толкова щастливи.
Аз ти вярвам, без клетви и думи,
вечно знам, че при мен ще останеш.
Море, море, море…
Ти си мое, море! Мое! Чуваш ли ? Спри!
Ти си мое, през всичките нощи и дни,
ти не лъжеш, ти само оставаш.
Павел Илиев Иванов, VІІ клас

Морето пее своята песен
Морето, морето, морето
се слива в безкрая с небето.
И пролет, и лято, и есен
то пее своята песен.
И зимата тъй е красиво,
макар че облечено е в сиво.
Навява ни малко тъга
със своята изящна красота.
През зимата риби не плуват,
на дъното те си зимуват.
И само кораби бели
там нейде в него са спрели.
Никол Добрева, VII в клас

І-во място за Кристияна Костадинова,
13г. в творческа сесия „Творци без
граница“

МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ
Моята България
България е моята Родина. Това е мястото, където съм родена, където
расна и където са живели моите деди. Страната ни е богата на култура,
история и традиции. Според мен България е една от най-красивите
държави, с най-живописните реки, езера, планини и с най-синьото море.
В миналото България е била родина на велики български владетели,
които са я защитавали и са разширявали границите ѝ. Благодарение на
светите братя Кирил и Методий тя дава на славянския свят азбука, която
е основа на книжовността не само на българския, но и на други
славянски народи – сръбски, руски, украински и ни е съхранила през пет
века робство, когато българите успяват да запазят християнската си вяра
и своя дух. През тези тежки времена са се родили велики българи като
Васил Левски, Христо Ботев и много други, които са се борили за
свободата на България с цената на живота си.
Но днес моята България е страна, в която младите хора не искат да
живеят. Въпреки че сме запазили своята идентичност и традиции, все
повече хора напускат родината си, в търсене на по- добър живот. Много
от семействата се разделят, а близките си общуват посредством екрана
на компютъра. Голяма част от младежите губят надежда за по- добро
бъдеще и решават да напуснат България, въпреки любовта си към нея.
Много българи не чувстват сигурност и стабилност, много хора живеят на
ръба на оцеляването.
Бих искала в бъдеще моята България да бъде място различно от сега.
Да е страната, в която да израснат моите деца и в която семейството ми
да води спокоен и достоен живот. Най-искреното ми желание е
българите да се завърнат в родината си и да гледаме на другите страни
само като на туристическа дестинация.
Независимо от трудностите днес, аз се гордея, че България е моята
Родина, тя е страната, в която живея и която винаги ще нося в сърцето
си.
Марина Димитрова, VIб клас
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На Ботев
На Радецки паметния гръм
в душите ни отеква като звън.
Ти отдаде своя млад живот
за свобода на нашия народ.
От Калофер ти пое към вечността,
труден път до Вола извървя,
но със всички свои думи и дела
ти доказа смисъла му – Свобода.
Ти си, който падна в бой за свобода.
И на нас като идеал я завеща.
Пред подвига ти свеждаме глава –
оставаш вечно в нашите сърца!
Йоана Милевска, VIа клас

ІІ-ро място за Сияна Петрова, 13 г. в
творческа сесия „Творци без
граница“
Нашето море
Едно море безмерно
наречено Черно,
На Общински конкурс „Народната памет разказва” II-ро място зае е скрило в дълбините си големи,
Марина Димитрова – ученичка от VIб клас за реферат на тема най-различни и странни проблеми.
„Развитие на дигитална библиотека”. Победителката в конкурса получи
диплом и материални награди – книга и безплатна едногодишна карта Черноморски миди и рапани,
за посещение в библиотеката.
бодат и ни правят рани.
Медузи с надути блузи,
ни жилят с невидими бузи.
А рачетата малки –
имат си щипалки.
Водораслите зелени,
се правят на уморени.
Делфините сиви,
са много горделиви.
И въпреки различните проблеми,
заявяваме – защото сме големи,
че Черното море прекрасно –
обичаме го ние страстно.
Желаем винаги да са потайни,
дълбоко скритите му тайни!
IIIа клас, наградено с грамота в
Национален конкурс „Нашето море”

МОЯТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ

страница 5
Моята България

България – страната, в която винаги има нещо, което ще те накара да се усмихнеш.
Мисля, че повечето хора биха искали да променят нещо, дори и съвсем малко, в държавата си. Аз бих
искала да променя много неща в моята България. Според мен, тук хората могат да се разделят на две групи:
бедни и богати. Всеки се е срещал и с беден, и с богат човек, и може би всеки е изпитвал неудобство, когато
това стане. За съжаление повечето хора изпитват завист, когато видят човек, парадиращ с доброто си
материално състояние, вероятно защото предполагат, че то е спечелено по нечестен начин. Но и при среща с
бедните изпитваме отрицателни чувства – на отвращение, а не на състрадание.
И все пак искам да покажа и добрата страна на моята родина.
В България няма само политици, богаташи, криещи се зад тъмните стъкла на модерните си коли, клетници и
бездомници. Има и велики хора на изкуството, както в миналото, така и днес, които са прославили родината ми
– писатели и поети;Иван Вазов, Христо Ботев, Недялко Йорданов, певци и музиканти; Хайгашот Агасян, Тони
Димитрова, Васко Василев, майстори строители - Колю Фичето, художници - Владимир Димитров - Майстора,
Златю Бояджиев, актьори и режисьори - Тодор Колев, Методи Андонов. Иска ми се да вярвам, че и някои от
децата на нашето поколение ще станат такива големи творци, защото смятам, че ние сме бъдещето на България,
въпреки че много от младите хора ще заминат от родината си заради липсата на работа и качество на живот.
Допускам, че е възможно и аз да продължа живота си в друга държава заради посочените причини, но
мечтая да остана в България при всяка възможност. Вярвам, че все някога страната ни ще направи стъпка към
по-добър и по-справедлив живот!
Родината ми е малка държава, но в нея винаги ще има човек на улицата, който да ти помогне в нужда, а това
е достатъчен повод да се усмихнеш и да продължиш да вярваш в доброто, защото то движи света напред. И
както е казал най-великият българин - ВАСИЛ ЛЕВСКИ: "Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и
ние него обръщаме". Да последваме думите му като започнем промяната от самите нас.
Аделина Стаменова, VIа клас

Моята България
Моята родина е България. Много от вас ще кажат: „Е ,и какво от това?!” А замисляли ли сте се какво богатство
е моята родина. Само мисълта, че е „моя“ ме топли и окрилява. Тук изпитвам радост, привързаност към моите
родители и близост, признателност към тях. Всички тези чувства, събрани само в една дума, символизират моята
обич към България.
Моята България, която никой не може да ми отнеме, защото я нося в сърцето си. Тук съм се родилa, тук ще
израсна, тук искам да отгледам децата си. Тук аз се чувствам, нужна, желана, защото тук са моите корени. Тук е
всичко, което липсва навсякъде по света.
В едно телевизионно предаване българка емигрантка в Испания каза, че далеч от България са й липсвали
дори родните камъни. Замислих се – какво пък толкова има в един камък. Но камъкът беше символ за нейната
обич към родината, защото той носи спомена за безгрижното детство, за майчината ласка, за бащината къща.
Той носи всичко мило и свято.
България! Това е нашият земен рай, подарен ни от природата и място за нас. Тя носи спомена за своето
славно минало, за великите си царе и апостоли. Сега изживява труднотости и много хора се отчайват, но мисля,
че има бъдеще. Ние децата сме нейното бъдеще. Учим упорито, играем, пеем. Бъдещето, е в нашите ръце.
Ето това е моята България - малка, но прекрасна, с мили хора. България е моето настояще, а аз съм нейното
бъдеще.
Нели Димитрова, IIIб клас

Празник на чуждите езици

Празник на училището

Празник на буквите, Iв клас

МОЯТА МИСИЯ В ЖИВОТА
Най-добрата част от живота ви предстои
Старата жена седеше на дървената пейка и се наслаждаваше на
багрите на пролетната нощ. Казваха й Ем. Тя израсна в малко селце, в
семейството на мелничари. Имаше щастливо детство. Мина време и се
омъжи за любовта на живота си. Родиха им се три прекрасни деца.
Но един ден животът на Емилия се преобърна. Мъжът й Боби-почина.
Най-големият й син живееше в чужбина. Имаше свои деца, дори и внуци.
Марти – другата й рожба също създаде семейство. А Рей, третото дете,
беше мъртъв. Беше й трудно да повярва, че е надживяла едно от децата
си, но това беше самата истина.
Сега тя изглеждаше бледа, по старото й изсъхнало лице личаха
дълбоки бръчки. Сините й очи приличаха на сиви бездънни ями. В тях не
пламтеше огънят – надежда.
Докато се наслаждаваше на пролетните цветове, до нея се настани
мъж, около шейсетгодишен, с бяла брада и бронзова кожа. Той я
поздрави и я заговори.
Каква чудесна вечер – каза, - а мястото е просто великолепно!
Прекрасна гледка!
Господине, - отвърна Ем – изглежда знаете коя съм. Но аз нямам
удоволствието да Ви познавам!
Мъжът се изправи и подаде ръката си.
Извинете! Името ми е Джоуж. Не господин Джоуж, а само Джоуж!
– и продължи. - Имате ли деца, госпожо Ем?
Имам. Вече са големи. Идват тогава, когато могат. Но и не очаквам
да ме посещават толкова често. Никога не съм смятала, че съм толкова
стара. Може би започнах да мисля така, когато синът ми почина.
Тя подсмръкна и вирна брадичка.
- Поемете дълбоко въздух! – каза Джоуж. Моля?!
- Хайде, де, поемете дълбоко въздух!
- Раменете на Ем се повдигнаха и след това отпуснаха.
- Е, какво усещате! – попита той.
- Въздухът е свеж.
- Не, не. Хората, които дишат са живи. Следователно...
- Аз съм жива! – въздъхна Ем.
Точно така – каза Джоуж. А сега ме чуйте внимателно! Ако дишате,
значи сте жива. Ако сте жива, значи все още не сте довършили онова,
заради което сте на земята. Което значи, че целта на вашия живот не е
изпълнена. А ако целта ви не е постигната, това означава, че най-добрата
част от живота ви предстои.
- Убедихте ме! Благодаря ви, Джоуж! Благодаря!
А аз благодаря на вас, Ем. Благодаря за възможността да прекарам
малко време с вас на това прекрасно място.
Той бавно закрачи по прашната улица.
Камелия Петрова, VIIв клас

Празник на училището – III клас, II клас
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Мисия в живота
Всеки има мисия,
всеки за нещо копнее,
нещо в живота си да постигне,
не само да оцелее.
Всеки иска нещо да открива,
все по-нови и по-добри.
Всеки иска да се развива
И към съвършенство се стреми.
Всеки има тайно желание,
таен копнеж, таен идеал.
Всеки търси признание,
без значение дали е черен, дали е
бял.
Всеки иска да се движи,
все по-напред и по-нагоре,
само с истини, а не с лъжи,
към откритията все по-нови.
Всеки има мисия в живота,
по-красива, по-добра.
Всеки трябва да я следва,
за да стане реалност тя.
Ивета Недялкова, VIIв клас

Рени, VIа клас

Десислава Андонова, V клас

ПРИКАЗЕН СВЯТ
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Дървеното дърво

В едно селце, наречено Водица, близо до града, живеели едно момче и майка му. Името на момчето било
Стоян. Той по цял ден пасял овцете на полето.
Живеели кротко със скромните си средства, докато един ден майката се разболяла. Болестта била много
страшна и само чудо можело да я спаси от смъртта.
Стоян търсил лек по всички близки села, но никой не знаел как да му помогне. След няколко дни, отчаян от
случилото се, отишъл на полето и седял там цял ден. Когато настъпил залезът, момчето тръгнало да се прибира,
но било жадно. Доближило се до кладенеца, за да пие и видяло, че в него няма вода. Стоян се огледал наоколо нямало никого. Погледнал към дъното на кладенеца и видял, че имало нещо, приличащо на бележка. Издърпал
кофата. Взел бележката, а на нея пишело: „Щом си жаден, тръгни на изток и по пътя ще срещнеш старец”.
Стоян се позамислил и продължил пътя си на изток. Вървял, вървял, видял в далечината един прегърбен мъж,
стоящ посредата на пътя. Когато стигнал до него старецът му казал:
- Виждам, че си се запътил нанякъде.
- Искам да намеря вода, защото съм жаден.
- Какво ти се е случило? Защо си тъжен?
- Майка ми е болна и няма лек за нея.
- Аз мога да ти помогна.
- Как? – попитал любопитно Стоян.
- Ако искаш да спасиш своята майка, изчакай слънцето да залезе напълно и пред теб ще се появят три
дървета. Първото ще бъде дървено, второто златно и третото сребърно. Ти трябва да избереш в кое дърво да
влезеш. Помни, че само едно от трите дървета може да те отведе към живата вода, която ще помогне на майка
ти.
Момчето попитало какво е жива вода, а старецът отговорил:
- Тя, момче, е вълшебна вода, помагаща за всяка болест.
След време слънцето залязло. Стоян очаквал пред него да се появят чудните дървета и ето, че така станало. От
земята започнали да излизат едно след друго трите дървета. Както казал дядото, така и станало. Момчето се
замислило и накрая избрало да влезе в дървеното дърво. Озовало се в един дълъг коридор, който водел само
направо. В края на коридора имало бяла светлина. Приближило се и пред него се появил огромния водопад с
живата вода. Стоян напълнил догоре една кофа и въдял една табела, на която пишело: „Браво! Ти успя! С живата
вода ще можеш да излекуваш всеки човек, който се нуждае от лек”. Стоян много се радвал и бил благодарен на
дядото.
Прибрал се у дома и дал от живата вода на майка си. Разказал й какво му се е случило.
С тази вълщебна вода Стоян станал известен лечител в околността и всички го обичали.
Поука: Не позволявай на отчаянието да попречи на възможностите ти.
Сияна Петрова, VIIа клас

Живото езеро
Имало едно езеро, което всички смятали, че е живо.
Хората мислели, че ако пиеш от водата му, ще живееш вечно.
Веднъж един мъж, на име Ерике поискал да живее вечно.
Той бил решен да стигне до езерото, но имало проблем –
живеел от едната страна на опасната, пълна с хищници гора,
а езерото било на другата.
Тръгнал, но по средата на пътя го подгонил вълк. Енрике
се качил на едно дърво, но там пък го подгонил зъл
хамелеон.
Празник на училището
Горкият човек си нямал на представа какво да прави. След
кратък размисъл, си свалил тениската, хвърлил я по очите на
хамелеона, след това го хванал и го хвърлил на вълка, който
бил гладен.
С последен дъх Енрике стигнал до езерото и отпил от
водата, а след това умрял, защото тя гъмжала от бактерии и
не била преварена.
Калин Димитров, VIIа клас Славена Костадинова, 12 г. Цветелина Равчева, 11 г.

ПРИКАЗЕН СВЯТ
Жива вода
Имало едно време една легенда, в нея се разказвало
за живата вода. Имало един кладенец, до който
можело само и единствено да те заведе бялата котка
със златни очи. Специалното на кладенеца било това,
че в него имало вода, която те прави вечно млад и
може да излекува всяка болест. И така, Лея чула тази
легенда и решила да потърси прочутия кладенец, за да
помогне на болната си майка да оздравее.
Тръгнала по пътя си и дълго вървяла, търсила
котката със златните очи, но не знаела къде да я
намери. Дълго вървяла през гората докато не стигнала
едно странно езеро пълно с розова вода. Тя решила да
премине през него, но нещо я спряло. От езерото
излязла бяла котка, тя проговорила на Лея. Казала, че
иска от нея да потърси бялата птичка, понеже не била
яла от доста време и щяла да й помогне. Тя й дала
знак, предупредила я да следи синята светлина, която
знаела къде да я намери.
Лея тръгнала по пътя си, но се чудила къде да я
търси тази синя светлина. И както гледала в краката си
и си вървяла, се блъснала в някого. Ударила си главата,
Станала с помощта на лапа. Като се изправила видяла
една шарена мечка. Лея събудила любопитството си и
попитала мечката дали знае нещо за синята светлина.
Мечката й казала, че ще я намери там, където е и
истинското приятелство. Тя й благодарила и
продължила да върви навътре в гората. Мислела, че
едва ли някога ще успее да намери истинското
приятелство. Вървяла в размисли докато се стъмнило.
Легнала в гората и заспала.
На другия ден се събудила в движение, уплашила се.
Мечето, което бе видяла миналата вечер я носеше. Тя
го разпита накъде я води и то отговорило, че една змия
е щяла да я ухапе и затова я взело със себе си. Тя му
благодарила, целунала го по челото и се сбогувала с
него. Мечето се усмихнало и й казало, че ще й помогне
да намери живата вода. Така те се скрили в гората и
ден след ден се жертвали един за друг. Изживявали
все по-нови и по-нови приключения.
Една вечер запалили огън в гората и си говорили.
Изведнъж в тъмното небе се появила розова светлина
и от небето паднал ангел. Той казал, че е стопанин на
котката със златни очи. Изразил доволството си от Лея,
за тази воля, която има и за всичко, което прави за
майка си. Съобщил й, че тя вече е открила синята
светлина, защото нейното сърце било толкова голямо.
Лея това и сторила.
Когато се прибрала у дома, майка й я прегърнала,
разказала й за всичко, което е преживяла. Майка й й
казала, че е много горда с нея.
И до ден днешен Лея си спомня за това и си мисли:
„Бялата котка спазва обещанията си!“.
Стилияна Жекова, VIIб клас
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Ден на Франция, драматизация IV клас

Ден на Унгария, драматизация III клас

Ден на Полша, драматизация IV клас

ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
Лято
Ах, морето е толкова красиво!
Само като го погледна ставам друг
човек. Искам лятото да дойде, че
да се гмурна в дълбините на
морето, че да видя неговите
красиви камъчета. Веднъж вляза
ли в него, аз съм омагьосан от
танцът на красивите балерини,
които се наричат медузи. А да не
забравя и водораслите. Те за мен
са пълна мистерия. Но не и на
последно място – игрите. Те са
толкова забавни, че видя ли друго
дете, веднага отивам с огромна
скорост при него и без да ме пита
си казвам името, взимаме си
водни пистолетчета, цопваме се в
морето и играта започва. И така до
залез
слънце.
Довиждане
моренце! Върнем ли се пак, игрите
ще започнат отначало.
Дарен Пейчев, IIIб клас

Морето
Морето, морето, морето,
синьо – също като небето.
Всички обичаме Черно море,
дори всяко малко дете.

Вятър го вее на бял кон
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Прегръдката на морето

На мама момчето,
скъса пердето.
Скочи на канапето,
изпусна джезвето.

Във въздуха се носи морски дъх
и вятърът вечерен го разнася.
И този мирис нощен ме омая,
за среща ме подготвя със морето.

Хвърляше чаши през терасата,
даже счупи крака на масата.
Реши да прави супа
и изпусна стъклената купа.

Обичам те, море, от тази първа среща,
и моята си обич ти оставям.
А ти завинаги намери място,
в сърцето мое да останеш…

Вятър го вее на бял кон,
днес изяде цял лимон.
Кисело му стана
и облиза дивана.

Да ме обгръщаш с твоите вълни –
като милувка те да ме погалят.
И от прегръдката на моето море
аз никога не ще да се откажа…

Трябваше да учи,
но нещо несполучи...
Има перушина,
дори и в комина.

Приканват ме вълните ти пенливи,
по детски да си поиграя с тях.
За миг се спирам аз и се вълнувам –
вълнувам се от твоя глас.
Фелис Шефка, VIIа клас

Храни вредни само лапа,
не е чувало за салата.
Несериозното дете
знае само да яде.
Маргарита, Камелия, Стелияна,
Цветелина, VIIв клас

Вятър го вее на бял кон

Постоянно забравя,
все гледа да избяга.
Всеки бързо се приспособява,
Има куп задължения
а морето трайно успокоява.
и безсмислени обяснения.
Всеки проблемите си да сподели,
Не помни к,во да прави,
а морето бързо ще ги разреши.
все нещо ще забрави.
Разсеян е постоянно
Когато слънцето почва да залязва,
все прави нещо странно.
то сякаш водата разрязва.
Чиниите не измива,
А морето става тъмносиньо –
дрехите той не прибира.
няма от него по-красиво!
Забравя ги, защото
си кара колелото.
Морето – всички го обичаме,
На компютъра играе
пред него нищо не отричаме…
и за нещо си мечтае.
Искам да съм там сега
Вятър го вее,
и хубаво на брега да си стоя!!
Габриела Стоянова, VII а клас щото нищо не умее.
Бял кон го гони
до магазина за бомбони.
Габриела Ст., Мария,
Габриела Ив, Фелис, VIIа клас

Хоби
Аз обичам да рисувам,
аз обичам също да танцувам.
Но от всичко най-обичам,
след врабчетата да тичам.
III а клас

Опази земята
Как да опазиш Земята ти?
Просто за два, три часа ломпата загаси.
Казваш си: „Как така,
та това е нищо за огромната Земя?“
Да, ако се обединим,
целия свят можем да спасим.
Загасяй лампата след теб.
Не е трудно нали,
просто лампата загаси!
Ноела Симеоно,IIIб клас

Спортен празик

Лястовица
Пролетната птичка.
Малка лястовичка.
Лятото ми пее
И на мен се смее.
III а клас
Празник на училището, IIIб клас

Празник на училището, I клас

ИСТОИНАТА ЗА ЖИВОТА
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Честност за здраве

Някога, преди много години, съществувало едно кладенче. Близо до него имало един извор с бълшебна вода.
Тя можела да лекува всякакви рани и да спаси човек, дори и да е на крачка от смъртта. Наричали я „жива вода“.
Кралят много се гордеел с това свое богатство. Всякакви лордове и крале идвали при него за чашка от тази вода.
В едно близко селце живеела една мома на име Розета. Тя живеела само с баща си, понеже майка й починала
още когато Розета била бебе. Те си живеели мирно в малкзта си къщичка и всички ги обичали.
Един ден в къщата им влязъл крадец. Бащата на розета се опитал да го спре, но крадецът забил нож в корема
на стареца и избягал. Когато момата видяла баща си как лежи на пода, много се изплашила, защото го обичала и
не искала да го изгуби. Тя го качила на леглото и му казала:
Татко, ще отида при краля и ще го помоля да ми позволи да взема малко от живата вода. Ще бързам
колкото мога.
Веднага потеглила към кралството на владетеля. Тя влязла в двореца и се изправила пред краля и го
помолила:
Моля Ви кралю, баща ми е на смъртно легло и скоро ще умре. Той е единствения ми роднина, много
го обичам и не искам да го изгубя. Моля, позволете ми да взема малко от живата вода и да му помогна.
Кралят й отвърнал:
При мен всеки ден идват важни и богати жора, които взимат от живата вода. Те плащат много пари за
една чашка от нея. Дори и да си продадеш къщата, няма да можеш да ми платиш цялата сума.
При тези думи Розета излязла от двореца, но не смеела да се прибере у дома без жива вода. Тя дълго се
лутала из пазара на двореца и се чудела как да се сдобие с нея. По едно време по улицата минал самия син на
краля – принца. Докато се разхождала из парка, Розета забелязала, че принцът си забравил кесията на една
пейка. Без никой да я види, момата взела кесията и я отворила. В нея видяла златни монети и други
скъпоценности. Тя си помислила: „С тези пари мога да платя за една чаша жива вода”.
Веднага отишла в двореца. Замислила се за това, което прави и казала на краля:
Кралю, синът ви си забрави кесията с жълтици на пазара и реших да ви я върна. Отначало си мислех да
купя с нея малко лековита вода, но след това реших да постъпя както мисля за правилно.
- Ти си честно момиче и за това ще те възнаградя. Позволявам ти да си вземеш малко от живата вода.
Розета много се зарадвала и взела една чашка. Когато се прибрала я дала на баща си и той за няколко минути
оздравял. Двамата били много щастливи заедно години наред.
Виктория Димитрова, VIIб клас

Един живот
Нямаше да започна оттук, ако нещо, наистина не ме беше трогнало.
Преди няколко дни, даваха по новините за загинало четиригодишно
дете, блъснато от джип по пешеходна алея. Детето е било с баща си. След
което, разбирам в продължение на няколко дни от телевизия и Интернет,
подробности от нещастието и започвам да се чувствам безсилна и слаба. Та
къде, ако не в градината, ако не в парка – ние децата трябва да си играем,
без да бъдем обект на такива безрасъдни шофьори. И започвам да мисля,
как тези родители ще преживеят загубата на детето си, отишло си от този
свят още малко, не видяло хубави моменти, а животът му тепърва е
предстоял. И в този момент се замислям за истинския живот. Как не всичко
е розово както в приказките, а има и черни краски. Жалкото е, че става дума
за деца. И това не е единствения случай на дете, загинало, бивайки
премазано. Това много ме засяга, защото и аз съм дете и бъдещето е пред
мен. Не искам да има повече деца, жертви на войната по пътищата. Сила,
мъка и какво ли още, изпитват всички родители на тези деца. Може би имат
и други деца, за които трябва да се грижат, които трябва да обичат и на
които трябва да помагат.
В този свят животът е един и затова трябва пълноценно да го изживеем.
Без ярост, без злоба и агресия, а с чувства и емоции.
Да гребем с пълни шепи всичко, което ни се предоставя в положителна
посока. Така животът ни ще е прекрасен.
Ралица Николова, VIIв клас

Безопасност на движението
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