УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна, Брой 15, март, година 2018

ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“, ГРАД ВАРНА
Скъпи ученици, уважаеми колеги, родители и приятели на училището,
От 1988 г. до днес вече 30 години ОУ
„Стоян Михайловски“ се развива като
учебно заведение, в което традициите,
съвременните технологии и методи на
преподаване и учене са обединени в
стремеж учебното заведение да се
утвърждава и печели доверието и
признанието на родители, ученици и
общественост.
Екип от педагогически специалисти с
висока професионална подготовка споделя
отговорността да образова младото
поколение, да възпитава у подрастващите
стремеж за развитие и усъвършенстване,
да ги подпомага в приобщаването им
националните и европейски ценности.
Обединени около идеята да превърнат
училището във втори дом за учениците,
десетки учители са оставили трайна диря в
историята на училището. Резултатите от
техния труд им отрежда достойно място
сред най добрите и заслужилите, а

признанието и уважението на родителите и
обичта на учениците им дава сили да
продължат.
Горди от постигнатото със самочувствие
заявяваме, че заедно учители, ученици и
родители, с помощтта на институциите,
изградихме учебно заведение, за което се
говори с респект.
Спечелихме доверието и уважението
на партньори от образователни институции
от Румъния, Гърция, Турция, Холандия,
Италия, Франция, Унгария, Полша, Литва и
Великобритания, съвместно с които
успешно реализирахме повече от 10
проекта
с
международно
участие.
Получихме изключително право да
представяме България по повод 15
годишнината
от
създаването
на
европейската федерация за екологично
образование.
Доказателство за успехите на училището
са многобройните награди, медали,

грамоти, сертификати и отличия на
ученици, завоювали призови места от
успешни участия в конкурси и състезания.
Гордея се с всички ученици, които
разнасят славата на училището и
популяризират дейността му. Горда съм с
учениците, които израстнаха като личности
и заеха своето достойно място в
обществото. Гордея се с колегите си и
благодаря на всички бивши и настоящи
учители за усилията, старанието и
всеотдайността, за постоянството и високия
професионализъм.
Най-искрено и сърдечно пожелавам на
всички учители и служители, да сме здрави,

да сме силни и да вярваме, че найголямата награда за труда ни е
благодарността в очите на учениците и
удоволетвореността от успешната им
реализация в живота.
Нека
заедно
да
утвърждаваме
училището като огнище на духовност,
култура и знание. Нека заедно да съхраним
националните традигии и ценности, за да
се поздравим с още по-големи успехи в
следващите години.
Павлина Мандажиева
Директор на ОУ „Стоян Михайловски“

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ИСТОРИЯ НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“
30 години е време достатъчно, за да се установят
традиции и да се утвърди името на училището.
Достатъчно, време за да носят няколко поколения
варненци името на училище „Стоян Михайловски” в
сърцата си.
ОУ „Стоян Михайловски“ е основано през 1988 г.
Негов първи директор е Никола Матеев Мустаков, а от
1989 г. до 1996 г. - Ангел Романов Ангелов. От 19981999 г. директор на училището е
г-жа Павлина
Мандажиева – магистър НУП, магистър по
„Образователен мениджмънт”
с европейски
сертификат и защитено I ПКС. През 2008 год. получава
награда от СДСОРБ за добър мениджмънт. Носител на
държавно отличие “Неофит Рилски” от 2010 г.
От 15 09. 2000 г. училището се помещава в нова
училищна сграда, открита от кмета на Варна г-н Кирил
Йорданов след 14 години очакване .

ОУ „Стоян Михайловски”
е модерно учебно
заведение със свой облик и стил, отговарящо на
европейските стандарти. Амбициозен екип от
педагогически специалисти успешно прилагат нови
учебни програми, най-съвременните интерактивни
методи, иновации и технологии в образованието,
участват в педагогически четения, семинари,
конференции, обучения и др.
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През 2001 г. за принос в хуманизиране и
демократизиране на образованието учителският
колектив е награден с високия приз „Колектив на
годината“ от Асоциацията на директорите на средното
образование.
През месец октомври 2000 г. в училището се
провежда 39-та Национална конференция по химия.
От 2002 г. ОУ „Стоян Михайловски” е Екоучилище
и носител на Зелен флаг на Европейската федерация
за екологично образование и възпитание. Това
признание е придружено с европейски сертификат за
качеството
на
екологичното
образование
в
училището. Извънредна награда за принос в
екологичното образование и възпитание на
Европейския екологичен филмов фестивал „Зелена
вълна – 21 век” 2007 г. е присъдена на екологичен
клуб „Факел” за филма „За морето с усмивка и сълза“.
В училището функционира eкологичен център
„Природен дом” – със стенописи, витражи, богата
сбирка от минерали и природни материали, в който се
обучават учениците.
През 2017 г. за най-достойно представяне по
проект „Учим за гората“ ОУ „Стоян Михайловски“
беше удостоено с международна награда плакет LEAF
AWARDS WINNER на Движение Син флаг, която за
първи път се връчва в България, и с грамота за
активна работа по проект „Да се храним разумно“.
От 19 до 26 април 2012г., по покана на страната –
домакин, ученици взеха участие в Международен
детски фестивал в град Истанбул, посветен на 23
април – Ден на националния суверенитет на
Република Турция и Ден на детето.
Наред със значимите успехи в учебната работа,
възпитаниците на ОУ ”Стоян Михайловски” развиват
разностранни интереси, заложби и таланти. Децата се
изявяват в традиционните коледни концерти, „Ден на
таланта“, „Приятели на музиката“, училищни
концерти за патронните празници. За изграждането на
ценности у учениците говорят и ежегодното събиране
в Деня на толерантността на подаръци от учениците в
ОУ “Стоян Михайловски“ за децата от Център за
настаняване от семеен тип „Другарче“, „Подари книга
на приятел“; инициативите: „Не на агресията“; „Да
запазим децата на пътя“; Маратон на четенето и др.
Училище на победители!
Учениците участват в многобройни състезания и
конкурси. Завоюват призови места: Национални
победители в Европейското състезание U4energy
категория А с проект „За да спася света днес”; І място
за проза в Международен конкурс „Аз обичам Черно
море”; І място в Националния Конкурс „Космосът –
Настояще и бъдеще на човечеството”; І място и
златни медали от Международен екологичен форум
„Сребърна 2016 г.”; І и II място в творческа сесия за
рисунка; II място от Национален ученически конкурс

„Българските
През 2001 г. ОУ „Стоян Михайловски“ започна
работа по първия си Проект“ Да посадим дърво!”.
Учителите,
учениците
и
техните
родители
реализираха множество проекти: ”Училище за
всички”; “Подкрепа и развитие на природозащитното
образование в България”; „Природен дом”;
„Растенията в изкуството” – PLASCIGARDENS;
„Научна анимация”; Българо – френски проект
Сръчкотека; „Мрежа за обмен на екологична
информация”; "Лаборатория на природните науки";
„Мрежа от ученически клубове ”Слънчоглед” – за
любознайковци, пътешественици, откриватели”; „Да
покажем нашето световно наследство, Финансиран По
Секторна Програма „КОМЕНСКИ” и много други. От
2017-2018 г. училището работи по проект
„Иновативни
междупредметни
уроци“
на
Европейската програма за образование, обучение,
младежи и спорт „Еразъм+“ и по проект „Твоят час“.
Продължаваме да пишем историята на нашето
училище и макар да знаем, че пътят не винаги е лек,
ние смело вървим напред към светли бъднини
окрилени от думите на нашия патрон Стоян
Михайловски: „Напред, науката е слънце, което във
душите грей!“. С много обич отваряме прозорчето
към света и вдъхваме вяра, надежда и доброта в
сърцата на нашите възпитаници.
„Напред! Със
труд и ум, и
Отличните ни резултати се дължат на амбициозните
дързост
се вдигат цели
треньори, на подкрепата от страна на училищното
планини!“
ръководство и най-вече на труда и таланта на децата.
архитектурни паметници в макети“, конкурс
„Народната памет разказва”; „Детско море”; І място в
Областен конкурс „Моята България”; „Морето,
морето, морето...“ и още много други.
Традиция е в ОУ „Стоян Михайловски” ученици от
всички възрасти активно да спортуват хандбал. Всяка
година хандбалният отбор – момчета и момичета ни
радват със своите успехи.
Общо до момента завоювани медали на финалите
на Ученически игри по хандбал на национално ниво от
2003 до 2017 г. за момчета V – VІІ клас :
 3 първи места и шампиони на страната и
златни медали
 2 втори места и сребърни медали
 2 трети места и бронзови медали
 за момичета V – VІІ клас от 2009 – 2010 г.:
 две трети места и бронзови медали

ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ
УРОЦИ“
„INNOVATIVE CROSS-CURRICULAR LESSONS“
PROJECT FINANCED BY EUROPEAN COMMISSION
В рамките на Европейската програма за
образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ на
1-ви септември 2017 год. ОУ “Стоян Михайловски“ гр.
Варна започна работа по двугодишен проект
“Иновативни междупредметни уроци” по ключова
дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен
на добри практики”. Работата по стратегическите
партньорства в областта на образованието за
възрастни включва дейности, които насърчават
разпространението на най-добрите практики за
преподаване и учене, развитие на иновативни методи
и учебни програми, професионално развитие.
На 27.11.2017 г. учители от ОУ „Стоян Михайловски“
– Варна участваха в първата транснационална среща
по проекта, която се проведе в гр. Чанаккале – Турция.
Участниците от страните партньори по проекта –
Румъния, Турция, Италия, Литва, Гърция и България
обсъдиха двугодишния план за работа и дейностите,
заложени в него.
В първата обучителна среща за учители, която се
проведе от 10.03 – 16.03.2018 г. в гр. Пашкани –
Румъния учители от шестте държави имаха
възможност да обменят опит в използването на
различни програмни продукти за споделяне на
информация. Представителите
на
ОУ
„Стоян
Михайловски” се запознаха и с нови ИКТ за създаване
на електронни книги, които ще допринесат за
обогатяване на
интерактивните подходи
в
обучението.
С реализирането на планираните дейности по
проекта участващите институции ще имат възможност
да изживеят истински междукултурен обмен и ще
покажат училищата като общности на съгласие и
приятелство между различните европейски народи,
излизайки отвъд бариерите на езика и религията.
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ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

За втора година в ОУ „Стоян Михайловски”
стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие
на способностите на учениците и повишаване
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ
ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове. В училището са сформирани 16 групи.

НАШИЯТ ПАТРОН
СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ
Стоян
Николов
Михайловски
е
виден
български
писател
и
общественик,
политик,
председател на Върховния
македоно-одрински комитет.
Автор е на стихотворението
"Кирил и Методий", което се
превръща във всеучилищен
химн, след като Панайот
Пипков създава музиката за
него.
Роден е в Елена в 1856
година и е потомък на стар възрожденски високо
просветен род – син е на Никола Михайловски и
племенник на Иларион Макариополски.
Литературната си дейност започва през 1872 в сп.
„Читалище“ (Цариград). Печата и в „Периодическо
списание на БКД“, сп. „Мисъл“ и в. Ден“. Сътрудничил
е и на „Църковен вестник“. Творчеството на
Михайловски е жанрово многообразно – пише
епиграми, афоризми, басни, пародии, публицистика,
философско-моралистични творби, поеми и драми.
БУХАЛ И СВЕТУЛКА
Измежду полските треви
блестеше в нощните тъми
една светулка лъчезарна…
(С това си качество, уви,
и тя е тъй злощастна
кат’ другите светители на нашата земица!)
Внезапно бухалът, врагът на всички светлини,
най-грозната, най-злостната и най-коварна птица,
подгони светлата мушица
и най-подир я улови…
— Какво ти сторих?… — Ти ми пречиш!
Умри! — Че как ти преча? — Светиш!…
След таз присъда кратичка и ясна
светулката угасна
и се във вечност пресели,
или с по-други речи —
в търбуха
на бухля!…
ЖАБА И ЖАБЧЕТА
„Измежду всички твари живи
кои са най-красиви?“ —
запита гущер жабата… Тя отговори:
„По тоз въпрос не може да се спори —
това са мойте жабчета обични!“
Във разговори
за хубост — много майки са на жабчета прилични...
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КЪЩА МУЗЕЙ „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ”.
Вдъхновени от басните на Стоян Михайловски
учениците от II и III клас през пролетната ваканция на
2017-2018 учебна година посетиха Елена - родния град
на своя патрон. Разгледаха къщата музей „Иларион
Макариополски”. В нея са се родили борецът за
църковна независимост Иларион Макариополски, брат
му Никола Михайловски – виден книжовен и просветен
възрожденски деец и неговият син - поетът сатирик
Стоян Михайловски. В една от стаите през 1863 година
е основано еленското читалище „Напредък”. Строена е
около 1710-1715 година от камък и дърво.
В приземния етаж са разположени избите,
складовете, конюшнята и една стая за живеене. За
горния етаж водят две отделни стълби – едната
закрита, в западната част, а другата открита – в
източната част на къщата. Половината от чардака е
заета от повдигнат одър. На него в летните дни е
почивало голямото семейство.

КИРАДЖИЙСКИ КОН
Куц, крантав кираджийски кон съгледал угоена
свиня, лежаща сред една смрадлива, кална бара...
– Кажи ми, я попитал той, от свяст ли си лишена?
Да киснеш в мръсота и да се цапаш, кой те кара?
Свинята отговорила: Тъз локва е гнуснава;
но в тъзи локва, друже, аз добрувам, дебеля!
Аз не ламтя за почести и за световна слава
и предпочитам в тинята, ей тъй, да си живея!
Ти, както виждам, работиш, потиш се, коньо простий;
затуй ти мязаш на една торба със кости...!
Ще те похвалят, знам; но пак ще си останеш кранта.
Легни при мен!... Покоят е по сладък от таланта!...
– Не! – рекъл конят, – сбогом! По добре да пусталея
в почтенно званье, нежели в позора да тлъстея!
РАК И РАЧЕ
— Напред! Пристъпяй право!… — думал рак
на рачето си. — Аз не ща син кривокрак!
А рачето отвърнало: — И аз не рача
да стъпям зле! Тръгни:
ти както крачиш — тъй ще крача!

УЧИЛИЩЕ НА СБЪДНАТИ МЕЧТИ
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30 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ НА СБЪДНАТИ МЕЧТИ
Ученици, учители и родители отбелязоха 30
„Пролетно насторение- апликации”- 2б клас ,
годишнината от създаването на ОУ “Стоян „Работливко”- 2в клас, „С мама работим заедно” – 3а
Михайловски“ – гр. Варна.
клас, „Обичам природата” – 3б клас, „Науката –забавна,
В седмицата от 19 до 23.03.2018 г. бяха организирани интересна, полезна” – 5а клас, „Музикална
и проведени много и интересни събития, в които работилничка” – 5б клас, „Басните на Михайловски”-6а
учениците изявиха своите разнообразни умения, клас, „Приложна математика” – 6б клас, „Стъклопис” –
знания и талант. Изключително вълнуващо преминаха 7б клас.
спортните състезания: минихандбал между 4а и 4б
Малките актьори от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас се изявиха в
клас, 3а и 3б клас; хандбал между 7а и 7б клас; театър на английски език с “The new student” и в
футбол между 7а и 7б клас и между 5а и 3б клас; музикална програма „Sing and dance with me” .
щафетна игра 1а срещу 1б клас и 2а, 2б и 2в клас;
В чест на празника се състоя и творческа среща с
баскетболна среща учители срещу ученици от 7 б клас. Надежда Захариева, поетеса и писателка, на която
Родители и ученици аплодираха участниците в ученици прочетоха любимите си стихотворения от
училищен
конкурс
„Най-талантливият
клас”, нейното творчество и имаха възможност да й зададат
състезанията „Математика – свят вълшебен” и „Стани въпроси, свързани с литературата.
знаещ!”.
Музикален поздрав към всички присъстващи
Експонирана бе изложба „България в макети”.
поднесоха ученици от школа за модерен балет „Карлос
На 23.03.2018 г. – патронния празник на училището, шоу“ при ОУ “Стоян Михайловски“.
отвори
врати
„Работилница-творилница”
– На класираните на призови места в училищните
художествено-творчески, занимателни и научно- конкурси и състезания, директорът на училището – г-жа
познавателни ателиета: „Майосторете, ръчички, за Мандажиева връчи грамоти и предметни награди.
радост на всички!” – 1а клас,
„Великденска
работилница” – 1б клас, „Колко много зная”- 2а клас,

Конкурс „Най-талантливият клас”

Iб клас – I място

IVб клас – II място

VIа - III място

УЧИЛИЩЕ НА СБЪДНАТИ МЕЧТИ
Конкурс „Най-талантливият клас”

IIIа клас
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IIIб клас
Творческа среща с Надежда
Захариева

Награждаване на победителите

УЧИЛИЩЕ НА СБЪДНАТИ МЕЧТИ
Състезание „Математика – свят вълшебен”

Състезание „Стани знаещ!”
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УЧИЛИЩЕ НА СБЪДНАТИ МЕЧТИ

Представител на Общинския съвет награждава победителите
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РАБОТИЛНИЦИ-ТВОРИЛНИЦИ
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ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
12
МОЕТО УЧИЛИЩЕ - УЧИЛИЩЕ НА
МОЕТО УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО
СБЪДНАТИ МЕЧТИ
Кое е най-важното за училищата? Да учиш или да се
забавляваш ? Най-важното е да се забавляваш докато
учиш!
В мислите си имам едно училище. Хайде да го
разгледаме заедно!
Всеизвестен факт е, че децата не обичат да учат, ако
не им е забавно. Най-голямата хитрина в ученето е
тази: Ако се забавляваш учейки, сам ще учиш много.
Затова ти предлагам да дойдеш с мен.
В моето училище можеш да посещаваш каквито
часове искаш, но само в определени дни, разбира се.
При нас няма домашни, контролни или изпитвания,
учиш ако искаш.
Ние имаме само един тест. Той включва материала
по всичики предмети. Ако на този тест се справиш
много добре или отлично ни казваш кой е твоя любим
предмет и с какво искаш да се занимаваш. Например:
ако кажеш музика и,че искаш да се занимаваш с
пеене, ти ще запишеш музикално парче.Ако кажеш
информационни технологии,ще създадеш собствена
игра. Всичко това става напълно безплатно. Ученето е,
чрез видеоигри, филми, песни.
И сега какво ще кажеш. Харесва ли ти нашето
училище? Забравих да ти кажа,че всяка седмица един
ученик прави празненства. Тоест на него ще има
музика и дейности,които ученика си избере. Ами
мисля, че е това. Това е училището, което сбъдва
мечти. Е, идваш ли?..
Кристина Димитрова, VIIб клас

МОЕТО УЧИЛИЩЕ - УЧИЛИЩЕ НА СБЪДНАТИ
МЕЧТИ
Моето училище на мечтите е голямо и боядисано в
ярки цветове.
Има два големи салона и един по-малък.
Има басейн,който може да се използва от всички. На
двора ще има зелени игрища за футбол, игрища за
баскетбол,игрища за волейбол,за хандбал и игрища за
тенис.
Ще има по-големи кабинети и ще са по-добре
оборудвани. Вместо учебници ще имаме лаптопи или
таблети.Коридорите ще са по-големи и ще са по-добре
обзаведени. Всеки ученик ще има шкафче, където ще
си остави учебниците и нещата,които му трябват, за да
не носи тежките раници.
Също ще има по няколко лафки,за да не се чака
толкова много.
Живомир, Vа клас

Моето училище, в което уча е страхотно. Пълно е с
мили и добри учители. Те за мен са пример за
подражание. Винаги са много усмихнати.
Моето училище е на четири етажа. То има голям
корпу, който разполага с голяма лафка, огромен салон,
две компютърни зали,столова за хранене и други
интерестни места.
Има също така и един малък корпус. Той е на два
етажа.Също има лафка,салон и много стаи.Цялото
училище разполага с голям и зелен двор.Той разполага
с няколко баскетболни игрища,хамбални игрища и
няколко футболни.
В моето училище на бъдещето много бих желал да
има плувен басейн. На него ще се учат учениците да
плуват,и ще има отбор по плуване.Също бих желал да
има няколко зелени игрища, на които да тренират
учениците. Да основем отбор, с който да побеждаваме
всички други училищни отбори. Така моето училище ще
се прочуе освен с добрите отбори по хандбал така и с
отборите по плуване и по футбол.Освен спортни
съоражения и спортни отбори бих искал да има поголяма библиотека.
Това са моите мечти за училище на бъдещето. Ще
съм много радостен, ако някой ден това се случи!

МОЕТО УЧИЛИЩЕ – УЧИЛИЩЕ НА
СБЪДНАТИ МЕЧТИ
В моите мисли и фантазия имам изградена представа
за моето училище на мечтите.
То има кръгли прозорци и кръгли врати. Училището е
много пъстро и шарено,има асансьор и вместо стълби,
има ескалатори.
Учението ще бъде модернизирано, тоест ще се учи
чрез компютри и техника. Голямото междучасие ще
бъде един час. Всеки един ученик ще има шанс да
изрази своя талант.
Всяка година през някоя от ваканциите всички
класове ще ходят на екскурзия.
Учениците ще бъдат насърчавани да ходят на
училище с колело, ролери,скейтборд, тротинетки и др.
Няма да има униформи. Ще има повече ваканции.
Това е моето училище – мечта!
Аника Пешева, Vб клас

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
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„Моето училище- училище на сбъднати мечти”
Училището се помни завинаги – първият ден, първият звънец, първият учител. И досега явно в съзнанието
ми е онова трепетно чувство, когато мама ме заведе на училище за първи път. С нетърпение чаках да започнат
учебните часове и да се запозная със съучениците си. Това е миг, който изпълва дъмата училище със значение за
нещо непознато, но интересно и приемливо.
Всеки ден минавам през входа на училището, въвя по коридорите, влизам в стаята и всичко е толкова
естествено, защото с годините страхът, нетърпението, неувереността отпадат и всичко сатва все по-близко и
всякаш мое. Свиках с непознатите преди деца и се привързах кум тях, сякаш сме били винаги заедно. Постепенно
осъзнах, че прекарвам повече време в училище и със съучениците си, от колкото вкъщи при семейството си.
Разбрах, че училището е като втори дом, учителите ни са близки като родителите, а съучениците са като братя и
сестри. Или по-просто казано, научих, че класът е едно голямо семейство. От тук започва пътят на верните
приятелства, защото ние преживяваме заедно щастието и успехите, страха от провала, изграждаме доверието си
един към друг, изживяваме първите си разочерования и неуспехи. Училището е място, където порастваме и се
развиваме като личности, където опознаваме другите и покрай тях себе си. Понякога се сърдим на своите
учители, че са толкова взискателни и строги, но те се стремят да ни предават това, което ни е потребно, и го
правят, защото мислят за нас и също толкова се привързват.
В моето училище се научих да пиша и чета на родния си език.
Научих от учители и приятели, че трябва да вярвам във възможностите си. Осъзнах, че каквато летва си
поставиш, толкова и имаш възможност да прескочиш. В един клас сме събрани толкова различни хора, но всеки
може да намери мястото си, такъв, където е, ако му се даде възможност понякога се спречкваме, сърдим се един
на друг, но това е знак, че общуваме активно, защото без всички спорове нямаше да се познаваме истински.
Общуването с другите хова ни обогатява, тъй като разбираме, че винаги има и друга гледна точка за скучващото
се около нас.
Моето училище - това е хубава и сияйна спирка по пътя, наречен живот, откъдето стартираме и тръгваме
след мечтите си.
Антония Димитрова
I

място Христина Здравкова,IIа клас

I място Виктория Горподинова, VIа клас

I място Тихомир Нгуен, IIIб клас

II място Велизара Стефанова, VIа клас

МОЯРА БЪЛГАРИЯ
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ТРЕТИ МАРТ
ТРЕТИ МАРТ
ЗА БЪЛГАРИЯ
Трети март е много специална Трети март! Трети март!
Аз съм горд ,че съм българин, горд съм, че
дата. На този ден България е Ден роден на свободата.
именно тук съм роден и тук съм расъл. В
освободена от османско иго.
Трети март! Трети март!
моята прекрасна родина, с високи планини,
Руско-турската война е донесла Чакан празник,свята дата.
бистри езера, тучни поляни, плодородни
така очакваната победа.
ниви, прекрасно синьо море. Земя напоена с
Затова на трети март е нашият Трети март! Трети мар
историята на моят народ. Дедите, които са
национален празник. Тогава във В мир народът ни добрува. дали живота си, за да ни има днес. Те са били
всички градове в страната се Трети март!Трети март!
велики, славни и мъдри. Гордея се със
организират чествания и зари.
Днес България празнува.
славните братя Кирил и Методий. Със всички
Традиционно хиляди българи се
Кристиана Методиева, онези знайни и незнайни герои, които са
изкачват на историческия връх
ІVа клас дали живота си, за да ни освободят от
Шипка.
турското иго, от пет вековното робство. На 3
Пред големия паметник с
март честваме освобождението на България
бронзов лъв с военни почести се
от османско робство. Почитаме паметта на
поднасят венци и цветя. Там се
всички, които са дали живота си, прекланяме
съхраняват костите на загиналите
се пред геройски загиналите българи и руси!
за отбраната на прохода Шипка.
Виктор Тодоров , ІVа клас
Анелия Ангелова, ІV а клас
БЪЛГАРИЯ
ЗА БЪЛГАРИЯ
Моята родина е България.Тя е малка, но много красива.
Моята родина е България. Тя е една малка
Намира се в континента Европа на Балканския полуостров. държава, събрала в себе си всички красоти на
Столицата на страната ни е София. Там е Президенството, природата: високи планини, плодородни
Народното събрание, Министерският съвет, метрото и много равнини, величествени долини, красиви
други забележителности.
езера и пълноводни реки. Населена е с умни
Природата е много разнообразна. На изток безкрайни златно - и храбри хора още от далечното минало.
жълти пясъци, плискани от солените вълни на красивото Черно Горд съм, че съм българин и обичам моята
море. На север дълбоките води на тихия бял Дунав, България, защото е неповторима.
плодородната Дунавска равнина и златната Добруджа. На запад
Свободата и живота са най-важните
и на юг се издигат величествени планини, текат буйни реки и се човешки ценности. Всичко щеше да бъде
простират обширни равнини , низини и живописни долини.
много различно, ако я нямаше една велика
Навсякъде в нашата мила Родина има прелестни кътчета, дата – 3 март. Тогава честваме националния
неповторими по своята красота, като долината на розите край ни празник. Величественият Балкан пази
град Казанлък. В нея се отглеждат най-красивите и ухайни рози, спомена за героичните битки на шипченските
от които се прави розовото масло. Стара планина, наречена още опълченци. Паметникът на връх Шипка
Балкана разделя България на северна и южна. Зад Балкана се символизира
преклонението
и
намират планините Рила, Пирин и Родопите. В Рила се издига признателността на българите пред борците
най-високият връх Мусала. Там се намират Седемте Рилски езера за свобода.
и Рилският манастир. В планините ни има много курорти, които
България е моята родна земя, моят „земен
се посещават и от чужденци.
рай”.
Обичам моята красива страна, защото е една и неповторима!
Тя е нашето най-голямо богатство!
Александър Тодоров, IVа клас
Габриела Ангелова, IVа клас
БЪЛГАРИЯ В МАКЕТИ

МОЯРА БЪЛГАРИЯ
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НА ТЕБ

ДОБРАТА ПОСТЪПКА

Ти си мисълта с която
заспивам,
ти си съня, който сънувам, ти си усмивката на моите
устни, ти си сълзите солени и вкусни,
ти си мечтата за красиво и
нежно,
ти си човека, който ме кара да
мисля, че на този свят има
добро, ти си волната птица в небето, която е найкрасивата от всички,
ти си човекът стигнал до сърцето ми.
Яни Атанасов, Vб Клас

В един хубав ден Ивайло и неговият другар, кучето
Рони, се разхождаха из полските поля. Докато играеха и
се забавляваха в далечината забелязаха как един сокол
гони малко и уплашено зайче. Момчето взе да пляска с
ръце и да вика, а кучето се разлая с всички сили, за да
уплашат грабливата птица.
- Спри соколе, спри! Остави малкото зайче намира –
провикна се Ивайло.
Птицата се уплаши от виковете и остави малкият
дългоушко намира. Иво гушна спасеният клепоух и го
отведе в неговия дом.
- Ох, малък Зайо направо ще ти подскочи сърчицето!
– продължи да го гушка и утешава момчето. То бе много
щастливо , че успа да спаси малкото зайче и е извършил
още едно добро дело.
На другия ден Иво радостно тръгна на училище. Той
нямаше търпение да разкаже на съучениците си за
добрата постъпка. Пристигайки там той възторжено им
заразказва за приключенията си в полските поля.
Гергана Георгиева, II в клас

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
ЖИВОТЪТ
Животът е труден. Трбва да се борим за всичко
и всеки в него. Това е като кръговрат. Всички се
раждаме, растем и докато растем животът ни изправя
пред препядствия, които понякога са прекалено
трудни за нас. Но някак си винаги успяваме да
преминем всяко от тях, колкото и да е трудно то.
Но животът има и хубава страна. През него ние
срещаме хора, създаваме приятелства, семейства и
това ни прави щастливи, колкото и болка и трудности
да сме преодолели до този момент.
Животът е като игра с подвеждащи правила.
Понякога, когато направиш грешен ход, си неописуемо
щастлив, а когато наравиш правилния може да се
изправиш пред много трудности и болка.
Животът е игра- играй я, за да си щастлив.
Животът е игра- играй я, за да СПЕЧЕЛИШ!
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LA VITA
La vita è dura Dobbiamo lottare per tutto e per
tutti. È come un cerchio. Tutti noi siamo nati, cresciamo e,
crescendo, stiamo affrontando ostacoli che a volte sono
troppo difficili per noi. Ma in qualche modo riusciamo
sempre a superare ognuno di essi, non importa quanto sia
difficile.
Ma la vita ha anche un bel paese. Nella nostra vita
incontriamo persone, creiamo amici, famiglie e questo ci
rende felici tanto quanto il dolore e le difficoltà che
abbiamo superato finora.
La vita è come un gioco di regole fuorvianti. A volte
quando fai la mossa sbagliata sei indescrivibilmente felice,
e quando ottieni quello giusto puoi affrontare molte
difficoltà e dolori.
La vita è un gioco per essere felice.
La vita è un gioco - gioca per guadagnarsi da vivere!
София Пламенова Янева, VIа клас

"MY SCHOOL - SCHOOL OF BEAUTIFUL DREAMS"
IVANA STOYANOVA 5B CLASS
The school is an amazing place. It is a small but
magical nook that introduces you to the world.
The school is not just a building, it is much more.
Maybe we do not realize it, but it leaves a big trace in our
heart. However, there you have first learned the alphabet,
writing and reading. There are many friends in the school,
some maybe for the rest of your life, many unforgettable
memories are created here.

I notice that schools have been modernized over
the centuries. Well, yes! From a school in monastery to
today's modern buildings. I'm very interested in how much
the school will be changed. Well, it could be flying and we
will get inside with jet backpack. We may not write on
notebooks but on tablets.
We know that we all have funny ideas and we hope
that someday they will come true.
Finally, I want to say that I like my school so much
and it is very modern, big and valuable to me.

