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Издава училищен ученически съвет при І ОУ „Христо Ботев” гр.Търговище 

      Брой                                                                                                                       Юни 2009година 

 
  24 май 
 
24 май е азбучен рай, 
буквите от “А” до “Я”, 
мога аз да преброя. 
Трийсет буквички на брой, 
направо цял порой, 
Всички са задружни 
и на нас са нужни. 
Българи, горди бъдете, 
на Кирил и Методий, 
дали писмо на славянските 
народи, 
цветя им поднесете! 
Те били грамотни 
и много работни. 
За похвала достойни 
и за благодарности безбройни! 

Венцислава Мариянова 
ІVб клас 

           
Книжка 
 
Имам книжчица една 
в шкафа ми стои сама. 
Няма си другарче тя 
и за туй тъгува през нощта. 
 
Мила книжке, не тъжи, 
на децата помогни! 
Да научат твойта тайна, 
за да станат по-добри!  
София Аспарухова 

ІІв клас 
 

 
  

  
             Вестник “Всезнайко” 
 
Вестник “Всезнайко” 
е помощник Омайко. 
Всичко за творбите знае 
и бързичко ще те омае. 
Приказки чудесни, 
хич не са ни лесни, 
Весел смях и песни 
и рисунки цветни. 
Всеки иска да го опознае, 
но нормално той се колебае. 
От него не се страхувай, 
бързичко умувай и с него ти 
празнувай! 
 Стела Евтимова-ІV б клас  
 
България 
България има история дълга, 
останки от градове и села. 
Учени я изучават 
и на ученици  преподават. 
От България излизат книги, 
истински и живописни. 
Написани от личности известни, 
дето пишат тук и песни. 
Обичам моята родина, 
която е приказна градина!  

Стела Евтимова 
ІVб клас 

 
 

   
 

  
 
 
Училище 
 
Буквичките трябва да знаеш, 
народна топка да играеш. 
Цифрите да умножаваш 
и верни отговори да даваш. 
Да делиш, да събираш, 
не е трудно зная, 
но урока завърши до край. 
Щом нещо ти не знаеш, 
ще трябва да познаеш. 
Но ако късметът не ти 
гостува, 
спомни си:”Знание не се 
купува?” 
Разбери, че без да учиш, 
шестица няма да получиш. 
На късмета не разчитай, 
а урока си прочитай! 

 Венцислава Мариянова 
ІVбклас  

               
        Стихче 
Когато имам намерение 
да напиша стихотворение, 
Вземам си химикалче и 
гумичка 
и измислям римувана 
думичка. 
Например на името Мима, 
да измисля рима. 
Темата трябва да зная,  
за да не се колебая. 
След като е готово 
стихотворението ново, 
ще дам моето произведение 
за одобрение. 
След като има одобрение 
моето стихотворение, 
ще го публикуват в моя 
Омайко, 
това е вестник “Всезнайко”. 

Венцислава Мариянова 
ІVб клас 
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Живеем в земята на Ботев 
 
Ние, българите сме много силен народ.Колкото и лоши неща да ни се случват, намираме сили 

да продължим напред с вдигнато чело. Ботево чело. 
Станало е вече нарицателно за интелигентния човек да казваме, че е с Ботево чело. Това значи, 

че е умен, решителен, но и малко бунтар. Българите сме бунтари по природа, на вид сме уж кротки 
хора, но засегнат ли ни на чест и достойнство, ставаме дръзки и непоколебими. 
Ние живеем в земята на Ботев и Левски /имаше дори и такава песен/.  
От нас се изисква да умеем да живеем на нея. Това е земя, пропита с героизъм и родолюбие, 

земя на падение и възходи, земя на радост и скръб. 
Има ли друго райско място на земята като нашата малка България? 
Има ли такива герои като нашите от Шипка, Милин камък или Вола? 
Има ли друг поет , който е пророкувал собствената си смърт? 
Ние , сегашните му потомци, не трябва да си спомняме за Ботев само на 2 юни, когато ни 

подсети воят на сирените.  
Всеки българин, дори и в забързания ден, нека си повтаря за кураж сакралните слова : “Живея в 

земята на Ботев!” 
И да останем силни като него….. 

                              Девора Ванг Пейджиу-VІІд клас 
 

Гордост е да си българин 
 България е моята родина. Да живея в нея и да се наричам българин е безкрайна радост за мене. Поетесата 
Дора Габе в стихотворението си “Обич” изразява това, което и аз чувствам, когато мисля за своето 
Отечество: 
      Нашето небе е тъй дълбоко, 
      нашите звезди са тъй големи 
      и земята наша е безкрайна, 
      а се сбира цяла в сърце ми! 
 Няма по-красива страна от България, няма по-красиви планини от българските, няма по-шумни потоци от 
родните. 
  Обичам те , мое, мило Отечество! 
 С думите изречени от Вазов, заявявам пред целия свят, че живея в земята на Ботев и Левски- две свещени 
имена на българската памет. Петстотин години сме били в робство и мрак, но сме съхранили своя език и 
култура. Това се дължи на борците за свобода, на тяхната всеотдайност и жертвоготовност. 
  Да посветиш живото си на България.. 
Да живееш с чувството, че си полезен на някого, който ще се роди в друго време, но пак тук в България… 
Защото днес много българчета се раждат в чужбина! 
Затова, когато чета “Опълченците на Шипка? От Иван Вазов, изпитвам гордост и възхита: 
     …героите наши като скала твърди 
        желязото срещат с железни гърди 
        и хвърлят се с песни в свирепата сеч, 
        като виждат харно, че умират веч… 
 На връх “Орлово гнездо” наред с опълченците се сражават и руснаци. Тук те показват чудеса от храброст, 
достойни за пример и подражание. На Шипка и до днес се издига  един паметник, който говори за 
саможертвата на героите, загинали за святото име-Свобода! 
 “Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на 
цялото човечество. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на 
думата, а който умре за свобода, той не умира само за своето човечество, а за всичкия свят./Ботев/ 
  Ние , българите, трябва да се гордеем, че сме имали такива патриоти, които са умирали в името на 
човешките идеали, за да знае светът, че България е част от Европа. 
  Гордост е да си българин, да достигнеш чистите простори на националния дух, да се извисиш над всичко 
недостойно… 
  За да дадеш знак, че искаш за себе си достоен живот! 

                          Стоян Станчев-VІа клас 
 

ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН 
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Живеем в земята на Ботев 
     Ботев-името на българската свобода! 
   Ние нямаме по-величествен, по –разтърсващ пример за гражданска саможертва. Живял по време 
на робството. Мечтал за свобода, равенство и братство. Дал живота си за тази кауза. Неговата земя 
била център на ожесточени битки между тираните и народа. И въпреки всичко била едно райско 
кътче-красива, величествена, вдъхновяваща. 
    Това е земята на Ботев-моята България, днес свободна, населена от добри хора-жизнени и 
трудолюбиви, желаещи да постигнат това, за което мечтаят. 
    Сигурен съм обаче, че ако Ботев днес бе тук, около нас, нямаше да остане доволен. Защото ние 
не даваме всичко от себе си за една по-добра България. 
    Големият революционер би бил разочарован от това, което сме постигнали.  Няма го братството, 
нито равноправието, а свободата е абстрактно понятие. 
   Всички ние живеем в страната на Ботев, но едва ли някога ще го достигнем, защото той е 
обрекъл живота си за нас, а ние мислим единствено за себе си. 
     Ако искаме да продължи преклонението пред подвига на Ботев, българското общество трябва 
да се погрижи  днешното училище да запази мисията си такава, каквато е била формирана през 
Възраждането- да бъде светилник, разпространител на познание за себе си и другите, а не просто 
житейски етап, който по един или друг начин трябва да бъде преодолян. Защото училището е 
медиаторът на нашето съвремие с миналото и бъдещето и училищния звънец завинаги ще запази 
своята магия. 
   Не ти е лесно на теб, Българийо в ХХІ век.. 
     Къде остана Ботевия идеал, къде останаха висшите цели и моралните ценности? 
     Какво значи да живееш в земята на Ботев? 
     Да осъзнаеш, да търсиш и признаваш корените си.. 
  Да се чувстваш свободен… 
  А къде остана Ботев?  
   И днес имаме нужда от него, да ни увлича със своята непримиримост, със своя висок морал, със 
своето национално и европейско самочувствие. 

                                 Петър Сяров-VІІдклас 
 

Какво ми дава сигурност в този несигурен свят? 
 

Какво представлява нашият живот днес? 
В сигурен свят ли живеем? 
Съвременният свят е свят на насилие и жертви. Агресията води до безразличие към духовността 

и отсъствие на стимул за посрещане на бъдещия ден. 
Както всички млади хора, аз също изпитвам страх и несигурност по отношение на бъдещето и 

реализацията си. Всеки човек се нуждае от сигурност и нормални човешки отношения в 
обществото. 
В този несигурен свят, обаче съществуват и неща, които ти помагат да изминеш трудния път на 

живота. Това, което на мен ми дава сигурност е любовта на родителите ми и вярата, че животът ще 
стане по-добър. 
Успокоява ме мисълта за добрите приятели, които винаги ще ме подкрепят в труден момент. 

Знам, че зад мен има хора, които ще напътстват действията ми във време на изпитания и 
несигурност. 
Несигурността обаче не бива да я смятаме само за враг. Можем да я приемем като източник на 

различни благоприятни възможности, за използването на които трябва да променим подхода към 
реализация 
на целите си. 
Въпреки несигурността в нашия свят, с подкрепата на близките си , всеки един от нас може да 

постигне своите цели. 
 

Айсун Ахмедов-VІбклас 
 

ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН 
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Чувствам се горд , че съм българин 
 

 Обичам България и съм горд , че съм българин. Дори ако 
можех да се преродя и имах възможност да избирам къде да 
живея и каква да е моята националност, отново бих избрал 
България за моя родина. 

    Благодарен съм  съдбата, че съм роден и живея в 
България, че съм българин. 

    Може ли да не си горд само при споменаването на някои 
от славните събития и факти с които е богата българската 
история… 

    Българинът хан Аспарух с преминаването на река Дунав 
написва първата страница на българската история, а с 
буквите си Константин Кирил Философ и брат му Методий  
слагат началото на националното обединение, вдъхват на 
българите самочувствие и увереност. 

   Като дават  азбуката на един език, неизвестен за европейската  литература, тези свети мъже 
внасят оживление в духовния живот на Европа и един нов демократичен принцип-правото на 
всеки народ да има своя писменост и култура.Така той с достойнство оборва триезичниците в Рим 
и с убедителни аргументи спечелва дискусията с тях. 

   Гордея се и с факта , че единствен княз Борис І посреща и спасява от гонения останалите 
живи ученици на Кирил и Методий, с което прави възможно разпространяването  на славянската 
писменост. Факт е , че след падането на България под турско робство, огромното културно 
наследство на Второто българско царство се разпростира към всички съседни държави и стига 
дори и до Русия. По този начин нашите културни постижения допринасят за културния подем и на 
други славянски държави. 

  За създаването на компютъра трябва да благодарим на българина Джон Атанасов. Без  
неговото изобретение ние не бихме могли да лесно да решаваме сложни задачи, да изпращаме 
съобщения и образи в киберпространството, ,да четем книги и вестници, да посещаваме 
библиотеки на хиляди километри от нас, да слушаме музика от другия край на света, да 
получаваме информация , каквато пожелаем… 

    Освен с изобретенията си , България се слави и с богатото културно наследство- Мадарския 
конник, Боянските стенописи, уникалните строежи на Кольо Фичето, Рилския манастир, 
Бачковския манастир, новооткритите Тракийски светилища и много други забележителности. 

    Много от тях са включени в книгата на ЮНЕСКО  като паметници с общочовешко значение. 
  Гордея се и с нашите поети и писатели-Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Христо Ботев, с 

художниците ни Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев,.; гордея се и с великите оперни 
гласове на България като Райна Кабаиванска, Николай Гяуров, Борис Христов, Гена Димитрова и 
други.. 

  А когато спортисти като Румяна Нейкова , спечелила златен медал на Олимпийските игри в 
Пекин, застанат  на  най-високото стъпало на почетната стълбица и прозвучи химнът "Мила 
Родино, ти си земен рай!", сълзите напират в очите ми от вълнение и гордост. 

  Българските спортисти поставят световни рекорди, 
 Недостигнати и до днес като този на Стефка Костадинова на скок на височина. 
   Гордея се и с постиженията на научните работници в различни сфери на икономиката ни. 
 Чувство на гордост и благородна завист предизвикват у мен и постиженията на младежкия 

математически отбор. 
  Бих искал моите сънародници да се гордеят един ден и с мен… 
  А аз където и да отида , при каквито и условия да живея, който и да ме попита, няма да ме е 

срам да кажа: “Българин да се наричам, първа радост е за мене!. 
 

                 Петър Сяров-VІІд клас 
 

 
Почувствах се горд, че съм българин 
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Започнах да дърпам силно въжетата на камбаните, докато техният звън проглуши ушите ми… 
Този спомен от преди години никога няма да забравя. 
 Бях малък когато с майка и татко отседнахме в Хисаря с намерението да разгледаме  

околностите на курорта и да посетим околните градове. 
   Най-напред отидохме в Карлово. Там разгледахме къщата на Васил Левски. Разбрахме , че в 

града има два древни храма. |Посетихме първия- “Света Богородица”. Попът ми подари библия за 
деца и разказа историята на църквата. Спомням си само , че съм го слушал, без да помръдна от 
мястото си, а аз съм не съм от кротките деца. 

  Следващият храм бе “Свети Николай”. Клисарят на църквата ни посрещна, запалихме свещ и 
излязохме навън. Той ни заведе зад храма, където се намира ЦЕНТЪРЪТ  НА БЪЛГАРИЯ, а до 
него –гробът на майката на Апостола. 

  Помня , че си направихме снимки, а аз тогава не обичах да ме снимат. Вероятно обстановката 
е била такава, че съм забравил капризите си…. 

 Върнахме се в църквата. Клисарят започна да ни разказва историята на храма. Той е бил 
нападан от турците. Повечето икони са били надупчени с копия, но след време са реставрирани от 
българите. Човекът ме заведе на втория етаж и ми показа единствената реставрирана икона на Св. 
Георги.  

     Помолихме се за здраве и за светеца,чието име нося и вече си тръгвахме, когато клисарят  ми 
предложи да ударя камбаните на църквата. 

      Качих се с него на камбанарията… 
  Спомням си, че тези стъпала нямаха свършване. Ето го и последното стъпало! 
   Без да си отдъхна даже, почнах да дърпам въжетата. Казват, че чувало името на църквата 

Свети Николай. 
  А аз чувах своето име….. 
 Звънът на камбаните проглуши ушите ми, но аз не спрях да ги дърпам. Клисарят едвам 

измъкна въжетата от ръцете ми. 
  Тогава едва ли съм почувствал гордост, че съм българин, но сега го осъзнавам, че наистина е 

така! 
               Георги Владев-VІа клас 

 
 
 
 
Времето в което живея , не е никак безопасно. Всеки е привлечен от материалното и забравя да 

отдаде нужното внимание на духовното. 
Съвременните хора забравят кои са, оплетени в собствените си лъжи и измами. Може би всеки 

си казва:”от утре ще се променя”, но това утре никога не идва и единствената ценност, която ни 
задоволява остава 
материалната. 
Всеки ден има убити и ранени, защото сме свикнали да решаваме проблемите си с насилие. Ако 

всички ние продължим да следваме този абсурден пример, ще дадем начало на пълното 
обезличаване на човешките добродетели. 
Бясното надпреварване за богатство, заедно със закърнелите духовни възгледи е преобразило 

хората в бездушни роботи. Всеки гледа да се възползва от нещастието на другия. За минути от 
най-добри приятели , можем да се превърнем в заклети врагове. 
Колко от нас имат смелостта да си признаят , че сме станали безчувствени машини? 
Да се самозалъгваме, че сме добри, това върши работа, но докога? 
Все повече и повече вредим на себе си и на околните, унищожаваме безразсъдно Природата! 
Властва стремежът за пари и власт, хората са като вълци- всеки гледа да вземе за себе си, 

другият е без значение. 
Това е времето в което живея-изпълнено с тревоги и препятствия. Една безумна епоха, в която 

всеки трябва да разчита преди всичко на себе си. 
Затова много ми се иска училището в което уча, да ми дава не само знания, но и умения да 

оцелявам в изпитанията, които ми предстоят. 
         

           Милислава Трайкова-VІІд клас 
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Всеки човек възприема околния свят по свой собствен начин-според характера си, чрез своите чувства, 

настроения и мисли. Възприетият от човека свят е неговия свят , в който той живее. 
Аз също имам мнение и представа за времето в което живея. 
Създал съм си ги от това, което виждам и чувам, че се случва около мен. 
Всеки ден новините по телевизията и радиото ни показват убийства, обири и други извършени 

престъпления. Тези вести пораждат страх и несигурност  у хората. Те са неспокойни , когато вървят по 
улицата. Даже когато си стоят в къщи. Страхът ги прави нервни и недоверчиви към другите. Безработицата 
и бедността озлобяват човека и все по-рядко се срещат спокойни и добросърдечни лица.  
Наркоманията и безпаричието са явления от лошата страна на живота. По улиците вървят наркомани и 

скитници на които някой рядко помага. Всеки се стреми да надхитри другия и да спечели като му вземе и 
малкото , което му е останало. Излагайки на риск живота и здравето на хората, производители и търговци 
предлагат хранителни продукти , които са вредни. С новите Интернет технологии обменът на информация 
е много динамичен. 
Но някои хора използват това постижение не само с добри, а и с лоши намерения-да вършат злини и 

дори престъпления.  
Затова в интернет пространството човек трябва да бъде особено внимателен, а не прекалено доверчив. 
Всички тези явления създават у мен чувството, че живея в несигурен свят без достатъчно правила, които 

да знаем и да спазваме стриктно. 
Възможна ли е промяна на времето в което живея? 
Аз съм готов за нея…и вероятно не съм сам!                                                  Мануел Пламенов-VІа клас 

 
Светът  в който живеем 

Колко прост и в същото  време колко сложен може да бъде светът! 
Милиони хора работят и живеят само заради целта да си осигурят живота. Всеки човек се стреми  към 

нещо, някои го постигат, други  не. Понякога целият им живот преминава в преследване на една цел. 
На пръв поглед просто все едно и също. Но ако се вгледаме от другата страна на нещата и разгледаме 

всяка човешка цел поотделно, ще се удивим от сложността на устройството на този свят и на жителите в 
него. Ще се побъркаме пред житейския водовъртеж от отношения, чувства, победи, загуби, приятелство, 
вражда. Някои от вас може да получат главоболие от цялата тази информация и по екранчетата ви  ще 
засвятка червен надпис : “Too much information!” 
А вие , тъй като  идвате от друга планета, вероятно не знаете нищо за това място.  
Ще ви дам един съвет- в никакъв случай не се показвайте на хората. Най-малкото, което може да ви се 

случи, е да ви затворят в някоя лаборатория за изследвания.  
Така е, любопитството и желанието за слава и надмощие са изключително силни тук, на Земята. 
Питате за най-лошото? 
Ще ви помислят за терористи и САЩ ще проведат втора военна операция “Шок и ужас”-2. По учудените 

ви пипалца разбирам, че и за това не сте чували.  
Ох, доста сложно стана, но ще се опитам да ви изясня нещата… 
Преди много, много години, когато още електронният часовник и кафето не били открити, хората 

живеели като животни. С течение на времето разбрали, че като живеят заедно , получават повече, отколкото 
поотделно. След хиляди години развитие започнали да се събират малки групички на едно място, наречено 
село или град. По подобен начин възникнали и държавите. 
Сега съществуват над 100 такива държави, всяка с различни характерни особености. Ако тя дава 

сигурност на своите жители, те я обичат, а ако не-местят се в друга държава. По света ги наричат емигранти, 
но това не е обидна дума. Всеки човек има право да избира къде да живее. Родината не го превръща в роб, а 
му дава свобода….. 
Ако хората се ядосат възниква омразата. От нея идват войните и смъртта на много невинни хора.    Такава 

е реалността в този свят и съжалявам за това, но тя не зависи изобщо от мен. Ако искате записвайте си какво 
ви говоря, защото всички тук , на Земята , знаем ,че трябва да се учим от грешките си. 
Има и още нещо в този свят , за което не съм ви разказал. Не знам дали вие имате чувства, но земните 

хора дори ги възпяват. Не знаете какво са чувствата ли? Това са любовта, омразата, гневът и въобще всички 
душевни състояния, без които ние щяхме да сме като машини. 
Без да се обиждате, де! 
Сега ви моля, мили създания, върнете ми мозъка обратно на мястото си и ме пуснете у дома, в България, 

защото утре ще ми вземат есето по литература. 
Благодаря ни за вниманието към нашата планета и на добър път! 
Все още е рано да спирате тука.                                                                                   Десислав Пенев-VІб клас 
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    Музиката 
 
Музиката лесно се запомня,  
Ама трудно се оформя. 
Има много песни, 
хумористични и чудесни. 
Всеки иска да ги пее, 
и на ум с тях се смее. 
Вслушай се в музиката, 
и изпей си песен, 
като в свят чудесен. 
Или просто съчини 
текст с много рими, 
изпей го като песен 
в своя свят чудесен. 

         Стела Евтимова 
ІVб клас 

 Вестител 
 
Аз съм мъничко цветенце 
расна в слънчева гора. 
Дойде мъничко цветенце 
с тънко, нежно стъбълце, 
но си смело кат” момченце 
и не плаши те студа. 
Гордо челцето надигаш 
и с беличко цветче, 
ти на всички известяваш: 
Чуй кокиченце съм бяло! 
Пролетта дойде! 

 
Данаил Христов 

 
 

Море 
 
Сутрин  със усмивка ставам 
и сънливо се прозявам, 
а щом слънце напече, 
аз отивам на море. 
Там се гмуркаме, играем, 
като слънцето сияем. 
А под морската вода, 
Там е пълно с чудеса. 

 
 Арзу Бедридинова 

                 ІVбклас 

Моята мечта 
 
Моят роден край е град Търговище. 
Моята родина е уникална със своята природа 
и географско разположение. 
Слънчевите брегове на Черно море, 
прекрасните Родопски планини, бисерните 
води на Дунав и Марица, неизброими са 
красотите на България. 
Моята мечта за нея е да бъде все така зелена, 
да запази чистия си въздух, кристалното си 
небе и бисерните си води. 
Искам тя да остане кътче рай от Балканския 
полуостров. Да запази своята култура, 
традиции и обичаи. 
Нека всеки турист посетил нашата родина да 
я запомни като онова зелено кътче , 
приличащо само на Рая. 
Искам да посетя и други страни, да видя и 
други култури, но съм сигурна, че като моята 
родна земя няма втора на света. 

Искам всички мои мечти да реализирам тук в 
моята родина-България. 
Аз смятам, че истинският родолюбец няма 
мечти извън страната си. 
Нека младите с добро образование, давайки 
свобода на всички мечти и следвайки 
неуморно целта си , да дадем шанс на нашата 
родина да се слави  с добро име и с достойни 
граждани, да бъде прекрасно място за 
живеене. 
Ние, младите черпим сили от славната ни 
история, от мъдрите ни предци, 
които са давали живота си, но са запазили 
България за поколенията. 
Именно мечтите са израз на лична свобода. 
Само в свободна държава се сбъдват мечтите, 
а те са в основата на личните ни успехи. 

 
               Иляй Алиева-Vв клас

Английски език 
Думички забавни, 
научавам бавно. 
После ги прочитам 
и на късмета си разчитам. 
Ще имаме тест 
и ще имаме шест. 
Ако всичко си знаем, 
няма да се колебаем. 
Тестът е много забавен, 
а часовника е бавен. 
По английски ще учим 
и много, много ще сполучим! 
        Стела Евтимова 
               ІVб клас 

 

 
Истински приятел 
 
Той в нужда се познава 
и никога не те предава. 
Когато ти е зле, 
ръка ще ти подаде. 
Приятел е този на комуто 
разчиташ, 

с него щом си, попиташ, 
за приятел нов, 
бъди винаги готов. 
Твоето поведение, 
има значение. 
Не го наранявай 
и грешките му прощавай. 
Щом тъжиш, 
недей да мълчиш, 
Истината му кажи 
и не го лъжи. 

Венцислава Мариянова 
ІVб клас 
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Права и задължения 
 
Независимо от какво потекло, 
или с какво облекло, 
дори и по височина да не са равни 
всички хора са равноправни. 
 
Всеки човек има неприкосновеност, 
за да го пази от някоя нередност, 
никой да не го притеснява, 
нито да го унижава. 
 
Задължения всеки има, 
през пролет, лято, есен, зима. 
Хората със закони се изразяват, 
които от уста на уста се предават. 
 
Всички човешки очи, 
са равни пред слънчевите. 
Нека да се променим, 
и всички да се подкрепим. 
 
Венцислава Мариянова 
ІVб клас 

Кой може да спечели любовта ми 
 
Към какво се стреми всеки  от нас? 
Сякаш първото , за което се сещам е щастието и любовта. Няма 

човек на тази земя, който да не иска да бъде щастлив и обичан. 
Щастието и любовта са основният двигател на човешкия живот. 
Любовта-най-силното човешко чувство! 
Любовта е способна на всичко. 
Любовта те прави истински щастлив, любовта изправя болния на 

крака, зарежда  отчаялия се с надежда. Нима има по-хубаво нещо от 
това да си влюбен! Любовта е навсякъде около нас. Няма човек, 
който поне веднъж в живота си да не е бил влюбен. 
Този , който може да спечели любовта ми е човекът , който ме 

разбира. 
Този , който в труден момент ще ми се притече на помощ. 
Този, който вярва в мен, че ще успея в начинанията си. 
Този , на когото мога да се доверя, защото знам , че няма да ме 

предаде. 
Този ,с когото ще прекарам цели дни заедно и постоянно ще 

мислим един за друг. 
 Щастие и любов-най-истинските, красиви и стойностни думи в 

българския език.  
 Да се влюбен-това е върховно щастие към което всеки  се 

стреми. 
 Любовта е навсъкъде около нас. 
 Обичайте се! 

Христина Стоянова-VІб клас 
Четвърти клас 
 
Слънце грее в моето лице 
и стопля моето сърце, 
а дъгата обагря цялото небе 
в най-различни цветове. 
 
Хем тъжен, хем весел е този ден, 
еднакъв за вас и за мен, 
на прозореца гарга грачи, 
а на мене ми си плаче. 
 
Да се порадваме на последния 
учебен час, 
Преди да завършим четвърти клас, 
И желая аз на всички вас, 
Така да завършим и пети клас. 
 
Госпожо мила, 
Благодаря ви, че с толкова знания 
сте ме дарили! 
Желая ви много здраве, щастие и 
радост, 
Придружени с вечна младост! 
 
Венцислава Мариянова 
ІVб клас 
 
 
 

Умният човек е съд , а мъдрия- извор 
Умният човек събира знания и мъдрост през целия си живот, 

затова може да бъде сравнен със съд. Но за разлика от него мъдрият 
човек като извор не само събира знания и мъдрост, но и раздава от 
тях на тези , които имат нужда от духовни ценности. 
Без да има съд, изворът на мъдростта ще пръска водите си 

навсякъде, докато не намери мястото, което да изпълни със смисъл. 
Затова умният човек пред целия си живот събира колкото може 
повече мъдрост, докато съдът прелее.  
Оттук нататък , ако човекът е мъдър ще запази събраните знания 

и житейски опит, защото никой не знае в кой момент те може да 
потрябват.     Всички знаят приказката , как стария човек  спасил 
царството от глад, като научили сина си , че в мравуняците могат да 
намеят жито за семе.    Въпреки, че героят от приказката е стар, 
мъдростта не идва с годините, а с опита на човека. 
Мъдростта и знанията винаги могат да се допълват, тъй както 

изворите не спират да текат, да ни изпълват с древната сила на 
човешкия опит, да осмислят живота ни. 
Никога не е късно под  извора да се присъединят нови съдове, 

готови да приемат водите на мъдростта, докато прелеят. 
Но един извор може да  пълни с мъдрост повече от един съд, 

както книгите, които разливат ценните си води за хората. 
Всяка една от тях може да разкрие много от ценните  мъдрости на 

този, който иска да ги научи и да ги събере в своя съд. 
Изворът ни дава нужното, за да живеем пълноценно, а съдът ни 

помага да го задържим и за поколенията след нас. Затова пълният 
съд  е съкровище, което трябва да ценим през целия си живот. 
И да не забравя накрая да ви попитам-кога сте прочели 

последната си книга?  
             Никола Славчев-VІІд клас 
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