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Да сбъднеш мечта и да стигнеш върха!

 Ние, в училище „Бачо 
Киро” не можем да кажем, че сме 
започнали от нищото!
Наследници сме на широко-
спектърен и авторитетен по-
тенциал! Затуй дълбок поклон 
на тези, които са „...наливали 
основите...” Здрави и силни са те! 
На тях сме стъпили със своите 
нозе, но не забравяме да гледаме 
в бъдещето и да мечтаем! Защото 
знаем, че когато имаш мечти и 
ги следваш, въпреки всичко, те 
рано или късно се сбъдват.
 Доказателства колкото щеш! 
 Преди пет години поже-
лахме реиновирана сгра-
да,   персонален компютър и 
плазмен монитор във всяка 
класна стая - и сега те вече са факт. 
Сто процента е реализацията 
на нашия продукт! Интересът 
на тези, които го потребяват 
– родителите и техните деца, 
показват нашата завидна 
конкурентноспособност и 
потенциал. Пълни са и класните 
стаи на школото ни! Факт са и 
успехите на нашите питомци! 
От математиката и лингвисти-
ката - до спорта и изкуствата. 
От купона и забавлението - до 
първото влюбване и сериозните 
намерения за един достоен 

живот на нашите възпитаници.   
 Да! Вече се уверихме - 
„заработените” мечти се сбъдват. 
Да! Ние можем да кажем, че 
стигнахме до поредния си връх! 
Но дали ще останем там? И 
дали човек е голям, колкото са 
големи мечтите му - ще трябва 
да   продължаваме да търсим 
отговора. Досущ като патрона 
ни даскал   Бачо Киро Петров, 
чиято изконна мечта да види 
Отечеството свободно, е минала 
през даскалуването, през пъте-
писите, през поезията  и накрая 
през подвига и героизма! 
Тази най-висша еманация на 
виталното човешко съзнание и 
жертвоготовност!
 Днес ние, неговите последо-
ватели, сме длъжни да 
продължим да търсим мечтите 
си, но разбира се в други 
измерения! Като например 
- свободният дух на нашето 
общувате с днешните   деца и 
техните родители, или свободата 
да накараме децата, които учим, 
да се чувстват мотивирани и 
умели, да участват в търсенето 
на истината за човешкото 
познание, щастие и успех. Или 
просто да ги научим да мечтаят 
и да преследват мечтите си 

за един по-добър свят! Както 
това правим сега ние, техните 
учители, в това трудно настояще, 
за да има по-добро утре и по-
сигурно и   щедро бъдеще за 
всички, които  мечтаят!
 Да! Трудно е да стигнеш 
върха! Сладко е да съзерцаваш 
отгоре! Но никак не е сигурно, 
че ще останеш завинаги там. А 
не е и нужно! Самодоволството 
е най-сигурната гибел и път 
единствено назад!   За да се 
считаш за успял, трябва да 
умееш да приемаш новите 
предизвикателства.  Да умееш да 
търсиш и откриваш все нови и 
нови отправни точки и върхове. 
Към тях трябва да тръгнем сега! 
Утре ще бъде вече късно! Защото 
и други катерят нагоре... 
 Ето че светът вече е едно село! 
Искаме или не, нашите деца 
живеят в   това „село” и мислят 
като „чичко” компютър. Боли 
ме, че за някои хора това звучи 
като ерес.  Но нека, който се бои 
от мечки, да не ходи в гората. 
Мисля, че ние в училище „Бачо 
Киро”, тази „революция” вече 
започваме да   приемаме като 
нашето ново предизвикателство! 
Като наша нова, отправна 
точка към поредния си връх. 
И че започваме полека-лека да 
мечтаем, как и кога ще стигнем 
до неговото било! 
 Дали ще стигнем?! Зависи 
от всеки един от нас! Учители, 
родители, ученици, вярата 
и „оборудването”, с които 
тръгваме нагоре!
 Честит празник на всички 
нас и нашите приятели и 
съмишленици!
         Владимир Николов 
 Директор
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УЧИЛИЩНОТО ЗНАМЕ

 Четири момичета из-
везват ръчно копие 
на знамето, с което 
четата на Бачо Киро се е 
сражавала при Дряновс-
кия манастир. Деница 
Сурева, Ани Йорданова, 
Диана Крумова и 
Биляна Кънчева, уче-

нички в седми „г” клас 
на ОУ „Бачо Киро”,  
работят над знамето в 
продължение на седем 
месеца. Всеки бод по 
него е направен ръчно 
и това прави новия 
флаг на училището 
изключително ценен.

 Знамето е тържествено 
осветено от отец Асен 
по време на патронния 
празник на училището 
през 2010 година и по 
повод 175 години от 
рождението на Бачо 
Киро.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО” 

 ВЕЛИКО ТъРНОВО

 Всеки от нас почита учи-
лището като институция, в 
която децата ни се обучават и 
възпитават, защото  като ро-
дители целим да направим от 
тях добри и достойни хора. 
Образованието не обхваща 
само преподаване на научни 
знания и специфични умения, 
то е свързано и с предаване 
на културни традиции между 
поколенията. Никой никога 
не е допускал в него да загасне 
искрата на просвещението.
 В тази посока са и реали-
зираните от УН при ОУ 
„Бачо Киро” дейности, като 
целта им е да обединяват 
усилията на участниците 
в училищната общност за 
подпомагане развитието на 
децата. Във всичко това ни 
води убеждението, че най-
сигурната и благородна 
инвестиция е тази в образо-
ванието.

 Мечтата ни е, училището 
да мотивира децата ни да 
развият потенциала и въз-
можностите си, като из-
ползват всяка частица от 
своя талант, за да възпита във 
всеки от тях естета, твореца, 
мислещия човек.
 Основна част от дейностите 
на сдружението са в посока: 
подпомагане общуването 
между участниците в учили-
щната общност - родители, 
учители и ученици; създаване 
на добра атмосфера за пови-
шаване на резултатите от 
образователно-възпитате-
лната дейност в училището и 
други. Родителите от УН при 
ОУ „Бачо Киро” подпомагат 
реализирането на извънклас-
ните дейности – свободно 
време, екскурзии, спорт, 
туризъм и други. Ежегодно 
подкрепят осъществяването 
на благотворителни ини-

циативи в училището. 
Сдружението подпомага реа-
лизирането на проекти в 
областите на гражданското 
образование, културата, 
и з к у с т в о т о ,  з д р а в н о т о 
образование, финансира 
участието на ученици в 
разнообразни инициативи 
на регионално и национално 
ниво, както и реализирането 
на училищни дейности. 
 Училищното настоятелство 
активно сътрудничи на ръко-
водството на училището.
 Нека продължаваме да 
бъдем част от живота на ОУ 
„Бачо Киро” и да създаваме 
условия, обучението на 
децата ни да бъде приятно 
и полезно. Да опазим 
искрицата на родолюбието и 
знанието в тях!    

Методи Петров 
Председател на  УН 
при ОУ „Бачо Киро”
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Подготвителни групи

Ние,  децата от 
Подготвителните групи 

сме най-малките в 
училище, но с най-голямо 

желание се подготвяме 
за първи клас - научаваме 
интересни неща, пишем, 

смятаме, играем и се 
забавляваме заедно.
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ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ В ПЪРВИ КЛАС

Аз раста
От крехката розова пъпка
разкошен разцъфва цветът.
От малката, първата стъпка
започва най-дългият път.

От борче разперва се бора.
от зрънце — пшеничният 
клас.

Растат и големите хора
от малки деца
като нас!

Георги Струмски
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ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

„Добър с всички ти бъди
труди се, смятай и пиши
и знай, че все ще ти върви!”
Това е нашият девиз 
и не е някакъв каприз, 
а просто имаме си правила
и има ли добри деца,
усмивки трупат през деня,
и получават грамота.
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ГРУПИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Изяви на учениците, изучаващи английски език: 

• Радиопредаване за  Деня на Европа
• Презентации и концертни програми за различни празници
• Изложби с ученически проекти
• Областен преглед на училищните театри на английски 
език – първо място през 2012 година

АНГЛ
ИЙСКИ
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ГРУПИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

Училищен празник, посветен на любовта – 
една спонтанна идея, зародила се в час по испански език

 ИСПАНСКИ
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ГРУПИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
MAGIE
Endormi dans mon lit,
j’ai vu un monde de magies,
une ville lumineuse, inconnue,
une tour haute, des palais,
des arcs, des cafés, des allées,
des places, des églises, des spectacles de variétés.
Je suis entré dans l’un d’eux.
Et devinez ce que j’ai vu!
Une table et un album que j’ai pris,
il était plain de bruits, de sons , de mélodie,
d’odeurs et de couleurs que j’ai senties.
Quelles belles peintures d’éternité.
Je tourne les pages, je reste muet.
Je me vois sur un tableau
de l’ancien artiste – le grand Rousseau.
Et me voilá sur un vélo
qui vole tout seul avec le vent.
Je me suis trouvé á Arles,
dans un café de nuit,
avec Van Gogh et compagnie.
Dans cette promenade je me relance.
Je vois Montmartre, la Provence.
Ainsi dans cet album d’éternité
je me promenais ensorcelé
embrassé par le sommeil
dans les bras de Morphé.

ВЪЛШЕБСТВО
В леглото си, докато спях,
вълшебен свят насън видях –
незнаен град в светлини,
с висока кула, със дворци,
с алеи, арки, кафенета,
с площади, църкви и вариетета.
Аз влязох в едно от тях,
Пристъпих – и какво видях!
На масата пред мен – албум.
Докоснах го – чух звуци, шум,
мелодии, ухания и цветове
с бои създадени за векове!
Разлистих аз албума – онемях,
защото влязох в него –
 и какво видях?!
Видях самата себе си в картина на Русо,
от вятъра понесена на колело;
Отбих се в нощно кафене с Ван Гог в Арл,
Видях Монмартър,Провансал…
Разхождах се в прегръдка на съня
В албума, завещан на вечността!

Александра Гърмидолова 7 “в”

 Ф
РЕНСКИ
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ГРУПИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Избрах да уча немски език, ... 
„... защото немският език се говори освен в 
Германия,а и в Австрия, Швейцария и Лихтенщайн.
    Елисавета Пеева 
„... защото ще ходя да уча в Германия и имам 
приятели там.
    Мая 
„... защото на тати машините са от Германия и 
езикът ми харесва.”
    Петър Дундин 
„... защото е близък до английския език 
и така е по-лесен за научаване.”
    Преслав Петров 
„... защото искам да пътувам,  да уча и живея в 
Германия.”
    Борис Борисов 
„...  защото в Западна Европа се говори немски 
и така имам шанс за по-добро образование и 
работа.”
    Иван Илиев 
„... защото искам да отида във Виена.”   
    Александрина 
„... защото имам роднини в Германия.”   
    Петър Стойчев
„... защото искам да отида при вуйчо в Австрия.”  
    Никола

В часовете по немски ми харесва,...
„... защото е интересно и забавно.” 
    Цвета 
„... защото играем игри, пеем песни и танцуваме.” 
    Никола
„... защото постоянно се упражняваме в час със 
забавни игри.”  
    Борис
„...  защото езикът е много инересен и понякога 
глаголите са много забавни.” 
    Ванеса Атанасова
„... защото всеки час учим нещо ново.”   
    Иван Илиев
„... защото в клас правим игри, играем театър, а и 
тестовете са лесни. „  
    Деян

НЕМСКИ
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НАШИТЕ ПОСЛАНИЦИ

Футбол 

Волейбол

Волейбол

Волейбол

Баскетбол

Общински първенец по футбол, 
2012 г.

Отборът по СИП Волейбол, 
V клас

Волейболен отбор - момчета, 3 място в 
Общински ученически игри, 2012 г.

Волейболен отбор – момичета, 3 място в 
Общински ученически игри, 2012 г.

Училищният отбор по баскетбол 
(момчета и момичета)
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1 в - Катя Христова, 
народно пеене

Национален събор – 
надпяване „Авлига пее” – 

2011, първо място
VІІІ Национален тракийски 

събор, първо място
ІV Национален конкурс за 

„Песенна дъга над Кутев”, 
Котел - 2012, трето място

1 в - Преслава Димкова,
спортни танци

1 в - Християна Дарин Денева, 
художествена гимнастика

2 а - Виктория Йорданова, 
Теодора Чорбаджийска, 

Дебора Косева, 
художествена гимнастика 

2 а - Красимира Георгиева, 
Мая Райкова, танци 

2 а - Петър Петков, 
плуване 

2 д - Габриела Минчева,
тенис

2 д - Стефания Антонова, 
спортна гимнастика

2 а - Милен Ковачев, 
карате

2 б - Дарина Василева, 
естрадно пеене 

2 д - Гергана Христова 

2 д - Християн Цанев, 
карате

2 а - Михаела Димитрова, 
изобразително изкуство

2 д - Гергана Христова 

2 д - Елена Ангелова, 
балет

Художниците на 2 д -
 Калина Кръстева, Изабела 

Георгиева, Калоян Йорданов, 
Магдалена Копаранова, 

Габриела Минчева  

2 а - Николай Димитров, 
китара 

2 д - Веселин Стайков и 
Нино Камбуров, 

баскетбол 

2 д - Николета Маринова, 
народно пеене 

3 а - Виктория Аврамова, 
победител в Конкурс ‘’Малка 
Мис Велико Търново’’, 2011
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Медалистите на 3 а -  
Антон Дончев,

 Лиляна Грозева,
 Стела Рускова, 

Благовест Иванов, 
Кристиан Александров 3 б - Ванина Пехливанова, 

народно  пеене  
3 б - Гала Захариева, 

художествена гимнастика

Призьорите на 3 б - 
Кристиян Митев,
 Йоана Иванова,  
Йоана Пелова, 

Ванеса Гостилова,  
Боян Иванов, 

Пенчо Георгиев, Евгения 
Серафимова

4 а - Борис Цонев,
китара 

4 а - Константин Ангелов и 
Йордан Момински,  

карате 

4 в - Петър Димитров, 
народни танци  

5 б - Владислава Матеева,
плуване

4 а - Ивана Йорданова,
флейта

4 а - Мирослав Александров,
гимнастика

4 г - Михаела Милкова, 
танци

Призови места в различните 
стилове (танцово шоу, 

модерен танц, синхро денс, 
характерен танц) 

5 б - Елица Йовкова,
художествена гимнастика

4 а - Йордан Момивски и 
Илиян Раев ,

народни танци 

4 а - Теодора Борисова, Ивана 
Йорданова и Любослава 

Василева,
народни танци 

4 д - Виктор Василев,
 Спортна гимнастика

5 д - Бояна Йорданова, 
танци

4 а - Йордан Момински, 
плуване, републикански 

шампион 

4 в - Нора Колева, 
народни танци  

4 д - Дамян Калбанов 
Шах 

6 а -  Николай Янков ,
футбол

Избран сред 20-те най-добри 
млади футболисти на 

България и като гол майстор 
за 2011 г.
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6 а - Илина Йозова, 
плуване 

6 а - Кристиян Мирчев - 
карате 

6 а - Мартин Мерамджиев, 
танци

6 а - Петко Казанджиев, 
Математика

Престижни награди в 
регионални и национални 

състезания по математика. 
Първо място за Северна 
България в Национален 

кръг от  Международното 
математическо състезание 

„Европейско кенгуру”.

6 а - Тина Тодорова, 
пиано   

6 г - Анна Чалъкова, 
Лора Блажева, 

Денислава Начева, 
Мартина Лещакова,
 Теодора Драганова, 

художествена гимнастика 

7 в - Даниел Захариев, 
стрелба  

7 г - Пенко Славов, 
спортно и коло-ориентиране

6 б - Ивет Найденова, 
танци 

6 г - Мария Калбанова, 
шах

7 в - Калоян Топалов, 
карате

Трето място на Европейско 
първенство за юноши

Второ място на Републиканско 
първенство

7 г - Румяна Цанова,
шахмат

6 б - Любомир Епитропов - 
плуване 

6 г - Мартин Димитров, 
плуване 

7 г - Глория Цачева, 
спортна гимнастика 

6 б - Светослава Велкова,  
флейта 

7 б - Тодор Шарков, 
катерене

Многократен републикански 
и трикратен балкански 

шампион

7 г - Ивелина Вълова, 
карате 
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7 в - Пресиян Павлов, 
карате





„Бачо Киро”, училище мило,
с мисълта за тебе се будя в зори,

звънецът щом звънне, започваме час,
науки и тайнства ще дойдат при нас.

Задачите сложни решаваме с труд,
със сръчни ръце ще направим дворци,
със нотите пишем любовните песни,
а с четка рисуваме картини чудесни.

В края на деня сме уморени,
но пък сме ограмотени.

Михаела Енчева, ІІІ А клас 

Моето училище

Най-добрият учител

Учителят е географска карта, 
разглеждана с любов и интерес.

Надскочила и норми и стандарти,
за да го има „утре” още днес.

Учителят…И горд...И израснал.
С ум, сила, вяра и сърце дарен.

И защо ли е учител станал?
Защото за учител е роден...

Петър Пашев, IV А клас
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 Снежинките... малки и беззащитни. 
Всяко едно дете тръпне в очакване да дойде зимната приказка. Снежинките се 

страхуват , не знаят  какво ще срещнат долу на земята. Боят се от това приключение. 
 Една много малка и страхлива снежинка била първата, която полетяла надолу. 
Паднала върху ръката на едно момче. Момчето се почувствало приятно. След време 
тази малка снежинка станала на сълза.  Детето се страхувало на всички други полетели 
от облаците снежинки да не им се случи същото. Решило, че за да ги опази, не трябва да 
ги докосва, защото бузките му ги стоплят и така те се топят. 
 Тези  снежинки знаели, че ще направят добро на хората, когато се стопят, защото 
ще напоят земята и ще вдъхнат нов живот за идващата пролет. В най-големия им страх, 
се появила тяхната кралица. Тя била със снежнобяла искряща корона и снежни дрехи. 
Попитала ги защо се страхуват толкова много да полетят от небето надолу към земята 
и защо не искат да се стопят. Те и отговорили, че се боят да не изгубят прелестната си 
форма и че няма да могат да видят  щастливите усмивки на малките деца. А и толкова 
силно желаели да направят нещо хубаво, за да бъдат щастливи малчуганите.  
 Снежната Кралица разбрала, че макар да са съвсем мънички, тяхната най-важна 
цел е да подарят още  радост на света. Решила да им помогне. Казала им да отидат при 
едно момче и да го попитат какъв подарък иска за Коледа. 
 Снежинките отишли при детето. Желанието на момчето било само те да не се 
стопят и да не се превърнат в дъжд. Щом Кралицата разбрала неговото желание, много 
се учудила.  Изпълнила желанието му. Тя ги завела на  едно много хубаво  място. То 
цялото било от лед и нямало как да се стопят. Останали там. Дошла Коледа. Момчето се 
надявало неговото желание да се изпълни. Кралицата отишла при детето  и му казала, 
че снежинките са в безопасност. Това бил най-големият и най-хубавият подарък на 
момчето. Така и снежинките се радвали за това, че няма да изгубат бляскавата си одежда 
и че ще живеят на такова хубаво място. 
 След  ден всичко побеляло. Дърветата и поляните били и ослепително красиви. От  
небето се сипели снежинки. Момчета и момичета се пързаляли по ледените пързалки. 
Радвали се, викали от щастие. 
 Когато седнеш и се вгледаш в небето, виждаш как тези малки кристалчета 
се въртят като балеринки и правят красиви пируети. Щом лампите светнат, това 
изпълнено със ситни бели пеперудки небе  изглежда така, сякаш си в зимна приказка. 
Тогава гледката е прекрасна. Тези малки искрящи паяжинки се носят леко из въздуха и 
падат върху личицата на малките дечица.  
 Зимната приказка е пълна, когато освен снежинки има и подаръци. Ние децата 
очакваме много коледни подаръци. Аз също с нетърпение очаквам този празник. 
Тогава цялото ни семейство се събира около богата трапеза и за всички има изненади. 
Малкият ми племенник ни забавлява,  като прави сладки муцунки и весело се смее. 
Коледното ми желание е да напиша една хубава зимна приказка и ето, че Коледното 
чудо стана. 

    Йоана Пелова, ІІІ Б клас

ЗИМНА ПРИКАЗКА
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 Зимата дойде. Заваля пухкав бял сняг и целият град побеля. Всички с нетърпение 
очакват коледните празници. През деня децата се забавляват, като карат шейни, хвърлят 
снежни топки, правят снежни човеци и очакват дядо Коледа. Вечер всички прозорци 
празнично светят с коледната си украса.
 Дойде и Бъдни вечер - всички празнуват и с нетърпение очакват Коледната нощ. 
Но след време умората ги прие в нощната прегръдка на съня.
 Само едно момиченце остана будно, очаквайки дядо Коледа...
Светлини, звънчета, тропот от копита, шейната спря. То без да губи нито миг притича 
и се вмъкна в шейната.
 Не мина много време и белобрадия старец дойде. Елените с шейната хвръкват 
към северния полюс.
 Едва у дома си дядо Коледа забеляза пътника без билет. Усмихна се, но не каза 
нищо. Показа джуджетата, работилницата, играчките и писмата на малки и големи. 
Работа има за всеки, който иска да помогне. Детето стана един от най-добрите 
помощници на дядо Коледа, затова той му подари вълшебно звънче /когато звънне с 
него белобрадия старец ще се появи/.
 Коледа дойде - време е да се раздават подаръци. Момиченцето разказа за срещата 
си с дядо Коледа, но никой не повярва. Тогава то извади звънчето, звънна с него и 
навън се чу познатото: ХО-ХО-ХО ! Весела Коледа!!!
 Звънчето напомни на всички, че който вярва истински, магията на дядо Коледа 
ще го докосне!
       
                    

Теодора Борисова, ІV А клас
І място – раздел  разказ

Конкурс за литературно творчество –
гр. Алкоркон, Мадрид, Испания

ЗИМНА ПРИКАЗКА
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Раждането на едно кокиченце
   

 Беше истински студена зима, една от най-студените. Навън всичко беше бяло като 
в зимна приказка. Дебел сняг бе покрил земята. И каква тишина само! Всяко живо 
същество се бе скрило от големия студ и сняг. Но никой не знаеше и не подозираше 
какво се случва там долу, под дебелия и бял юрган. Зараждаше се един нов живот.
 - Ах, колко е тъмно и топло тук! Ехо,чува ли ме някой? - чу се едва, едва един плах 
гласец. - Май съм съвсем само! А сега какво ще правя? Трябва да си намеря приятели, 
скучно е да си така сам!
 Това беше гласът на едно малко кокиченце, което току що бе пробило стъбълце и 
показало малката си зелена шапчица малко над почвата. То наистина бе само и не 
виждаше нищо около себе си.
  - Май че съм се се появило твърде рано. Ще трябва да почакам още малко - прозя се 
то и заспа.
 Всъщност не то се бе появило рано, а зимата не искаше да си тръгне и да даде път на 
пролетта.  Ето затова кокиченцето трябваше да чака своята поява на света. Но зимата 
не можеше да се инати дълго. Скоро повя южнякът и бавно започна да топи дебелия 
сняг.
 В един топъл пролетен ден един лъч светлина проби поизтънялата вече снежна 
покривка и достигна до малкото кокиченце.
 - Ех, колко е светло и приятно тук! - размърда стъбълце и се протегна кокиченцето. – 
Май докато съм спало доста съм пораснало. Изведнъж то усети студ и разбра, че вече 
е навън. Огледа се наоколо и с изненада видя, че не е само. Около него бяха подали 
главички и много други негови приятели, облечени в бели премени и със зелени 
шапчици на главите. Светът изглеждаше  прекрасен.
 Тогава една малка ръчичка се протегна към малкото кокиченце и поиска да го откъсне. 
Кокиченцето застина. Толкова ли кратък щеше да е неговият живот. Та това бяха само 
няколко глъдки въздух. Но един приятен глас го върна към живота:
 - Не скъпа, недей. Та те са толкова красиви и истински тук в градината. Не ги късай.
  Тогава малката ръчичка започна да ги гали и да им говори.
 - Вие кокиченца сте толкова чисти и красиви, че и на мен ми се иска да бъда като вас!                                                                

Атанас Кирилов, lV Г клас 
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Моят роден град
е като Велико Търново познат.

Тук съм се родила,
тук съм аз щастлива.

Имам аз мечта -
тук да отраснат и моите деца.

Къщите ни да са чисти,
а улиците – като писти.

Великотърновци да са красиви,
а децата им игриви.

Река Янтра да е бърза, дива,
а рибата във нея – жива.

Туристите пред Царевец да спират,
а дъхът и мислите им да замират.

Надявам се сега
да се сбъдне моята мечта.

    
Пламена Александрова, ІV Д клас

I място в конкурса  „Моят роден град”, 2011 г.

МОЯТ РОДЕН ГРАД В МЕЧТИТЕ МИ

Лютата зима вече дойде,
но пък в села и в градове
всяко дете навън си играе

и за Коледа си мечтае. 

Сред глъч от деца чух някакъв звън.
Може ли Дядо Коледа да е вън?

И аз не знам, но скоро ще разбера.
- Хей, вижте! Това май е шейна?

Свойта игра спряха децата
и с усмивка на лицата

 извикаха в тоз час:
- Дядо Коледа дойде при нас!
 Дядо Коледа дойде при нас!

Ния Александрова,  IV Д клас
I място , Първи международен конкурс

”Природата и традициите в детското творчество”

  КОЛЕДНА МЕЧТА
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 Аз съм родена и живея в България. Моята родина е малка, но историята и е 
огромна и славна.
 От страниците на учебници и книги, разкриващи ни нашето минало, ме заливат 
чувства на любов и възхвала. А редом с имената на Левски и Ботев, расте и гордостта 
ми, че съм българка.
 Обичам нашите планини зелени и високи върхове, гъстите и вековни гори, 
където уморени пътници намират прохлада и почивка.
  А където свършват величествените върхове, започва синьото небе и слънцето 
огрява моето щастливо лице. Песните на бистрите и буйни потоци, бягащи неуморно 
по склоновете, омайват всеки жаден за приказки и легенди.
 Имаме синьо небе, но и голямо синьозелено море. Обичам да усещам топлия 
пясък под краката си и да слушам шума на пенливите вълни. Детският смях, огрените 
с усмивка лица на децата, допълват красотата на морския бряг.
 Пътувайки из моята страна, виждам засмени слънчогледи и златни вълни от 
пшеница. Добри и работливи хора неуморно се грижат за разцвета на моята родина.
 Планини и реки, села и градове – величествени и стари, но богати с история. 
От стените на Царевец, Плиска и Преслав още се чуват виковете на незабравимите 
българи, борили се за свободата на родината.
 И днес, пишейки това, си мисля, че по-хубава страна от България никъде няма.

Микаела Петрова,  ІV Д клас
   I място в конкурса „Българин да се наричам”, 2010 г.

 Мечтите на едно дете са най-чистите и святите, най-прекрасните бели птици в 
небесата.
 Аз съм дете и моите мечти са такива. Живея в старата столица на България – 
Велико Търново. Велик град, събрал в себе си славната история на братята Асеневци, 
съхранил и до днес красотата, сътворена от ръцете на трудолюбивите българи.
 И сега дъхът ми спира, вдигайки поглед към величествения и непоклатим 
Царевец. Искам така да го виждат и моите деца.
 Мечтая омайната красота на Търновград, прегърнат от река Янтра, да остане 
недокосната от времето.
 Улиците, по които са вървели храбрите боляри, освен величествената история, 
да нашепват на минувачите и славно бъдеще.
 Не искам да виждам угрижени лица на хората, а да чета в очите им любовна 
радост.
 Мечтая моят град да не бъде превзет от сивотата на бетонните сгради, защото 
няма да мога да виждам малкото поникнало срамежливо цвете.
 Нека това е градът на пъстротата.

БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО В МЕЧТИТЕ МИ
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 Да бъде зелен като цветята и тревата, като огромните паркове, огласяни от детски 
смях. 
 Да бъде оранжев като залеза, който обгръща тайнствено  Царевец и неговите 
кули.
 Да бъде син като небето.
 Да бъде жълт като слънцето, огряващо калдъръмените улички и възрожденски 
къщи. 
 Да бъде червен като мартеницата.
 Да бъде розов, защото в детските очи всичко е розово.
 Искам дъгата да е художникът на моя град.
 А когато седна за отмора до Янтра, искам да слушам нейното ромолене, разказващо 
за умните и достойни мъже, отдали живота си за свободата на Търново.
 Мечтая шумът от автомобилите да не заглушава звънливите песни на децата, а 
техният смях да оглася всяко кътче на града.
 И когато здрач се спусне над града, искам да блестят хиляди лампи и тъмнината 
да не плаши и да сковава хората.
 Защото това е моят роден град, моята закрила и убежище.
 Мечтая да не заключим слънцето в Балдуиновата кула.
 Мечтая да няма повяхнали дървета, за да не изчезнат звучните песни на птичките, 
свили гнезда под чардаците.
 Мечтая да не се изгубят усмивките по лицата на децата.
 Но аз знам, че има светлина и тя е в нашите сърца.

Микаела Петрова,  ІV Д клас
I място в конкурса „Моят роден град”, 2011г.

Летен бриз в косата
плитка рошава струи.

Чайки почнаха да грачат: 
”Ах, морето! Ах, морето! 
Мило, нежно и добро!”

Дом любим за миди,
риби и акули,

водорасли тук растат,
морски кончета играят
танци с весели вълни.

Ах, морето! Ах, морето!
На твоя пристан приютяваш

кораби и лодки отдалеч,
с вълните ги люлееш
и ласкаво им пееш,

чудесни песни за дома.
Ах, морето! Ах, морето!

С колко нежност ни давяваш ти!

Александра Копаранова, V Б клас

МОРЕ
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 Нощ. Пълнолуние. Луната огряваше ярко земята. През отворения прозорец 
полъхваше лек ветрец. Загледан в звездите на небето в топлата юнска нощ, Тони 
въздъхна. Днес навърши тринадесет години. През цялото това време той мислеше, че е 
сам на света, затворен в този задушен приют за сираци заедно с другарите си по съдба. 
До днес. Тази вечер неговата най-добра приятелка- бавачката леля Пепи, грижеща се за 
момчетата от приюта, отиде до него и вероятно като подарък за рождения му ден, го 
попита:
 - Тони, момчето ми, защо си така умислен?
Той й отговори:
 - Тъжен съм, че съм сам на тази земя,че няма кой да ме прегърне и да ми подари 
една целувка за рождения  ден. 
 -Не тъгувай, Тони. – тя го погледна сериозно - надявам се да не кажеш на никого 
това, което ще ти кажа сега. Обещай ми, моля те!
 - Обещавам. - също така сериозно й отвърна Тони.
 - Добре тогава. - бавачката си пое дълбоко въздух - Ти не си сам на света. Имаш 
сестричка горе-долу на твоята възраст. Живее в приюта в съседния град. Името й е Дара. 
Повече не мога да ти кажа. Вярвай в себе си, сигурна съм, че ще намериш щастието или 
то ще те намери. - тя го целуна по челото и отиде на оглед при момчетата в съседната 
стая.
 Тези думи не му даваха мира. Как така, след 13 години изведнъж се оказа, че има 
сестра? И то толкова близо- на осем километра в дома за момичета. Тони скочи като 
опарен в леглото си. Нима може, нима ще посмее да отиде и да провери картона си? 
Обзе го непреодолимо желание да види сестра си, да види Дара, да я прегърне…
 Момчето стана. И така, както е по пижама, се отправи към кабинета на 
директорката. Скоро стигна. В коридора беше тихо. Тони натисна леко бравата и като се 
огледа за последен път влезе. При затварянето вратата изскърца леко. Тони се уплаши, че 
ще го намерят и замръзна на мястото си. За щастие явно никой не го бе чул. Успокоено, 
момчето отвори шкафа, където знаеше, че стоят папките с данните за момчетата. От 
прозореца луната блестеше и в кабинета беше светло. Тони рови, докато най-накрая 
намери папка със своето име. С треперещи ръце я извади, разтвори и погледна в нея. 
Папката падна на земята. Тони седна на мекия килим и заплака. Значи беше истина- 
той имаше сестра. Никога преди не се бе чувствал така- беше щастлив и същевременно 
нещастен.
 И в този момент чу стъпки.Стъпки, които се приближаваха. Тони разбра- това 
бяха стъпките на директорката- нито леки, нито тежки. Една идеална походка за една 
идеална личност. Тони се надигна за секунди, събра листовете, пъхна ги в папката, а 
нея пъхна в шкафа. Затвори го. В този момент бравата помръдна, вратата се отвори 
и някаква сянка влезе в стаята. След нея се очерта фигурата на директорката. Доста 
припряно двете сенки влязоха вътре и внимателно затвориха вратата. Седнаха на 
меките столове. 
 Започна се разговор:
 - Е, господин Хеликот, значи е решено- заминавате още утре сутринта.
 - Да, госпожо Сиренява, утре. Трябва да тръгна възможно най-рано. Дори ако 

За да си щастлив
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може още на изгрев слънце. Доставката трябва спешно да бъде предадена на господин 
Пролетин. На отиване ще мина през дома за момичета на госпожа Кашкова. 
 При тези думи, скритият под бюрото Тони трепна. Та нали точно там е и неговата 
сестра Дара. Разговорът продължи, но момчето вече не слушаше. Опитваше се да 
измисли план, за да се вмъкне незабелязано в камиона на г.н Хеликот. След като взеха 
някакви документи, излязоха. Малко след тях излезе и Тони. Без да се бави, той се върна 
в стаята си, облече се и излезе навън. След това притича на пръсти и без да вдига шум 
се вмъкна в спрения отпред камион.
 Бум! Тряс! Тони се стресна от бученето на камиона. Слънцето изгряваше. За миг 
си спомни среднощната случка.Камионът продължи да се тресе и потегли…Не след 
дълго спряха и Тони се огледа. Намираше се пред сграда, подобна на тази, в която 
живееше. Обля го топла вълна, щом се сети, че сестра му е някоя от тези момичета, 
които играеха на двора. Момчето изчака шофьорът да излезе, изскочи след него и се 
скри зад един храст. Загледа се в момичета. Коя от всички беше сестричката му? И в 
този момент една шарена птичка му помогна.
 - Виж, Дара, какво красиво птиче. - викна едно русокосо момиченце.
 И тогава сърцето му се преобърна. Не случайно хората са казали „Една птичка 
кацна на рамото ми”. - си помисли той. И тогава разбра, че късметът е на негова страна, 
той намери сестра си!  И сякаш, поразен от мълния той се изправи и се затича към 
сестра си, крещейки:
 -    Дараааа!
 Момичето се закова на място и го погледна право в очите.
 - Ти си ми брат!!! – възторжено извика тя.
 - Как разбра?
 - Очите ти говорят вместо теб! 
 Те се прегърнаха развълнувано и заплакаха.

.........................................................................................................
10 години по-късно…         

 - Тони, побързай, че ще закъснея за интервюто.
 - Кажи ми „бате” и ще побързам!
 - Бате, моля те, побързай или ще извикам такси!
 - Добре, мила Дара, идвам и без това трябва да тръгвам за работа. 

 

Яница Стойкова, VI В клас
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Ако си във Стара планина,
там ще видиш чудната й красота,

поляните й, гъстите гори
и сините бълбукащи реки.

Щом изгревът настъпи,
земята в този час

разтваря се за миг и блесва
в прекрасен утринен пейзаж.
Златен дъжд излива се тогава
и в миг земята златна става.
Когато слънцето се скрива,

цвят червен небето придобива
и в розово,  в зелено,

в сто рокли пременено.
Луната изгрява тогава,

красива и вярна на детските тайни остава.

Яница Стойкова, VI В клас

    

Стара планина
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 Езикът е онова чудо, без което всички ние не можем да живеем. Ако го 
нямаше, как щяхме да общуваме помежду си ?
 Всяко българско дете знае стиховете: „Родна реч,омайна сладка, / що 
звучи навред към мен”… Звучен и мелодичен е българският език, затова буди 
възхищение и гордост у всеки българин. Езикът ни е свещен, защото е свято 
словото на дедите ни. Древен е нашият народ и е съхранил в древния си език 
мъдростта вековете.
 Езикът е достояние на всички хора и тъкмо това, наред с мисленето, ги 
отличава от останалия животински свят. Говоренето и мисленето превръща човека 
в най-висшето същество на земята. Но езикът е и този, който обособява хората в 
колектив, в народ. Той е памет и бъдеще на всеки народ. Определя националната 
единтичност на всеки човек . Ние винаги сме се чувствали българи, защото дори 
когато Родината ни е била поробена, българинът се е чувствал българин, защото 
е говорил и мислил на български език. Така народът ни е оцелял през вековете. 
Нашето историческо минало е изпълнено с тежки страдания, мъжествена скръб 
и победно ликуване. Народът ни е превърнал вековните си мъки и радости в 
песни. Пак от тях узнаваме истината за трагичната, но горда съдба на майка 
Българя.
 Помним и не забравяме паметните слова на хилендарския монах, „тъмният, 
непознатият и бледният”, който ругае родоотстъпниците на своя род и език: „О, 
неразумий и юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин ?” Ние трябва да 
знаем своя род и език ! Това не е само призив на Паисий, непомръкнал през вековете. 
Този призив крие истински патриотизъм, затова не трябва да пренебрегваме и 
призива и патриотизма ! Свещен е този език, защото е езикът на България. Като в 
огледало в  него се е отразила съдбата ни. Чрез него се е запазило и самосъзнанието 
ни, че сме българи. Това е достатъчно основание на радост, гордости и възхищение.  
 Творчеството на българските поети и писатели пренасят през вековете 
прекрасната мелодия, силата и красотата на българското слово чрез творчеството 
си. Те показват на дело творческите възможности на българския език.  Езикът е 
нещо ценно, което трябва да се пази, за да стигне до следващите поколениея.
 Дори и в днешния глобален свят, когато границите са условни, всяка нация 
трябва да съхрани езика си.
 Научим ли нещо повече за родния си език, ние прибавяме нещо ценно към 
своята същност.

Ивелина Вълова, VII клас

Езикът – памет и бъдеще на един народ  

(есе)
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КЛУБ  „МЛАДИ 
ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ”

В огледалото се вижда лицето,
а в словото – душата.
   /нар. мъдрост/

Ние сме умни, работливи, упорити,
с пламък в очите
и много щастливи.
Перото и словото обичаме.
МЛАДИ ТВОРЦИ се наричаме.

    
 
Участваме в: конкурси
              рецитали
             литературни четения
              изложби
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 Моят роден град

Велико Търново е моят роден град,
на всеки българин е той познат.
Градът на трите хълма построен,
във времето достойно съхранен.

Когато мрак се спусне над града,
изгрява Царевец като звезда.
Спектакъл „Звук и светлина”
разкрива за величието на града.

Преливат разноцветни светлини,
разказват за безмилостни борби.
Камбанен звън се носи в тишината,
нашепва за живота и борбата.

Велико Търново е моят роден град,
на всеки българин е той познат.
Градът на трите хълма построен,
във времето достойно съхранен.

   Лиляна Въртикъщова, VІІ В клас

Търновград – моя гордост

Търновград – красив, прекрасен,
тук щастливо съм родена.
От минало и настояще,
душата ми е запленена!

Царевец е гордост наша –
на предците ни домът.
Пред вратите му антични,
Всеки спира му дъхът.

И където и да ида
пак при теб се връщам аз.
Най-красив и най-уютен –
туй е моят Търновград!

   Михаела Георгиева, VІІ В клас
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Моят роден град

 Градът, в който живея, е Велико Търново. Град, намиращ се в сърцето на България, 
но и в моето сърце. Едва ли мога да го опиша с няколко думи. На пръв поглед той е 
като всеки друг – улици, забързани хора, но само на пръв поглед. Ако се вгледаш по-
внимателно, ще усетиш една чудна красота, вплела в себе си минало, настояще и бъдеще. 
Всеки камък и всяка къща пази спомена за героичното минало. Ако се вслушаш, ще ти 
разкаже за подвизи на велики българи. Запазените останки от крепостите, дворците 
и църквите са неми свидетели на разцвета на българската култура преди девет века. 
Камъните по хълма Царевец ще ти нашепнат за героизма на предците ни. Янтра може 
да разкаже легенди, а руините свидетелстват за жестоката разправа със защитниците и 
варварското опустошение от поробителите.
 Градът ни е богат не само с историческото ни минало, но грабва погледа с 
красотата на къщите си. Може да си помислиш, че някой ги е изсипал по стръмните 
хълмове край завоите на Янтра. Мъничките къщички са накацали една върху друга, 
сгушени една до друга се оглеждат в лъкатушещата Янтра и спорят коя е по-красива. 
Всяка от тях е неповторима с оригиналната си възрожденска архитектура.
 Който се е разхождал по улица „Гурко” завинаги ще отнесе в сърцето си спомена 
за дървените чардаци, кокетните прозорчета, мушкатата и витите лозници.
 Така го чувствам моя град – величествен, царствен, горд, неподвластен на 
времето. За да съхраним красотата за бъдещите поколения, трябва да го обичаме с 
душата си и да се грижим за него.
 Това е моят град – на пръв поглед като всеки друг, но само на пръв поглед. Спри 
се! Вгледай се в сърцето си! Слушай! Той разказва…

       Николета Брайнова, VІІ Г клас

Моята гордост

 Велико Търново е град, в който природата и човекът са сътворили една приказка. 
Трите хълма – Царевец, Трапезица и Света гора се издигат величествено край града. 
Моят град впечатлява с оригиналната си архитектура в старинната си част. Къщите 
сякаш са изсипани върху стръмните хълмове една върху друга. Те пленяват с дървените 
си чардаци, с лозниците пред тях, с малките прозорчета. А река Янтра се извива като 
змия около града и неспирно разказва за видяното и преживяното през годините. 
Голяма гордост за мен е спектакълът „Звук и светлина”. Това е сливане на история, 
музика и камбанен звън, разказващи за миналото.
 Обичам и се гордея, че съм част от моя роден град!

   
       Каролина Дичева, VІІ В клас
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Гордост

 Красив, достолепен, величествен – това е моят роден град Велико Търново, с 
който се гордея!
 Времето е оставило своите отпечатъци върху Царевец, красиво разположен на 
голяма скала, а около него гордо лъкатуши Янтра.
 Красота и вълшебство откривам в малките старинни къщи, накацали като ято 
птици по хълмовете. Техните стрехи са допрели чела и какво ли си разказват?... А през 
нощта е вълшебство! Светлини блясват от всеки прозорец, сякаш звездното небе е 
паднало.
 Тази красота ме прави щастлива и горда и ме кара да мечтая по детски и да се 
усмихвам, защото обичам красотата на моя роден град!
       Карина Топалова, VІІ Г клас

Търновград – моята гордост

Велико Търново е моят роден град.
Ех, каква красота е тук!
Лъкатушещата се Янтра обикаля около хълмовете.
Историята на града е вековна.
Красотата на Търновград е несравнима!
Откъде ли не идват хората, за да й се наслаждават.

Тук е рай за историци и художници. Зад всеки
Ъгъл величествено се издигат паметници.
Ред върху ред – амфитеатрално са наредени къщи, докосващи небето.
На Самоводската чаршия може да се види всичко, свързано с изкуството.
Обръщаш поглед на всички страни и разбираш, че си попаднал в райска градина.
Всеки от нас я усеща със сърцето и душата си.
Обичам те, мой Търновград, обичам те безкрай!

       Свилен Петров, VІІ Б клас

Моята гордост

 Неповторимо е чувството на гордост от това, че съм родена във Велико Търново, 
че живея тук и мога, когато пожелая, да му се наслаждавам.
 Вечер ме омагьосват светлините на Царевец и онемявам от звъна на камбаните. 
Понасям се на крилете на лазарния лъч и отвисоко виждам родния си град. А когато 
застана на Стамболовия мост, пред мен се разкрива неописуема картина – къщите в 
старинната част са накацали по хълмовете, сгушени и сякаш си шепнат нещо. Този 
шепот „слиза” във водите на Янтра и виждам друг град. Каква прелест!
 Където и да се намирам, винаги ще обичам красотата на моя роден град!

       
Надежда Чавдарова, VІІ Д клас

77



Езикът – памет и бъдеще на един народ

 Езикът е онова чудо, без което всички ние не можем да живеем. Ако го нямаше, 
как щяхме да общуваме помежду си?
 Всяко българско дете знае стиховете: „Родна реч, омайна сладка, що звучи навред 
към мен”… Звучен и мелодичен е българският език, затова буди възхищение и гордост 
у всеки българин. Езикът ни е свещен, защото е свято словото на дедите ни. Древен е 
нашият народ и е съхранил в древния си език мъдростта на вековете.
 Езикът е достояние на всички хора и тъкмо това, наред с мисленето, ги отличава 
от останалия животински свят. Говоренето и мисленето превръща човека в най-
висшето същество на земята. Но езикът е и този, който обособява хората в колектив, 
в народ. Той е памет и бъдеще на всеки народ. Определя националната идентичност 
на всеки човек. Ние винаги сме се чувствали българи, защото дори когато Родината 
ни е била поробена, българинът се е чувствал българин, защото е говорил и мислил на 
български език. Така народът ни е оцелял през вековете. Нашето историческо минало 
е  изпълнено с тежки страдания, мъжествена скръб и победно ликуване. Народът ни 
е превърнал вековните си мъки и радости в песни. Пак от тях узнаваме истината за 
трагичната, но горда съдба на майка България.
 Помним и не забравяме паметните слова на хилендарския монах, „тъмният, 
непознатият и бледният”, който ругае родоотстъпниците на своя род и език: „О, 
неразумний и юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин?” Ние трябва да 
знаем своя род и език! Това не е само призив на Паисий, непомръкнал през вековете. 
Този призив крие истински патриотизъм, затова не трябва да пренебрегваме и призива 
и патриотизма! Свещен е този език, защото е езикът на България. Като в огледало в 
него се е отразила съдбата ни. Чрез него се е запазило и самосъзнанието ни, че сме 
българи. Това е достатъчно основание на радост, гордост и възхищение.
 Творчеството на българските поети и писатели пренасят през вековете 
прекрасната мелодия, силата и красотата на българското слово чрез творчеството си. Те 
показват на дело творческите възможности на българския език. Езикът е нещо ценно, 
което трябва да се пази, за да стигне до следващите поколения.
 Дори и в днешния глобален свят, когато границите са условни, всяка нация 
трябва да съхрани езика си.
 Научим ли нещо повече за родния си език, ние прибавяме нещо ценно към своята 
същност.

Ивелина Вълова, VІІ Г клас

Езикът – памет и бъдеще на един народ

 Езикът е най-свещеното за един народ. За българите е още по-ценен, защото е 
създаден през ІХ век, съхранен и запазен до ден днешен.
 Българският език е древен език. Великото начало на България започва именно с 
българския език. По време на създаването му много малко народи са имали собствено 
слово, но ние – българите, сме били от малкото, които можем да се похвалим със 
собствена реч.
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 Българската общност преминава през много трудности, но въпреки всичко е 
съхранила езика си. Една от най-големите е петвековното турско робство. Дори през 
времената на тези пет века българите са успели да съхранят най-ценното, което са имали 
тогава – езикът. По време на робството българското слово е било опора на българина, 
той е нямал нищо – нито земя, на която да живее свободно, нито собствена държава.
 Българската реч освен миналото ни, е и нашето бъдеще. Ако изгубим това ценно 
и незаменимо нещо, то ние ще се загубим и като нация. Една общност, която не оценява 
и не съхранява богатството си, пазено от предците й и защитавано дори с човешки 
животи, не заслужава да съществува и да се нарича „общност”.
 Ако искаме да се наричаме народ с история и език, трябва да обичаме, пазим и 
ценим всичко, което притежаваме – езикът, историята, културата… Да ги предаваме 
на поколенията, така както са предадени на нас. Трябва да сме горди със славната си 
история и да се стремим към продължаването й.
 Българският език е единствен и незаменим, това оправдава всички жертви в 
негово име и е предпоставка за неговото съхранение и развитие.

       Михаела Романова, VІІ Д клас

Езикът – памет и бъдеще на един народ

 Какво е езикът за нас!? Може би средство, с което изразяваме чувствата, породени 
в душите ни или инструмент, чрез който всеки предава мислите си. За мен езикът ни 
е дар, запазил се през вековете и стигнал до нас – мелодичен и звънлив, какъвто е бил 
винаги и вечно ще бъде.
 Родното ни слово е свещено и поражда чувства на възторг у всеки българин. То 
е завет, минал през безброй изпитания, символ на националната памет от минало към 
бъдеще.
 Езикът е най-ценното притежание на българите. Той ни обединява, прави ни 
единни и ни събира в трудни момент. Наричаме езика си „памет българска”, защото 
той пази историята ни в своите основи – най-тежките поражения, но и най-желаните 
постижения. Успява да съхрани националния дух на българина, пристъпвайки бавно, 
но сигурно към бъдещето, където ще бъде предаден и съхранен така, както го пазим 
сега.
 Словото е свещения храм на българите. Ние съумяваме да го опазим дори и в 
най-тежките векове и така го правим вечно.

       Кристине Иванова, VІІ Д клас

Героизъм – минало, настояще и бъдеще

 В забързаното си ежедневие рядко си задаваме въпроса какво е героизъм? Дали 
това е пример, образец, идея или е начин на живот.
 Може би отговорът се крие във времето. В миналото най-често героизмът се е 
свързвал с подвиг и саможертва. Днес героизъм търсим в по-обикновените неща – да 
подадем ръка, когато на някого му е трудно; да се справим с проблемите си, без да 
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търсим помощ; да вървим напред независимо от трудностите. Какъв ще бъде героизмът 
в бъдещето, когато целият свят ще бъде достъпен, е трудно да отговорим. Но във всички 
случаи героизмът ще бъде усилието да направим света по-добър и хората по-щастливи.
 Няма българин, който да не се прекланя пред живота и смъртта на знаменитите 
знайни и незнайни герои, дали живота си за Родината. Героизмът на Ботев, Левски, 
Хаджи Димитър и много други са повод за гордост и патриотизъм. Затова като завет 
звучат думите на Ботев:
„Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира…”
 Животът и смъртта на героите от миналото винаги са били свързани с идеята за 
свобода. В името на свободата те са били готови на борба и саможертва.
 Днес ние живеем в свободна България. Затова трябва да търсим проявите на 
героизъм там, където хората забравят за себе си, за да помогнат на другите. Можем да 
разпознаем героя на днешния ден по подадената за помощ ръка, по топлите усмивки и 
добрите думи. Героизъм има там, където даваме повече, отколкото получаваме.
 Много бих искала в бъдеще да няма нужда от героизъм. Хората да живеят толкова 
спокойно, че никой да няма нужда от помощ. Но това е само мечта. А всяка мечта има 
нужда от героизъм, за да стане реалност. Затова в бъдеще героизъм ще бъде това – да 
сбъдваме мечтите си и да не се отказваме от тях.
 В миналото мечтата е била свободата, днес мечтата е добротата, а в бъдеще… ще 
видим.

       Надежда Чавдарова, VІІ Д клас

Вярата идва от сърцето

 Какво е вярата?!... Ще питам вятъра студен, люлеещ листата. Но той не отговаря 
на въпроса ми. Размишлявам. Вярата е нещо много емоционално и силно. То е чувство, 
усеща се и има конкретна причина за вярата.
 За какво вярваш? Вярваш в приятелството, в светлото бъдеще, в това, че винаги 
ще си щастлив. Вярата също така е свързана с лична представа за това, което си и това, 
което искаш и желаеш.
 Какво е сърцето? Сърцето, както всички знаем е орган, част от нашето човешко 
тяло. Но то не е само някакъв орган. Сърцето е свързано с всички наши емоции, 
чувства и спомени. Именно от сърцето идва вярата! Аз вярвам. Вярвам в доброто, в 
приятелството и любовта, вярвам в това, което ме кара да съм свободна и най-важното 
вярвам в себе си! Много хора грешат в преценките си. Но какво пък толкова, всеки 
прави грешки. Няма безгрешни хора. Затова ги има грешките, за да се учим от тях.
 Вярата е нещо прекрасно. Свързано е с толкова много неща. Можеш да вярваш, в 
каквото си поискаш, няма ограничения. Аз вярвам, защото съм човек, защото обичам 
и чувствам. Вярвам в красотата на страната ни, вярвам в семейството ми, роднините 
и приятелите. Защото всичко това е много важно за мен! И вие вярвайте, защото няма 
по-хубаво нещо от вярата, от това да се надяваш в постигане на целите си. Любовта е 
най-великото щастие, затова вярвайте! Приятелите ми, те са като второто ми аз.
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 Вярата свързва човешкия ум и интелект с хармонията в природата. Ако имате 
вяра, всички наши мисли ще образуват една величествена Божествена хармония. 
Вярата започва от сърцето – в подсъзнанието, там трябва да се вложи този светъл лъч 
на разумен стремеж.
 Вярата е нещо уникално. Аз вярвам, и вие вярвайте в това, което ви прави 
щастливи!
 За да си щастлив са необходими 3 неща: първо – да вярваш в себе си; второ – 
да имаш добри приятели и здраво семейство и трето – да имаш позитивна нагласа за 
нещата. Това са първите три стъпки към усъвършенстване на духа.

Каролина Дичева, VІІ В клас

Вярата идва от сърцето

 Какво е вярата? Отварям тълковния речник, който показва, че вярата е упование 
и вярването в идея, представа, конкретен човек.
 Какво е сърцето? Отново разлиствам речника и прочитам, че сърцето е 
централен орган на кръвообращението у човека и животните. То е орган – символ на 
преживяванията, чувствата, настроенията и възприятията у човека.
 Дали вярата у човека винаги идва от сърцето?! Не съм сигурна, но мога да 
предположа, че сърцето като чувствителна градивна единица на човешкия индивид, 
изпраща импулсите на доброто и злото. Защо не и на вярата!!!
 Да вярваш в нещо – това означава да изявиш личната си позиция. Да вярваш в 
някого – може би това е по-висша форма на разума. Някой?! Кой може да бъде той? 
Дали познат или не, това не е толкова важно! Сърцето ти не винаги ще ти подскаже с 
какви очи ще погледнеш към другия?!
 В кого вярвам аз?! Аз вярвам в семейството си, защото съм в такава възраст, 
в която мога да тръгна по грешния път. За мое щастие родителите ми ме насочват и 
подкрепят. Доверявам им се, защото смятам, че те имат по-богат жизнен опит и искат 
най-доброто за мен.
 Искам да вярвам и на приятелите си! Има добри приятели, но понякога за 
съжаление попадаме и на некоректни хора… Най-важно е да вярваш в себе си! Ако 
вярваш в себе си, ще вярваш и в другите. Вярвайте! Вярвайте в семействата си, в 
приятелите си и в себе си. Вярвайте както и аз вярвам! Вярвайте в другите, за да може 
и те да вярват във вас!
 Вярвайте и нека до вярата стоят надеждата и любовта!!!

       Михаела Георгиева, VІІ В клас

Магията да вярваш

 Магията е път към щастието, към претворяването, към вдъхновението. Тя е като 
невинната детска усмивка на малко дете. Магията се крие дълбоко в изкуството, стига 
да повярваш и да проправиш път към истинското.
 В магията се крият всички ония неща, на които сме се изумявали, от които сме 
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били очаровани. Всичко това може да го проследиш, стига да вярваш.
 Магията е сила. Силата е надежда. Надеждата е вяра. Когато повярваш силно в 
нея, сякаш нещо те озарява. Ако овладееш стремежа да проследяваш своите мечти, ще 
усетиш магията. Мечтите са магия. Колкото повече мечти има един човек, толкова по-
богат става той. Мечтата е пътешествието на фантазията. За да мечтаеш е нужна вяра. 
Магията е навсякъде. Няма да можем да живеем без нея, или ако можем, ще има една 
голяма празнота. Тя е като бягство от реалността. Тя е твоята магическа сила. Усет за 
нещо истинско, за нещо невероятно.
 Във всяко нещо има по мъничко магия. Магията е с теб. Тя те преследва. Обърни 
се и ще я видиш.

       Габриела Костадинова, VІІ Б клас

Магията да вярваш

 Различни хора, различни интереси, различни вярвания. В днешно време светът 
е мозайка от хора с различни съдби, но с една цел – щастие и успех в живота.
 Вярата. Тя ни помага, когато сме най-тъжни, когато ни е най-тежко и няма кой да 
подаде ръка. Тя ни кара да гледаме малко по-позитивно на нещата и да преодоляваме 
трудностите по-лесно. Това че вярваме ни прави по-различни от другите същества, а 
именно, че сме чувствителни и разумни хора, които си помагат един на друг. Факт е, 
че още от древни времена хората са вярвали в боговете. Чрез тях те са си обяснявали 
много от нещата, които са ги учудвали или най-вероятно просто им е помагало да 
се чувстват като част от нещо голямо и им дава опора. Без значение в кой бог вярва, 
човекът намира закрила във вярата. Странно е как само промяна на гледната точка на 
човек и малко вяра и надежда проблемите избледняват и стават почти незабележими.
 Тази магия е невероятно явление. Не случайно хората са казали, че изкуството и 
вярата са последните съществуващи на земята вълшебства. Те са уникални неща, които 
трябва да се запазят. Скоро попаднах на една мисъл, която гласеше: „Всички ние сме в 
канавката, но някои от нас гледат към звездите”. Тя ме накара да се замисля за хората, 
които нямат нищо и не желаят безумен лукс, а само да видят изгрева на слънцето. И все 
пак може би така са по-щастливи заради силната си вяра и извисения дух.
 Животът е труден, времето не чака и никого не щади, ние търсим мястото си в 
обществото и се утвърждаваме като личности.
 Прави са хората, като казват, че вярата е малка светла лампичка, която осветява 
дългия тъмен път, по който вървим.
 А ти вярваш ли?...

       Карина Хинова, VІІ Д клас
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    Разходка

    Разхождам се във моя град и виждам
    старинни къщи с множество лица –
    щастливи или малко тъжни,
    но със пъстроцветни багрила.

    Вървя по пътя сив,
    с черешов цвят обсипан.
    И сърцето ми забликва,
    надига се възхита!

    Навлизам във вълшебен свят
    и въздишката отлита,
    а пясъкът отнякъде довят
    блясък във къдриците ми вплита.

    И топъл вятър ме обгръща,
    политаме във танц.
    Дано все тъй да се завръща,
    за да продължим във валс.
       
             Вежина Хаджиева, VІІ В клас

Моето училище

 Какво е училището за мен?... Това е гордост!
 Един свят, в който влизам с вълнение и трепет, получавам знания и обич, 
изграждам себе си като характер.
 Моето училище!...  То е като един огромен кошер, събрал в себе си трудолюбието 
и упоритостта на нас – учениците, преодоляващи всеки час трудности и радости от 
своите успехи.”Политаме” с магията на словото към безбрежното небе и огнените 
светлини на звездите, към божествената природа, даряваща живот. Понякога се 
заслушваме в песента на вятъра, раздухал чувствата и мислите ни. Винаги се стремим 
да усетим доброто в нашите взаимоотношения, защото у тях откриваме хармония. С 
патоса на нашето детско „Аз” творим в пространството на земната реалност, защото 
винаги се стремим да разкриваме Красотата, Добротата, Вълшебството и Мечтата.
 Моето училище!... Срещата с приятелите всеки ден ме окриля, защото те 
са безценни за мен, защото могат да ми помогнат в нужда, да ме разберат. Заедно 
организираме състезания, конкурси, изложби по определени теми, ходим на разходки, 
забавляваме се от сърце. А учителите – те са вълшебници! Изпитвам уважение 
към всички, защото техният труд е всеотдаен към нас – децата. Безброй детски очи 
са отправени към тях и те ги даряват с обич и разбиране, за да открият желанията, 
уменията и доброто у всеки от нас.
 Това е моят свят, в който живея и който обичам!
 Винаги ще нося това щастие в себе си, защото вярвам в доброто, в което ме 
възпитава моето училище – училище Мечта и Реалност!

       Елена Николова, VІІ Б клас
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Омагьосаната книга

Всеки лист вълшебства носи,
всяка страница – въпросси,
но история велика
има таз вълшебна книга.
Омагьосва я една
злобна, възрастна жена.
Вещица се тя нарича,
книгата дълбоко врича –
да не види светлина
до безкрайни времена.
Но в един прекрасен ден
хубав момък, пременен
книгата решил да вземе
и магията да снеме.
Туй й сторил той тогава –
книгата вземал веднага.
Щом отворил я завчас
и останал той в захлас.

    Михаела Георгиева, VІІ В клас

Моят любим герой

Имам си любим герой
и Пинокио е той.
От дърво е произлязъл
и във книгата ми влязъл.
Всеки лист вълшебства носи,
всяка страница въпроси,
но история велика
има таз вълшебна книга.
Щом отворя я завчас,
зървам светове в захлас.
Там Пинокио герой е –
смел лъжец, голям хитрец.
Всеки ден ги препрочитам
и лудешки с него скитам.
Щом лъжа той произнася,
в миг носът му се възнася,
а признае ли я в миг,
вече е герой велик.
Ей такъв си го харесвам –
мил, забавен, интересен.
Все чета и препрочитам,
свой приятел го наричам.

   Михаела Георгиева, VІІ В клас
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Пред огледалото на родината

 Тази чудна страна – България – това е Черно море със своето синьо сияние, това 
е Стара планина – закрилница на хайдути и бунтовници, това са гордите Рила и Пирин, 
Родопите с легендите за Орфей.
 Нашата родина е великолепна и красива. Тя създава условия за прекрасен живот. 
Няма друга като нея.
 Родината ни може да е малка, но в нея има всичко: високи планини, равнини, 
плодородни като Райските градини, реки, непокорни като самодиви,чисти езера и едно 
море. Човек се успокоява сред свежата природа, която упоява с аромат на мащерка, 
здравец и бръшлян. Природните красоти на родината са изваяни от нежния залез на 
Черно море, веселия полъх на листата в планинските гори и покритите с розов цвят 
Казанлъшки полета. Природните забележителности на България са известни не само 
в родината, но и по цял свят. Това са Белоградчишките скали – едно от чудесата на 
родината ни. Пещерата Магурата е позната като подземната перла на страната. Седемте 
Рилски езера са интересна част от природното богатство на родината.
 За всеки човек родината е тази земя, в която той се е родил, проходил и 
проговорил. Тя дава на човека всичко добро, което притежава. Родният край е свързан 
с най-близките, с приятели, със свидни спомени, които остават в сърцето му за цял 
живот.

      Лилия Велинова, VІІ Б клас
 

Любовта в нас

 Любовта е най-силното чувство. Тя е като огромен лъч светлина сред неописуемия 
мрак, дава надежда в борбата към доброто.
 С вълшебната си сила може да ни накара да се почувстваме по-щастливи и да 
забравим за проблемите си. Тя внася вдъхновение на творците и надежда на страдащите 
– тя е навсякъде. Любовта е тази, която ще ни научи да обичаме, да вярваме и да забравим 
за омразата. Бориш ли се и вярваш ли в нея, тя застава зад теб като твоя сянка.
 Към нея хората имат много въпроси, на които тя отговаря с течение на времето. 
Любовта светва в очите на хората като искрици. Усещаш я, чувстваш я, намираш я и се 
стремиш да не я загубиш. В нея се съдържат всички спомени, чувства и преживявания. 
Тя завладява голяма част от нас. В нея е смисълът на съществуването ни и на живота 
ни. Това чувство е способно да ни пренесе в един реален свят, пълен с искреност и 
доброта. Няма как любовта да я опишем с думи, защото всеки я чувства по различен 
начин и я изпитва по различно време. Не можем да разберем кога чувството нахлува 
в нас, защото идва неусетно - превзема мислите и душата ни. Веднъж изпиташ ли това 
чувство, то ще остави дълбоки следи в живота ни. Сякаш любовта ни дарява топлота и 
оцветява живота ни.
 Тя е като силата, от която имаме нужда и като вярата, към която се стремим.
 Нека обичаме!

      Габриела  Костадинова, VІІ Б клас
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     Любов

     Слънцето в очите ми блести,
     любовта във вените пламти.
     Огънят в душата ми гори
     и развълнувано сърцето ми тупти.

     Красива е като разцъфнал цвят
     и тръгвам аз към нея с нова страст.
     Простира се до бурното море
     и стига чак безкрайното небе.

     Слънцето в очите ми блести,
     любовта във вените пламти.
     Огънят в душата ми гори
     и развълнувано сърцето ми тупти.

      Мирослав Димитров, VІІ Д клас
      

Магията на любовта

 Любовта е ключ към всяко сърце.
 Животът не е толкова черен, дори и в най-мрачните ни и тъжни дни. Една добра 
дума може да отвори пролука на намръщеното над нас небе и да докосне ласката на 
светлината, да ни озари лъчът на слънцето, за да намерим пътя към любовта. Да не 
забравяме, че тя е край нас и в самите нас. Тя е усмивката, която разкъсва облаците на 
мрачното ни настроение, което построява мост над пропастта и ни кара да забравим 
това, което ни е наранило.
 Любовта е приятелство, вяра в Бога. Тя е пълна противоположност на злобата 
и жаждата да навредиш. В нея има висша красота и мъдрост. Само любовта има 
способността да преобразява грозното в красивото. Само тя има привилегията да 
дарява щастие, да връща усмивката, блясъка в угасналите очи, надеждата и вярата. Ако 
обичаш човека до себе си, ще бъдеш щедър и предан, ще прощаваш великодушно и ще 
бъдеш „добър човек”. Всеки от нас е изживял срещата с магическата сила на доброто 
сърце. Само то може да запали пламъчето на любовта. Може би, поради това добрият 
човек се познава по очите. Те излъчват топлина, създават ти увереност, спокойствие и 
сигурност, окуражават те, ако си притеснен. А в момент на отчаяние, докосналото се до 
нас сърце, прави чудо. А ако ти самият направиш добро – това е повод да бъдеш горд, 
да изпиташ истинско щастие.
 Любовта е способност на човека да прощава. Магията да простиш е най-
красивото и възвисяващо качество на човека. Който може да прощава, той може да 
обича истински и да бъде щастлив.
 Нека да открехнем вратата и да позволим на магията, наречена любов, да се 
настани трайно в нашите сърца.

Михаела  Романова, VІІ Б клас

86



Любовта в нас

 Животът е свещен и наш дълг е да благоговеем пред него и да обичаме човека 
до нас. Много хора минават през него като вятър, без нито за миг да се замислят за 
смисъла му. Животът е безценен дар, който трябва да бъде изживян достойно.
 Обичта е пътуването към хората. Тежък товар трябва да вземем със себе си, за 
да можем да извървим своя път. Затова майчината обич и нежност трябва да вземем, за 
да отидем с обич при хората. И бащината обич ще носим, за да бъдем отзивчиви към 
човешкото страдание. Трябва винаги да сме готови да бъдем избавление за изпадналия 
в беда.
 Всички знаем, че сме хора, родени от обич, идващи от скромна бащина къща 
или от малка планета в безкрайната Вселена. Вървим по пътя на доброто и сме творци 
на красотата и обичта между хората. Затова винаги се прибираме у дома, защото това 
е завръщане към истинското начало, към първата обич. Тази обич е винаги с нас, ние 
сме закърмени с нея. Нежността в моите очи среща светлината и топлината в очите на 
мама. И това е не само светлина, а огромно слънце, което е събрало златните искри на 
нашата любов. А те – родителите ни, с еднаква сила винаги ще ни обичат.
 Студено е в душата на необичащите хора, защото мраз е сковал сърцата им. 
Тъжни са техните очи.
 Всеки човек е способен да даде и да получи обич. Колкото по-добре се отнасяме 
към другите, толкова по-добри чувства изпитваме към себе си. Добрите хора градят 
живота си на взаимната обич.
 Да обичаш значи да си благороден, да имаш голямо сърце.
 Обичта е като слънце – щедра към цветя и хора. Толкова много топли слънца 
греят всеки миг от очите на обичаните хора. И светлината им достига чак зад хребета 
на времето, зад последната крачка по звездния път.
 Вече зная, любовта е небесна светлина и небесна хармония. Не за очите, а за 
зрящото око на душата ни.

Елена  Николова, VІІ Б клас

Любовта в нас

 Любовта е най-великото и истинско чувство, с което човек живее.
 Тя е сила, вяра, емоция и всичко онова, което ни кара да се чувстваме живи.
 Любовта може да се изпитва към различни хора и по различен начин. До голяма 
степен това чувство ни вдъхва истинския смисъл на съществуването. Любовта към 
живота, близките, децата, животните, природата и най-вече към любимия човек е 
онова върховно чувство, което може да изпита всяко живо същество.
 Любовта е карала много хора, водени от това преживяване, да погубват себе си.
 Но какво е любовта? Това е въпрос, който много малко хора могат да дефинират. 
Чувство, което всеки един човек, поне един път в живота си е изпитвал и чувството, 
заради което почти всеки един човек е плакал.
 Любовта към Бог – това е вяра, кураж и очакване за по-хубави и спокойни дни. 
Тя е помогнала и помага на много хора да се справят с трудностите, които животът им 
предоставя.
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 Влюбването и любовта към любимия човек е най-емоционалното и неповторимо 
усещане. Да срещнеш човека, който ти осмисля дните, кара те да се чувстваш специален 
и ти вдъхва надежда да живееш, сякаш летиш, е такова предизвикателство, което може 
да изпита само личност – благородна, силна, до болка влюбена. Няма човек на тая земя, 
който да не си го е пожелал поне веднъж.
 Каквото и да се каже за любовта, все ще бъде недостатъчно, винаги ще бъде 
недописано и почти всеки път неразбрано.. Човек трябва да бъде щастлив и да живее 
живота си така, все едно е вечно влюбен и да се влюбва и радва на най-незначителните 
неща около себе си. Да не спира да я търси и винаги да вярва в съществуването й.
 А нея я има и ще я има!

Михаела  Георгиева, VІІ В клас
      

Любовта в нас

 Любовта е чувство, което те кара да полетиш на крилете на най-дръзките си 
мечти, да тръпнеш от зареждането на нещо възвишено и чисто.
 Изконното усещане на обич към другия е знак, че си направил верен и свободен 
избор. Щастлив е всеки, преживял магията на любовта, която върши чудеса – стремеж 
към доброта, усет за красота, желание за духовно извисяване.
 Любовта е изворът на живота, изпепеляваща страст, даряваща живот. Щастлив 
е онзи, който е изживял голямата любов на живота си, оставяща незаличими дири 
в сърцето. Само любовта е способна да прави чудеса – истински и видими. Това 
неповторимо чувство провокира у човека стремеж към съвършенство. Обичащият се 
стреми към себедоказване, сякаш от сърцето му струи желание да бъде по-добър и 
отзивчив, по-грижовен и внимателен към всички.
 А колко мечти се раждат в сърцето, което обича?!... И мечтите са различни – 
по-одухотворени, по-дръзки и смели, защото влюбеният лети най-високо. Сбъднатите 
мечти са най-верния знак, че щастието е възможно. Случи ли се чудото на любовта, 
душата се открехва и от нея бликва добротата. Да направиш добро, означава да извадиш 
на светлина своята красота и да се радваш на радостта на другия. Никога не е излишно 
едно добро в повече, защото една усмивка, едно „благодаря” имат нравствена стойност. 
Да подадеш ръка на слабия, да помогнеш на нуждаещия се е истинско щастие, а то е 
привилегия на хората, които са родени да обичат.
 Опитвам се да си представя как бихме изглеждали всички, които изживяват най-
възвишеното, най-човешкото чувство – любовта.
 Нека заедно да се опитаме!...

Кремена  Джамбазова, VІІ В клас
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Театрално студио 
 Театралното студио на руски език  
започва дейността си през учебната 2003/2004 г. 
 Носител на престижни награди 
от Националния фестивал на детските и 
юношески театрални колективи на руски 
език, организиран от Посолството на Руската 
федерация в България. 
 Музиката и танцът, съчетани със 
словото, мотивират децата за изучаване на 
руския език, развиват творчеството и уменията 
им да работят в екип.

Каролина: „Много обичаме руския 
език и с голямо удоволствие ходим на 
репетиции. Намираме творческа изява като 
влизаме в образите на приказни герои, а 
също така танцуваме, пеем и общуваме 
помежду си на руски език!”

РУСКИ ЕЗИК
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ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА 
“ОМАЙНИЧЕ”

МУЗИКАТА Е ВИНАГИ С НАС!
 Сформирана през  2008 година. 
Днес – с богат репертоар от детски забавни, 
народни и непреходни български песни. 
 Многобройни изяви в: 
 - Националния песенен празник 
„Песните на България” (отличавана с 
грамоти и статуетки); 
 - Коледен  и  Пролетен 
концерти в залата на Община Велико 
Търново;   
 - Програмата на Спортно-
туристически празник „Ксилифор”;  
 - Празнични  училищни концерти и 
събития.

2011 год., гр. Ловеч

Михаела Романова (VІ „д” клас) - 
първо място на Националния конкурс 
за мултимедиен продукт „Върви, 
народе възродени”, посветен на 110 
години от написването на „ Химн 
на Св. св. Кирил и Методий” от 
Панайот Пипков
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УЧИЛИЩЕН КЛУБ ПО 
ТУРИЗЪМ „ТУР-2000” – 
УЧРЕДЕН 
ПРЕЗ 1999 г.

“И най-дългият 
път започва с една-
единствена стъпка.”
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МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

„ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЧИТ НА ПЕЙЗАЖА”

Един реализиран проект, успешен не само като цели, дейности, продукти и постигнати 
резултати, а и като спомени, впечатления, знания и емоции.
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МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

„ЕВРОПА ГЛАСУВА ЗА 
ЕДНО БЕЗОПАСНО И 

ТОЛЕРАНТНО 
УЧИЛИЩЕ”
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 “Д а направим  училищ ето
привликателно за м ладите хора”

П роект ът  се осъщ ест вява с ф инансоват а подкрепа на
О перат ивнат а програм а “Развит ие на човеш кит е ресурси”

съф инансирана от  Европейския социален ф онд на Европейския съю з



ПРОЕКТ “УСПЕХ”

ПРОЕКТ BG0519PO001-4.2.05-0001

“ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛИКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

“УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК -
ОБЩУВАНЕ С ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
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