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Будители  
Светци

Азбучна молитва

Аз се моля тази вечер на тебе господи всеблаг.
Бди над тези що се трудят от ранна сутрин чак до мрак.
Винаги бъди със тях!
Гдето ходят, от зло ги пази!
Да няма гладни и бездомни, да няма мъка и сълзи!
Ех, Боже, ти ги благослови!
Живите злодеи накажи!
Земята от тях опази!
И всички братя и сестрички
Йоан Кръстител да ги кръсти.
Който тебе да обича може
Любов му дай боже!
Моето семейство опази!
Но и пътя им в живота освети!
О, Боже, ти света пази!
Поне от мъки и беди!
Ранна утрин с тях бъди! 
Със сълзи се молят те!
Техните молби чуй, Боже!
Успехи им предначертай.
Финалните им щрихи очертай!
Християните тебе чакат.
Царството ти да ги спаси!
Чуй молбите им ти!
Шепот божествен от небето им прати!
Щастливи ти ги направи!
Ъглите дърпат ги и мамят те!
Юстиниян се опита да ги отклони.
Яростта им той да укроти!  
                                                            

Спас Колев VIa клас 2015 г.
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подство : Велчо Атанасов – Джамджията, Георги Мамарчев, 
Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Петко Войвода, Панайот 
Хитов, Капитан Райчо, Георги Сава Раковски…

      Те са ДУХОВНИ ПРОСВЕТИТЕЛИ, които пробуждат заспа-
лото национално съзнание, окуражават страхливите вдигат 
падналите, подкрепят кретащите: Братя Кирил и Методий, 
Климент Охридски, Патриарх Евтимий, Братя Миладинови, 
Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Денкоглу…
     Те са СТРАДАЛЦИ И МЪЧЕНИЦИ, РОДОЛЮБЦИ до безумие, 
себеотдаващи се до смърт: Васил Левски, Ангел Кънчев, Бачо 
Киро, Петър Бонев, Васил Петлешков, Тодор Каблешков, Цан-
ко Дюстабанов…
       Те са ВИСОКОНРАВСТВЕНИ ЛИЧНОСТИ с яркасамобитност, 
богати духовно, знаещи до енциклопедичност: 
Д – р Петър Берон, Д – р Иван Богоров, Васил Априлов, Илари-
он Макариополски, Неделя Петкова, Григор Пърличев, Йор-
дан Хаджиконстантинов – Джинот, Сава Филаретов, Марин 
Дринов…
       Без писменост не ще има литературни творби, които са 
вдъхвали и ни вдъхват вяра, че българите са народ с мелоди-
чен и изразителен език. Затова най-светлото дело е на Кирил 
и Методий, братята, които създават славянската азбука. С по-
мощта на техните ученици родното слово се предава на хиля-
ди българи. Най -видният последовател на делото на Кирил 
и Методий е Климент Охридски. Той допринася в най-голяма 
степен за масовото разпространение на славянската азбука. 
И до ден днешен ние говорим и пишем на този език и се гор-
деем с делото на създателите му. 
      Заради всички тези постъпки на народните будители, ние 
не забравяме истинската същност на българина. Заради тях 
ние достойно и гордо можем да изречем името на родината и 
да се наречем българи.

          Недка Димитрова и Атанаска Бахчеванска от VIIIа клас

Делото на българските будители
       
 „Българийо, знай своя род и език!” Думи на един немощен 
монах. Тези думи винаги ще отекват в душата на всеки бъл-
гарин. За да ни има, за да съществува нашата литература и 
история трябва да отдадем почит на народните будители. 
Тях ги е имало и все още ги има по българските земи. Нека 
се поклоним ниско пред техния труд. Ако ги нямаше – няма-
ше да има българска литература, образование, култура. Едва 
ли някой от тях е натрупал богатство, тяхното богатство е 
искрата, която разпалват във всяко българско сърце. Награ-
дата за техния труд е запазването на всичко българско, почи-
тането на българската история, а не подражанието и чуждо-
поклонничеството. Най – важното нещо за нацията ни не са 
политици и новобогаташи, а именно тези знайни и незнайни 
будители, които крепят българското в нас. Ако всеки от нас 
се огледа ще види учителя, писателя, художника. Това са хо-
рата, които държат съвестта ни будна. 
        Поклон пред всички будители! Тяхното дело ще ни помог-
не да оцелеем, да опазим всичко българско и родно.

                                                  
Надя Георгиева VIIIа 2011 г.

                                                     
Народните будители

       
Ден на народните будители, на тези, които са допринесли за 
пробуждането и самоосъзнаването на българите като еди-
нен народ и нация. Първи ноември е общобългарски празник 
на историческата памет и на националното ни самочувствие, 
отстоявано година след година през вековете на робство, 
насилие и народно страдание – това е дело на стотици кни-
жовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на 
чуждото подтисничество вяра в собствените сили на народа 
по пътя към възстановяване на българската държавност. 
      Те са БУНТОВНИЦИ – хора, непримирими към чуждото гос-
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Георги  С. Раковски

Ти беше мечтател безумен,
природата искаше от теб да стори гений,

но ти беше образ невъзможен
Друг демон там се намеси, ти стана 

създание на крайности само.
Ти бе човек, който не спеше,

беше вихър, като котел, що кипеше.
Любовта ти бе исполинска

без съмнение, свяст и предели.
Символа ти беше: Смърт или свобода.

Ти сънуваше Балкана
и народа с кръв облян.

Животът ти за нас бе един блян.
                                                      

 Мария Бодушка Vа клас 2009 г.      

Будители светци

Когато сам останеш ти,
от все сърце благодари, 
на будителите скромни,

що не искат злато и пари,
а във тъмнината запалили са свещ!

И тя гори!
И ще блестят пред теб звезди,

благословени от будители светци!
                                                     

Стела Комитова Vб клас 2010 г. 

Земята на Ботев
     
Щастлива съм, че съм се родила тук в земята на Ботев. Гордея се, 
че съм българка. Знам, че всяка педя българска земя е напоена с 
кръвта на хиляди знайни и незнайни родолюбци. Един от най-
смелите е Христо Ботев – поет, публицист, борец за правда и за 
свобода. Това, че е роден в поробена страна не го прави послушен 
роб, а събужда у него порива за борба, срещу всичко, което пречи, 
за да бъде родината свободна. Слава на тези герои, които заплащат 
с живота си свободата ни. Тяхната кръв тече и днес в нас. Тя е 
същата онази българска кръв, която е препускала във вените на 
хан Аспарух, цар Симеон и други велики българи. С всеки свой удар 
сърцето ми мълви: „Обичам те майко Българийо!”. 
      Горда съм, че тук съм се родила, уча и живея. Вярно е, че е 
трудно днес да се живее спокойно, защото има безработица, ниски 
доходи , пък и ни примамва чужбина. Хиляди българи тръгват на 
гурбет да припечелят пари, за да изучат своите деца и помогнат 
на  възрастните си родители. Но, когато чуят българската реч 
им трепка сърцето, а в очите бликат горещи сълзи. И само вечер, 
насън пак се връщат в родния край, тъгуват и страдат. 
      Ние българите сме горди със своя род и с нашата България 
– малка, бедна, но красива и надарена. Днес ние – потомците на 
Левски и Ботев трябва да бъдем достойни за героите си като 
обичаме своята Родина, учим, работим и отдаваме сърцето си за 
нея, защото ние сме нейното бъдеще, нейното утре. Ние можем и 
трябва да я прославим по света с добрите си дела, с творческите 
си умения, с изкуството и научните си открития, като се борим 
упорито за своето и нейното добро бъдеще.
                                                        

Дияна Лилова VIa клас 2015 г. 
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Живеем в земята на Ботев

Живеем в земята на Ботев -
земя на теб, на мен, на вас.
Земя на хиляди герои
пожертвали живота си за нас.

България от векове за векове
пребъдвала в историята с вяра
и нейните безсмъртни синове 
не са я никога предали.

А днес свободни тук растем
и учим се, работим и живеем.
С неволите се борим всеки ден,
надяваме се да успеем.

История през времето

          Написването на тази разработка се дължи на интереса ми 
към историята на родното ми село Герене (днешното с. Белозем). 
Благодарение на географското си положение и по стечение 
на обстоятелствата то и до днес буди възхищение със своето 
богато археологическо наследство. Макар и често разрушавано 
и възстановявано, с. Белозем продължава да съхранява белезите 
на своята многогодишна история. Доказано е, че селото е 
разположено на място, което хилядолетия е било кръстопът на 
много народи. На територията на Белозем има множество могили 
от времето на траките и Римската империя. През землището на с. 
Белозем е минавал път, който е свързвал Рим с Константинопал. 

България ще носим във сърцето, 
където по света да сме.
И името и ще прославим
като достойни нейни синове.

Този път е известен с името Виамилитариса, а по-късно с 
прозвището Друма. Все още се намират останки от този път.
     Най-голямата могила на територията на Белозем е Асърлъка, 
което означава крепост. Тази могила е била оградена с крепостна 
стена, зад която се е помещавал военен гарнизон. Той е охранявал 
част от Друма. В тази част на пътя е имало гориста местност, в 
която са се криели разбойници.
     Също така има данни, че от тук е минавал Александър Римски. 
Той е нощувал в пътна станция, наречена Парамболе, която е 
била на територията на Белозем. През 1975 година тази местност 
е обявена за паметник на културата, но за съжаление има много 
иманярски набези, които ограбват ценни находки.
     През времето на Второто българско царство селото е било 
заселено от татари, турци и българи. По-голямата част от 
могилите са с турски имена. За присъствието на татари в Белозем 
говори и могилата Татар Мезар(татарско гробище). Местна 
легенда разказва, че там са се срещнали две групи от татарите. Те 
са се прехранвали с ограбване на хората. Понеже в тъмнината не 
са могли да се познаят се е завързала битка между тях. Убитите са 
били погребани там и това дава името на могилата.
     Останки от най-ранната епоха на човешката история са открити 
в  некрополската могила Тилки тепе. Тилки тепе означава лисиче               
възвишение, най-вероятно заради множеството лисичи дупки, 
които е имало по него. 
     В местността Урунгерен се намират Чобанската, Дамяновата, 
Тертяковата могили, а има и няколко Колеви могили.
В земите около Белозем има над 20 такива могили, останали от 
времето на траките. Само една от тях е разкопана законно през 
1923 година от д–р Александър Пеев. В нея са открити находки от 
желязната и бронзовата епоха.
     Съществуването на толкова много могили е оставило отпечатък 
върху историята на с. Белозем, с която трябва да се гордеем.

Рангел Рангелов VIб клас 2015 г.

Дияна Лилова Vа клас 2013 г.
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Късче история

О, земя прекрасна, мой мил и роден дом.
Що си тъй красива, росна и омайна, 
като ранна китка в ясен ден?
Войни и битки безброй се водили
по твоите земи,
но ти пак си наша Българийо!
По нашите буйни полета кръв е текла за теб!
Тез будители народни и бойци навред
били се за нас да сме свободни,
да се гордеем, че сме българи во век.

Ани Кокова 6а клас 2012 г.

О, будители

О, будители народни – вечни и святи
апостоли наши – бъдете признати.
Радетели за свобода на нашата страна
ний славим ваште писмена 
днес и всякога носим цветя
и кичим ваште имена.
Берон написал „Рибния буквар”
у нас най-скъп е този ценен дар. 
Добри Чинтулов ни завеща
истини чрез своите слова -
те са мъдри и навред
ехо носи се по целий свет.
Любов завинаги ще пазим във сърцата. 
Истината вечна, свята.
О, будители народни – 
чисти, смели, благородни
вий сте наште знамена. 
Чест и слава, вечна слава!
О, будители народни – 
вашта памет вдъхновява
към дела за светли дни!

Недка Димитрова и Атанаска Бахчеванска 8б  клас 2010 г. 

Българи юнаци,
ще ли още спим?
Дигайте байраци,
да се освободим! 

Добри Чинтулов 

Добри Чинтулов 
 (1822-1886)

български поет

В света на
фантазията

и доброто
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Аз и светът на приказките

     Още от съвсем малка съм чувала различни приказки. В моя 
живот те играят ролята на вдъхновение за текстовете, написани 
от мен. Щом чуя или прочета книга, аз си представям действията 
на героите. Какво си мислят хората, щом чуят думата „приказка”? 
Първото нещо, което ми хрумва на мен, е – приключение, вълнение, 
страст, драма, веселие. Животът на хората би бил по-скучен и 
безинтересен без приказките. Днес децата не обичат книгата, а 
тя трябва да бъде наш приятел. Приказките са измислени, за да 
има разнообразие в живота. Отварят много нови, интересни и 
чудновати светове. Изведнъж се намираме под балкона на Ромео 
и Жулиета, а в следващия момент – във фантастичния свят на 
вампири, върколаци, извънземни.Приказките са за това – да ни 
покажат нови светове, да ни измъкнат от реалността. Щом се 
зачетем, книгата ни омагьосва. Връзката между окото и книгата е 
специална. Двата свята стават един общ – свят на фантазия, мечта, 
илюзия.

                                                             Ани Кокова VIа клас  2012 г.

         На въпроса: „Защо са измислени приказките?” можем да 
отговорим по много лесен начин – за да ни възпитават. От всяка 
приказка ние извличаме поука. Приказките ни учат да вярваме 
в любовта, че външността не е важна, както в  „Красавицата и 
звярът”. Поучават ни да не лъжем, както разбира и Пинокио. Още 
от деца нашите родители възпитават да уважаваме близките си, 
да се обичаме, да гледаме на света с усмивка. Те ни дават примери 
с героите от приказките, които ни разказват, докато заспим или 
докато стигнем до детската градина. 
           Още от самото начало приказката е с нас. Тя ни учи кое е 
добро, кое – зло, възпитава ни по най-добрия начин, напътства ни 
още от детството. Приказките са неизменна част от детството на 
всеки един човек. Аз съм много щастлива, че бяха неизменна част 
и от моето детство.

                                                     Диана Касабова VIа клас  2012 г. 

Вълшебството на любовта
     
В един горещ летен ден от ваканцията двамата неразделни 
приятели Иво и Алекс се бяха излегнали удобно на дивана и гледаха 
филм по телевизията. Той така ги развълнува, че след неговия край 
те започнаха да спорят дали вълшебствата съществуват. Попитаха 
родителите си дали могат да отидат на гости в селото на Иво и 
там да погостуват на неговия прадядо.Разрешиха им и те бързо 
събраха своите раници и потеглиха на път за приключения. Дълго 
пътуваха с автобуса.Пред погледа им се сменяха красиви пейзажи. 
Редуваха се поляни, гори и селца. Най-накрая автобусът навлезе в 
едно красиво планинско селце. Къщите бяха спретнати и чисти, а 
от тях лъхаше гостоприемство. Когато прекосиха малкия център, 
хората ги оглеждаха и се питаха един – друг чии ли внуци са тези 
деца. Момчетата усмихнато поздравяваха всеки, когото срещнеха. 
Влязоха в единствения магазин на селото. Там се продаваше всичко. 
Продавачката – възрастна жена ги попита от къде са и какво искат 
да купят. Попита ги още и къде ще нощуват, защото следващият 
автобус ще дойде след два дни. Те отговориха, че са на гости при 
дядо Иван, който живее нагоре в планината. 
- А, значи ти си неговото внуче Ивчо от София. Дядо ти все за 
тебе говори.
Алекс и Иво взеха покупките и се сбогуваха със сладкодумната 
продавачка, прекосиха улицата и поеха нагоре по пътя. Вървяха 
бавно и се радваха на всичко около тях – на цветята по поляните и 
игривите пеперуди.Чистия горски въздух ги освежаваше и дългият 
пат не им тежеше. На края на пътеката видяха малката къщичка, а 
отпред, седнал на дървената пейка си почиваше дядо Иван.
- Брей, че изненада ми направи Ивчо! Добре сте ми дошли 
момчета! Гладни ли сте? Бързо влизайте да ви нагостя каквото дал 
Господ.
- Да си жив и здрав дядо и добре си заварил – хвърли се в 
прегръдките му Иво.
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-  После се обърна към приятеля си и го представи на дядо 
си. Алекс протегна ръка и тя потъна в грубата, отрудена ръка на 
стареца. 
Слънцето залязваше. Щурчетата подеха своята песен. Едва 
докоснали възглавниците децата потънаха в прегръдките на съня.
         Първите лъчи на слънцето игриво надничаха през прозореца 
на скромната селска къща. Гласът на петела процепи тишината. 
Какво събуждане само!
- Ха сега,  деца, кажете как тъй се решихте да дойдете при 
мен тук, в пущинака?
- Дядо, спорихме с Алекс дали чудесата съществуват и 
дойдохме при теб да ни кажеш. 
- Ех, чедо много зими са видели очите ми, много мъка, но и 
много радост е имало в живота ми. Каквото знам – туй ще ви кажа, 
та дано да ви помогна. Сега ще ви разкажа една история, а вие 
преценете дали това е чудо.
       Един много беден човек имал жена с разкошна, много дълга 
коса, но гребенът и се счупил и тя помолила мъжа си да и купи друг. 
Той тъжно и отвърнал, че няма пари дори да си смени скъсаната 
верижка на ръчния си часовник. Тя му се извинила и казала, 
че няма нужда от нов и ще ползва стария. На другия ден мъжът, 
връщайки се от работа влязъл в магазина и продал своя часовник 
за малко пари, но достатъчно, за да купи красива четка за коса за 
любимата си жена. Каква била изненадата му, когато се прибрал 
в къщи и видял, че жена му е отрязала и продала косата си, за да 
зарадва мъжа си като му купи нова верижка за часовника.
- Сега, вие деца преценете сами дали има чудеса и не е ли 
силата на любовта вълшебство?

                                                
Дияна Лилова 5а клас 2013 – 2014 г.

Дяволските изпитания
      
Хиляди метри под земята, в кървавочервен замък живеел дяволът 
Луцифер със своите шестстотин шестдесет и шест  верни слуги. 
Но за да се стане слуга на великия дявол, всяко малко дяволче 
трябвало да премине шест изпитания за своята вярност. В малка 
колибка край замъка най-непохватното дяволче в кралството на 
име Локи се приготвяло за изпитанията. Към полунощ  (любимото 
време на дяволите) той се явил в замъка на дяволския господар, за 
да получи изпитанията си. Видял, че там чакат шест други малки 
дяволчета  по същата причина. 
         И след  дълго чакане най-сетне се появил Луцифер в карета, 
теглена от шест  триглави кучета. Той бил облечен в дълга черна 
мантия с шест огромни яркочервени копчета, а на своите два рога 
имал по две кървавочервени неща, приличащи на коркови тапи. 
Тях бил ги сложил, когато станал инцидент с рогата му и един 
от слугите му...Накратко - те станали шестотин шестдесет и пет 
и затова той правил тези изпитания - за да реши кой заслужава 
поста на шестстотин шестдесет и шестия му слуга. 
Луцифер застанал на сцената, поизкашлял се и започнал да говори  
с най – тъмния, бавен и страховит глас, който някога светът е 
чувал. Казал на претендентите, че от седем накрая ще остане само 
един и че след всяко състезание ще отпада по едно малко дяволче. 
В първото състезание трябвало да се иде горе на земята и да се 
донесе подмамена човешка душа. Всички дяволчета хукнали към 
асансьора до земята.
     Щом пристигнали горе, те се втурнали да търсят някой 
много глупав човек, когото да измамят и да вземат душата му. 
Локи видял едно малко русокосо момиченце и решил, че ще 
вземе неговата душа. Приближил се до нея и я попитал за името 
й. Тъй като й се сторил много смешен, тя започнала да се смее и 
търкаля по земята. Малкото дяволче страшно се ядосало, загдето 
му се подигравала така и се опитало да я хване за косата и да 
я замъкне в подземния свят без повече  церемонии, но тъй като 
било много непохватно, както вече знаем, то хванало не русата 
коса на момиченцето, а опашката на минаващата наблизо котка. Тя 
веднага се обърнала и така го одраскала по лицето, че чак потекла 
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Русокосото момиче и Локи пак хванали асансьора до земята и 
тръгнали да търсят подходящ човек. Намерили една стара дама, 
която живеела сама с шест дебели домашни котки.
Отишли до нея и се опитали да я убедят да дойде към тъмната 
страна, но не получили нищо друго освен няколко синини по 
главата на Локи, защото го помислила за огромно куче и се опитала 
да защити котките си. Русокосото момиченце го спасило от тежката 
чанта на възрастната дама и те продължили с търсенето. После 
открили едно бебе. След като му показали две картончета – черно 
и бяло, то избрало черното и двамата спътници решили, че това е 
знак и го завлекли в подземния свят. 
    В петото състезание останали само трима състезатели за 
поста на шестстотин шестдесет и шестия слуга. В него трябвало да 
се изядат колкото се може повече захаросани човешки сърца. 
        Тъй като най–добрата приятелка на Локи била човек, той 
отказал да се състезава и бил изгубил надежда да победи. Но 
тогава единият от участниците попаднал в захарна кома, защото 
изял над тридесет сърца,  и го закарали в болница. Локи и още 
едно от дяволчетата продължили напред към най–трудното от 
всички изпитания.
    В шестото изпитание трябвало да се преборят двата 
останали дявола. Те започнали да се борят, но непохватният Локи 
бил забравил, че носи още огледалото на Горгоната в джоба си и 
след като, без да иска, паднал върху него, то се счупило на хиляди 
малки парченца, които се пръснали из вселената. Едно от тях 
попаднало в крака на противника му и той загубил.
    Така Локи станал шестстотин шестдесет и шестият слуга 
на Луцифер. Русокосото момиченце заживяло в подземния свят за 
вечни времена. Ако намерите странно изглеждащо парче стъкло, 
знайте, че е от горгонското огледало, счупено от непохватния 
Локи.

                                                  Маргарита Минкова VIб  2012 г. 

кръв. Тогава Локи седнал на земята и заплакал. Плакал, плакал, 
докато около него не се появили малки локвички от сълзи.

Русокосото момиченце седнало до него и го погалило по малките 
току – що изникнали рогца. Тя го попитала  нежно защо плаче, а 
той й разказал всичко. Момиченцето  му казало да не тъжи, защото 
доброволно ще дойде в подземния свят с него. Локи веднага скочил 
на крака от радост и бързо я завел с асансьора до долната земя. 
     Оказало се, че е дошъл пръв, а след няколко минути 
дотърчали и другите пет  дяволчета, всяко от които било стиснало 
в ръце бурканче с измамена човешка душа. Тогава се появил 
Луцифер, придружен от мощна гръмотевица. Видял, че са останали 
само шест дяволчета. С доволна усмивка той им съобщил, че 
седмото дяволче било заловено от пътуващ цирк и  всички 
останали минават успешно мисията. 
        Във второто изпитание трябвало да се мине огромен лабиринт 
с пламтящи стени. Локи отново се справил с помощта на новата си 
приятелка – русото момиченце, което  го намазало с мехлем против 
изгаряне и заедно минали през  лабиринта. Завършили втори.
        В третото изпитание трябвало всяко от дяволчетата да се 
пребори с чудовището на седемте морета – злата морска Горгона, 
и да отмъкне нещо от пещерата й. Непохватният Локи, докато се 
промъквал заедно със момиченцето, без да искал се препънал 
в един корал и паднал по очи точно пред  змийските коси на 
Горгоната. Но тъй като тя била с гръб към него, не го видяла, 
а нейните змии тъкмо щели да го издадат на господарката си, 
когато русокосото момиче бързо натъпкало по една морска звезда 
в устата на всяка от змиите, за да си мълчат. Когато  Горгоната 
осъзнала, че е била измамена, малкото дяволче и момичето вече 
тичали към двореца на Луцифер с огледало от пещерата й в ръка. 
Там ги посрещнал дяволският господар заедно  с още три успешно 
минали изпитанието дяволчета.  После се разбрало, че петото 
дяволче е опаднало, като се е опитало да вземе не какво да е от 
пещерата на Горгоната, а самата нея (доста глупаво е било според 
мен). А това завършило зле.
    Четвъртата мисия била следната: Всеки малък дявол да 
накара някой човек да се присъедини към дяволското кралство. 
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Една малка история за моя голям живот

     Един ден, докато лежах на леглото в моята стая и четях една 
доста добра книга, открих живота си в нея. Разказваше се за 
едно момиченце на име Силвия. Точно на  десетия си рожден 
ден, за който дори майка й  и баща й не се сетили, тя си казала: 
„ Моят рожден ден не е нещо важно, а и е нещо нормално човек 
да забрави.“ Но  нейната ученолюбива сестра, която имала само 
отлични оценки, била залята с целувки и прегръдки. 
Тя легнала на леглото в стаята и си помислила: „Защо да се хабя 
и защо да преча на перфектния живот на моето семейство по-
добре да се махна от живот им и да им направя добро също така 
защо да се опитвам да настигна сестра си като знам, че това няма 
да се случи .“ В онзи изключително важен за нея ден тя взела 
колкото можела да носи дрехи взела малко пари от портмонето 
на майка си и тръгнала . 
     Стигнала до една къща която бе гледала с дни когато се 
връщала от училище и винаги я побивали тръпки от нея , но тя 
преглътнала тежко и влязла. Нямало жива душа както виждала 
и от доста отдавна нямало никого. Всичко било в паяжини 
и прах.Махнала паяжините от малкото телевизорче, което 
било поставено върху една малка масичка в хола тя натиснала 
копчето и по чудо телевизорът тръгнал. Тя махнала паяжините 
от малкото диванче седнала свила се на кълбо и започнала да 
гледа телевизия. След петнадесет минутно гледане на телевизия 
тя станала и започнала да чисти почнала от хола после кухнята 
и другите стаи до сутринта вече била свършила. За начало 
тя работела в една книжарница на ъгъла. Там тя можела да 
учи нещата, които и връстниците и учели . Тя учела с дни 
същевременно и работела . Щом навършила петнадесет години 
тя тръгнала на училище и била притеснена , че ще е по назад 
от другите ученици, а се оказало, че е с една година по напред 
затова я преместили в по горен курс и тя вече била с деца които 
били с равни на нейните знания .
     В нейният клас имало едно ужасно красиво и умно момче, 
което тя харесвала ужасно много, но си личало, че и той чувства 

същото. Казвал се Самуил. Лошото било, че всички кифли му се 
бутали.
     Един ден той отишъл до най-близката до училището библиотека, 
в която работела Силвия. Щом влязъл и видял Силвия там, лицето 
му от леко намръщено станало червено и щастливо. Той я поздравил 
и казал , че е дошъл на тихо да поучи за теста си утре. Той седнал на 
стола срещу нея тя започнала  да чете, а той я прекъснал с думите: 
„Ти все пак си от моят клас и виждам, че и ти в момента учиш за 
същия тест, ако желаеш може да учим заедно“. Тя започна да заеква 
и тихичко се съгласила. Те седнали един до друг и започнали да 
четат. 
Чели в продължение само на 20 минути и Сами спрял и я погледнал 
в очите, като й казал, че тя има удивително красиви кафяви очи, 
а той наистина не лъжел, в нейните очи човек можел да потъне. 
Силвия му благодарила и тя го погледнала в очите като му 
направила комплимент за неговите толкова  обаятелни и красиви 
зелени очи. Двамата си гледали доста продължително в очите на 
другия, а той без да се замисли я целунал по бузата, тя се уплашила 
обърнала се и потънала в размисли, а той нежно я прегърнал след 
нейното неподвижно стене, тя се обърнала към него. Той я пуснал, 
тя го погледнала и го прегърнала и се разплакала защото тя вече 
разбрала какво е истинската любов.
      Ооо, май това е цялата книга разказана на кратко, а кой ли е 
автора? А, да, това съм аз Силвия Александрова.Е, щом приех 
фамилията на мъжът ми Самуил вече съм Силвия Данаилова !!! 
                                                                         Марина Маринова VIб клас 2012 г. 

Изборът между доброто и злото

      Тази година момчето завърши средното си образование. Беше 
отличен ученик. Уважаваше всички, обичаше математиката и 
компютрите. Така безгрижно и спокойно живееше Иван, докато 
един ден живота му не се преобърна.
      Наближаваше Нова година и по улиците се чуваше весел 
смях, деца хвърляха пиратки и гърмяха фойерверки, а котките и 
кучетата потреперваха и се криеха от този шум. Иван погледна през 
прозореца и видя децата на съседите Ани и Милко, които носеха 
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цяла кутийка с пиратки. Той побърза да излезе при тях и докато 
им обясняваше, че тази игра е много опасна, някой подхвърли  
пиратка, която се взриви в него. 
      Празниците той прекара в болницата с обезобразено лице и 
откъснати два пръста на ръката. 
      Иван много тежко възприемаше образа си в огледалото, а 
когато поглеждаше към ръката си, буца засядаше в гърлото 
му. Не така си представяше бъдещето. Затвори се в себе си 
и общуваше само с най-близките си хора. Той се отказа и от 
голяма сватба с любимата си,  като набързо подписаха брак 
в кметството. Започна да търси работа, защото вече имаше 
семейство и скоро очакваха първата си рожба. Разходите се 
увеличаваха и не можеше да разчита единствено на помощта 
на своите родители. От сутрин до вечер обикаляше офиси на 
фирми и предлагаше своите знания, но навсякъде го гледаха 
със съжаление и казваха да остави телефона си за връзка. Дните 
се нижеха, а никой не го търсеше. Предпочитаха да наемат 
служители, съдейки по външния им вид, а не по възможностите 
и уменията им. Всяка вечер с мъка крачеше към дома, защото 
знаеше, че жена му ще го посрещне с питащ поглед. После  тя го 
целуваше и успокояваше.
- Е, и утре е ден, скъпи, само 
да сме живи и здрави, другото ще се 
нареди.
Роди му се красиво момиченце, а 
всичко си беше по старому.
      Един ден, когато се прибираше, 
на улицата го срещна Асен, когото 
познаваше бегло още от училище. Той 
го покани на кафе и се заинтерисува 
как живее и къде работи. От тези 
въпроси Иван много го заболя.
- Не ме питай. Имам прекрасна жена и малко дете, а не 
успявам да си намеря работа почти от година. Отчаях се вече.

- Недей така , брат. Не знаеш какъв късмет извади. Трябва 
ми човек точно като тебе – почтен и да може да се разчита на 
него.Казвах ти аз навремето да не се блъскаш над учебниците, 
но ти… Само, че работата е малко деликатна, но пък е много 
доходна. За година ще си вземеш апартамент и кола и нищо 
няма да ти липсва. Само трябва да си точен.
Иван потрепери от радост, каза, че на него може да се разчита  и 
попита какво е предложението му. 
- Нищо работа, брат, ще продаваш малко весели хапчета на 
разглезени тийнейджъри, взимаш парите  и това е. В теб никой 
няма да се усъмни.
Сякаш ток премина през тялото на Иван, но живота го 
притискаше от всички страни. Една след друга пристигаха 
сметките за плащане, кредита, а наскоро майка му се разболя 
тежко. Край нямаха бедите. Каза на Асен, че ще помисли и утре 
ще даде отговора си.
       Тръгна си, а в него сякаш започна война. Умът му на математик 
бързо пресмяташе за колко месеца ще има всичко, което да 
му осигури един охолен живот. От друга страна разумът му 
казваше, че това, което искат от него е престъпно и неморално, 
даже нечовешко. Неусетно стигна дома си. Жена му го помоли 
да гледа дъщеричката им докато тя отиде до аптеката. Иван 
прегърна малкото топло телце на дъщеричката си и сърцето 
му се преобърна. Как изобщо можеше да си помисли, че пари, 
коли и удобства могат да заменят и струват колкото мъката на 
стотици незнайни родители и опропастени съдби? Може ли той 
да отгледа своето дете с цената на страданията на други хора? 
Как щеше да гледа дъщеря си в очите и какво би станало, ако 
някой постъпи така с дъщеря му?
         И в този момент се почувства сигурен в решението, което 
взе. Позвъни на Асен и категорично отказа предложената му 
работа. Едва дочака жена му да се върне и се запъти към близкия 
строеж, където му предлагаха работа като пазач, но с по- малко 
заплащане. Иван беше решил да отгледа може би бедно, но 
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честно дъщеря си. Искаше тя да израства пред очите му, а не да 
го посещава в затвора и да се срамува от баща си.
       Той преживя една душевна война между доброто и злото. 
Пътят, който извървя, беше много труден. Изборът, който 
направи -  също. Но си струваше, защото се надяваше, че живота, 
който им предстои ще бъде изживян  достойно, изпълен с 
взаимна любов.

                                                                  Диана Лилова VIa 2015 г.

Лунна приказка

      Беше пълнолуние. Светозария вървеше бързо из тъмната 
гора без посока. Родителите ѝ я бяха кръстили така, защото, 
когато се роди, тя светеше от щастие. Не беше като другите 
бебета. Усмивката ѝ озаряваше стаята, но сега не беше така.
В живота на Светозария се бяха случили много неща. Точно 
заради това тя беше избягала от дома си. Чувстваше се нещастна, 
самотна. Тя нямаше приятели вече. Не ѝ оставаше нищо друго, 
освен да избяга. Забави крачка. Вече беше изморена. Вървеше 
от дни. Храната ѝ беше на свършване, а наблизо нямаше нито 
откъде да купи, нито в гората имаше нещо, което става за ядене. 
Заваля пороен дъжд. Светозария не се учуди. С този неин късмет 
нищо не можеше да я учуди вече. Тя започна да бяга с последни 
сили. Оплете се в една голяма паяжина… Дъждът се усилваше, 
а Светозария се оплиташе все повече и повече. Накрая мрежата 
я победи. Тя се отпусна и съзря златен ключ в края на мрежата. 
Достигна го с много усилия и го издърпа. Тогава мрежата 
освободи Светозария от себе си. 
      Момичето огледа гората по-добре и видя врата на един дънер. 
Ключът пасна идеално. Вратата се отвори и Светозария попадна 
в чуден магазин. Надписите над стоките и предметите бяха от 
рода на „летящи килимчета”, „говорещи чорапи”, „любовни 
отвари”, „жаби принцове” и много други. Продавачът имаше 
дълга зелена брада. В нея се виждаха планетите. Приличаше на 

портал към вселената, но не беше. Светозария пробва, но настъпи 
само един бонбон. През малкото прозорче, на нашарените с 
рисунки стени, се виждаше, че дъждът е спрял вече.
      Момичето си набави храна и вода от загадъчния магазин и 
излезе навън. Нощта още владееше гората. Светозария тръгна 
с нови сили. На пътя ѝ излезе синьо-зеленикав дракон. Личеше 
си, че не е опитомен. Погледът му беше зареян в луната, сякаш 
тя беше нещо непостижимо.
 В очите му се виждаше дивост и свобода. За такава свобода 
мечтаеше Светозария цял живот. Драконът я приближи 
предпазливо. О, какво чудо! Той можеше да говори. Неговото име 
беше Соник. Той разказа набързо историята си на Светозария. 
Соник искаше да достигне Луната, защото неговото семейство 
живееше там. Той беше на Земята с цел да се докаже, за да поеме 
властта от баща си след време, но брат му завидял на Соник и 
спуснал защитна бариера над драконовото кралство. Тя можела 
да се преодолее само с един магически жезъл, поставен в ръката 
на смъртен. Соник каза, че е избрал Светозария, защото усетил 
познатото нему чувство у момичето. Това било именно самотата 
и нуждата от приятел. 
Светозария му разказа и своята история набързо и се съгласи 
да тръгне с него. Все пак нямаше какво да изгуби, само щеше да 
спечели пътуване до Луната.
     Докато се усети, тя вече пореше въздуха на гърба на Соник с 
магически жезъл в ръка. Соник ѝ го беше дал. Когато стигнаха 
до защитната бариера, тя повдигна жезъла и атмосферата се 
раздвижи. В този момент богинята на нощта тъкмо привърши 
със събирането на своите звезди. Корабът ѝ се издигна, но 
котвата му закачи Соник. Той изгуби равновесие и влезе през 
невидимата стена, но жезълът падна, също и Светозария. 
Драконът се засили към нея, но не можеше да премине защитата. 
Сега той се чувстваше безсилен да помогне на спасителката си. 
Соник извика, че винаги ще я помни.
     Светозария летя към земята часове. Вече беше свикнала с 
вълнуващото усещане. Беше се примирила, че ако нещо ѝ се 
случи, поне няма да е живяла напразно. Тя не съжаляваше, че 
е отишла със Соник – напротив, беше горда от себе си. В този 
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момент тя видя земята на метри под краката си. Беше готова. 
Затвори очи. Стисна зъби и зачака. Възможно ли беше? След 
няколко секунди тя още беше жива и… беше я хванало едно 
момче. Той погледна Светозария и каза, че се казва Симон. Тя 
също го погледна. Прехвърчаха искри. Това беше истинска 
любов.
Ето че съществува любов от пръв поглед. Симон и Светозария 
станаха приятели. След известно време те започнаха да излизат 
заедно. Тя получи семейството, което винаги бе искала, което 
да я разбира.
      Това е още едно доказателство, че след всяко зло идва нещо 
добро, по-хубаво и от хубавото.

Чудомира Росенова Стамова победител VII клас в литературния 
конкурс за деца „Дворец от думи“ 2014 година

Моето пътешествие в миналото

Един ден в училище дойде фокусник. Всички деца бяха 
възхитени от неговите умения, а аз гледах недоверчиво. Тогава 
той дойде до мен и ме попита защо се съмнявам във всичко, 
което виждам. Аз смутено повдигнах рамене, но той ме погали 
по главата и ми каза, че довечера, като заспя, ще пътешествам 
в миналото. Засмях на неговите думи и по–късно ги забравих.
Вечерта си легнах и потънах в уюта на своето легло, сякаш бях 
свита в майчина прегръдка. Неусетно заспах.
Усетих, как слънцето весело проблясва в очите ми. Зачудих се, 
че не съм чула звъна на будилника и скочих, защото мислех, 
че закъснявам за училище. О, чудо!Аз не бях в леглото си, даже 
не бях в своята стая. Незнайно как се намирах на една поляна, 
цялата обляна в слънчева светлина и обсипана с пъстри полски 
цветя. Уплашено разтърках очи, мислейки, че още сънувам. 
Огледах се и наблизо видях овчар, който свиреше на кавал, а 
около него  кротко пасеше стадо овце. Дочух детски гласчета. 
Няколко деца гонеха пеперуда и яхнали пръчки като кончета 

весело препускаха. По–надолу имаше поточе, не, по-скоро малка 
рекичка.Там, приседнали на брега, красиви млади жени перяха 
и се смееха. До тях  момичета беряха цветя, свиваха венци, пееха 
и танцуваха босоноги. Малко по–нататък видях младежи, които 
се надбягваха с коне и се учеха да стрелят с лък. Танцуващите 
девойки  ме забелязаха и сложиха венец и на моята глава като 
нежно погалиха косите ми. 
С интерес оглеждаха и странните за тях мои дрехи. Подадоха ми 
плодове  и ме поведоха към селото си, където бяха издигнати 
техните домове – шатри. 
Възрастни белокоси жени готвеха на огън в казани. Усетих 
аромата на прясно опечен хляб. Нагостиха ме и ми се покланяха, 
защото мислеха, че съм богиня. Учудиха се много на часовника 
ми. Изведнъж звънна джиесема ми и те уплашено са дръпнаха 
назад. 
В това време чух врява. Една група мъже водеха вързан младеж, 
който хвърлиха в краката ми и ми подадоха една питка. Разбрах, 
че той я е откраднал и искаха аз да го накажа. Според техните 
закони крадецът заслужава да му се отрежат ръцете, лъжецът – 
езика, а убиецът го чака смърт. За мен това бяха диви и варварски 
закони, защото идвах от цивилизовано общество. Вярвах, 
че щом има грешка, трябва да има и прошка. Стана ми болно 
за младия мъж и им обясних, че трябва да сме по-милостиви, 
а на него казах, че когато има нужда, е по-добре да си поиска, 
отколкото да посяга на чуждото. 
Главата ме заболя и поисках хапче, но естествено нямаше аптека. 
Билкарката на селото ми свари чай от дъхави билки и болката 
отмина като по чудо. 
Нямаха и училище. Момичетата се обучаваха да готвят, предат 
и плетат от възрастните жени в селото. А вечер цялото село 
сядаше покрай запалените огньове с вперени в огъня очи и 
някой от старците започваше своя разказ за славното минало, 
за походи и битки. Всичко беше толкова странно за мен. Нямаше 
ток, нямаше радио, нито телевизия и интернет. Къпеха се в 
бистрия поток. Ловяха риба и дивеч. Приготвяха си сами хляба 
от пшеничено зърно в пещта. Живееха просто и щастливо. Никой 
не завиждаше на никого. Младежите се съревноваваха не с коли, 
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скъпи дрехи и джиесеми, а с уменията си да яздят и ловуват, а 
жените с уменията си да готвят и тъкат. Всичко необходимо си 
го произвеждаха сами.
Изведнъж чух звън на будилник. Скочих и стреснато разтърках 
очи. Спомних си преживяното от мен. Значи все пак се изпълниха 
думите на фокусника. Макар на сън аз се върнах в миналото и то 
породи в мен толкова много въпроси. 
Запитах се дали днес сме така щастливи като тях, които са 
живеели толкова простичко? 
Защо не можем да се радваме на малките и прости неща като 
красивия вечерен залез и цветната дъга след дъжд? 
Защо ни е трудно да повярваме, че има страна, наречена 
фантазия?
Фантазия, която дава живот на един  нов свят.

Дияна Лилова VIа  клас 2013г  класирана на 6 място в 
Националния литературен конкурс „Стамен Панчев“

категория разказ

Песента на нимфите

Живял някога в едно далечно малко селце  момьк на име Давид. 
Той живеел  в бедна къщичка  край близкото езеро. Давид бил 
един от най-добрите рибари в селото.  В езерото живеела зла 
нимфа с чуден глас на име Арисея.Тя омайвала рибарите сьс 
своята песен и те ставали нейни пленници. Единствено Давид 
не се хващал в нейния капан.
Близо до кьщата живеело момиче с красиви кафяви очи и с дьлга 
кестенява коса. Името й било Енри. Тя имала брат Ян и двамата 
били отгледани от старата си баба, чиято възраст никой не 
знаел При раждането си Енри получила като подарък от баба си 
старинна сребърна гривна, която не сваляла никога от ръката 
си. Давид и Енри се обичали силно и мечтаели един ден да се 
оженят и да свият свое гнездо. В селото се носела мълва, според 
която  преди години една млада девойка  от селото намерила 
на брега на езерото гривна, която имала вьлшебното свойство 

да предпазва този, който я носи, от магията на езерната нимфа. 
Никой обаче на знаел името на тази девойка.  
Един ден Ян навлязъл с лодката си навътре в езерото да лови 
риба, надявайки се на богат улов, който смятал да продаде на 
пазара в града и със спечеленото да купи подарък за скъпата 
си сестрица. За  зла участ насреща му се появила злата нимфа 
и запяла омайната си песен. Бедният Ян дори не можел да 
помръдне и колкото и да се опитвал да се отдалечи, не успял 
да го стори. Бил отведен като другите жертви на дъното на 
езерото. 
До късно вечерта Енри и старата й баба напразно чакали 
обичния Ян да се върне, взирали се през прозореца в нощната 
тъма, но всичко било напразно - от Ян нямало и следа.
 На другата сутрин Енри отишла на брега на езерото с надежда 
да види лодката на брат си, но езерото било пусто и никой не се 
появил. 
Така дни и нощи минали в очакване, но от Ян нямало никаква 
следа. Един ден, както стояла пред езерото с надежда да види 
брат си, изведньж се появила Арисея  и й продумала.
- Ти можеш да спасиш брат си, ако ми вьрнеш гривната,  
която баба ти ти подари. Изпрати твоя любим Давид да ми я 
донесе. Ще трябва да избереш между брат си Ян или Давид!
Разплакана и нещастна, Енри се прибрала вкъщи при баба си 
и й разказала за срещатата си със злата Арисея. Тогава баба й 
разкрила своята история, държана в тайна в продължение на 
много години:
- Мила Енри, някога имах сестра и живеехме в красив 
дворец на дъното на езерото. Един ден видях красив млад рибар, 
в когото се влюбих и реших да споделя живота си с него. Но затова 
трябваше да се откажа от живота си на нимфа. Взех старата 
сребърна гривна, която е вълшебна, и изрекох заклинанието, на 
което ме беше научил моят баща. Превърнах се в жена. Напуснах 
езерните дълбини, оставяйки сестра си сама и за отмъщение тя 
започна да омагьосва и отвлича в плен рибарите. Вече дойде 
време да се върна там, откъдето съм дошла, въпреки че винаги 
ще тъгувам за теб и Ян. Но ти ще трябва да ми дадеш старинната 
сребърна гривна, която е вълшебна, за да мога да се превърна 
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отново в езерна нимфа и да освободя твоя брат.
   Както казала, така и станало. Ян се върнал у дома. Давид 
и Енри се оженили, родила им се красива дъщеря и всяка сутрин 
ходели заедно на брега на езерото с надежда да видят, макар и 
отдалеч,  обичната си баба. 
Но това така и не се случило. Само понякога чували отдалеч 
омайната песен на нимфите, в чиято мелодия се усещала 
радостта им, че са отново заедно.

                                         Ани Кокова VIа клас 2012 г.

Ще ти разкажа приказка

Имало едно момиче на име Джиджи. Тя била много весело и 
усмихнато дете. Но един ужасен ден  била омагьосана от злата 
магьосница Реджина, която мразела всеки, който й се изпречвал 
на пътя.  Най-много мразела Джиджи, защото я виждала колко е 
щастлива и засмяна. Като малка Реджина била много красиво и 
весело дете, но споровете и караниците на нейните родители я 
превърнали в ужасна и зла.
 Един летен ден магьосницата излязла на лов. Видяла 
Джиджи как се разхождала, събирала цветя и пеела заедно с 
птичките. Реджина много се ядосала и й завидяла. Решила да 
направи нещо, което да погуби момичето. Планът й бил готов. 
На другата сутрин се преобразила в малко и сладко момиче, 
щяла да се сприятели с нeя и накрая да я убие. 
 Излязла Реджина, облечена в лилаво - синя рокля, с 
кошница в ръка и търсела плодове, които да омагьоса Джиджи. 
Зърнала момичето й решила да действа по-бързо. Запознала 
се с нея.  Джиджи се усмихнала и се зарадвала, че има нова 
приятелка. Разходили се те и откъдето минели, всичко увяхвало. 
Всички животинчета се опитвали да предупредят доброто 
момиче за злата магьосница, но Джиджи не разбирала какво 
става, защото била много весела с новата си приятелка, с която 
щяла да  споделя всичко и да се весели. 

Вървели, що вървели и по едно време Джиджи се обърнала 
назад и видяла колко мрачно, тъмно и увяхнало е всичко около 
тях. Отишла, прегърнала едно от цветята, заплакала и то се 
съживило, разцъфтяло и започнало да ухае. Доброто момиче 
съживило почти цялата гора. После откъснало едно цвете, 
за да го подари на новата си приятелка. Точно в този момент 
магьосницата извадила нож, за да убие момичето, но тъкмо да 
го направи и Джиджи й подала цветето. Магьосницата се спряла 
и не можела да повярва какво вижда. А момичето, виждайки 
ножа, се стреснало и започнало да бяга накъдето му видят 
очите. Реджина го гонела и молела да спре, но то не спирало. 
След известно време се уморило и спряло. Реджина догонила 
момичето, извинила му се, казвайки, че съжалява. Отначало 
Джиджи не искала да й прощава, но като помислила малко й 
простила -  и без туй си нямала никого.
 Минала седмица, втора, трета и държанието на 
Реджина се променяло -  тя все по-често се усмихвала и смеела. 
Магьосницата отишла да живее при новата си приятелка. 
Джиджи й показвала снимки на родителите си, на сестра си, 
която приличала на магьосницата, но без преобразеното й 
лице и тяло. Реджина се разпознала, познала и родителите 
си. Убедила и Джиджи, че това е самата тя -  преобразената 
Реджина. И двете момичета не можели да повярват, че са сестри, 
но всичко го доказвало. Останали да живеят заедно.
 Реджина захвърлила всякакви магии и станала добра 
приятелка и сестра.

                                                  Йоана Йорданова VIб клас 2012 г. 
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Ще ти разкажа приказка
Сега ще ви разкажа една приказка. 

В час по история господин Кузманов разказвал урока за 
Средновековието. Целият клас бил уморен от физкултурата. 
На всички им се спяло. Изведнъж таванът се разтворил, но 
никой от изтощените ученици не забелязал. Завихрил се  
бърз водовъртеж. Той погълнал всички в Средновековието с 
изключение на учителя. Те заживели там с мисълта, че цял живот 
са били в огромното царство. В него имало чудно красива и умна 
принцеса. Тя се казвала Александра и имала доведена сестра на 
име Стефка. Стефка имала много обожатели и всеки ден била с 
ново гадже, но имало само едно момче в цялото царство, което 
тя обичала наистина. Това бил Тедо. Той бил много добър рицар, 
но не й обръщал никакво внимание. Това я вбесявало и тя често 
изпадала в ярост и затова нямала много приятели. Най-добрите 
приятелки на Александра били Виктория или по–известна като 
Рицарката и най-забавното момиче в цялото царство – Мариела. 
Те подарили на принцесата малко кльощаво драконче  на име 
Маци – Кнут.
     В страната имало много занаятчии. Най–известният 
майстор бил Михаел. Той бил много сръчен и умеел да прави от 
нищо  нещо. Хората го обичали и го търсели по всевъзможни 
причини. Дори и красивата принцеса често ходела там. 
 Най–близък с Михаел бил месарят Арамис. Той също бил много 
добър в работота си и уважаван като Михаел. Царският двор 
купувал месо само от там. Страната била известна с добрите 
си състезатели по конни надбягвания. Най–известни били 
Димитрий и Григорий. Техният коняр бил много несериозен 
към задълженията си, но когато поемел нещата в свои ръце и се 
държал по–отговорно, всичко било перфектно. Но това ставало 
рядко. 
    Градината на двореца била много красива. Поддържал 
я градинарят Пенчо. Там имало високи фигури от храсти и 
великолепни, прекрасно изработени статуи, а по средата на 
учудващо голямата градина имало фонтан, пълен с различни 
по големина и оттенък златни рибки. Навсякъде имало 

работливи стражи и рицари, облечени в блестящи доспехи. 
Най-мързеливият от тях бил Люк. Той винаги намирал къде да 
се скрие от другите. Понякога си поспивал в някое от многото 
мазета в замъка или под някой от красивите храсти. Люк винаги 
избирал място, на което няма да го намерят.   
     Съседното царство било управлявано от черната царица – 
Вероника. Тя била омагьосала рицаря Лир преди около седмица. 
Оттогава нататък той бил известен като Черният рицар. 
    Един прекрасен слънчев ден Александра се разхождала 
и открила тайна градина. Всеки ден с нейното малко драконче 
играели там. Тя показала градината на Виктория и Мариела, но 
запазила в тайна как точно да   се влезе там, защото градината 
още не била изучена. Не се знаело какви животни има и 
принцесата се притеснявала да не им се случи нещо лошо.
     Под властта на злата Вероника, Лир омагьосал Маци 
– Кнут, и от малко и кльощаво драконче той станал оромен и 
величествен дракон. Отвлякъл Александра, докато го чакала 
да си играят в градината. Дал й вълшебно водорасло, колкото 
да има за година напред. С това водорасло тя можела да диша 
под водата. След това я завлякъл на дъното на морето. Всички 
започнали да я търсят. В цялото царство настанала суматоха.
 Най–добрите приятелки на Александра били най–близо до 
истината. Те помислили, че от градината можело да се стигне до 
морето, защото Александра веднъж им говорила за него, след 
като се била върнала от градината. Макар и от градината да не 
можело да се стигне   до  морето, това им дало възможност да я 
намерят. Те решили да не изпускат тази възможност и тръгнали 
на път. Стигнали до морето, но то било огромно и не знаели 
откъде да започнат да търсят. 
      Първият въпрос на Виктория бил „Ако Александра е много 
надълбоко,  как ще я намерим?”. Русалки ги чули и им показали 
вълшебното водорасло, което и Александра била изяла. 
Започнали да плуват, без да знаят накъде. Разчитали на късмета 
си. Първото препятствие, което им се изпречило на пътя, били 
две риби меч.  Виктория извадила два меча. Такива имали 
истинските рицари. Подала единия на Мариела. Те се преборили с 
рибите, но за жалост свършил ефектът от водораслото. Те влезли 
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в една подводна пещера и там ги заварил кит вегетарианец. 
Днес той бил изял много от специалното водорасло. Мариела 
и Виктория разказали всичко на кита и той им предложил да 
ги глътне и да вземат колкото им е необходимо от рядкото 
растение. Съгласили се. Взели нужната част от водораслото и 
китът ги изхвърлил през фонтанчето на гърба си. Те излетели 
и се приземили близо до Александра. Толкова се зарадвали, 
като се срещнали. В същото време в царството царяла паника. 
Започнали епидемии от опасни болести. Сякаш царството 
умирало без своята принцеса.
     Сега се връщаме при Виктория, Мариела и Александра. 
Аз продължавам с разказването на приказката си. 
Изведнъж, точно когато си помислили, че са спасени, се появило 
най-лошото творение на Вероника - една огромна риба с много 
голяма лампичка, която показвала настроението й. Когато 
светнела в червено, рибата била ядосана, а когато светнела в 
зелено – щастлива и спокойна. В момента рибата била ядосана. 
Момичетата били безсилни пред нея, а дракончето вече не било 
под властта на магията. 
Черният рицар Лир вече решил да бъде добър, но черното му 
харесвало и станал добрия черен рицар. Той спасил момичетата. 
Всъщност Лир правел злините заради магията, а не заради 
самия себе си, но любовта между него и Виктория победила 
злото. Те се събрали заедно и като подарък за това получили 
черен замък от Александра. 
    След връщането на принцесата в царството отново царял 
мир и спокойствие. Колкото до Вероника, тя също станала от 
добрите, защото срещнала любовта си - принц Светли. Тъкмо 
Александра да подари замък и на тях,  госпожа Генова събудила 
класа и подарила сладолед на всички. Някой ще попита как 
учителят по история не забелязал, че спял. Това било защото, 
защото ........
 Никой не може да каже защо.

                                               
Чудомира Стамова VIб клас 2012 г.

Скъпа Каролина, 
     
Пиша ти от музикалния фестивал в Барселона. Тук се срещат 
млади музиканти от цял свят. Фестивалът е ежегоден и има за 
цел да покаже какво е музиката за тийнейджърите. Винаги това 
място и срещите, които имам ме навеждат към размисъл. 
      Какво е за мен музиката? Начин на себеизразяване -  без 
думи, без човешка реч. Тези малки музикални знаци – нотите, 
подредени в правилния ред могат да въздействат върху човека, 
настроението му, емоциите, дори върху целия му живот. Те са 
гласът на човека.
      Тук, в Барселона има хора от различни култури, с различни 
предпочитания. Всеки има своя любим стил музика, своята 
любима песен. И колкото и различни да сме – по цвят на 
кожата, по възраст, по външен вид, по език, има нещо, което ни 
обединява и ни кара да забравим различията – това е музиката.
       Всеки има своя любима песен. Песен, която носи спомени – 
за любими хора, за преживени заедно моменти, за смях и сълзи, 
за събирания и разлъки… Чуеш песента и се сещаш… с кого 
какво си преживял, за първата целувка, за първата раздяла, за 
приятелите от училище, за дома.
     Музиката е нашият свят, тя е живот.
Чух нашата песен и си спомних за теб. Много ми липсваш. 
Надявам се скоро да се видим.
Поздрави на сестра ти. 

С обич: Ани
                                                  Ани  Кокова   VIIа клас 2013 г. 
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Необмислена любов

О, цигаро моя, толкова си сладка,
сякаш вкусвам шоколадова близалка, 
както често правех като малка.

Исках да порасна много бързо с тебе – 
да ме смятат за голяма,
да приличам на мадама.

Но остра кашлица се появи,
тютюнът зъбите ми потъмни
и макар да се гримирам, 
свежест в кожата си не съзирам.

О, цигаро моя, вече не те искам.
Не те иска и белият ми дроб,
че задухът не се лекува със сироп.

О, цигаро моя!
Хайде,тръгвай си, върви,
за да са щастливи мойте дни!

Петя Джатова IVб клас 2015 г.

Баба Марта

Баба Марта е дошла!
Ах, каква е красота!
Беше зимата прекрасна,
а сега е ред – пролетта проблясва.
Мартеници аз ще си закича. 
А след туй дървото ще окича.
Радост ще ни носят всички
тези щъркели и птички.
А сега, усмихвайте се всички!

Спас Василев Колев
VIа клас 2015 г.

Първи март

Първи март, първи март 
с бяло и червено.

Първи март, първи март
заедно сме, ето.

Първи март, първи март
украсен с кокиче.

Първи март, първи март
кой навън не тича?

Първи март с мартеници на ръце,
първи март със усмивка на лице.

Боянка Захариева IVа клас 2015 г.

Моята мечта

Лятото дойде наскоро.
Ех, че време се отвори.

Горещо и красиво лято.
Ето птици – цяло ято.
Нека дъжд да не вали
дето ще играем ний.

Ала слънце да изгрее,
за да ни загрее.

Ах, че време е сега.
Роза ще откъсна аз. 

Омайно тя ще ми ухае.
Мирисът и ще витае.
Имам си една мечта.
Тя ми е единствена –

Едничка ми е тя - 
мир да има на света.
                                      

Спас Колев VIa  клас 2015 г.

Лято

Искам да е лято, 
красивото ми лято!
За него аз живея, 
за него аз копнея

Вижте я тревата –
красива, окосена,
вижте я тревата –
красива и зелена!
                                 
 Стела Комитова
11 години 2009 г. 

Гостът

От сън събудих се с копнеж да разбера
кой почука снощи на вратата.
Сложих черното палто на мама 
и обувките на татко, 
като детектив за доказателства отидох.
Дупка изкопах,
отпечатъци от всички взех,
но огледах ли се аз разбрах.
Този гост тъй чакан и нахакан
беше пролетния вятър.

Боянка Захариева IVа клас 2015 г. 
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Да напишем
продължение

на разказа
„Косачи”

от Елин Пелин

Лазо се замисли върху думите на Стамо и тръгна към дома си. 
Той вървеше и мислеше за Пенка. Нощта беше дълга, но Лазо 
така и не спря да си почине. Молеше се там да намери съпругата 
си, която да го чака. Сутринта стигна до селото. Отвори вратата 
на къщата, но там нямаше и следа от Пенка. Тя си беше тръгнала 
и оставила писмо, в което пишеше че заминава с друг. Младият 
мъж страда много, болката му беше огромна и го съсипваше. Не 
след дълго той се разболя. Слабееше с всеки изминал ден.
      Пенка не беше щастлива с другия мъж.В деня на смъртта 
на Лазо Пенка усещаше някаква мъка, караше я да се върне в 
селото. Когато стигна у дома си намери Лазо мъртъв на земята. 
Започна да се обвинява за случилото се. Не след дълго разбра, че 
чака дете от Лазо. Това беше единственото нещо, което даваше 
смисъл на живота и.
Момиченцето, което се роди, тя кръсти Божидара, защото за 
нея това беше дар от Бога. Дъщерята на Лазо и Пенка порасна. 
Божидара и майка и за миг не забравиха Лазо, който им липсваше. 
Пенка бе разказала всичко на дъщеря си – колко добър е бил, 
колко са страдали и как майката е осъзнал грешката си.

Анна Славчева   VIб клас  2011г.

    Той тръгна смело в тъмнината и никой не можеше да го спре. В 
ума му беше само Пенка, а младото му буйно сърце биеше бързо. 
Бързаше, забравил умората от дългия летен ден и искаше час 
по-скоро да се прибере у дома. Жадуваше да прегърне младата 
си жена. С толкова много любов се взеха, а заради недостига на 
пустите му пари, той трябваше да я остави сама и да отиде на 
гурбет.
     Изведнъж една мисъл прониза ума му – ами, ако Пенка не му 
е вярна също, както Стояновата булка. 
Лицето му пребледня а сърцето му затупка още по-бързо. 
Черните му очи заблестяха като звезди в тъмното. Направи още 
няколко крачки и спря, после разтърси глава и махна с ръка. 
Защо му е да се измъчва с тези мисли. Неговата Пенка няма да 
го замени с друг. 
      Така неусетно нечувствайки умора, Лазо влезе селото си. 
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Петлите тъкмо пропяха. Съмваше се. Плахо и с надежда той 
влезе в двора. Кучето залая и млъкна като позна своя стопанин 
и заподскача весело. Вратата се отвори и на вратата се появи 
Пенка, която излезе да види кой е този ранен гост. Когато позна 
мъжа си, тя ахна и се хвърли в неговите прегръдки. Радостни 
сълзи закапаха по гърдите му. Хванати за ръце  и заедно влязоха 
в къщи.

Дияна Лилова VIа клас 2015 г.  

   Бързаше Лазо да се прибере на село при своята Пенка. Пътят 
му се виждаше много дълъг.
- Защо ми трябваше да оставям хубавата си жена сама и 
да заминавам? Ако наистина ми я отнеме някой друг? Какво ще 
правя без нея? – нареждаше Лазо.
      Сутринта вече наближаваше селото си и страх сковаваше 
сърцето му. Ето я тяхната къща и Пенка метеше двора.
- Пенке, Пенке! – зарадва се Лазо.
- Лазо, не ме оставяй повече сама – каза Пенка и хукна да 
посрещне своя любим.
- Никога повече няма да те оставям сама! – обеща Лазо и 
доволен прегърна жена си.
                                                 

                                                Стоян Стоянов  VIб клас  2011 г. 

  Когато сутринта косачите станаха, видяха, че Лазо го няма и 
разбраха, че песента за невярната булка и думите на Стамо са 
му въздействали по някакъв начин и че е тръгнал към селото. 
По-късно те тръгнаха след него.
      В това време Лазо полегна малко да си почине от дългия 
път. Косачите го забелязаха в далечината. Отидоха до нега и го 
събудиха. Тръгнаха веднага към село, за да стигнат преди да се 
стъмни. След няколко часа вече бяха във селото. Лазо нямаше 
търпение да види Пенка, а през това време другите мъже 
намериха съпругите си. Лазо най-сетне видя Пенка и се успокои. 
Тя го беше чакала с нетърпение.
      Косачите разбраха, че семейството е по-важно от парите.

Пепа Николова VIб клас 2011 г.
                                                      

За възрожденския дух 
на съвременния

учител
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    В съзнанието на българското общество възрожденския 
учител  е образът на всеотдайния,безкористен и  разпален в 
работата си учител от времето преди Освобождението, който 
се е превърнал в символна фигура на интелигентния българин. 
Учителят е като знак, който сочи към бъдещето и формира
необходимите за народа мисли,чувства и представи. Много 
учители,особено най-опитните в своята работа, дават 
максимума от себе си, докато работят със своите ученици. 
      Всеки народ има своите възрожденски учители и водачи.Това 
са хората,които помагат да не се забрави корена ни  - от къде 
идваме и накъде отиваме. 
       Един от тези учители в нашето училище е госпожа 
Ганка Христозова.Тя е учител с възрожденски дух, защото е 
всеотдайна към учениците си, кара учениците си да учат и да 
бъдат самоуверени в себе си. Предава материала по начина по 
който прави литературата и българския език забавни, тя има 
голям авторитет пред учениците си, а също така тя е обективна 
и справедлива с оценките си към нас.Тя е учител, който е учил, 
както нашите родители, така по същия страхотен начин учи 
и нас.Ние я уважаваме и се надяваме да станем   успели хора в 
училище и в живота. Това се казва възрожденски учител. 
       Това,че времената са различни е очевидно, но могат да се 
открият не малко сходства между тогавашните и днешните 
учители, а именно,че са останали още много стойностни учители 
, които вървят, с уважение и усмивка по пътя на народните 
будители и просветители. 

 “Благодаря,че за мен беше човека  
 болките и радостите с мене изживяла, 
 оставила в сърцето пътека, 
 по която само добро си посяла.”                 
                                      

                                      Кристиян Димитров VІа  клас 2013 г.  

           Отдавна българинът изпитва преклонение към учителите, 
училището и просветата. Нашата българска история е много 
драматична и винаги сме се нуждаели от хора, които да пазят 
духа ни и да ни показват пътя към оцеляване и спасение.          
Възрожденският учител е морално извисена личност, която 
носи в себе си ценностната система на Възраждането. Неговата 
авторитетна личност и днес е пример за подражание. 
      Сред моите учители тези качества мога да кажа, че притежава 
госпожа Ганка Христозова. Тя ни обича, предава уроците много 
добре и ни прави по-добри хора. Интересува се от нас и ни 
вдъхва кураж за учене. Тя обича да използва метафори и на нас 
ни е много интересно.

„Учителко, мила, послушай
моето послание скромно.
В простичките думи се вслушай
в тях се крие обич голяма.”

       Смятам, че много от съвременните учители са будители с 
възрожденски дух. Те се опитват да съхраняват и развиват 
духовните ценности на нашия народ. Това са хората , за които 
професията е мисия – всеки ден да показват на децата един нов 
свят, една непозната вселена. Това са хората, които ни карат да 
търсим доброто и красивото, макар, че познанието им е трудно и 
води през много изпитания. Това са хората на науката и словото.
                                                

        Джовани Чавдаров 5б  клас 2013 г. 
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                    „От целия славянски род най-славни били българите;
първо те са се нарекли царе; първи те са имали патриарх;
първи те са се кръстили; най-много земя те са завладели.

Така от целия славянски род те били най-силни и почитани.”
П. Хилендарски

      Да откриеш и разпалиш искрицата на 
вярата в онова време, независимо колко 
слабо свети тя,  е мисията на народните 
ни будители.  Макар и заобиколени 
от подтиснати, отрудени и поробени 
хора, чийто живот така ги е оплел в 
непрекъсната борба за оцеляване, че вярата за по-добро бъдеще 
в тях постепенно започва да угасва. Будителите търсили 
тази искрица на вярата,за да я разпалят и от едва блещукаща 
светлинка, тя да се превърне в слънце, което да огрее техния 
свят. Да стопли  изстрадалите народни  души. Будителите със 
своята енергия, упоритост и родолюбие захранили тази искрица 
и я превърнали в неугасим до днес буен огън. Всеки, с каквото 
можел добринасял за това добро дело. Книжовниците, монасите 
и учителите с най-силното оръжие на света – перото, създават 
азбуката и книгите, от които всички се учим. За своя труд те не 
искали слава и пари, а само да събудят народната памет. Едни 
записват историята, други издават книги, трети със собствени 
пари строят училища. 
       И ние днес, когато си спомняме за тях, черпим силата, от която 
имаме нужда, за да се чувстваме по-достойни българи. Паисий 
Хилендарски превръща българския език в остро оръжие за 
национално самоосъзнаване. Неговите: „О, неразумний юроде, 
защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш на своя 
език…”, ехтят като звучна плесница върху бузата на забравилите 
своя род. Неговите слова като камбанен звън за тревога отекват 
в съзнанието ни: „Народе, знай своя род и език.”
      Други воюват не само с перо, но и с оръжие за поробеното 
си отечество. Създават чети и комитети, будят нашия народ в 
дните на робството като го водят към национална свобода и 
просвета в епохата на Възраждането.
       Народните будители днес – това са нашите учители. Точно те, 

още в първи клас, държейки треперещите ни детски ръчички 
ни учеха на АБВ. Моята първа учителка Йорданка Минчева 
открехна пред мен огромния свят на книгите. 
     Друг учител – Роза Георгиева със своята музика и песни ме кара 
да се чувствам щастлива, че съм родена българка. Музиката – 
това е друг, различен и красив свят, недостъпен за злото. „Който 
пее, зло не мисли.” е казал нашия народ.
      Сега съм вече в пети клас и имам много преподаватели, 
но знам, че всеки от тях е готов да ми даде най-доброто от 
себе си. Всеки от тях иска да посее семето на знанието в нас. 
Нека да благодарим на всички знайни и незнайни народни 
будители, отдали живота си на идеята, че ученолюбието, 
любознателността и родолюбието са условията за по-добро 
лично и общонационално бъдеще.

                                  Дияна Лилова Vа клас 
2013 г. 

   Възрожденският дух е едно от най-
важните неща, които един учител трябва 

да притежава. Чрез него преподавателят по-лесно ще може да 
възпитава своите ученици и да ги запознава с традициите.
      Такъв учител, който е съхранил възрожденския дух в нашето 
училище е господин Пламен Кузманов. Той ни преподава по 
история и география. Всеки час господин Кузманов ни разказва 
увлекателно новия урок. С много чувство ни разказва за 
миналото на нашия народ и ни потапя във възрожденската 
атмосфера. Господин Кузманов обича да се пренася назад във 
времето и да ни представя всичко сякаш наистина е бил там. 
Той е човек, който много обича историята, готов е на всичко за 
нея. Толкова интересно и с много чувство ни разказва уроците 
както по история така и по география. Господин Кузманов е 
човек, който цени българските традиции и празненства. Той ги 
цени и иска от нас да ги изучим, да ги знаем и съхраняваме.
     За нас е много полезно да сме заобиколени от такива      
вдъхновени преподаватели, които ни предават възрожденския 
си дух.                                                                                       Росица Калчева

VIб клас  2013 г. 
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В съзнанието на хората от нашето време, образът на 
възрожденския учител изпъква със своята всеотдайност, 
безкористност, пълна отдаденост на мисията си. Той не просто 
иска да бъде от полза за другите като ги учи на четмо и писмо. 
Той е книжовник и общественик, зает с много извънучилищни 
дейности, неуморен в действията си да научи своите ученици, 
да им вдъхне любов към ученето и труда, към добротата. 
Възрожденският учител е морално извисена личност и днес е 
пример за подражание. 
      Сред моите учители тези качества мога да кажа, че притежава 
госпожа Ганка Христозова. Тя ни обича, предава уроците много 
добре и ни прави по- добри хора. Интерисува се от нас и ни 
вдъхва кураж за учене. Тя обича да използва метафори и на нас 
ни е много интересно. 

„Учителко мила, послушай
моето послание скромно.
В простичките думи се вслушай
 в тях се крие обич голяма.“                   

                                                  Павел Коков Vб клас 2013 г.
                     
    Възрожденецът е деец на българското национално възраждане 
от средата на 19 век. Такива са предимно хора със съществен 
принос в българската литература и просвета, революционери, 
политически и стопански дейци. Българската възрожденска 
интелигенция са учители, свещеници, монаси, висши духовници, 
художници, лекари, писатели, издатели, търговци, военни. 
      В нашето училище има една госпожа, , която е много мила, 
добра и самоуверена. Името и е госпожа Христозова. Госпожа 
Ганка Христозова  ни е учител по български език и литература. 
Тя е госпожа, която е преподавала на нашите родители, а сега и 
на нас. 
       Аз съм много доволна, че има такъв учител като старите 
възрожденци, който ни учи и възпитава да станем добри хора. 
Ако възрожденците от 18 и 19 век с удоволствие щяха да отстъпят 
мястото си на госпожата. Тя е много спокойна. Когато виждам 
госпожата усмихната и аз се усмихвам. Но също така госпожата 
много изисква да учим, да разсъждаваме, да мислим. Когато в 

пети клас тя влезна за първи път при нас, ние я погледнахме 
със срамежливи усмивки. Не познавахме госпожата, не знаехме 
характера и, начина на изпитване, но се оказа, че обяснява 
уроците много добре. Когато видя на програмата, че имаме 
български език и литература  сърцето ми се разтуптява. В часа 
се пренасяме в един нов свят – свят на вълшебства. Който е учил 
при госпожата е станал човек. Госпожата е класна само на пети 
клас, но и за всички нас тя е повече от преподавател. Може би 
всеки отишъл при нея би и казал:

„Аз искам чрез този стих обикновен   
  благодарността си към вас да изкажа.               
  За любовта ми към вас
  дошла тъй мигновено
  аз на всички да разкажа.”

                                                
Ивелина Петрова VIа  клас 2013 г.

                                                                            
                              

       В представите на българина 
възрожденският учител е светъл образ, 
изпълнен с ентусиазъм и всеотдайност, 
който живее с работата си. Той е символ 
на интелигентния българин, нагърбил 
се с тежката задача да предаде своите 
знания на поколенията след себе си. 
Възрожденският учител е изиграл важна 
роля за образованието в България, за 
издигане авторитета на българското 
училище. Образът на учителя  се е 

променял през вековете, променяло се е и отношението към 
него. Но винаги е имало, има и сега, такива учители, които с 
гордост носят това име. Учители, които живеят с професията си и 
са родени за нея. Такива учители се познават веднага . Те обичат 
предмета си, притежават огромни знания по него и богата обща 
култура. Тяхна движеща сила е желанието да предадат своите 
знания и те го правят с умение и интелект.
В часовете на такива учители е интересно и знанията се усвояват 
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лесно. Те умеят да те провокират и да те накарат да поискаш да 
учиш. Да покажеш какво знаеш и да искаш да знаеш още. 
В моето училище има такива учители и аз се радвам, че мога 
да взема от техните знания. Но учителят, който според мен 
носи пламъка на възрожденския „даскал”, е учителката ми по 
български език и литература госпожа Генова.
       На първо място, тя владее много добре предмета си и умее да 
преподаде знанията си и на нас. Тя умее да събуди интереса ни и 
да го задържи, което е още по- трудно. Нейните часове са винаги 
различни, тя използва разнообразни начини да научим уроците 
и всеки път ни предлага различни образователни игри. Много 
държи да бъдем грамотни и да научим книжовния български 
език. Иска да усвоим богатството  на нашия език и да се гордеем, 
че сме българи.
       Освен всичко, госпожа Генова  много всеотдайна – още едно 
качество, което притежава възрожденския учител.
       Госпожа Генова умее да общува с нас. Тя лесно намира думи 
към всеки един ученик. Винаги разбира, когато има някакъв 
проблем и намира начин да помогне или да даде съвет. Много 
пъти ние сами търсим нейната подкрепа и всеки път я намираме.
       Също както възрожденският учител някога е изиграл важна 
роля за разпространяване на образованието, така и моята 
учителка по български език прави всичко възможно да предава 
знание на учениците днес.
       Мисля, че всички, които са избрали тази професия, по някакъв 
начин носят възрожденския дух в себе си. 
               И все пак има учители, които са родени да бъдат такива. Те 
носят в себе си особен огън, който се предава на хората, с които 
общуват. Те са чувствителни, емоционални и въодушевени. Те 
са истински възрожденци – пробуждат хората и ги водят към 
„светли бъднини”.

                                                Чудомира Стамова  VIIб клас 2013 г.
 

Учителите по време на Възраждането са едни от най-важните 
хора. Те са будни българи, сплотени от идеята да пробудят 
съзнанието на българския  народ, да посеят знания за духовното 

израстване на нашата нация. Това са истински народни 
будители, които обикалят страната и създават огнища на 
знанията. Не може да не споменем имената на нашите народни 
водачи и будители като Петър Берон, Неофит Бозвели, Васил 
Левски, Петко Р. Славейков, Иван Вазов. Те са просветители и 
достойни българи.
       Съвременните учители са техни истински последователи и като 
тях и днес работят с много ентусиазъм и желание. Училището 
е център за ограмотяване, за  даване на знания, за духовно 
израстване на българина. Учителите са най-интелигентните и 
учени хора и тяхната работа е отговорна и възвишена. Както  
възрожденските учители, така и съвременните обичат своята 
професия и работят упорито, за да са грамотни учениците, да 
получават знания и умения, да развиват своите способности и 
да намерят своето достойно място в живота. Днешните учители 
носят в сърцата си и в душите си възрожденския дух на онези 
които са били преди тях.
      В нашето училище учителите са истински професионалисти, 
обичат децата и с възрожденски пламък дават всичко от себе 
си, предават своите знания на учениците и възпитават у нас 
чувство на отговорност и стремеж към развитие.
      Един такъв пример е учителката ни по английски език госпожа 
Вержиния Стамболийска. Тя изисква добра дисциплина в час, за 
да можем да разберем урока и да научим повече неща. Тя много 
обича децата и това си личи дори когато е строга към нас
Харесвам нейните часове, защото обичам английския език, а той 
е много труден. С помощта на госпожа Стамболийска  успявам 
да науча повече неща, защото тя поднася нужния материал 
много достъпно. Изисква от нас повече знания и това е едно 
предизвикателсво за нас, тъй като пробужда стремеж за учене.
         Учителската професия е една от най-хубавите професии. Аз 
мисля, че и съвременните учители работят с възрожденски дух 
и защото носят жаждата за знания и много умело я предават на 
своите ученици. 

                                                 Елена Стоянова VIб клас 2014 г. 
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Възрожденският учител! 
Човекът с главна буква, човекът, съхранил и пренесъл 
българското през вековете. Учителят през епохата на 
Възраждането  е ключов фактор, архитектът на учителя изцяло. 
Възрожденският дух на българския даскал  се е пренесъл във 
времето и все още се открива в съвременния български учител, 
в онази искрица, поддържала жив духа на нашите предци.  
За мен първите учители с тази възрожденска искрица бяха 
моите родители. Те ми дадоха основата, възпитаха ме в 
уважение, от тях получих  уроци за преклонение пред всичко 
„мило нам и родно“. 
След  първите стъпки  и първите уроци по родолюбие, в училище 
открих възрожденски  дух в моята учителка  по български 
език  и литература – госпожа  Диана Генова.  Госпожа Генова 
разказва своите уроци по един специфичен и интересен начин. 
Тя сякаш се поставя на наше място, често усеща ученическите 
и тийнейджърските ни проблеми, давайки ни примери от 
литературата, от митологията, от живота. В много случаи тя ни 
насочва, помага ни по различен начин. Да покажеш отношение, 
да съпреживееш, да почувстваш, да изразиш мнение и се опиташ 
да го докажеш – това са само част от примерите, давайки ми 
основание да твърдя, че това е възрожденският  учител в 
нашето съвремие. 
Такива учители – всеотдайни, добронамерени, строги,но и  
справедливи, носят онази искрица, която повежда, увлича, 
мотивира към по-големи успехи, към знания и умения за 
бъдещия ни живот в обществото. Да бъдем достойни българи, 
да бъдем истински човеци – това е мисията на съвременния 
български учител с възрожденски дух.
Да ходим с удоволствие и нетърпение на училище? В часовете 
да е интересно, забавно и едновременно с това да получаваме 
трайни и полезни знания?Защо не? Един истински възрожденски 
даскал върши това с лекота  голяма отговорност.
Да си даскал – това звучи гордо!               

                                                
 Ани Кокова VIIa  клас 2013 г.

Как да изгоним 
скуката 

от училище?
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• Една много интересна идея е да има музикални междучасия. 
Да се пуска музика, която харесват всички – и учители и 
ученици.

• Имам предложение, на което никой няма да откаже. Става 
въпрос за техника. Да, разбира се за компютри. Няма ли да 
е хубаво, когато отиваме на училище да не носим раници. В 
училище да има компютри, на които да работим във всички 
часове. А когато се приберем вкъщи, само да включим 
компютъра – и там има всичко, което сме правили в часовете.

                                                                    
  Валя Василева

• Може да се ремонтира физкултурния салон и там да се 
монтират фитнес уреди. В свободното време учениците да 
ходят в салона да тренират, а не в кафенетата.

• Хубава идея е да се отделя по един ден в месеца, за да ходим 
на екскурзия, за да посетим музеи и се разхождаме сред 
природата.

                                                                          Станчо Колев

• Материалът в учебниците да е точен и ясен. В училище да се 
организират повече викторини и беседи по въпроси, които 
ни вълнуват – здравни беседи, за избора но професия и т.н.

                                                                       
 Мариян Станчев

Училище на бъдещето
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Училище на бъдещето

     Ако трябва да си представя училището в бъдеще, в моята 
фантазия то ще изглежда така: „Сградата е подобна на 
космически кораб, във всички кабинети ще има компютри. Сега 
вече се осъществяват конферентни връзки с всяка точка на 
Земята, с всички планети от Слънчевата система и още, и още..”
     Да, може би училището ще изглежда така след 50 или 100 
години. Но няма да бъде моето училище. Защото аз ще бъда 
още половин година тук – време, през което не е възможно да 
настъпят съществени проблеми.
      Какво може да бъде наистина моето училище във времето, 
в което аз ще уча в него. Може ли да се превърне в място, което 
привлича децата? Как да се случи това ли? 
Достатъчно е да се започне с промяна на учебниците. Те 
съдържат толкова много подробности и ненужна информация, 
че учениците се отегчават и намразват училището. Ако учим по-
малко неща, но ясно и достъпно обяснени, няма ли да бъде по-
добре. Днес има много помагала, сборници, различен достъп до 
информация и всеки, който иска може да научи повече.
      Училището в бъдеще трябва и да дава възможност за избор. 
Аз осъзнавам, че трябва да уча и химия, и физика, и география, 
и всички останали предмети. Те ще ми дават знания и ще 
разширявам общата си култура.  
        Но лично моя любим предмет е история и бих искал да се 
развия в тази посока, а имам само един час седмично за това. 
Сигурен съм че е възможно да се направи така, че всеки ден от 
седмицата да се направи така, че всеки ден от седмицата да има 
по един час, в който ученикът да избере какъв час иска да кара. 
Тогава всеки от нас ще намери по-лесно своето място в училище, 
а и в живота по-късно.
         И най-важното – ще научи това, което му е най-интересно, 
ще се развива и твори.   

                                                  
Атанас Иванов VIII клас 2011 г. 

                                                                                                            

Чуждият език и аз
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Write a letter to yourself from the perspective of 
your favourite pair of shoes

      
Hi Djovani,
      We are your favourite pair of shoes.We want to tell you a lot of 
things.We were made in France. I’m the left shoe. My name is Poppy.
The name of the right shoe is Lucy. It would be great if you call us by 
name.
     We also want to tell you to clean us every day after you get home.
     We don’t like Justin Bieber, so we have to warn you not to listen to 
him.
     Oh, tell your brother to stop kicking us, it hurts.And, tell your moth-
er to buy you better socks. The ones you have are very uncomfort-
able.Your cat ussualy sleeps in us, and she leaves some hairsprings. 
Please, hide us from her!
     We would be thankful if you do these things, but even if you don’t, 
we will go on loving you. Now, we must say goodbye. I think your 
parents are coming. 
     We love you so much!
     Bye!

Напиши писмо до себе си от името
на любимия си чифт обувки

Здравей Джовани,
     Ние сме любимият ти чифт обувки. Искаме да ти кажем много 
неща. Произведени сме във Франция. Аз съм лявата. Казвам се 
Попи. Името на дясната е Луси. Би било чудесно да се обръщаш 
към нас с имената ни. Искаме да ти кажем да ни почистваш 
всеки ден като се прибереш у дома. 
     Не харесваме Джъстин Бийбър, затова те предупреждаваме 
да не го слушаш. 
     О, и кажи на брат си да не ни рита повече. Боли! А на майка си – 
да ти купи по-хубави чорапи. Тези са ужасно неудобни. Котката 
ти обикновено спи в нас и оставя много косми след себе си. Моля 
те, скрий я от нас!

     Ще ти бъдем много благодарни, ако направиш тези неща за 
нас, но дори и да не ги направиш, ще продължим да те обичаме.
Сега трябва да ти кажем довиждане. Мисля, че родителите ти 
идват.
Обичаме те толкова много!
Чао!

                                       Джовани Чавдаров VIб клас 2015 г. 
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Ние рисуваме
и

сътворяваме

„Всяко произведение,
всяко изкуство 

е проявление
преди всичко на 

човека.”  
Гео Милев



6362

Александра Александрова 5б клас

Димитър Стамов 5а класДаниела Славова 5а клас

Елена Димитрова 6б клас
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Иван Стоянов 5а клас                     Иван Стоянов 5а клас

                                                              Зорница Петрова 6б клас Калоян Зайчев 6а клас
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                                     Йоана Чонкова 6б клас Мария Димитрова 7б клас

Калоян Зайчев 6а клас Калоян Зайчев 6а клас
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Калоян Зайчев 5a клас

 Константина Стоянова 6б клас

Константина Стоянова 6б клас Станимира Стоянова 6б  клас
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Калоян Зайчев 6а клас Джовани Чавдаров 6б класРангел Рангелов 6б клас

Станимира Стоянова 6б клас Мариян Христонов 5а клас

Хафисе  Халил Али 8 клас



7372

Йоана Чонкова 6б клас 

Тодор Василев 5а клас                                                                                                                         Габриела Кодукова 6б клас

Александър Григоров 5а клас            Елена Димитрова 6б клас
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Коледна украса 6а   клас

Коледен венец    Константина и Станимира Стоянови 6б клас
Иванка Петрова 6а клас

Теодора Жекова 6а клас                                      
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Иванка Петрова 6а клас Иванка Петрова 6а клас

Коледена украса 6б клас

Иванка Петрова 6а клас Иванка Петрова 6а клас

  Изработено от УС
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Предмети, изработени от отпадъчни материали

Предмети, изработени от отпадъчни материали Предмети, изработени от отпадъчни материали
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Елена Стоянова 7б клас

Изработено от УС

Изработено от УС

Иванка Петрова 6а клас Габриела Русенова 4а клас
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Препис на „История славянобългарска“ от учениции

Таня Стоева VIII клас

VIIб клас 2012 г.
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Витрина на спортната слава

Витрина на спортната слава

Дърво на училищните ценности Витрина на белия щъркел

Ученици водят дневник за белия щъркел
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Сайт на Основно училище „Гео Милев“ с. Белозем

Медиите за нас
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Седмокласничката 
Чудомира Стамова от 
с. Белозем се оказа 
национален победител в 
литературния конкурс 
„Дворец от думи“, 
организиран от 
издателствата 
„Анубис“ и „Булвест“. 
Чудомира впечатлила 
журито с 
оригиналната си идея и 
добра езикова куртура, 
което я е класирало на 
първо място измежду 
нейни връстници от 
всички областни 
градове. 

Училищеният вестник се издава 
от 2007 година
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Основно училище „Гео Милев”

село Белозем, община Раковски, област Пловдив


