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Бъдете преблагословени
о, вий, Методий и Кирил…

×åñòèò ïðàçíèê, óâàæàåìè ÷èòàòåëè íà 
âåñòíèê „Çâúí“!
Отново пристига  един от най-светлите празници на българския 

народ -24 май. Отново силните песенни слова „Върви, народе въз-
родени“ отекват в сърцата на всеки българин, изпълва ги с гордост 
и радост, с дълбока почит към имената на великите славянски 
просветители, към неповторимото им дело.

Празнува признателна България!
И си спомня трудното начало, когато Кирил и Методий й дадоха 

азбука, за да изгради своя писменост и култура, когато защитиха 
правото й да може да живее и се развива наред с другите страни.

С делото на двамата солунски братя започва българският летопис, 
в който ще бъдат отбелязани дръзновения в много битки, въздигания 
и падения, подвизи и погроми, робства, въстания и освобождения.

Но България ще пребъде и ще върви към своята вечност, защото 
над себе си ще има винаги животворните лъчи на едно вечно слънце, 
каквото е съдбоносното дело на Кирил и Методий. То преуспява, тъй 
като двамата велики мислители са му придали несравнима начална 
жизнена сила и неукротим борчески дух. То преуспява и защото е 
подето от ревностни ученици и последователи на двамата братя – 
Климент Охридски, Наум, Константин Преславски, Йоан Екзарх Бъл-
гарски, Черноризец Храбър … Словото им звучи с демократизма и 
борческия патос на техните учители и като тях с делата си прекрачват 
прага на безсмъртието. И се раждат „История славянобългарска“ на 
родолюбеца Паисий, „Стани, стани, юнак балкански“ на Чинтулов, 
революционните огнени песни на Ботев… Мъдростта на двамата 
апостоли възкръсва с нова сила в целия български народ. България 
е устремена към свят идеал – свободата и равноправието.

Възраждането е велика епоха и за нашата страна. С него  и след 
него идва извисяването на човешкия дух и творческата мисъл. 
Идват Колю Фичето, Захари Стоянов, боянските майстори и още 
много народни творци. А в по-ново време – мислители като Иван 
Вазов, Пейо и Пенчо Славейкови, Пейо Яворов, Елин Пелин, Йордан 
Йовков, Димчо Дебелянов, Адриана Будевска, Сава Огнянов, Кръс-
тю Сарафов, Гео Милев и другите от плеядата творци на словото, 
багрите и тоновете, ваятели на красотата.

И днес, когато за пореден път празнуваме 24 май – Деня на сла-
вянската писменост и на българската просвета и култура, ние носим 
неугасимия стремеж към знанието.

„Върви, народе възродени…“ звучи сега с гордия глас на нашето 
време. Тя звучи и с благодарността към дълбоко патриотичната и 
благородна работа на учителите, на всички дейци на народното об-
разование и ги призовава да се трудят със същата самоотверженост, 
както досега, за обучението и възпитанието на младото поколение.

Днес нашата страна дава своя неоценим принос в развитието на 
общочовешката култура. Книги на български писатели се превеждат 
почти на всички езици. Наши певци удивяват с гласа си публиката от 
най-големите сцени по света. Открития на български учени намират 
световно признание. Името на България се посреща от честните хора 
като синоним на достойнство. Затова така гордо звучи и песента 
–апотеоз на делото на Кирил и Методий.

Честит светъл празник!
Млади читатели на вестник „Звън“,
Нека идеалите и делото на двамата братя и техните следовници 

да бъдат непомръкващ светилник в бъдещото ви духовно израстване. 
Превръщайте се в творци на духовни блага, разкривайте необятните 
си възможности за личностно развитие, увеличавайте българския 
влог в световната съкровищница на културата!

Уважаеми колеги, поздравявам ви с най-българския празник – 
24 май!

Изказвам своята благодарност и признателност за вашия честен и 
всеотдаен труд, за съзнанието, отговорността и целеустремеността, 
с които изпълнявате своята мисия и дълг. Вие знаете, че български-
ят дух се кове в училището. Затова ще са ви нужни много здраве, 
търпение, усилия, за да вървят учениците ни по трудния, но славен 
път към знанията и уменията.

Нека, застанали пред обкичените в зеленина ликове на нашите 
просветители и възрожденци, дадем обет, че винаги в душите ни ще 
звучи тържественият призив „Върви, народе възродени…“!

Гено Стайков, Директор на 
СОУ „Св.Кл.Охридски“

Ìàëêèòå óìíèöè
Малките умници от първи клас 
вече са грамотни ученици
и показаха пред нас,
че азбуката вече знаят
и могат всеки да омаят
със знания и куп таланти,
артисти са и вещи музиканти.
Рецитираха и пяха,
с коронки на главите бяха,
в царството на книжките поеха-
мечтите си да сбъдват се наеха!

Äîñòîéíè çà óâàæåíèå
На традиционното международно 

математическо състезание "Европейско 
кенгуру", състояло се на 22.03.2015 г., 
ученикът Георги Светославов Славов от 
3"г" клас,с преподавател старши учител 
г-жа Радка Пенева се класира на 3-то  мяс-
то и получи   бронзов   медал и  грамота 
от Съюза на Математиците в България 
-секция гр. Ямбол.

Íàöèîíàëíà 
îëèìïèàäà ïî 

ôèçèêà
На националната олимпиада по 

физика, която се проведе на 6-7 април 
2015г. в град Враца, ученикът  от 7 „б“ 
клас Даниел Милчев Бумбалов, сред 24 
ученици се класира на 15 място.

На националната олимпиада по ас-
трономия, която се проведе на 2-3 май 
2015г. в град Добрич същият ученик 
Даниел Бумбалов зае трето място сред 
седмокласниците, където в състеза-
телната група 7-8 клас участваха 33 
ученици.

Радка Колева – учител по Физи-
ка и астрономия
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2015ã. - Ìåæäóíàðîäíà ãîäèíà 
íà ñâåòëèíàòà è òåõíîëîãèèòå 

áàçèðàíè íà ñâåòëèíà
   На 20 декември 2013 г., по време на своята 68-ма 

сесия, Общото събрание на Организацията на обеди-
нените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Между-
народна година на светлината и светлинно-базирани 
технологии.

Чрез обявяване на Международната година на 
светлината вниманието на световната общественост 
се фокусира върху темата за светлината в науката и 
нейните приложения. ООН е признала важността на 
светлинно-базираните технологии за насърчаване на 
устойчивото развитие чрез решения на глобалните 
предизвикателства в енергетиката, образованието, 
селското стопанство и здравеопазването. Светлината 
играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 
21 век, като направи революция в медицината, лежи 
в основата на международната комуникация чрез 
интернет и е от съществено значение за културните, 
икономическите и политически връзки на глобалното 
общество.

2015 година е естествен кандидат за Международна 
година на светлината, посветена на редица важни съ-
бития в историята на науката за светлината датиращи 
от преди 50, 100, 150, 200 години и дори по-далеч 
назад във времето.

През 1815 г., на О. Френел публикува първия нау-
чен труд посветен на вълновата теория за светлината, 
а през 1865 г., Джеймс К. Максуел изгражда Общата 
теория на електромагнетизма и в частност доказва 
електромагнитната природа на светлината.

През 1915 г., А.Айнщайн публикува Общата теория 
на относителността (ОТО) в която показа, че светли-
ната е в центъра на структурата на пространството и 
времето, като предсказа изкривяването на светлината 
от гравитацията.

През 1965 г., А.Пензиас и Р.Уилсън откриват косми-
ческото микровълново фоново лъчение - електромаг-
нитното ехо от самото създаване на Вселената.

Тези открития променили физиката дълбоко про-
дължават да имат огромно влияние върху науката и тех-
нологиите. Вълновата теория на светлината, законите 
на електродинамиката, Общата теория на относител-
ността и изследването на космическото микровълново 
фоново лъчение довеждат до развитието на лазерите, 
мобилните телефони, глобалната GPS сателитна 
система, безжичния интернет, радиоастрономията и 
отговори на основните въпроси свързани с произхода 
на Вселената.През 2015 година се отбелязват още 1000 
години от пионерските творби по оптика на учения 
Ибн Ал-Хайтам, 400 години от изобретяването на 
първата соларна технология, захранваща прототип на 
слънчев двигател. Отбелязването на тези годишнини 
ще предостави ценни образователни и исторически 
перспективи.

Èíòåðåñíè ôàêòè 
çà ñâåòëèíàòà

• Светлината на Слънцето 
достига до Земята за 8 минути, 
а автомобил би изминал това 
разстояние за 180 години, ако 
се движи със скорост 60 km/h. 

• Светлината изминава един 
метър за 3,3 наносекунди.

• Светлината изминава един километър за 3,3 микро-
секунди.

• Светлината изминава разстоянието от геостационар-
ната орбита до Земята за 0,12 секунди.

• Светлината обикаля Земята по екватора за 0,13 
секунди.

• Светлината изминава разстоянието от Земята до 
Луната за 1,3 секунди.

• Светлината изминава разстоянието от един парсек 
за 3,26 години.

• Светлината изминава разстоянието от Алфа Кентавър 
до Земята за 4,4 години.

• Светлината прекосява Млечния път за 100 000 го-
дини.

• Светлината изминава разстоянието от галактиката 
Андромеда до Земята за 2 500 000 години.

• Ако преброите секундите между светкавицата и 
гръмотевицата може до определите разстоянието до 
светкавицата. Всяка секунда представлява около 250 м.

• Знаете ли защо мокрите тъкани изглеждат по-тъмни? 
Защото водата отразява светлината и тя се разпръсква 
неравномерно наоколо и по този начин до очите ни дос-
тига по-малко светлина, което и кара тъканите в които 
се отразява да изглеждат по-тъмни

• Слънчевата светлина може да достигне дълбочина 
от около 80 метра (262 фута) в океана.

• Светлината мисли, че е по-бърза от всичко, но греши. 
Без значение колко бързо пътува тя, тъмнината винаги е 
там първа и я чака.

Ñâåòëèíàòà è æèâîòúò
Есе

Всеки нов ден ни носи надежда за по-добро. С показването на Слънцето 
се ражда новият ден. Нови 24 часа, които имат силата да променят човеш-
кия живот. И всеки един от нас очаква този нов ден, за да започне отначало 
всичко. И когато голямото огнено кълбо започне да се скрива зад хоризонта, 
настъпва мракът, който ни напомня за неизбежната си поява. Колкото и хубав 
да е денят, и колкото и лош да е той, приключва със залеза на Слънцето. И 
няма никакво значение, че не ни се иска да отминава времето. То изтича, 
без дори да поспре за миг. Бавно, но много сигурно отлита, без да има 
възможността да се върне. След появата на мрака идва ред на светлината. 
А от там – на новите надежди, на новите шансове и мечти. И така, както се 
случва и в човешкия живот, добро и зло, щастие и нещастие се редуват и в 
природата светлината и мракът се сменят.

Ако днес всичко е прекрасно, имаме един подреден и много успешен 
живот, то това не означава, че утрешният ден ще продължава да бъде същи-
ят. Така както сме на върха, за много кратко време може да се озовем  сред 
отломките на всичко, което сме изградили с много труд, усилия и жертви.

Всеки един ден започва с показването на Слънцето, а с него и хилядите 
нови надежди. Често си казваме : „От утре ще правя това.”, „ От утре ще 
започна по този начин.”, „Утре всичко ще бъде различно.” В това се крие 
надеждата за едно по-добро начало. А с появата на светлината околният 
свят става видим за човека. Благодарение на светлината, която излъчват 
предметите или това, че я отразяват, ние имаме възможност да ги различим 
един от друг. А какъв би бил животът ни без нея ? Почти невъзможен. Когато 
се намираме на непознато място и е почти невъзможно да видим това, което 
ни заобикаля, ние се чувстваме несигурни. Тази тайнственост и загадъчност 
понякога кара хората да се чувстват неуверени. Ако всичко е потънало в 
мрак, то тогава как бихме могли да разберем какъв е светът около нас ? Ако 
я няма светлината,  нямаше да можем да видим нищо. Нямаше да знаем как 
изглеждаме, какъв е цветът на небето, на морето, на тревата. Всичко щеше 
да бъде непознато и чуждо за нас. Но щом сутринта голямото кълбо покаже 
първите си лъчи над хоризонта, всичко започва да става видимо и донякъде 
ясно. Това ни носи и сигурността от нея. Сигурни сме във видяното и то до 
известна степен ни прави уверени.

С появата на първите слънчеви лъчи започва и животът на земята. При-
родата се събужда и всичко започва по обичайния начин. Хората отмятат още 
един ден от живота си и само биха могли да предполагат какво може да им 
донесе той. Дали ще се случи нещо вълнуващо, нещо, каращо животът да 
продължи в съвсем друга посока, или просто ще протече по познатия начин, 
можем само да гадаем. И всички ние се надяваме за едни дни, изпълнени само 
със светлина и положителни емоции. Но понякога в живота настъпват и не 
толкова приятни мигове. Понякога денят на всеки един от нас не е слънчев, 
ясен, пъстър и изпълнен само с хубави моменти, а по-различен. Често той е 
облачен, мрачен, сив, с не чак толкова радостни мигове. Но това е нормално. 
Всеки един човек си има своите мигове на възход и на падение. Всеки от 
нас си има своите приливи и отливи. И точно, когато си мислим, че тези дни 
нямат край и когато ни се струва, че всички тези мигове няма да свършат, 
Слънцето бавно започва да се устремява към хоризонта и ни напомня, че 
всичко си има край. Щом последните му лъчи се скрият, настъпва тъмнината. 
И тогава всичко придобива друг вид. Природата заспива, всичко става тихо, 
а предметите и обектите понякога придобиват интересни за нас очертания. 
Лесно бихме могли да объркаме дадено нещо с това, което съзнанието ни 
рисува. А целият този мрак и неизвестност за случващото се наоколо кара 
всекиго да рисува и чертае различни картини с въображението си. И най-
малкият шум грабва вниманието, дори и най-лекото движение кара всички 
сетива да заработят заедно. Съзнанието ни кара да мислим, че това може да 
е всичко, без изключение. Дали ни заплашва опасност, или е просто нещо не 
значимо, можем само да гадаем. Не сме сигурни дали да продължим напред, 
или да останем там, където сме. Не можем да бъдем сигурни и че това, което 
ни очаква зад ъгъла, е точно това, което си мислим.

Обвитият в тъмнина свят понякога предизвиква повече любопитство  у 
нас. Непознатото, новото, неизвестното събужда у хората заинтересованост 
за случващото се. И ако през деня, благодарение на светлината, ние виждаме 
онова, което се случва наоколо, или поне това, което човешкото око може 
да улови, което не значи, че нещата действително са такива, то през нощта 
приглушената светлина на Луната съвсем не е достатъчна, за да ни накара 
да виждаме всичко. Или, ако светлата част от тези 24 часа ни кара да бъдем 
сигурни, защото знаем какво ни заобикаля, или поне привидно така изглежда, 
то през тъмната част нещата не са чак толкова ясни. Когато в съзнанието ни 
започнат да се прокрадват отново мисли, че мракът няма край и че скоро 
няма да изчезне, Слънцето напомня за появата, като показва първите си 
златни снопове светлина. И ето, пред нас стои едно ново денонощие, което 
ни дава възможност да започнем още веднъж и да положим основите на нещо 
голямо, нещо мечтано и искано. Донякъде и самата нощ носи сама по себе 
си, мъничката надежда, че това, което е било през деня, остава в миналото 
и ако искаш да започнеш всичко от самото начало, то винаги можеш да 
поправиш грешките и да започнеш наново.

Откакто светът съществува, съществуват светлината и тъмнината. Двете 
противоположности така, както доброто и злото, щастието и нещастието, 
радостта и тъгата, усмивките и сълзите, смехът и плачът са неизменна част 
от човешкия живот. Той-животът- не е само наниз от хубави моменти, той 
е една прекрасна смесица от всичко, което го прави безкрайно интересен и 
завладяващ. Той е поредица от светлина и тъмнина.

Анелия  Динева  Петрова – ХІ „б“ клас

Ìîÿòà âàêàíöèÿ
В слън-

ч е в и т е 
д н и  п о 
Великден 
с ъ с  с е -
мейството 
ми отидо-
хме в град 
Бургас на 
гости при 
л е л я  и 
свако. Те ни направиха много приятна изненада. Свако 
си беше взел дву месечно кутре, но без да каже и дума, 
купил и за нас. Неговото куче се казваше Волга, а нашето 
бебе го кръстихме Рекс. Те бяха братче и сестриче. Беше 
много забавно, когато хвърлях топката на Рекс и той ми 
я носеше. С бати ги разхождахме пред блока и тичахме 
с тях. Когато се прибирахме горе, кученцата вече бяха 
изморени, сгушваха се едно в друго и заспиваха.Докато 
бебоците спяха, ние с бати измисляхме различни игри.

   Щом се събудеха кутретата ние ги грабвахме и 
започваше отново щура веселба. Отново, изморени, ги 
качвахме в апартамента.

   След като заспаха, двете семейства се измъкнахме 
и отидохме на разходка. Прибрахме се, но леля я очак-
ваше много работа, защото цветарникът беше на земята 
и цялата кухня беше в пръст. Свако сериозно се скара на 
палавниците.

Вечерта наредихме масата, похапнахме, пийнахме, но 
не издържахме до дванадесет и си легнахме час по-рано.

Сутринта, когато станах да се измия, Волга и Рекс 
непрекъснато скачаха върху мен и дърпаха крачолите 
на пижамата ми. Не ми беше забавно. Извиках тати за 
помощ. След мен станаха и всички останали. Сборихме 
се с яйцата. Стана време да си тръгваме. Взехме Рекс, 
сбогувахме се и потеглихме към Ямбол.

В колата с новия малък приятел се чувствах безкрайно 
щестлива!

Беше незабравимо преживяване!

Дарина Димитрова Овчарова, ІІІ „б“ клас, с 
класен ръководител главен учител г-жа Илияна 

Бившева 

Âîäàòà – èçâîð íà æèâîò
Водата наша е безкрайно ценна,
красотата нейна е неземна.
Природата нуждае се от нея
както и аз, за да живея.

Река без нея не тече,
поток  без нея ще умре.
Животни всеки ден я пият,
за да се развият.

За да бъдат нежни цветята,
също им е нужна водата.
На зелени и пищни поляни,
както на тундри и савани.

Животът върви с вода
като приятелите за ръка.
Разбрахте ли сега за водата?
Без нея няма живот на земята.

Никол Петрова Петрова – 4 „б”клас, с класен 
ръководител  г-жа Силвия Николова
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ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ 
Íà ëàãåð

Кума Лиса простира.
Баба Меца поспива.
Кумчо Вълчо яде,
Зайо скача на въже.
А пък най-накрая,
Жаба Жабурана
пее песни до зарана.
Андрея Андреева Андреева – 2 „в“ клас, с кла-

сен ръководител  г-жа Йорданка Овчарова 

Îãúí â ãîðàòà
/съчинение/

Един  слънчев пролетен ден Мечо решил да си на-
прави пикник в гората. Събрал клечки и гъбки, запалил 
огън, нанизал гъбките на един дървен шиш. Из гората 
се разнесъл хубав аромат на печени гъби. Мечо се 
унесъл, тревата пламнала.

След минути огънят обхванал гората. Мечето се уп-
лашило и разплакало. Добре, че пожарникарите навре-
ме забелязали пламъците. Дошли и изгасили пожара.

Посъветвали нашия засрамен герой да не пали огън 
в гората, защото е опасно.

Станислав Красимиров Топузов – 2 „в” клас,
с класен ръководител г-жа Йорданка Овчарова

Âîäàòà - èçâîð íà æèâîò
Високо  в небесата
и ниско в езерата
лей се, пени и бълбука
нещо синьо, що на светлина блещука.

Щом руен дъжд се сипе над полята
грейват радостно в миг цветята,
сякаш нов живот им дава
със водица той ги напоява.

А там, долу в езерата,
дето е притихнала водата,
скачат, плуват вредом всички-
жабки, рибчици мънички.

Днес щом погледнеш земята
и разгледаш ти листата,
виждаш как са паднали навред
малки капчици вода безчет.

От извора на руйната водичка
като песента на пойна птичка,
нов живот се появява
в мигом всичко озарява.
Петър Калчев – 3 „в”клас, с класен ръководи-

тел г-жа Стефка Димитрова 

Ìàëêèÿò ñïîðòèñò
Аз съм малкият спортист и съм футболист.
Ритам топка от сутрин до вечер.
Вратар, не ме гледай така, а пази голямата врата!
Дали ще вкарам гол с глава?...
Деца, спортувайте всеки ден, за  да сте
здрави като мен!

Стоян  Косев – 3 „б“ клас,   с класен ръководи-
тел г- жа Илияна Бившева – главен учител  

Ñëó÷êà â ïàðêà
/съчинение/

Един пролетен ден две момчета карали скейтборд 
в парка. До тях на скамейката седял възрастен човек и 
четял вестник. Омръзнало на дядото да чете. Загледал 
се във веселата игра на децата. Попитал ги какво карат. 
Отговорили му, че това е скейтборд. Приискало му се и 
той да покара, но краката го болели. Тогава момчетата 
измислили начин. Качили скамейката на двата скейт-
борда. Старецът седнал и те започнали да го бутат.

Получило се интересно изобретение. Малчуганите 
продължили играта си, а възрастният мъж бил най-
доволен от всички.

Габриела Чаушева – 2 „в“ клас, 
с класен ръководител г-жа Йорданка  Овчарова 

Спортист съм
Да спортувам най обичам,
да тренирам и да тичам.
Сутрин още със зората
тичам с топка из тревата.
Стане ли обяд с тайфата,
тръгваме на поход из гората.
А вечер вместо аз да си почина,
карам колело в морската градина.
Хей! И спортист да се наричам
се гордея и обичам!
Радост Христова Петрова – 3 „б“ клас, с класен ръ-

ководител г-жа Илияна Бившева- главен учител

Земята, такава, каквато я 
знаем днес, се е променяла 
неведнъж. Първо е имало само 
един огромен континент, дино-
заври и пещерни хора… Сега тя 
е това, което знаем ние – седем 
континента, океани и морета. 
Не знам точно кой или кога е 
създал всичко това, но ще ви 
разкажа онова, което съм чула 
от моята баба, а тя научила от 
нейната баба, когато е била 
малка и е ходила на училище. 

Преди Създателя на света да 
раздели континентите на седем 
части, на Земята са живеели 
само животни. Представители 
на всеки вид били събрани на 
много важно събрание, понеже 
предстояло на Земята да се за-
селят и хората. Всички животни 
осъзнавали важността на това, 
което предстояло да решат, за-
това били смълчани в очакване 
на задачата, за която  трябвало 
да  отговарят. Знаем, че царят 
на животните е лъвът. Неговата 
роля била да следи всички жи-
винки на земята да се отнасят с 
уважение една към друга и да 
бъдат в услуга на хората, които 
щели да населят земята. На 
него се паднала тежката задача 
да нареди нещата така, че на 
Земята да има ред и хармония, 
за да могат хората да се чувст-
ват щастливи и доволни. Дълго 
мислел с какви задължения  да 
натовари всяко едно животно  и 
какво трябвало да символизира 
то за новите жители на земята. 
Лъвът знаел, че символът щял 
да ръководи живота и постъп-
ките на човеците и да буди 
у тях  желание да живеят в 
любов с всички живи твари на 
земята. Тежка била царската 

задача, но мъдростта, с която 
била надарено това животно, 
му помогнало да реши мъдро 
и справедливо. Новите жители 
на нашата планета нямало да 
могат да различават промяната 
във времето – наближаващата 
буря или промяна на сезона. 
Затова натоварил враната да 
предупреждава хората за на-
стъпващите бури, а щъркелт и 
лястовичките за настъпващата 
пролет, защото птиците усещат 
и виждат нещата отгоре от ви-
соко. Трябвало някой да пази 
морските граници на новите 
континенти – това били чайки-
те и гларусите. Буревестникът 
трябвало да предупреждава за 
морските бури… Но не било 
важно само хората да се научат 
да разчитат знаците за опасност 
или добри събития, а и да се 
научат на любов, приятелство 
и лоялност.С тази важна задача 
лъвът натоварил кучето и кот-
ката, които трябвало да бъдат 
верни спътници и приятели в 
домовете на всички. На коня 
дал способността и издръжли-
востта да помага на човека да 
препуска из нови земи, да му 
помага и да му бъде верен дру-
гар по пътищата в новия свят и 
да го учи на  смелост и стремеж 
към свобода на духа.

Отделил една група жи-
вотни, които да бъдат част от 
стопанството на всяка къща – да 
помагат за правилното изхран-
ване и оцеляване – кравата, 
кокошките, овцете, свинята, 
пчелите, даващи благодатен 
мед. Дал на малките славейчета 
божествени гласове да веселят 
хората с неспирните си песни 
през деня, а вечер щурците да 

свирят и внасят спокойствие в 
душите на хората. Дарил крила-
та на пеперудата с невероятни 
цветове, за да радва  очите на 
хората и да събудят у тях жела-
ния  и мечти  да бъдат и те кра-
сиви и ефирни в своите дрехи. 

Много били животните, 
минавали дните, а сякаш върво-
лицата не спирала. Всяко от тях 
щяло да помага на хората и да 
ги вдъхновява, да олицетворява 
сила, ловкост, хитрост, благо-
родство…Нали хора и животни 
трябвало да бъдат  едно цяло от 
новото семейство на Земята. 
Е, не всички животни били 
доволни от разпределените им 
отговорности. Някои тъгували, 
че трябва вечно да се крият от 
хората, и да бъдат пример за 
лошите страни в човешките 
нрави, но така решил царят и те 
трябвало да се примирят с това. 

Предстояло най важното 
решение,което трябвало да 
вземе  царят Лъв: да избере 
живинката, която щяла да  бъде 
символ на най - важното, най-
ценното от благата, подарени от 
Създателя на хората. На онова, 
което щяло да извиси Човека 
над животните, да му осигури 
възможност   да се развива и 
да гради живота си  спокойно.

На един клон тихо и кротко 
чакал своя ред белият гълъб. 
Но щом тази красива и благо-
родна птица, повикана от царя 
да се приближи, полетяла във 
въздуха, всички животни се 
загледали в нея и се смирили. 
Вгледали се в нея с умиление  
и   топлина в очите .Зарадвал се  
царят Лъв и решил: „ Ето, това 
ще бъде пратеникът на Мира по 
целия свят!”

  - Мир? Но какво е мирът? – 
спогледали се учудено всички.

 А мъдрият лъв  отговорил: 
- Мирът, поданици мои, е 

най – ценният дар, с който Съз-
дателят ни е дарил. Тази кратка 
дума означава толкова много 
за хората – свобода, надежда, 
любов, мечти, спокойствие, 
достойнство  и сили за трудния  
им път през следващите хилядо-
летия, в които ние трябва да ги 
следваме и подкрепяме.

Приятели, представяте ли си 
колко хубаво  щеше да бъде, ако 
всички хора по света  следваха 
заветите на своя Създател!  За 
съжаление, като  непослушни 
деца,  част от хората  не зачитат 
волята му  и  от векове  със 
сила и коварство  подтискат 
останалата част от човечество-
то. Поробват, убиват, измъчват 
своите братя и сестри и стрелят 
по Божиите пратеници - белите 
гълъби. 

Аз съм още малка, но вярвам, 
че по-добрата част от хората 
може  да  промени  това.

Ние, младото поколение, 
също имаме право да кажем сво-
бодно, без страх . „Искаме мир! 
Искаме човешки права! Искаме 
свободно и щастливо бъдеще!“

Зная, че ако се обединим,  не 
може да не бъдем чути!

Рада Веселинова, член на 
ЛК”Пегас”

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Момичета, това са двете 

творби, одобрени  от г-жа 
Симонд Габриел, президент на 
световното посолство на мира 
за „Златната книга на мира”. 
Ще бъдат представе-ни в кни-
гата на френски, английски и  
испански езици.

Çàåäíî ñìå ñèëíè

Ðîäèíî ìîÿ
На теб, родино, издигат се гранити.
Сега си ми близка, по-близка от майка дори.
Защото израснах, защото закрепнах във 

теб.
И нося в сърцето си младото знаме
на вечния устрем.
Ти разтвори своята шепа за мен
бразда по бразда  и цвят по цвят.
И ще видиш тогава как неизбродна
безкрайна е моята малка родина.  
Ти сбираш в едно всички блага.
И дарове ти създаваш и градиш.
Аз обичам те безкрай
твойта красота и рай.
   

Ивалена Валентинова Великова – 5 „б” 
клас, с преподавател по Български език и 

литература г-жа Динка Маринова

Íàé-ñêúïàòà ìè
От всички е най-най-добричка,
скъпата ми майчица едничка!

Вкъщи , щом се прибере,
тя ме гушка с две ръце.

Бърза раницата да отвори
и бележника ми да разтвори.

Щом види в него „шест“, „шест“
засиява от таз прекрасна вест.

С обич ме целува, и ето
от радост прелива ми сърцето!

Виктория Митева – 3 „а“клас,
с класен ръководител г-жа 

Димитрина Генова 

Ëþáîâ è 
ìèëîñò

При дверите на своя град
стоял един просяк
за подаяние бедняк – 
изсъхнал,едва живеещ.
Гладен, жаден и вечно 

страдащ.
Парче хляб му подадох
В погледа му видях
 искричка радост и любов.
С това аз разбрах,
че Любовта ражда жи-

вот.
Животът се обвива в ми-

лосърдие.
Разбрах, че милосърдието 

е вечна любов.
То е вечната милост към 

бедните и нещастните.
А когато в теб остане 

любовта и милосърдието
ти ставаш Бог и Мъче-

ник!

   Ивалена Валентинова 
Великова – 5 „б“ клас,

с преподавател по Бъл-
гарски език и литература

 г-жа Динка Маринова

Èçâîð íà æèâîò
Водата наша е толкова ценна, 
красотата нейна е сякаш неземна. 
Природата се нуждае от нея 
и аз я пия, за да живея.
Реки без нея няма да текат,
животни и птици без нея ще умрат. 
За да цъфтят вечно цветята 
и да ражда земята, е нужна водата. 
В зелени гори и пищни поляни, 
в пустини безводни, в тундри, савани
има живот , щом я има  водата.
Без водата няма живот на земята.

Никол Петрова Петрова- IV „ б " клас, 
член на ЛК”Пегас”

Íà ñòðàõà î÷èòå 
ñà ãîëåìè

Всички са на излет в гората.
Но ужас! Някой дебне децата!
Готви се да нападне в атака,
чува се как чупи клонака.

Момчетата затрепереха от страх,
загледаха с поглед плах.
Този хищник няма учтивост
напада без милозливост.
Страшен като лъв, винаги е пръв!
Дебне от засечка. Оказа се, че е
просто……клечка!

 Янислав Иванов Бурналов – 3 „а“ клас,  с 
класен ръководител г-жа Димитрина Генова 
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Âåëèêäåíñêî ìàòåìàòè÷åñêî 
ñúñòåçàíèå

На Великденско математическо състеза-
ние, състояло се на 18.04.2015 година Даниел 
Бумбалов, ученик от 7 „б“ клас, с преподава-
тел по математика старши учител г-жа Руска 
Костова спечели второ място на областно 
ниво и бе награден от председателя на СМБ 
– гр.Ямбол с грамота и сребърен медал.

Ìàòåìàòè÷åñêî ñúñòåçàíèå 
Åâðîïåéñêî Êåíãóðó

На 22.03.2015 година се проведе математи-
ческо състезание Европейско Кенгуру.

Момчил Емилов Василев от 2 „б“ клас, с 
класен ръководител старши начален учител 
Красимира Калудова завоюва първо място.

Ученикът бе награден със златен медал и 
грамота.

Пожелаваме му още по-високи успехи в 
областта на математиката.

22 àïðèë- Ñâåòîâåí äåí íà Çåìÿòà
22 април – Световният ден на Земята беше 

отбелязан от второкласниците със засаждане 
на дръвче в училищния двор и почистване на 
същия от отпадъци.

Така те заявиха убедително своето наме-
рение да пазят планетата, защото тя е наш 
дом. Призоваха останалите ученици да вземат 
пример от тях и да ги последват.

                      
Йорданка Овчарова – Председател на 

МО на ІІ-рите класове

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ 
„Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî“

    На 26.04.2015г. в гр. София се проведе 
награждаването на победителите в национал-
ния конкурс "Възкресение Христово" - 2015г., 
организиран от св. Синод на Българска Пра-
вославна църква - Българска Патриаршия. 

В категория изобразително изкуство в 
III-та възрастова група 5-8 клас ученичката 
Росица Каменова Канева от 8 „а“ клас бе удос-
тоена със специалната патриаршеска награда.

В IV-та възрастова група 9-12 клас ученич-
ката Леонора Янкова Янкова от 10„б“ клас 
също бе удостоена със специалната патриар-
шеска награда, а ученичката Ивон Димитрова 
Димитрова получи поощрителна награда. И 
трите ученички са възпитанички на старши 
учител Сашо Казанджиев от СОУ "Свети 
Климент Охридски"-гр. Ямбол.

В категория фотография в IV-та възрас-
това група ученичката Добрина Андонова 
Добрева от 9„б“ клас спечели III-то място, а 
ученичката Мадлен Минкова Минова също 
от 9„б“ клас – поощрителна награда. Двете 
ученички са с ръководител старши учител 
Митко Момчев.

Наградите бяха връчени в софийския храм 
„Св. Св. Кирил и Методий“ от епископ Гавра-
ил, а грамотите подписани лично от Патриарх 
български – Неофит.

Ìîÿòà Ðîäèíà
  Моята родина се нарича България. Тя е малка, 

но е много ценна за мен. Едва ли има в света страна, 
по-хубава от моята, с по-богата природа от нашата, с 
по-интересна история от българската.

Всяко кътче от България си има свои тайни, своя 
красота, свое минало и бъдеще. Красотата на бъл-
гарската природа се крие в нейното многообразие и 
величие, в българския фолклор, в трибагреника и във 
всичко българско. В нея има много забележителности 
– Мадарския конник, Царевец, Плиска, Перперикон и 
много други.

Също така в България се отглежда маслодайната 
роза. Ние сме известни с розовото масло. Родината ми 
има много красиви градове, плажове, планини и гори. 
Пролетно време, когато човек се разходи из България, 
се чувства така, все едно се намира в Едемския рай. Ля-
тото в моята малка страна, в която живеят хора с големи 
сърца, идват туристи от цял свят, за да се порадват  на 
нашето море. Есента в България е много красива. Ако 
някой реши есенно време да се разходи в гората, ще 
види безбройни багри по листата на широколистните 
дървета. Зимно време моята България се променя до 
неузнаваемост. Чист бял сняг покрива цялата земя, 
планините намятат белия ямурлук.

Ние, младото поколение, носим България в сърцата 
си и се гордеем, че сме българи.

Теодора Станиславова Илчева -5 „а“клас, с            
преподавател по Български език и литература 

г-жа Динка Маринова 

Áîã å ëþáîâ
     Бог е в сърцата на всички. Всички ние го обичаме 

и вярваме в него. Да, вярно е, че хората с различни 
религии вярват в различни богове, но Бог е един и ние 
сме неговите деца. Бог е сторил толкова неща за наше 
добро и ние всеки ден трябва да му се отблагодаряваме. 
Да му благодарим за храната, която е на трапезата ни, 
за дрехите, които носим, за живота, който водим. За 
всички неща, които той ни е  осигурил.

 Всеки ден сe раждат нови божии деца, които Бог 
винаги ще закриля и подкрепя. Нашата съдба  е в 
ръцете на Господ. Той решава какво ще се случи с 
нас, според греховете ни. Бог  не е задължен да прави 
всички неща за нас, но ги прави от любов. В знак на 
благодарност към него ние трябва да помагаме на 
нуждаещия се. Бог е казал: „ Ако имаш две ризи дай 
едната на нуждаещия се”. За жалост има хора, които 
са бедни, гладни, бездомни и ако имаме възможност, 
е хубаво да им помагаме.

Деана Ник Сират – 5 „а” клас, с препо-
давател по Български език и литература                                                                                      

г-жа Динка Маринова

Ñèëàòà íà âÿðàòà
Беше топъл пролетен ден, време за празничния пазар. 

Майката  на  Ани и Митко купи двадесет и пет яйца за Ве-
ликден. Тръгна доволна и спокойна към къщи.

Когато се прибра, извика децата. Развълнувани, те се за-
суетиха да приготвят всичко необходимо, за да ги боядисат. 
Празникът наближаваше. Митко са зае с важната задача да 
ги боядиса,като приготви бурканчета и  разтвори боичките, 
купени от магазина. Ани взе специалната писалка, която и 
бяха подарили и започна да ги шари. Накрая, когато децата 
бяха готови, изправиха главички и погледнаха нашарените 
яйца. Те бяха прекрасни. Братът и сестрата, макар и изпоца-
пани, бяха много доволни.

Дойде Великден. Този толкова чакан и желан празник. 
Сутринта, веднага след църквата, Митко и Ани очакваха с 
голямо нетърпение да започне „боренето” с яйцата. Майка 
им обясни, че според традицията трябва да поставят едно 
от първите боядисани в червено яйца на иконата, изобразя-
ваща Иисус Христос и Богородица. Митко тръгна с яйце в 
ръцете, за да изпълни заръката на майка си, но без да усети 
как, се спъна и го изтърва. То падна на пода, а детето много 
се уплаши да не би да се счупи. Беше  готово да се разплаче, 
но видя, че яйцето е  здраво. Изглежда Христос помогна на 
Митко да опази това яйце. Оттогава момчето започна повече 
да вярва в чудодейната сила на нашия Спасител.

  Боренето с яйцата, с което завърши красивия семеен 
празник, беше най-приятната част от забавлението на този 
ден. Митко спечели, защото  неговото яйце се оказа най-
здравото. Силата на вярата му стана още по-голяма. От този 
ден той гледаше на празниците с уважение. Стремеше се да 
учи по-малката си сестра и заедно да спазват традициите, 
докато се забавляват. 

Дали наистина е имало кой да опази яйцето на Митко, ще 
остане загадка. Но тази малка случка му помогна да разбере, 
че традициите и вярата са нещо много силно. Нещо, което, 
ако спазваме и уважаваме, би ни направило по-щастливи и 
по-добри.

Дияна Златкова Димова – 4 „б” клас,
с класен ръководител г-жа Силвия Николова  

Ïðîëåòåí äúæä
Вчера дъжд пороен заваля
и градинките хубаво поля.
Всичко живо бързо изпокри
преди нацяло да се навали.

А днес след него поникнаха тревички
и сладко запяха всички пойни птички.
Излязоха навън пак децата
весело да си продължат играта!

Даниел Светославов Руменов – 3 „в” 
клас, с  класен ръководител 
г-жа Стефка Димитрова

Ïðîëåò ìèëà, æèâîòâîðíà!
Обичам пролетта, обичам природата!

Когато съм сред нея, се чувствам свободна  и щастлива.
Радвам се на по-малките деца, които тичат на воля и играят 

своите любими игри. Чувствам се като волна птичка, когато 
мога да правя неща, които са ми интересни и забавни. 

Децата са свободни, когато родителите им дават свободата, 
която им е нужна. Тогава сме много щастливи!

Обичам да играя в парка и да се разхождам на чист въздух!
Особено през пролетта, когато всичко живо се събужда от 

своя зимен сън.
Обичам да гледам цъфнали цветя, раззеленени дървета, 

извисени високо в синевата.
Обичам да вдишвам аромата, който се носи из въздуха, да 

слушам песента на сладкогласните птици, а пролетното слънце 
да ме гали с топли лъчи!

Обичам пролетта, обичам природата, обичам да бъда като 
волна птица!

Виктория Яниславова Кънева – 3 „в“ клас,
с класен ръководител г-жа Стефка Димитрова


