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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕСТНИК „ЗВЪН”,

 

 

Пролетта присти-
га на нашата благо-
словена земя, която 
разцъфтява, изпълва 
се с нежност, сияние 
и величие. Дочуваме 
песента на славеите, 
чуруликането на ляс-
товиците, радостните 
възгласи на малки и 
големи. Красиво е око-
ло нас. Поглеждаме 
към топлото слънце 
и не може да не се 
усмихнем. В душите 
ни става леко и волно.
Винаги съм си мислел, 
че ако времето е велик 
творец, природата е 
съвършена поезия.

   Нека усетим уха-
нието на пролетта 
навсякъде около нас-
в очите, в сърцата, в 
душите ни!

  Колективът на СОУ „Св. Климент Охридски” посреща настъп-
ващата пролет удовлетворен от радостните усмивки, от високите 
постижения на нашите ученици, които с желание и вълнение 
участват в новите ИИД, представени чрез ЕСФ по проекта „Да 
направим училището привлекателно за младите хора / Успех/”.

  Като най-голямо учебно заведение в град Ямбол, ние органи-
зираме децата от началната и прогимназиална училищна степен 
през свободното им време чрез многообразие от нови дейности, 
забавления, празнично-развлекателни програми.

  Кой би участвал в клубове по информационни технологии, по 
забавна математика, изобразително изкуство, различни спортове, 
танцови и музикални състави, ако ги нямаше предизвикателствата, 
интересът, доверието и положителните емоции в общуването уче-
ник- ръководител, ако липсва удовлетворение по време на изява?

  Учениците оценяват факта, че в занятията си по клубове ра-
ботят върху своето усъвършенстване, придобиват нови умения, 
намират нови приятели, получават начална подготовка за бъдеща 
професионална реализация, творят. Затова една от приоритетните 
ни задачи е да бъдем полезни на талантливите деца и младите 
хора от СОУ „Св. Климент Охридски”. Те са нашата гордост в 
настоящето и бъдещето!

Пожелавам им висок емоционален и духовен заряд, за да след-
ват мечтите си!

Уважаеми колеги, продължавайте да давате на подрастващите 
знания и умения, чрез които да намерят своята реализация в жи-
вота! Желая ви здраве, успешна и ползотворна работа, за да бъдем 
в авангарда на европейското образование!

Честит празник, верни приятели на вестник „Звън”!

Гено Стайков,
Директор на СОУ „Св.Климент Охридски“- град Ямбол

ëåâà  

ÍÀØÈÒÅ  ÒÀËÀÍÒÈ

На 6-ти и 7-ми март 2012 
година в ОДК – гр. Ям-
бол се проведе облас-

тен кръг на олимпиадата по ИТ.
  В категория „Мултимедий-

ни презентации” 5-8 клас 
участваха седем наши уче-
ници: Лилия Бахчевано-
ва – 6 „в” клас; Катерина 
Методиева – 6 „б” клас; 
Габриела Стойкова – 7 „б” 
клас; Антонина Митева – 6 
„а” клас; Радина Митева – 6 
„а” клас;Михаела Рашева – 
6 „а” клас и Мариела Гонева 
– 6 „а” клас с разработени 
общо пет проекта.

   В категория „Интернет 
приложения” 9-12 клас в 
надпреварата се включиха 
Златомира Колева – 9 „а” 
клас и Николета Зехирева 
– 10 „б” клас с проект на 
тема: „Учи и се забавля-
вай”.

   И шестте проекта бяха до-
пуснати за участие до национа-
лен кръг на олимпиадата, която 
ще се проведе на 11 май 2012 
година в град Монтана.

  За пореден път този 
резултат е повод за гор-
дост и удовлетворение 
за участниците,техните 
преподаватели – г-жа 
Живка Димитрова – 
главен учител,г-жа Ка-
рамфила Момчева – и 
г-жа Пенка Апостолова- 
старши учители, както 
и за СОУ „Св.Климент 
Охридски” – Ямбол.

  Учениците от 2-ри и 
4-ти клас на СОУ „Све-
ти Климент Охридски” 
спечелиха 1-вите места 
на щафетните игри – 
организирани от „Диана 
Кабел” – Ямбол.

   Наши ученици от 3-ти до 
8-ми клас активно участваха в 
щафета „Освобождение” и заеха 
призови места.



    Динка Маринова – главен редактор, 
преподавател по Български език и литература в 
СОУ „Св. Климент Охридски” – Ямбол
Паунка Костадинова – ученичка в 11 „а” клас
Вяра Радева – ученичка в 10 „а” клас
Николета Зехирева – ученичка в 10 „б” клас
Катрин Йорданова – ученичка в 10 „б” клас
Даниела Христова – ученичка в 10 „б” клас
Христина Христова – ученичка в 9 „а” клас
Маргарита Камарашева – ученичка в 9 „а” клас
Росен Христов – ученик в 8 „а” клас

Ðåäàêöèîíåí åêèï:
Радиана Георгиева – ученичка в 8 „б” клас 
Николета Пенева – ученичка в 7 „а” клас
Анжелина Терзиева – ученичка в 7 „в” клас
Жаклин Стоянова – ученичка в 7 „г” клас
Мариела Антонова – ученичка в 6 „а” клас
Теодор Пенков – ученик в 6 „в” клас
Мадлен Минкова – ученичка в 6 „в” клас
Росица Канева – ученичка в 5 „а” клас
Евангелина Кръстева – ученичка в 5 „б” клас
Глория Тодорова – ученичка в 5 „в” клас
Денислав Петров – ученик в 5 „д” клас
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Децата от ПГ „б” ви канят на пътешествие в 
света на мечтите. Той е създаден от тяхното 
въображение и чистотата на детските им 

сърца.Там живеят добротата,щастието,любовта и ис-
креността.Никола Василев, Мариян Велико и Дарина 
Овчарова – шест годишни участват със свои разкази 
в областния литературен конкурс на тема „Дом на 
моите мечти”.

    Конкурсът е посветен на 130-годишнината от 
създаването на първата детска градина в България.

Децата са постлали своите мечти в краката ни.Моля 
ви, стъпвайте леко.

8-ìè ìàðò
Днес е твоят празник, майчице добричка.
Розички откъснах с моята  ръчичка.
Като слънце ярко ти си ми едничка.
Искам да ти кажа колко те обичам.

Валя Костадинова – 3 „г” клас, с
класен ръководител г-жа Стойка Белчева

Äåíÿò íà ìàìà
Осми март е ден на мама
но какво да й даря.
Дали стихче да й кажа,
или целувка от душа.
С песнички, ще я посрещна
цвете ще й подаря.
Тя е мила и красива
носи само доброта.

Дияна Иванова – 3 „г” клас, с
класен ръководител   г-жа Стойка  Белчева

Ìàìà
На земята  ни голяма
най-красивата си ти.
Погледът ти нежно грее
и ни топли ден и нощ.
Този празник е за тебе
мила и добричка, мамо.
Обичам те с любов голяма.

Божидара Драгнева – 3 „г” клас, с
класен ръководител г-жа  Стойка Белчева

Íîâà ïðèêàçêà çà ÑíåæàíêàÍîâà ïðèêàçêà çà Ñíåæàíêà

Ìàðòåíè÷êè
Баба Марта върза
люлка за едно момиче-
бялото сестриче
на едно кокиче.

И до нея върза
люлка за едно момченце-
алено детенце.
Мартеничке моя,
снежна февруарска хала
с теб се е люляла,
люлчице ле, бяла!

Мартеничке мое,
песента на кос от клена
с тебе е родена,
люлчице червена!

Ренета Динева – 3 „в” клас, с
класен ръководител г-жа Росица Карайчева

Ó÷èëèùå
Обичам те, училище любимо
с игри и песни си незабравимо.
Във тебе  аз се връщам всеки ден
за знанието окрилен.

Когато вляза в класната ни стая ,
поглеждам към дъската със омая
и тя говори ми със свой език
за мъдрост стара и за ум велик.

Обичам в тебе да рисувам,
да пея, скачам и танцувам.
Да смятам, да разказвам и дори ,
без мъка ставам, за да дойда от зори.

С приятели, учители и песни
минават тука дните ми чудесни
и черпя знания от опита ти стар,
защото ти си моят най-добър другар. 

Росица Каменова Канева – 5 „а” клас, с препо-
давател по Български език и литература 

г-жа  Динка  Маринова

След няколко стотин го-
дини Снежанка се събуди 
от съня си. Когато очите 
и се отвориха, беше изу-
мена от видяното. Срещу 
нея грееха четири сладки 
личица, които се бяха око-
корили втренчено.

Дрехите им и се стори-
ха странни. Тя реши, че 
иска да изглежда като тях. 
Погледна своите, струваха 
и се неподходящи – сякаш 
старомодни. Набързо сме-
ни дрехите си с чифт дънки 
и къса синя блузка.

Децата показаха ком-
пютъра си. Тя го погледна. 
Замисли се ” Какво ли е 

това странно изглеждащо 
нещо”

Малко по-късно децата 
изведоха Снежанка навън. 
Автомобилите бръмчаха 
по улиците. Тя беше малко 
изплашена, но когато се 
качи в един от тях…. Сто-
ри й се толкова забавно. 
Разгледа, притаила дъх 
целия град.

Едно от най-хубавите 
неща й се стори училище-
то. Реши да влезе вътре 
в една от класните стаи. 
Малко по-късно вече беше 
убедена, че любимият й

предмет е Човекът и 
природата.  

   Нормално, тъй като 
идваше от онази горич-
ка с животните, с които 
обичаше толкова много да 
разговаря.

   След всичко, което 
видя Снежанка, не иска-
ше за нищо на света да 
се върне в двореца 
при своята зла 
мащеха.

Валенти-
на Стоянова 
– 3 „а” клас, 
с  класен ръко-
водител  г-жа  
Йорданка Овча-
рова
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Ïðîëåò

През този сезон никой не тъгува,
през този сезон птички върлуват.
В гората поточета бълбукат,
в реките рибките плуват.
Храсти и билки – пак са зелени.
Идват да пасат тук и елени.
Всичко като вълшебство изглежда,
у гората отново идва надежда!

Дамян Огнянов – 4 „а” клас, с
класен ръководител г-жа Галя 

Митраджиева

Ïúñòðîêðèëà ïåïåðóäà
Пъстрокрила пеперудо,
много си красива.
Искам като тебе да летя
от листенца на листенца
с твойте шарени крилца. 

Мими Георгиева – 3 „г” клас, с
класен ръководител г-жа Стойка Белчева

Ïðîëåò
Някой чука по стъклата,
в клоните се заигра.
О, това е топъл вятър,
дошъл от южна там страна!

Да го видят са подали
главички и стебълца
кокиченца и  минзухари,
теменужки и деца.

По клонки кацнали са птички,
весело извиват глас.
Да кажат искат те на всички –
„Пролетта е пак при нас”!

Антон Узунов – 5”б” клас, с 
преподавател по Български език  и литера-

тура г-жа Динка  Маринова 

В ХХІ век парите –тези 
малки хартиени листчета – 
са успели да се превърнат в 
господар на хората, а броят 
на нулите им придава още 
по-голяма власт. Понякога 
с хората става така, че кол-
кото повече имат, толкова 
повече искат.И парите се 
превръщат в наркотик за 
тях. Оказва се, че парите 
могат да бъдат добър при-
ятел и да ти дават много, 
но и още по-лош враг-да 
ти отнемат много повече. 
Безспорно е, че животът 
без пари е немислим. Без-
спорно е, че парите отварят 
много врати и възможнос-
ти, които иначе трудно се 
достигат. С пари можеш да 
си купиш много, но можеш 
ли всичко? Можеш ли да си 
купиш любов, приятели? 
Можеш ли да си купиш 
доверие или вяра? Не...тези 
неща нямат цена. Нито се 
купуват, нито се продават, 
а се печелят. 

Парите въртят света.
Дали тази мания обаче 
ни дава нужното щастие? 
Чувала съм, че този, който 
казва,че парите не купуват 
щастие, не е знаел къде 
да пазарува. Но имат ли 
смисъл всичките неща от 
магазина, ако нямаш семей-
ство до себе си, приятели и 
любим. Нищо няма смисъл, 
ако не е споделено с хора-
та, които обичаш. С всеки 
изминал ден все повече 
забравяме за човешкото 

Ïàðèòå è ÷îâåøêèòå ñòðàñòè

у нас, в хората, в света. 
Ставаме роби на парите и 
забравяме за истинските 
ценности в живота. Реално 
погледнато, това са само 
едни хартийки, без които 
човек не може да живее. 
Но защо е така? Защо някои 
хора си мислят, че всичко 
си има цена и всичко може 
да бъде купено. 

   Властта на парите е 
толкова голяма, че може да 
промени коренно живота 
на човек и той да забрави 
кой е всъщност. Парите 
променят човека, променят 
живота, могат да променят 
всичко, за жалост!Вещите 

се ценят повече от хората.
Хората се борят не за да 
постигнат душевен мир. 
Борят се, за да имат пове-
че имоти, по-скъпи коли.
Борят се за материално-
то, богатство-фалшивото 
щастие, което много лесно 
може да бъде отнето. 

   Парите са средство, а 
не цел!

С пари можеш да си 
купиш къща, но не и дом.

С пари можеш да си 
купиш часовник, но не и 
време.

С пари можеш да си 
купиш легло, но не и сън.

С пари можеш да си ку-

пиш книга, но не и знание.
С пари можеш да си ку-

пиш лекар, но не и здраве.
С пари можеши да си 

купиш положение, но не и 
уважение.

С пари можеш да си 
купиш кръв, но не и живот.

С пари можеш да си 
купиш секс, но не и любов.

Какви да бъдем?
Купувачи или човеци-

ето това е въпросът.

Даниела Христова 
– 10 „б” клас, с препода-
вател по Български език 
и литература – г-жа Гр. 

Дервенска 

Â ïåùåðàòà íà 
ïëàíèíñêèÿ öàð
Високо в  планината  в една голяма пещера живеел 

Планинският цар. Негови помощници били дъждът 
и вятърът.

Веднъж силни гръмотевици предизвикали пожар 
в гората. Всички започнали да бягат. Мама Зайка 
се уплашила. Погледнала малките си и в погледа й 
се четяла тревога и страх. Тя ги грабнала бързо, но 
нежно и ги пренесла до една ръчичка.

Добрият Планински цар видял пожара и извикал 
своите помагачи – вятърът и дъждът. Наредил им 
да го изгасят. Дъждът започнал да се излива като из 
ведро, а вятърът издухал задушливия дим.

Мама Зайка се успокоила. Въздъхнала с утеха и 
облекчение. Всички животни в гората били доволни 
и радостни.

Не бива да подценяваме силата на природата!

 Евдокия  Попадинова – 3 „а” клас, с 
 класен  ръководител  г-жа  Йорданка 

Овчарова

   Студена зимна  нощ. 
Навън валят огромни снеж-
ни парцали и покриват 
цялата земя. Страшният бу-
шуващ вятър изостря скова-
ващия студ и почти всичко 
е замръзнало. Така обвито 
в ледената прегръдка на 
зимата, малкото градче, в 
което се намираш, сякаш се 
е сгушило в низините си, че 
дори не смее да помръдне. 
Навън, отвъд прозореца, 
светът изглежда различен. 
Все едно времето на това 
място е спряло и не се чуват 
нито човешките стъпки, 
висока глъч, нито шумът 
от бързащите автомобили, 
нито пък далечното ехтене 
на детския смях. Чуваш 

единствено 
скърцащия 
студ. Мина ли 
през  съзна-
нието ви този 
зимен  кош-
мар?  Дори 
в  момента , 
докато си го 
представям, 
ледени ниш-
ки смразяващ 

студ  сякаш се спускат по 
гърба и неусетно скова-
ват в лед цялото ми тяло. 
А сега добавете на фона 
на предишното описание 
фигурата на един немо-
щен човек, останал сам, 
газещ до колене във високи 
преспи сняг, побутван от 
силния вятър. Какво ще е 
първото нещо, което ще си 
помислите? Може би „Ооо, 
това е ужасно! Трябва да 
му помогна” или пък „ На 
всеки може да се случи 
това, добре, че не е на мен”. 
Точно тук е моментът, в 
който човешката добрина 
или надделява, или бива 
заслепена от егоизма. Не 

зная, всеки сам решава как 
да постъпи. Но щом все 
още има живи същества, 
с които можем да опишем 
тази случка, значи реше-
нията не са били особено 
положителни.

Най-често на нас, тий-
нейджърите, ни се налага 
да наддадем вик за по-
мощ и повечко човещина.
Винаги сме недоволни, 
недооценени,с наранено 
достойнство. Обръщаме 
внимание на нещата, когато 
те или са извън пределите 
на допустимото или живо-
тът ни зависи смешно от 
тях. А за повечето малки и 
незначителни неща затваря-
ме очите си, но не трябва да 
забравяме, че ние сме част 
от колектив, от обществото. 
Човек трябва да откликва 
на нуждите на близките 
си, според разбиранията и 
възможностите и да се на-
дява, че ще получи същото 
в замяна.  От  нас се очаква 
да откриваме удовлетво-
рение в малките неща – да 
подадем ръка, да подарим 

усмивка, да поощриш  при-
ятел с добър съвет, но да го 
направиш в точния момент, 
когато човекът отсреща на-
истина има нужда. И за да 
направиш това, не ни тряб-
ва никаква награда, доста-
тъчно е доброто желание от 
наша страна, уважението в 
благородните очи отсреща. 

Последните събития в 
нашата страна – бедствията 
поставиха на изпитание 
човешката доброта и чув-
ствата ни за човечност и 
съпричастност към окол-
ните. Много хора показаха, 
че под суровата обвивка на 
българина се крие нежна 
и чувствителна душа, го-
това да помага.За няколко 
часа милата ни родина се 
превърна в един квартал, в 
който всички се отзоваваха 
на един вик за повече чо-
вещина.

Николета Зехирева 
– 10 „б” клас, с препо-
давател по Български 
език и литература г-жа  

Грозданка Дервенска 

Âèê çà ïîâå÷å ÷îâåùèíà
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В Националния конкурс 

за детска рисунка „Трифон 
Зарезан” в град Сунгур-
ларе бяха журирани 2400 
рисунки и предмети на 
приложното изкуство от 20 
области на страната.

Представителната из-
ложба съдържаше 250 ри-
сунки.Достойно се пред-
ставиха нашите ученици  
и заеха девет 1-ви места 
; шест 2-ри места и шест 
3-ти места, с преподава-
тели главен учител г-н 
Николай Ангелов, г-н Ан-
дон Топчиев, г-н Сашо 
Кацзанджиев и г-н Христо 
Крушков.

В Националния конкурс 
за детска рисунка „Малки-
те нашенци”, който се про-
веде в град Казанлък наши-
те ученици заеха следните 

места: Ванеса Пенкова- 
1 „а” клас- първо място; 
Йордан Григоров – 1 „а” 

клас- специалната награда 
на Националния дворец на 
децата и Радина Митева- 6 

„а” клас се класира на вто-
ро място, с преподавател 
г-н Стоян Дичев.

На 14.01.2012 година в София, в заседателната зала 
на Института по математика и информатика към БАН се 
проведе награждаване на отличилите се в ХХ юбилеен 
математически турнир „Иван Салабашев”.

Никола Тихомиров Тодоров – ученик от СОУ „Св.Кли-
мент Охридски” от 3 „б” клас бе награден с бронзов медал, 
диплом и сборник по математика.Ученикът спечели първо 
място в областното състезание и става трети в страната в 
съответната възрастова група.

Медалите бяха връчени лично от Главния експерт по 
математика към МОМН -г-жа Снежана Матакиева, а ди-
пломата нашият възпитаник получи лично от основателя 
на Математическия турнир „Иван Салабашев”- Евтим 
Кънчев, който е изтъкнат деятел на Съюза на математиците 
в България.

  Председателят на журито Емил Колев лично се ръкува 
с медалиста от СОУ „Св.Климент Охридски”-гр.Ямбол.

   Днес, 20 години след основаването му, турнирът „Иван 
Салабашев” е най-популярното Национално състезание по 
математика за ученици от 2 до 12 клас.

         
Никола Тихомиров Тодоров – 3 „б” клас, с класен ръ-

ководител г-жа Красимира 
Калудова, спечели второ 
място на математическото 
състезание „Черноризец 
Храбър”, което се проведе 
на 1 ноември 2011 година.

На Националното със-
тезание „Знам и мога” 
- Даниел Бумбалов- уче-
ник от 4 „б” клас, с класен 
ръководител главен учител 
г-жа Илиана Бившева се 
класира на първо място. 
Той ще представя ямболска 
област на следващ етап от 
състезанието в град Враца. 

На 13-ти и 14-ти октомври 2011 година в град Габрово 
се проведе Държавното първенство по скокове батут.Дими-
тър Димов Тоневски от 3 „б” клас, с класен ръководител 
г-жа Красимира Калудова спечели 3-то място.

На областен кръг на олимпиадата по История и 
цивилизация нашите ученици: Николай Колев – 7 „б” 
клас, с преподавател г-жа Стефка Дакова; Таня Димитро-
ва – 5 „д” клас, с преподавател г-жа Ива Панева и  Паунка 
Костадинова – 11 „а” клас, с преподавател г-жа Милена 
Колева се представиха отлично.

На областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване 
на околната среда нашите ученици: Николай Колев- 7 „б” 
клас, Теодор Ъков– 7 „б” клас и Камелия Кирова- 7 „в” клас, 
с преподавател г-жа Недялка Ангелова се изявиха достойно.

На областен кръг на олимпиадата по Физика учениците 
ни: Теодор Ъков-7”б” клас; Николай Колев-7 „б” клас; 
Габриела Стойкова-7 „б” клас; Камелия Кирова- 7 „в” клас; 
Златомира Колева- 9 „а” клас; Мария Иванова – 9 „б” клас; 
Мария Желязкова- 9 „б” клас; Яница Вълева- 9 „б” клас, 
с преподовател г-жа Светлана Кънева постигнаха добри 
резултати.

Не знам дали всеки си има 
дом от мечти, но аз си имам.
Там живее и мечтата ми да 
построя градчето Радиатор 

Ðàäèàòîð Ñïðèíêñ
Ðàçêàç

Спринкс.
То е в пустинята, която е 

много голяма и в нея винаги е 
много горещо.Там много ряд-
ко вали дъжд и затова освен 
кактуси няма други растения.
Радиатор Спринкс е малко 
градче, което е заобиколено 
от красиви скали.Най-необик-
новеното нещо е, че жителите 
не са хора, а коли.Къщите не 
са обикновени къщи, а при-
личат на гаражи.Моите при-
ятели са Шерифът, който се 
грижи за мира и спокойстви-

ето, Дон Хъдсън е съдията и 
механикът в града, Филмор 
създава органични горива, 
Сардж е войник-ветеран, Фло 
отговаря за бензиностацията 
в града.Рамон е бояджията на 
града, Матю е пътна помощ 
и най-веселото камионче 
влекач, Сали е адвокатка на 
града, отговаря за мотела и е 
моята най-добра приятелка.
Аз съм светкавицата Мак-
куин-шампион и носител на 
четири купи „Пистън”.Ние 
всички сме големи прияте-

ли, винаги сме заедно и си 
помагаме.

Радиатор Спринкс е град-
чето мечта, в което аз и мо-
ите приятели се чувстваме 
страхотно, защото се заба-
влявамес криеница и много 
други игри.

Мама ме попита вярвам 
ли, че мечтата ми ще се сбъ-
дне.Да, мамо, вярвам, че 
мечтите се сбъдват.

Никола Василев – ПГ 
„б”, с учител г-жа Надя 

Стефанова 

Моят дом от мечти не е 
направен от тухли и боя, а 
от най-различни лакомства.
Стените са от бисквитки, 
прозорците са от захар, 
покривът от шоколадови 
бонбони, а от комина вместо 
дим излиза захарен памук.
Вътре има много цветя и 
балони.Масата и столове-
те са направени от сладко 
желе.Този мой дом-мечта 
се намира на покрива на моя 
блок.Аз много обичам мяс-
тото, където живея, защото 
там имам много приятели и 
не искам да съм далеч от тях.
Когато кажа вълшебните ду-

Аз и моята мечта – да си 
построя розов дворец – жи-
веем заедно от доста време. 

Буквичките мили са много 
красиви.
Като ученичка в първи клас 
в началото от тях се пла-

шех аз.
Но с помощта на госпожа-

та час по час
се научих да ги пиша лесно 

тях.
На бялото листче със добро сърце
за тебе мамо пиша тези редове.
Да си ми все така обична и засмяна.

Яница Живкова – 1 „в” клас, с
класен ръководител г-жа Галя Шевкенова                 

Ñëàäúê äîì
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мички и хоп появява се неви-
дима стълба, с която стигам 
чак до покрива на блока.Като 
ги кажа пак, и тя изчезва. В 
дома на моите мечти всичка 
е оцветено в любимите ми 
цветове. Стените са сини, 
таванът е жълт, столовете в 
червено, масата е в лилаво, 
вратата е в оранжево.Играч-
ките са си същите, защото и 
така са си хубави.Аз искам 
много да имам малко котен-

це, но мама и тати казват,че 
братчето ми е още малко и 
само ще го гони и мачка.Зато-
ва си мечтая да имам дворче 
със зелена тревичка, където 
да си играя с малко пухкаво 
котенце и да го храня със са-
ламче.Искам с мен да живеят 
моят вуйчо и приятелят ми 
Кико, защото с тях винаги е 
весело и забавно.

Дано някой ден моята 
мечта се сбъдне.

Мариян Великов – ПГ 
„б”, с учител г-жа Надя 

Стефанова 

Ðîçîâèÿ äâîðåö
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та. Кои са те?
Много лесно за досе-

щане – розово и лилаво.
Лилавото се казва Лени, 
розовото се казва Бени.
Гривите им са красиви 
плитки с малки ангелчета. 
Най-забавното животното 
в двореца е любимата му 
маймунка Уитци.По цял 
ден се разхождаме с Уитци 
в горичката, берем гъбки 
и букет за мама.Обичаме 

и да летим с понитата.
Аз с розовото, а Уитци с 
лилавото.Ходим на гости 
на облаците, търкаляме 
се върху тях на мекичко, 
скачаме, смеем се и викаме: 
„Ура-а-а! Искаме още–е-е!”

Вечер, изморени от от 
игри, се прибираме с пони-
тата в нашия дворец.Там ни 
чакат мама и тати.

С мама, тати, понитата 
и Уитци се чувствам най-
щастлива!

Дарина Овчарова – 
ПГ „б”, с учител г-жа 

Надя Стефанова  

В него масата за хранене 
е от бисквити, чашките за 
чай от захаросани ягодки, 
диванът и фотьойлите са 
от шоколад, а завесите от 
захаросан памук.Оградата 
около двореца е от захарни 
бастунчета.

Наблизо до моя розов 
дворец има зелена горичса 
и шумоли рекичка от течен 
шоколад.Там се разхождам 
с моите две любими пони-

Ïèñìî äî 
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