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       На 27.04.2012 година 12 ОУ „Елисавета 
Багряна” празнува своя патрон. На форума 
традиционно се състоя празничен концерт с 
участието на много ученици. Празника 
споделиха и много гости. Официалната 
трибуна бе заета от г-н Иван Славов, 
заместник - кмет, г-н Йордан Берберов, 
главен експерт в отдел ОМД на община 
Сливен, и г-жа Стоилова – старши експерт 
по начално образование.  Директорката 
Величка Христова изнесе приветствено 
слово и поздрави ученици, учители, 
родители и всички присъстващи на 
събитието..  

 
     В празничната програма участваха 

танцов състав „Детелина” с ръководител 

Даниела Павлова, вокална група „Щурче” 

с ръководител Елена Сярова, вокална 

група „Деница” с ръководител Огнян 

Чобанов и много индивидуални 

изпълнители. 

                            *** 
     Атракция на програмата беше първата 

изява на мажоретния  състав с 

ръководител Даниела Павлова. 

                            *** 
     С много артистизъм  група ученици 

драматизираха приказката „Снежанка и 

седемте джуджета”. Всички те заслужиха 

бурните аплодисменти на публиката. 
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Празничната програма беше отразявана от репортерите на Канал 6. 
 

 
 

 

ПОСВЕТИХМЕ НА ПРАЗНИКА 

 

26 април посветихме на спортни състезания 
между класовете.Ha този ден учениците от V, 
VІ, VІІ клас се състезаваха помежду си по 
баскетбол, народна топка, щафета и футбол. 
Учениците от 5 клас играха на народна топка и 
на първо място се класира отборът на 5а клас, на 
второ – 5б клас, а третото място остана за 5 в 
клас. 
Петокласниците направиха щафетно бягане и 
отново наградите бяха за 5а клас. 
 
Интервю с участници в състезанията 
Милица, как се чувстваш като победителка? 
- Отлично! 
- Защо реши да участваш в щафетата? 
- Защото мисля, че бягам бързо, а и другите ме 
подкрепят. 
- Каква е наградата? 
- Грамота. 5а клас спечели първото място. 
 
 

Пламена от 5а сподели: - Много съм доволна от 
това, което направих.  Мисля, че бягах много 
добре и допринесох за победата. 
 
Димо, кои ти бяха  най-големите конкуренти? 
- Стефан от 5б беше най-добрият. 
- Какво те накара да участваш в щафетата? 
- От малък обичам да бягам, бягам бързо при 
това. 
 
Кристиян Казаков от 7а за футболната среща 
между отборите на 6 и 7 клас: 
 - Какво ще споделиш за мача? 
 - Добре мина. Резултатът е 4:0, спокоен мач, без 
напрежение. Победихме убедително. 

 
     На 28 .04.2012  вокална група „Деница” с 
ръководител г-н Огнян Чобанов взе  участие в  
във фестивала „Фолклорна огърлица” в 
гр.Котел. Момичетата спечелиха публиката и 
поощрителна награда.   
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 Йордан Милков Хаджистойчев7в клас 

спечели Национален конкурс на тема: 
“Приносът на българския народ за 
победата над хитлерофашизма” 
 Тони Добрева от 7в клас спечели  

национален конкурс за рисунка под 
надслов „За по-голяма етническа 
толерантност”, организиран от 
посолството на САЩ. Наградата бе 
връчена от посланика на САЩ Джеймс 
Уорлик.  
 Габриела Иванова от 4а клас спечели 

първа награда на общински конкурс 
„България е всичко за мен”, 
организиран от 10 СОУ „Йордан 
Йовков”. 
 Росен Стойнов 3б клас спечели първа 

награда на областния конкурс за най-
красива коледна картичка, организиран 
от Регионална библиотека “Сава 
Доброплодни”.  
 Габриела Иванова от 4а клас и Йордан 

Хаджистойчев от 7в клас спечелиха 
първа награда на областен конкурс за 
рисунка на тема: „Градът на Дамян 
Дамянов”, организиран по случай 
патронния празник на Хуманитарна 
гимназия.  
 Иванина Николаева Иванова и Йордан 

Милков Хаджистойчев от 7в клас 
спечелиха второ място на Национален 
конкурс-викторина за ученически 
рисунки, посветен на 15-тия поход „По 
пътя на Бедредин”, организиран от КПД 
„Родно Лудогорие” и Клуб 
„Родолюбие” при ОУ „Св. Климент 
Охридски”, гр.Попово.Те получиха 
парични награди, грамоти и сп. „Път”. 
 Симона Тодорова от 6а клас спечели 

първа награда на национален конкурс 
за рисунка на тема:”Коледни 
вълшебства”, организиран от 
национална художествена гимназия 
„Димитър Добрович”. 
 В националния конкурс „За по-добър 

климат в училище”, организиран от 
фондация „Мадара”, Габриела Петкова 

от 7а клас спечели 3-то място за Идея за 
по-добър климат в училище, Паолина 
Димитрова от 7а и Николета Йонкова 
от 7б клас спечелиха поощрителни 
награди за снимки във фотоконкурс „За 
по-добър климат в училище”. 
 Цветелина Димитрова от 7б клас 

спечели първо място в конкурс за 
рисунка „Промените в природата”, 
организиран от Детски комплекс – 
Сливен;  
 В конкурс за есе, рисунка и постер на 

тема: „Химията – нашият живот, 
нашето бъдеще” второ място за рисунка 
спечели Йордан Хаджистойчев от 7в 
клас, второ място за постер – 7в клас, а 
за есе второ място спечели Емрах 
Маджунов от 7б клас и трето място 
Тони Добрева от 7в и Ваньо Иванов от 
7а клас. 
 Престижен резултат от 110 точки за 

Габриела Иванова от 4а клас за участие 
в математическо състезание 
„Европейско кенгуру”-2012г. 
 Второ място в областен кръг на 

олимпиадата по география и икономика 
за Константин Енев Костадинов от 6б 
клас 
 Втора награда за Йордан Хаджистойчев 

от 7в клас за рисунка на тема:”На гости 
в страната на сбъднатите желания” в 
Националния пленер за детска рисунка. 
 Второ място в националното 

първенство по Карате, деца-младша 
възраст, за Радина Омайникова от 4б 
клас  
 Първо място в областно първенство и 

второ място в зонално първенство по 
баскетбол в Ученически игри, момчета 
5-7клас 
 Първо място в областно първенство по 

хандбал в Ученически игри 2012, 
момчета и момичета 5-8 клас 
 Второ място в зонално първенство по 

хандбал в Ученически игри, момчета 5-
8 клас, Бургас; трето място момичета 5-
8 клас в същото състезание 
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Клуб „Млад журналист” изказва огромната си благодарност на четвъртокласниците от випуск 
2011-2012 година, които ни  изпратиха талантливите си творби, и станаха активни участници в 

списването на брой 2 на в-к „Моето училище”. 
 

Моето училище 

Четири години, ред по ред, 
учим се, за да вървим напред. 
Заради тичане по коридора, 
Госпожите викат ни:  
„Излезте вий на двора!” 
В часовете мирно и смирено, 
черпим знания устремено.  
С езиците сме в час,  
целия свят опознаваме в клас.  
Рисуването ни се отдава,  
пред музиката никой не се предава. 
Танците ни са прекрасни, 
 а уроците на всички ясни.  
Всеки смел е като лъв,  
във физкултурата е пръв. 
Туй училище е славно  
и според всички е забавно. 
Тук всеки е певец 
и във всичко първенец. 
 Всичко ще научите и  
в „Елисавета Багряна” ще сполучите. 

       
Светослава Пенчева от 4б клас 
 

Молецът, който се хранел с двойки 

В класната стая се завъдил  
много интересен молец.  
Дали е бил глупак, или мъдрец, 
 но благодарение на този молец, 
 класът по успех станал първенец. 
 Всеки своя бележник на чина си изваждал  
и молецът двойките изяждал. 
Всички били щастливи, 
че двойките от родителите си скрили. 
Но на родителската среща, щом се събрали 
за тайната всички разбрали. 
Всеки ученик установил, 
че молецът само го е посрамил, 
като за двойките от родителите скрил. 
А децата разбрали, че това е лоша лъжа 
и да не се изложат, 
трябва много труд да положат.  
       Илияна Христова Казакова- 4б клас 
 

 

 

Момък и щурец 

Момък си под сянка седна, 
звънлива гъдулка извади. 
Засвири и насреща погледна –  
малък щурчо срещу него приседна. 
Тогава щурчо на момък предложи: 
-Дай, момко, да се обложим – 
ако ли ти ме надсвириш,  
крилцата ще ми отнемеш, 
 но ако аз те надсвиря,  
гъдулката ти ще взема. 
Свирили и се надсвирвали,  
накрая момък щурчо надминал. 
Тогава щурчо продумал:  
Момко, свирецо отличен, 
 ти момък си много личен,  
не ми крилцата отнемай, 
 че как ще летя и живея. 
Момъкът щурчо пожалил. 
-Аз ти крилцата оставям 
да летиш и да се разхождаш, 
та песните си навред да разнасяш. 
                        
   Илияна Казакова от 4б клас 

 
     Моят град 

В югоизточна България се намира град красив. 
Всеки негов жител там се чувства жив. 
Във подножието на Стара планина, 
сгушен е като във китна долина. 
В този град е жива смелостта, искрата. 
 Ето алпинисти тръгнали са към „Халката”. 
Тук хайдушки зов ечи 
и „Балканът стене”. 
Спирам с пламнали очи, 
 падам на колене.   
Планинският поток е чист и бистър,  
а Христо Ботев пише: „жив е той, жив е…” 
- за войводата Хаджи Димитър 
В планината минаваш покрай един шипков 
храст, 
в центъра на града спираш пред символа 
„Стария бряс” 
Силният вятър все към този град те води,  
добре дошъл си в Сливен ти – градът на стоте 
войводи.  
                   Ивета Йорданова Ташевa  4а клас 
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Моите първи четири години в училище 

      Моето училище е едно от най-хубавите, 
защото носи името на известната поетеса 
Елисавета Багряна Когато за първи път влязох 
в класната стая, в сърцето си почувствах 
прилив на желание за знания. Първите години 
в училище преминаха много бързо, също като 
песен. През тях научавах все нови и нови 
неща, вече можех да се справям самостоятелно 
в учението си.  
     Аз обичам и ценя нашето училище, но на 
първо място, пред всичко и всички, ще поставя 
моя клас и моята учителка, госпожа 
Калискова. Искам искрено да й благодаря за 
грижите и труда, които тя полагаше, за да ни 
научи на добро и  да можем да отворим очите 
и сърцето си за един нов свят - този на 
науката.                                                                                       
Десислава Георгиева от 4 в клас 

 

Самочувствие 

      Една птичка се обявила за редактор на 
горския вестник. Но била толкова горделива, 
че не искала с никого да говори. Веднъж си 
направила снимка и написала, че е фотомодел. 
Друг път пък поляла едно цвете и казала, че е 
цветарка. А пък трети път написала 
изречението: “Аз съм прекрасна!”и помислила, 
че е станала писателка. 
     Е, кажете ми вие, ще бъдете ли приятел с 
нея? Лично аз - не, както и животните в гората. 
Затова помнете, че трябва да имате 
самочувствие, но то да има граници, иначе ще 
бъдете като нея.                                      
Габриела Стоянова- 4а клас.                                                                                                 

 

Приятел 

     Едно лято бях на село с моя приятел 
Александър.Както си карахме велосипедите по 
хълма нагоре, видяхме катеричка на едно 
дърво.Тя си събираше орехи, жълъди и други 
ядки. Александър спря да я види, но тя хукна 
да бяга към хралупата си. Изведнъж клонът, 
върху който скочи, се счупи и катеричката 
падна.Тогава си нарани крачето. Ние я взехме 
и я занесохме в дома на Александър. 
Кръстихме я Алвин. Баща му бе ветеринарен 
лекар, намаза я с лекарство и превърза 
крачето. След месец Алвин се излекува и я 
пуснахме на свобода.Тя ни стана  приятел. 
Всяко лято си играем с нея. 
                                                                                             

 
Робот домакиня 

 
        След много неуспешни опити създадох 
робот домакиня. 
Той разчистваше, помагаше и с времето стана 
много умен. Реших да построя фабрики, в 
които да се произвежда моето полезно 
изобретение.  
        След като го разпространих по 
магазините, всеки си купи и бизнесът ми 
потръгна. Аз станах преуспяла изобретателка и 
започнах да произвеждам всеможещи машини. 
 Те помагат във всяка трудност и дори имат 
чувства. Но не помагат на никое дете, което 
иска роботът да му учи уроците и да му пише 
домашните. 
                                                                                             
Радина Младенова Василева- 4б клас 
 
                    

Сред индианците 

    Аз отидох на първия си самостоятелен лагер 
с кану. Времето беше много хубаво, а 
птичките пееха красивите си песни. След 
малко обаче времето се развали. Зави страшна 
буря. Кануто се разпадна, а аз останах на една 
дъска, опитвайки  се да се измъкна от водата. 
Така ми се зави свят, че изпаднах в 
безсъзнание. 
 После, като се събудих, видях, че съм в 
някакъв лагер, а над мен са се надвесили 
червенокожи хора. Попитах един човек къде 
съм, но той сякаш не ме разбираше. След  това 
един глас се обади и каза, че съм на индианска 
земя и не мога да се върна обратно, докато не 
ми оправят кануто. Аз останах там пет дни. 
Научих се да стрелям с лък, да дялкам с 
ножове, а от шамана чух невероятни истории и 
притчи. Той ме запозна с две кучета, едното 
беше като вълк, със сини очи. То се казваше 
Дара, а другото беше като малка лисица, 
казваше се Дейза. Индианците бяха мили и 
мъдри хора. Аз се върнах с повече знания за 
природата и с две кучета, а майка ми много се 
зарадва.  
                                  Душко  Иванов- 4а клас 

Карим Незами – 4а клас 
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Китара 

Здравейте, казвам се Сияна 
и си имам хубава китара. 
Няма никакво съмнение  
с нея всеки ден е забавление. 
С моята китара правя музика красива, 
дори и малко тя да е фалшива. 
       Сияна Стоянова от 4в клас 
           Есен 

На есен окапват листата, 
на есен прецъфтяват цветята. 
И радват се децата, 
че ще си играят в листата. 
       Сияна Стоянова-4в клас 
 
Подарък за мама   

Как да не обичам мама, 
тя дарява ме със доброта. 
Как да не обичам мама, 
щом до мен е тя сега! 
Букет най-красив дарявам аз,  
за грижите, които дава тя за нас. 
Как да не обичам мама, 
 щом до мен е тя сега! 
   Сусанна Астрин Кондян – 4б клас  
 
             Врабче и червейче  

 Намерило си малко врабченце 
 едно грозно червейче  
 Гонело го, гонело го глупачето  
 и за късмет червейчето  
 си изгубило калпачето. 
 Върнало се малкото червейче,  
 но калпачето било много далече. 
 Хванало го малкото врабче  
 и се нахранило много добре. 
      Силвия Калинова Пенкова- 4б клас 
         

   Пролетта ни носи радост  

   Звън на весели камбани, 
   дъх на пролетни цветя   
   и Слънчо пак се смее 
   над градчета и села  
   Пеперуди и пчелички  
   литват изведнъж 
   и децата веселички  
   си играят пак навън. 
   С дъх на свежест  
   и на младост. 
   Пролетта ни носи вечна радост.                                                                                  
           Радина Василева- 4б клас     
 
 
 

 
Eличка 

Имаме си малка Еличка, 
Еличка като звездичка. 
Нейният плач е като 
вик от футболен мач. 
Изговаря думички мънички 
като рояк пчелички. 
 
   Вилислава Илиянова Илиева – 4в клас   
 
Зима 

Вече е зима, 
подаръци ще има. 
Всички са навън, 
чу се чуден звън. 
 
С шейната се пързаляме 
 и в снега се въргаляме. 
Мерим се със снежни топки, 
правим се на смешни котки. 
 
В градинката има нови кокичета, 
навън има много момичета. 
Правят снежен човек- 
утре е новият век. 
          Минка Савова-4а 
 
Сестричка 

Много е мъничка 
моята сестричка. 
Още не умее  
песнички да пее. 
Лежи си в кошлето,  
нищичко не върши, 
 даже и нослето  
мама й го бърше. 
  
Коста Христов- 4б клас 
 
Пакости 

Яйце ще сложа в обувките на тате, 
с боички ще нашаря тетрадките на бате. 
Боята за обувки в грима на мама слагам, 
сол вместо захар в кафето на баба предлагам.     
    Светослава Пенчева – 4б клас   

 
 
 



                                                     

 

 

 

 

Стр.7 
 

 
Вълшебният орех 

       Преди много, много години в един приказен дворец живеели цар, царица и двете им дъщери. 
Едното момиче било доведена дъщеря, а другото заварена, но това не им пречело да се разбират 
чудесно. Царицата била добра жена и обичала и двете деца по равно. 
        Един ден, докато се разхождали и трите в гората, дочули страшен шум - една стара магьосница 
мъкнела на гърба си доста тежък товар. Момичетата се спуснали да й помагат, а за добрината тя им 
подарила по един вълшебен орех, който имал силата да изпълнява по едно желение. Момичетата 
благодарили на старата жена, прибрали грижливо подаръците си и се върнали в бащиния си дворец. 
Царицата ги посъветвала да си помислят добре, преди да си пожелаят нещо, за да не отидат 
желанията им напразно. Минало много време и момичетата забравили за вълшебните дарове.  
  Един ден пред двореца спряла чудна каляска и от нея слязъл принц от друго царство. Той бил 
чувал за красотата на по-голямата дъщеря и дошъл да поиска ръката й от баща й. Старият крал с 
радост се съгласил и приел да даде голямата си дъщеря.Тя била и радостна, и тъжна, защото много 
обичала своето семейство и не искала да го загуби. Тогава се сетила за вълшебния орех и си 
пожелала никога да не се разделя със  сестра си. Така и станало: двете никога не се разделили.  
   Вторият орех девойките посадили в бащиния си двор, за да споделят вълшебната му сила. От него 
пораснало дърво, което и до днес пази вълшебството да дарява с доброта, красота и обич. Качества, 
които имали момичетата в сърцата си, докато го засаждат.  
                                                                                                     Михаел Узунов 5б клас 
 

Приказка за различията 

     Много, много далеч оттук се намираше една малка джунгла. Както всички джунгли и тя си имаше 
свой цар. Царят беше красив, огромен, с мека и пухкава грива. Да, това е лъвът. Та един ден царят 
лъв извика всички животни. Искаше да им каже нещо важно. Животните се разделиха на две групи – 
всеки според вида си. Някои се мислеха за много грозни, а други за много красиви. Царят се качи на 
трона и извика с все сила: 
 -  Слушайте, животни, не съм ви извикал да се караме кой е по-красив и кой по-грозен. Даже не бих 
използвал думата «грозен» - каза той и продължи. – Нима грозните, както ги наричате вие, не се 
трудят и не се грижат за семействата си? Това, че са по-различни на външен вид, не означава, че са 
грозни. И отсега нататък забранявам да се използва думата «грозен». Който наруши забраната, ще 
бъде прогонен. Всички се замислиха. 
- Наистина е така – каза една змия. 
- Да, много е прав царят – каза друга. 
Тогава всички се събраха заедно в една група и оттогава тази дума не означава нищо. 
                                                                                         Симона Великова 5а клас 
 

Един невероятен сън 

    Една вечер си легнах обикновено момче, а се събудих водна капка. Докато се усетя, бях в морето, 
заобиколен от много капки приятели. Всички бяха притеснени, бързаха да си съберат багажа, защото 
температурата в морето се повишаваше и скоро щяхме  да се изпарим. Докато  се усетя, излетях във 
въздуха. Бяхме се изпарили. Друга капка ме успокои, че скоро ще се превърнем  в облак. Честно 
казано, малко ме беше страх. Мина известно време и аз с няколко водни капки бяхме вече облак. 
Беше невероятно. Виждах цялата земя, а хората приличаха на мравки. Но за жалост твърде кратко. 
Не знаех какво се случва. Падах все по- надолу и по- надолу. Паднах на земята… и се озовах в 
почвата. Там беше тъмно, страшно и мръсно. Друга капка ми каза, че скоро ще избликна като 
извор.Така и стана. Бликнахме като фонтан нагоре. Докато се усетя, някакви хора ни затвориха в 
бутилки от минерална вода. Едно детенце с майка си купи бутилка, в която бях попаднала. Детето 
жадно ме изгълта. Беше много доволно. Така за един ден преминах през много перипетии. Бях  
доволна от това. По едно време ...звънна моят телефон, огледах се и разбрах, че това е било просто 
сън.                                                                            
                                                                       Божидар Ранков от 5а 
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Пролет мила, пролет славна, 
щом ти дойдеш, птичките запяват. 
Щом ти дойдеш, децата се усмихват. 
Ти за нас си най-красива, 
ти за нас си най-прекрасна! 
Пролет мила, пролет славна, 
ти за нас си тъй желана! 
Щом ти дойдеш, всички се усмихват. 
 Надежда Тодорова Великова 2 а клас 
***    ***    ***      *** 
Няма я вече лютата зима! 
Нейде далече тя си замина. 
Ех, че обичам светлата пролет! 
Цвят е накичил клонките голи. 
  Иванка Петкова Георгиева 2а клас 
 
        Пролет 

 На пролет дърветата цъфтят, 
гората и парковете красят, 
но тази година те бяха малко 
и това е много жалко. 
 
Колко красиво беше преди,  
преди някой на тях да навреди 
и сега гората за тях скърби 
от жалост, цялата кърви. 
 
Обръщам се към всички вас, 
 да потърсим причината у нас, 
ние всички трябва да спрем, 
иначе справедливо ще си умрем.    
 
Хиляди начини има, 
но не могат да се справят трима 
дърветата трябва да спасим, 
дълговете си към тях да погасим.   
 
Дали дърветата някога ще ни простят  
или за предците си ще отмъстят 
Каквото и да сторят, те ще са прави, 
Защото никое от тях 
стореното не може да забрави. 
  Никол  Копринкова 7в клас 
   

Две котки 

Две малки котки  
си купили бонбонки. 
И доволни се прибрали 

и с мишките си поиграли. 
  А родителите мили 
много са се притеснили. 
-Ще ви науча аз вас!- 
викнали завчас. 
      Радина Панайотова Омайникова 4б клас 
 
                       Весел дъжд 

         Весел дъжд вали навън, 
         хайде ставайте от сън! 
         Да се пръскаме с вода, 
         да направим веселба. 
           Илиян Антонов Илиев 4б клас 
 
Признание  

Между нас да си остане,  
обаче хич не ми върви. 
От дни каквото и да правя, 
 все не ми спори. 
Мама пак се кара,  
сестра ми пък се мръщи,  
а татко ме изпитва, 
 завърне ли се вкъщи. 
Не искам да пораствам, 
 защото трудно става. 
Задачите се трупат,  
а все ми се играе. 
          Станислав Дойчев от 4б клас 
 

Празник в гората 

      Свършиха студените зимни дни. 
Кокичетата подадоха красивите си главички. 
По случай настъпването на пролетта и 
горските обитатели решиха да си направят  
празник. Главен организатор беше пъргавият 
Зайо – Байо с помощници Виторогият елен и 
Нежната сърничка. Всичките горски животни 
бяха поканени на празника. Катеричката Кики 
и бухалчето Бухльо украсиха полянката с 
безброй балони. Ежко-Бежко-Таралежко 
поднесе за почерпка набодени по иглите му 
ябълки. Меца с нейната помощница Кума Лиса 
и глиганът Глиго приготвиха огромна вкусна 
торта. Диджеят Кумчо Вълчо беше страхотен. 
Звучеше прекрасна музика и всички танцуваха 
до зори. 
                                   Иван Узунов 4б клас 

                                                      


