Издава ателие “Млад журналист” при
Основно училище “Христо Ботев” с.Търнава,Обл.Враца

Бр.1
2014/15
Цена 1лв.

ВЪВ ВЕСТНИКА ЧЕТЕТЕ
Основно училище “Христо Ботев” с.Търнава,Обл.Враца
a

ПАМЕТ БЪЛГАРСКА

ИЗ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

УНИКАЛНА БЪЛГАРИЯ

ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО

ГОРЕЩО ИНТЕРВЮ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
ЗА НА-МАЛКИТЕ

1

СТРАНИЧКА НА УЧЕНИКА
ЗДРАВНА СТРАНИЧКА
ЗАБАВНА СТРАНИЧКА

6 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Денят на Съединението на България празнува присъединяването на Източна
Румелия към Княжество България през 1885 година.
Според Берлинският договор през 1878 г. България основно била разделена на
три части: Княжество България (заедно със столицата София), автономна
област Източна Румелия (с центъра на Пловдив) и област на Македония, която
била част от Османската империя. Националната доктрина на младата
българска държава през 1885 г. даде резултати: под натиска на народа в
Източна Румелия започна въстание.
На 6 септември бунтовническите войски начело с Чардафон (Chardafon) са
влeзли в Пловдив и принудили губернатора на областта да отдаде
правомощията си на Временното правителство. Два дни по-късно, българският
княз Александър Батенберг е одобрил със специален манифест
присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.
Това е било нарушение на Берлинският договор, и действията на Александър
Батенберг предизвикали силни критики от страната на великите сили на Европа
(което впоследствие му коства на престолонаследничеството).
В памет на българският народ, обаче, княз Александър I Български (Батенберг)
завинаги остана един цар-обединител. Самият той пожела също, след смъртта
му той да отпочива в България.

22 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

На този ден се отбелязва годишнината от
обявяването на суверенитета на Българската
държава. До онзи момент, Българското княжество
формално се явяваше васал на Османската
империя и във всички външнополитически актове
молеше за одобряване от турският султан.
На 22 септември българският княз Фердинанд
приел в гр. Велико Търново Манифест на
Независимостта на България. От онзи момент,
държавата е сменила формата от княжество на
царство. Скоро след това Османската Турция и
всички останали Велики сили на Европа
официално са признали Царството България. В
страната, хората започнали да празнуват бързото
изкачване, което е продължило, за жалост много кратко време - 5 години по-късно започнала Балканската война, а след
нея и Първата световна война. Тези войни са довели България до две национални катастрофи.
В най-новата история на страната Денят на независимостта започнали да честват от 1998 г. насам. Празненства по
повод Деня на независимостта обикновено не се провеждат в София, а във Велико Търново до паметника на
Независимостта на България. Обикновено празненството започва с тържествена прочит на манифеста, и вечерта на 22
септември на градският хълм Царевец покрит с хиляди цветни прожектори се изпълнява светлинен шоу под откритото
небе "Звук и светлина".
Ден на Независимостта на България е един от най-младите официални празници на страната, но, въпреки това, той
вече открива традициите си
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***
15 септември 2014 година. Ден първи от новата 2014/2015
учебна година. И този ден времето реши да си поиграе с
търпението и съобразителността на учителите от ОУ „Хр. Ботев”,
с.Търнава. Тъкмо украсата беше готова и … „просто да не
повярваш” – ЗАВАЛЯ! Но…имаме си сръчни учители, които
бързо реагираха и за минути стълбището доби празничен вид. Е,
беше малко по-„задушевно”, но затова пък програмата на
учениците беше много интересна и нетрадиционна. Гости на тържеството
бяха г-жа Габриела Раловска – кмет на селото, представители на Читалище
„Напредък”, представители на Училищното настоятелство, учители –
пенсионери, родители.
Приветствия поднесоха г-жа Ирена Янкова, директор на училището, г-жа
Раловска, г-жа Първолета Николова от УН. Бяха прочетени поздравителни
адреси от различни институции.След зова на школския звънец г-жа Янкова
по традиция лисна менчето с вода за късмет и спорна година, а учениците
нетърпеливо се отправиха към класните стаи.
Успешна и ползотворна учебна година на всички, а на малките първокласници „ДОБРЕ ДОШЛИ” сред нас!
***
Измина едно тежко и кошмарно „лято“. Нито слънцето ни стопли
достатъчно, нито пък го виждахме често. Затова пък ни поваля. Валя само дватри пъти, но по за трийсетина дни. Преживяхме и градушки, и потопи, и
наводнения…Лято на изпитания на човешката издръжливост и човешката
благотворителност. Второто май не ни си отдава много-много. Такива събития
са мерило за нашата човечност и съпричастност. Дано всеки си направи нужната
равносметка и премисли своите позиции и виждания. И дано намери онова
малко ключенце, което да отключи неговото сърце и съвест. Време е да станем
ХОРА.
***
През 2014/2015 учебна година в нашето училище ще функционират следните СИП-ове и дейности по
„УСПЕХ“ :
СИП – Хореография ( мажоретки) – Милена Савчева
СИП – Хореография – Наталия Бельова
СИП – Краезнание – Цветелина Теодосиева
СИП – Гражданско образование – Полина Генова
Театрално студио „Приказен свят“ – Диляна Цветанова
Клуб“Аз и светът около мен“ – С. Кръстева и Г. Кутовска
Клуб „Моят детски свят“ – М. Русинова и Р. Кръстева
Ателие „Млад журналист“ – Цв.Теодосиева
Музикално студио „Дъга“ – Валя Алексиева
Ателие „Млад приложник“ – Мая Тодорова
Ателие „Сръчковци“ – Таня Динева
Клуб „Млад шахматист“ – Николай Георгиев
Секция „Ботевци“ – Петя Иванова

*** Вестник „Мечтател“ ще прибави на своите страници една нова рубрика – АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА.
Всеки, който желае, може да споделя в нея цитати от любими книги. Няма значение какъв е жанрът на
произведението.Текстът да не е по-голям от една печатна страница. Трябва да бъде посочено
произведението и неговият автор.
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Нашата съученичка Цвети Божурска спечили І място на Националния
конкурс „Куба – далечна и близка”. Наградата беше почивка на море.
Ето нейните спомени…

Една сбъдната приказка
Тази година за пореден път се проведе конкурса „ Куба –
далечна и близка“.
За него бях разбрала още миналата година, когато с помощта на гжа Динева и г-жа Тодорова участвах с рисунка и заех 3-то място.
Сега също реших да участвам , но този път с медийна
презентация, за която много ми помогна г-жа Тодорова и заех 1–во
място. Наградата беше едноседмична почивка в спортно оздравителен комплекс „Камчия“ . А като дете инвалид, аз получих
право да отида с придружител – майка ми.
На 25-ти юли вечерта с мама тръгнахме към „Камчия“. Беше
вълнуващо да пътувам за първи път с влак и то през нощта …
На 26-ти сутринта вече бяхме в комплекса.
Имаше три хотела - „Радуга“ , „Лонгоз“ и „Черноморец“ , които бяха препълнени с руснаци. Имаше много
отряди с ръководители – вожаты , които бяха на възраст от 18 до 21 години.
Ние бяхме настанени в хотел „Лонгоз“.Запознахме се и се сближихме много бързо.
По-късно тръгнахме към плажа. Морето беше страхотно , а флагът беше жълт. Вълните не бяха силни , но
приливите бяха прекрасни.
След плажа се върнахме в хотела за обяд. Храната беше руска със съвсем малко български привкус. В
интерес на истината повечето от нас не успяхме да свикнем с всички руски специалитети , но поне чая , който
сервираха постоянно, ми хареса много … Но какво да правим, българското си е най-хубаво.
По време на хранене винаги звучеше руска музика.
Вечерта отидохме на площада пред хотел „Радуга“ , където се провеждаше състезание между руските
отряди.
На следващата сутрин из целия хотел се разнесе звука от тръба , както е било някога във всички лагери.
А след това като за добро утро прозвучаха няколко руски песни.
С голям интерес наблюдавахме отбелязването на празника на военноморския флот.
След обяд си отворихме нашата „работилница за таланти“ , в която всеки показа своите умения и научи по
нещо ново . Аз бях взела със себе си няколко картини за изрязване и показах една съвсем малка частица от
изкуството , което правим в моето училище в работилницата за умения „Млад приложник“
Тогава измислихме и име на отбора ни – „Лъвовете“ .
Вечерта се забавлявахме много на концерт на кубинската група –„Кристал“, които свиреха латино музика.
Много деца станаха да танцуват , но аз не се престраших да покажа поне малко от латиноамериканските танци ,
които много обичам да танцувам и до скоро взимах уроци .
След концерта започна дискотеката . Тогава вече станах и танцувах .. .Беше много забавно! Някои от вожаты се
качиха на сцената и започнаха да показват техните руски танци , които бяха много хубави и интересни. Всеки
танцуваше и всички знаеха стъпките. Дори се запознахме с няколко рускини.
На 28-ми сутринта отидохме правим физзарядка заедно с руснаците. Имаше страхотни танци. Всичко беше
невероятно и много ми хареса .
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След това имахме разходка из СОК „ Камчия“ . Постройките бяха много големи и красиви. Посетихме
музея на кристалите , които бяха ослепителни.
Разгледахме и СОК „ Юрий Гагарин“ , където всяка година идват да учат руски деца. Разгледахме няколко
кабинета , спортната зала и залата по танци , които бяха много добре обзаведени и приятни за обучение.
После ни показаха и спортния басейн , чиято дълбочина беше пет метра.
След разходката имаше много свободно време , което аз използвах за танци , защото разбрах, че и тази
вечер ще свири кубинската група. И така, докато всички си почиваха , аз танцувах.. .Залисана в танци, дори не
разбрах кога „отлетя“ времето.
Бързо се събрахме и отидохме на концерта , където този път, без много размисли, започнах да танцувам . Дори
кубинската певица ме хареса и ме заведе на сцената. Беше невероятно.. .Така приключи вечерта…
На сутринта направихме физзарядката , след което към нас се присъедини новото попълнение на отбора –
Цвети , която танцуваше хип-хоп .
След това посетихме учебно – възпитателен център „Юрий Гагарин“. Наш гид беше г-н Красимир Стояновдубльор на II-рия български космонавт Александър Александров. Посетихме и Планетариума , който беше
приказен и имахме чувството, че сме в космоса …
А след това ни върнаха в старото време - припомнихме си българската история , вярата , християнството.
Програмата вечерта беше „Сюрприз вожатых“ - мюзикъл , в които участваха само отрядните
ръководители. Имаше танци и забава. Още преди да започне програмата бяха пуснали музика и всички
танцувахме техните руски танци . Беше супер весело.
На сутринта, тъй като на сцената на „ Звездите на Камчия“ отборът на „Лъвовете“ щеше да бъде представен
от новото момиче Цвети , вместо да ходим на руската физзарядка, си направихме наша във фитнеса. После
бяхме на разходка из Несебър , където разгледахме много красиви църкви. След обяд имахме среща с Галина
Боголоюбова –руска писателка и българската поп-легенда Бисер Киров . Срещата беше много вълнуваща.
Вечерта в амфитеатъра имаше концерт в чест на дружбата между България и Русия. Мястото беше много
интересно. В края на програмата се изигра едно българско хоро.
След концерта вечерта завърши с дискотека . Уа-а-а…
На 31 отново започнахме деня с фитнес.
После имахме много време, затова отидохме на плаж и се насладихме максимално на морето.
След обяд бяхме на разходка с лодка по р. Камчия. Сякаш бяхме в приказно царство!
Вечерта се събрахме в една стая и много си говорихме, забавлявахме и много се смяхме…
На 01 август
като за последно, денят започна с морето…
Настъпи вечерта на концерта „Звездите на Камчия“. Всичко беше прекрасно… Имаше и две момичета, които
танцуваха латиноамерикански танци, каквито аз също играех и бяха страхотни.
Дойде реда и на нашата Цвети. Всички много я подкрепяхме и тя се справи отлично, но за съжаление спечели
диплом само за трето място.
На следващата сутрин всички тръгнахме рано към гарата. По пътя госпожата ни даде по един диск със снимки,
които винаги ще ни напомнят за великолепното лято…Никога не ще
забравя тази сбъдната при
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ГРАД КАЛОФЕР И НЕГОВИТЕ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Националният музей "Христо Ботев"
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и
се намира на
престижното 45-то място. Музеят е разположен в центъра на град
Калофер ( парк
"Ботевата градина" ). Открит е през 1944 година и включва
мемориална къща-музей,
изложбена зала с богата документална ексопизиция, която
представя живота и
творческото дело на поета, паметник на Христо Ботев и паметник
на Иванка Ботева,
майка му. Къщата-музей е построена на мястото, където е отраснал
големият поет
на България. Неговата родна къща е изгоряла по време на Освободителната война. В
сграда от 1973 година, която е построена близо до къщата-музей, са изложени
единствените запазени вещи на Христо Ботев ( джобен часовник, мастилница от
стъкло, принадлежности за писане и поставка за писалка). Националният музей
"Христо Ботев" е държавен културен институт с национално значение.
Даскал Ботьовото училище
Изградено е през 1848 година. Намира се в центъра на град
Калофер, но в по-горната
му част. На първия етаж на училището е художествена галерия, в
която можете да
видите творби ,които са свързани с историята на града и с поета
Христо Ботев. На
втория етаж се намира Музеят на образованието.
Камъкът
Намира се пред сградата на Даскал Ботьовото училище. Там,
където е този камък,
поетът Христо Ботев изнася своята реч против властта на Турция. Това става на 24 май
1867 година.
Възрожденската църква "Св. Богородица"
В двора на църквата има скромна църковна килия. Тя е подслонила даскал Ботьо,
когато пристига в град Калофер, за да бъде учител. В нея е роден поетът Христо Ботев.
Мемориален комплекс с паметник на Христо Ботев
Изграден е през 1986 година.
Девическият манастир “Въведение Богородично”
Изграден в периода 1738-1877 година. Известен е още като Калоферския
манастир. Бил
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е девически от самото начало. Манастирът е основан от монах Доротей. През 1804
година е разрушен, но след 15 години е възстановен напълно. Тогава е и открито
девическо училище. В църквата на манастира се намира и иконата "Христос
Богославящ", която е е направена от неизвестен художник. Под храмът има извор със
светена вода на името на Св. Богородица. На това място е бил олтарът на предишната
дървена църква и от водата пият богомолци за здраве.
Други забележителности:
Малкото манастирче Църквата "Св. Атанас"
Каменните мостове над река Тунджа
Паметникът на Калифер войвода – основателят на града
Парк "Ботева поляна"
Малкото манастирче
Екопътека „Бяла река“ е разположена на 8км от Калофер. Тя минава по
протежение на каньона на едноименната река. Пътеката започва от бивак
„Бяла река“,
който се намира в близост до Калоферския манастир. Екопътека „Бяла
река“ е с обща
дължина от около 2км и минава по доста мостчета и стълби. Посоката на
движение е
към хижа Рай, а крайния пункт на пътеката се определя от началото на
резерват
Джендема. Когато минавате по Екопътека „Бяла река“ може да застанете
на някоя от
площадките и да разглеждате различни биологични видове. В тази местност
има 11
растения, които са характерни само за нея.
Интересни забележителности в района е Мъжкия манастир в Калофер, които сред
най – значимите религиозни здания. Може да разгледате и местността Гюлечица.
Продължителност: около 1ч.
Райското пръскало или Калоферското пръскало е найвисокият водопад на Балканския полуостров. Той е разположен в Стара
планина под
връх Ботев. Намира се в Национален парк „Централен Балкан“ в природния
резерват Джендема. Събира води от снежните преспи, разположени под
върха, които
образуват река Пръскалска и има височина 124,5 метра.
Водопадът дава началото на приток на Бяла
река, чийто водосбор влиза в резерват
Джендема. В подножието на водопада се
намира хижа „Рай“. Местността и
природата
са впечатляващи, а скалите привличат много
любители на скалното катерене. И независимо от това, че е посещаван
от многобройни туристи, водопадът Райското пръскало и местността са
запазили непокътнатия си и чист облик.
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ПУКНАТАТА ДЕЛВА- китайска притча
Една възрастна жена имала две големи делви,
които носела на кобилица на врата си. Едната делва имала
пукнатина, а другата била идеална и винаги доставяла
цялото количество вода. В края на дългия път от извора до
къщата спуканата делва пристигала наполовина пълна.
Цели две години жената така доставяла вода до вкъщи –
по една делва и половина.
Разбира се, здравата делва била горда със своята цялост.
Бедната спукана делва била засрамена от своята
непълноценност и се чувствала отчаяна, че правела само
наполовина от това, което се очаквало от нея.
След тези две години на служба спуканата делва казала на
жената:
- Срамувам се от себе си, защото през пукнатината ми изтича вода по целия път обратно до твоя дом.
Възрастната жена се усмихнала:
- Забелязала ли си, че има цветя от твоята страна на пътеката, но не и от другата страна на
кобилицата, където е другата делва? Това е защото, знаейки за тази пукнатина, аз засадих цветни
семена от твоята страна на пътеката и всеки
ден, когато се връщаме от извора – ти ги поливаш. За тези две години аз берях тези красиви цветя и
украсявах масата вкъщи. Без да си това, което си, до сега нямаше да имам тази украса вкъщи.
Всеки от нас си има своята уникална пукнатина …
Но именно недостатъците и пукнатините, които имаме, правят живота ни заедно така интересен и
възнаграден.
Просто трябва да възприемеш всеки човек такъв какъвто е и да търсиш доброто в него.

"Светът е прекрасно място и си струва да се
борим за него."
Ърнест Милър Хемингуей
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7 съвети за изграждане на добри
навици у децата
Децата виждат и повтарят моделите на поведение на
родителите. Умението да се усмихват, бебета
научават в отговор на лъчезарните лица, които
виждат срещу себе си.
Подражанието формира децата като
културни, цивилизовани хора.
Дори да се мисли, че те не забелязват всичко,
преобладаващите положителни модели в
семейството са инвестициите в щастието и здравето
на децата.
Седем съвети за изграждане на добри навици:
1. Научете децата да не бъдат придирчиви към храната.
Поощрявайте ги да опитват нова храна, макар и по една хапка. Да бъдат любопитни към нови
здравословни избори, каквито досега не са опитвали: тофу, киноа, елда, авокадо, манго, нар,
личи и т.н.
2. Бъдете с децата, когато спортувате.
Да виждат вашето задоволство от играта и да започнат да изпитват собствено удоволствие от
спортуването заедно.
3. Любовта към книгите създайте чрез личен пример.
Правилно подбраните книги ще помогнат в емоционалното възпитание на децата. Четящите
деца са по-успешни в училище.
4. Любезността, проявена в семейството,
към съседите, на улицата е тази любезност, която ще познават и усвоят и вашите деца.
5. Изразявайте искрена благодарност.
Тя е "заразителна”. Показвайте на децата си кога и как пишете благодарствени имейли и
есемеси. Поощрявайте ги да изразяват благодарността си. Говорете колко е хубаво да покажеш
на друг човек, че е приет и ценен.
6. "Изпускайте парата” по правилен начин.
Когато сте стресирани и объркани, бъдете внимателни в реакциите си и не забравяйте, че
децата ви наблюдават. Правете дълбоки вдишвания и издишвания или кратка бърза разходка.
Окуражавайте децата да използват тези трикове за самоуспокоение, когато е необходимо.
7. Учете децата да поемат отговорност
и да разрешават своите малки и големи проблеми самостоятелно. Поощрявайте ги да бъда
уверени в себе си.
Добрите родителски модели въздействат най-ефективно върху бъдещото поколение. Вашите
деца се учат от вас, а техните деца ще се учат от тях. Това е заветът на любовта.
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Първият учебен ден по света – различни
дати, различни традиции
Щом замирише на есен, деца и родители трескаво започват да се
подготвят за учебната година. И докато някои чакат последния момент,
други са готови месец преди 15 септември
Първият училищен звънец отдавна би в голяма част от Европа. На 1
септември в Чехия, Русия и бившите съветски републики децата
прекрачиха прага на школото. На много места в Русия беше отслужен
молебен за началото на учебната година, а свещениците ръсеха със
светена вода, изричайки молитва за здраве, благополучие и укрепване в
пътя на знанието. В първия ден на септември и полските деца нарамват
учебниците. Интересно е, че според тамошния обичай не те носят букети
на учителите, а класната ръководителка им подарява по едно цвете.
Очаквано в по-северните страни и райони учебната година започва
още през август.
«Знанието е сила!» – е казал Юлий Цезар. В родината му – днешна
Италия, обаче децата не бързат да се впуснат в училищния живот преди
първи октомври. В Гърция малчугани и подрастващи влизат в класните
стаи в средата на август.
Във Франция и Великобритания училищата сами решават според педагогическите си планове кога да
започне учебната година. Затова в някои градове класните стаи се оживяват на първи септември, другаде
на 15-и. На Острова малчуганите чуват първия училищен звънец на 5-годишна възраст. Във Франция пък
учениците са най-облагодетелствани откъм ваканции. Те почиват малко след първите занятия – от 21 до
30 октомври, след това за Коледа от 24 декември до 3 януари. Ски ваканцията също е бонус за френските
ученици от 7 до 14 февруари, след това се отдават на почивка за Великден. В училищния план са
предвидени и два неучебни дни - официални празници на школото с разрешението на кмета.
В Дания децата са най-ощетени от тази гледна точка. Малолетните поданици на кралството почиват
само месец и половина – юли и първите 15 дни на август, след това отново залягат над учебниците.
Най-щастливите първокласници може би живеят в Германия. На откриването на учебната година те
получават големи хартиени конуси Schultüte (буквално от немски – „училищна фуния”), пълни с
лакомства и дребни подаръци. Тази традиция започва още през XIX век. Заради все по-актуалните
изисквания за здравословно хранене обаче все повече родители пълнят конусите с училищни
принадлежности, играчки и плодове. Самите първокласници си правят конуса. До двора на училището
обикновено ги изпраща цялото семейство. Там директорът ги посреща с приветствие, а по-големите
ученици - с песни. В Германия няма една дата за откриване на учебната година. А на колко години децата
ще влязат в класните стаи е избор на родителите - някои ги пускат на 5 години, други изчакват да
навършат 6.
Японските първолаци тръгват на училище в началото на април, когато започва цъфтежът на
японските вишни – сакура. В Страната на изгряващото слънце е прието, че пролетта символизира
началото на нов живот, ето защо няма по-подходящо време за започване на училищни занятия. Не след
дълго обаче идва продължителна ваканция – от края на юли до началото на септември. След това
учениците трупат знания до следващата декемврийска ваканция. Училищните терзания приключват през
март.
През пролетта бие и първият училищен звънец в Индия. Децата се записват в първи клас на
четиригодишна възраст, като в началото заниманията са по-леки и свързани с много игри. Преподават
предимно мъже. За най-важен предмет се приема математиката. В повечето училища в страната носенето
на униформа е задължително.
В Израел Денят на знанието е първи септември. Месецът обаче минава доста неусетно заради
многото празници, свързани с еврейската Нова година. Според местния обичай на първия учебен ден
децата пускат балони с хелий. Учениците обикновено носят тениска с емблемата на училището. В
делнични дни могат да си позволят всякакви цветове, но на празник се слага бяла блуза.
Училищните емоции в Канада започват от първия вторник на септември, а в Австралия учебната
година започва през февруари.
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Скъпи читатели,
Особено съм радостна, че тази учебна година Редакционният
екип на в- к „ Мечтател” ми гласува доверието да списвам страничката за малките
ученици от начален етап. Надявам се срещите ни да бъдат забавни, интересни и
полезни. Тайно си пожелавам тук да надзъртат с любопитство и по- големите
ученици… И така…
Честита нова учебна година!
Бъдете здрави, любознателни и упорити!
И за да стартираме с усмивка и добро настроение ви предлагам за начало няколко
„ученически бисери”:
Съчинение на тема: „Моите мечти” (ІІІ клас)
1. Първото ми желание е да стана учител и да ме почитат,когато наказвам учениците.
2. Искам да имам бяла копринена рокля и голям букет червени рози от моя годеник, защото те
означават „лудо съм влюбен в теб”.
3. Да се оженя за някой, който живее в триетажна къща, и най-важното – да ме обича и да ме
заведе в Румъния.
Съчинение за есента (ІV клас)
Дърветата връзват плодове, крушите жълтеят, ябълките червенеят, а сливите – синеят.
Съчинение за приятелството (ІІІ клас)
1. Истинско приятелство се нарича тогава, когато единият приятел е накрая на света, а
другият е на другия край на света. Те никога не се забравят, а се свързват чрез телефон, факс,
телеграма или писмо.
2. Приятелство означава, когато приятелят ти се бие, а ти не трябва да стоиш и да гледаш, а
трябва и ти да се включиш.
Авторско съчинение, некопирано от нета.
Моята ваканция
Моята ваканция мина много лошо. А вашата, госпожо?
Хубава ли беше вашата ваканция? Искате ли да знаете защо моята ваканция не мина хубаво.
Сега ще ви кажа.
Аз искам да ми купят телефон (следва марката и модела с всичките му екстри, изброени на три
реда).И през ваканцията ходихме с татко ми да гледаме телефоните. И аз показах на татко ми
кой телефон харесвам. А татко ми каза, че ако искам телефон трябва да имам само 5 и 6. А пък
аз казах на татко ми, че госпожата не ми пише 5 и 6. Татко ми каза, че тогава няма да имам
телефон.
Защо бе, госпожо, не ми пишете 5 и 6?
За лятната ваканция
"През лятото бях на село. С баба направихме 20 буркана компот от круши, 15 буркана компот
от праскови, 25 буркана сладко от......./изброява се цялата зимнина по брой и вид/, а после с дядо
сварихме 100 кила ракия."
…С лека закачка и много обич: Госпожа М. Савчева
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