
ПРАЗНИЧНА  19 май - 31 май 2011 г. 5

   Óâàæàåìè ó÷åíèöè è ó÷èòåëè !
   Äðàãè ðîäèòåëè è ñúãðàæäàíè  !
Сред многобройните празници в календара за месец май,с особена почит  славим името на

светите братя Кирил и Методий-създателите на славянската азбука. С гордост вече повече от
150 години едноименното училище в града  продължава делото им със светлината на словото
и просвещението.

   11 май е вълнуващ ден за всички,които са свързани с миналото,настоящето и бъдещето на
образователното дело в града ни и с училището.

   Да му пожелаем да бъде силно,устойчиво,да ражда таланти и да бъде неспокоен,но сигурен
дом за учителите и учениците,които носят присъщия възрожденски дух .

  Честит празник ! Нека делото на славянските първоучители пребъде във вековете!Нека
сътвореното се множи и развива за благото на народа ни,града ни, децата ни и всички нас.

Директор: Станислав Николов

Училищното ръководство ,служителите и учениците от
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Балчик изказват сърдечна благодар-

ност на членовете на Училищното настоятелство,на родителите и
организациите: Папас-олио”ЕООД,ЗК-Гурково,

ЗК-Брястово,ЗК-Балчик,Илко Димитров,Миглена Александро-
ва,ЕТ”Стефан Михайлов”,„Круни”ЕООД,ПК”Стил”,ЕТ”Шоколи-

но”,книжарница”Еделвайс” и всички участвали в подпомагането на
дейността на училището и им пожелава много  лични и професионални

успехи .

Òâîðåíèÿòà íà ìàëêèòå
õóäîæíèöè

   Никола Анещев - V кл

Мария Рачева - V кл

Михаил Йорданов - V кл

Ëè÷íî Òâîð÷åñòâî
 „Отново в клас”

Първият учебен ден
много важен е за мен.

Със приятелите ми добри
пак започваме игри.

Пеене, литература,
български и физкултура-
таз училищна структура
ще ни учи на култура.

Математика, история-
палава сме аудитория.
Който учи, ще сполучи

всичко май ще ме измъчи.

Ученик прилежен ставам,
да внимавам обещавам.

Времето лети, лети,
и ваканцията ще стопи.

Генади Димитров VII б

„Родино”

Родино драга, мила
колко си ми свидна,

на сърцето!
Ясно слънце блести в
небето ти безкрайно,

а звездиците трипкат там
омайно.

Все още ехтят нашите песни
в дебрите на балканите ни чудесни.

Гласовете на Ботев, Левски, Караджата,
бродят нейде в тъмнината.
На изток Черното море,

люшка палави вълни.
Тича вятър без да спре

по била и  склонове.

Обичам те, родино мила,
и небето ти от синя свила!
Където и да ида по света,
ти ще си ми опора и сила.

     Мехнур Конуз IV б

„България”

България е моята родина,
потънала в зеленина!
Във нея всичко има –
за мен е най – красива на света.

Топло слънце в нея грее,
и на весела дъга се люлее.
В градини птички пеят
и мирише на цветя.

Събуждам се щастлив, с усмивка
и вземам книга да чета,
Защото искам да науча всичко,
за мойта хубава страна.

За Ботев, Левски всичко зная,
да съм като тях мечтая
и с гордо вдигната глава

да тръгна смело по света.

„Нe вярвай на злодея, дори когато се преструва на приятел”
 „Не вярвай на злодея, дори когато се преструва на приятел” е поговорка, която има големи

истински факти.
    Много хора, които злословят зад гърба ти, а понякога и пред теб, изведнъж започват да се

правят на добри приятели, каквито всъщност не са. Тези хора са лицемерни. Те не са истински
приятели, колкото и да те убеждават в своята правота. Те са и ще останат такива. И все пак
винаги ще се правят на твои приятели. Те са злодеи. Самото име на тези хора показва, че техните
дела са зли. Никога не трябва да се доверяваме на такива хора. Но въпреки всичко, ако ние сме
доброто, а те- злото, ще вървим заедно винаги, защото доброто и злото вървят заедно, през целият
си „живот” ръка за ръка. Винаги е било и ще бъде така. Ако съществува място, където има само
добро или само зло, това е изкуствено място.

    Светът не е и няма да бъде такъв!                                               Иван Костадинов Костадинов VIIa

Данаил Трънкаров IV б




