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Спомени от лятото

7

В училище е интересно

В Националния конкурс „Морето, морето…“ традиционно взеха участие
учениците от IV до VII клас.
Ето и най-добрите творби от тях.

Хелоуин
В училище за поредна година се проведоха конкурси за:
 най-страшна класна стая
 най-страховит костюм
 най-ужасяваща тиква.
Комисия в състав: г-жа Таня Иванова, г-н Емил Найденов и г-жа Ели
Гюзелева, заедно с представители на ученическите съвети оцениха

Сутрин рано по брега,

Морето

бродя аз, самотен

Моренце, моренце,
как хубаво си ти,

и очаквам, аз, вълна
да ме докосне неподготвен.

как хубаво ухае

Радост в моите очи искри,

на летен отдих и

слънцето изгря отново,

весели игри.

много, много искам аз,

Обичам да играя в

да ме удря нов талаз.

сините вълни.

усилията на учениците.
Като всяка година учениците развихриха въображението си и се втурнаха в надпреварата най-вече за
украса на класните си стаи. Ето ги и стаите… и класирането за тях.

Първо място - VII клас

Второ място – IV клас

Никола Христов Милушев – 5 клас

Вила с изглед
към морето,

Стягам багажа, отивам на плажа,

стои си там, където

влизам в морето, откривам в мен детето,

и аз стоях преди.

което е готово да направи нещо ново,

Гледа хората се

да плува или да лудува.

Трето място – V клас

Четвърто място – VI клас

радват на сините вълни.
То избира да спортува,
Ах, моренце, в мен оставаш

с риби и рачета заплува,

със спомена незабравим.

много се шегува и с тях

Как големите ти ширини

започва да римува.

се ширят, как корабите
плават върху теб, моренце,
хубаво навред.

Рачета – дългокрачета,
рибки – скокливки,
морски обитатели, истински приятели,

Ванеса Кирилова Велкова – 5 клас мои почитатели!
Цветан Стоянов Стоянов – 6 клас

Първо място – Алберт от VI клас
Второ място – Ивет от IV клас
Трето място – Николай Манолов

В конкурса за най-страховит
костюм за журито беше
много трудно да избере
кои да са първите трима. Ето
и най-страшните от тях.

от VI клас

В конкурса за най-демонична тиква класирането беше следното :
Първо място - Преслава от IV клас

Второ място – Божидар от V клас
Трето място - Александър от VI клас
Йоана Йорданова – IV клас

Божидар Славчов – V клас
Статията подготви: Рая Донева от V клас

Ето ги и всички участници в конкурса за най-страшен костюм.

Статията подготви: Александър Ангелов от VI клас

