
 

 

 

 

 
 

                         

 

  

УВАЖАЕМИ  ГОСТИ,  

СКЪПИ   УЧЕНИЦИ, 

   ДАМИ И ГОСПОДА! 

 

Преди 160 години Градина се сдобива с 

храм на книжовността и пробудата.  Въздигат го група будни селяни от тогавашното 

чирпанско село Чакърджий. Предприемчивият дядо Маринко довежда тук даскал Недялко 

от Меричлери и отстъпва дюкяна си за нуждите на святото дело. 18 години по-късно 

първото килийно училище се настанява в собствена сграда на два етажа с три класни стаи 

и кула с черковна камбана. Дълга е историята в цифри и в дати. В нея са вградени със 

златни букви имената, усилията и правдолюбието на стотици пионери на знанието, като 

първия даскал Недялко и неговите следовници Петко Маринов, Марин Стоилов, Стоил 

Генов, Аврам Ташев и  Петър Генов, като поп Васил и синовете му, като Димитър 

Абрашев, и Дженьо Русев, като сем. Ангелови, сем. Зидарови, сем. Петрови, сем. Стоеви, 

сем. Христозови, сем. Хаджигенови, сем. Попови, сем. Колеви, г-жа Такева, г-жа 

Василева, г-жа Паунова, г-жа Кирева, г-жа Михова, г-жа Т. Георгиева, г-жа Пиналска и 

още много, много други мисионери на духа, бранители на народната памет и двигатели на 

общественото въздигане, на които идните поколения са съградили паметник 

неръкотворен. От техните ръце, щедрост и воля за живот е покълнало високото плодно 

дърво на просветното дело в Градина. Честит празник на всички колеги, на бившите и 

настоящите възпитаници на нашето училище, на онези, които ни стимулират да следваме 

вярната посока и да не се отклоняваме от пътя си.  Нека си пожелаем здраве и кураж, 

възрожденски плам и вричане, духовен устрем и сили да се съпротивляваме срещу 

набезите на бездуховното и да воюваме с обществената немара. Успехът, са казали 

мъдрите, идва не с бързане, а с неспиране. А великите дела не са плод на гениалност, а на 

огромен съзнателен и подсъзнателен труд на обикновен ум, въоръжен със знания.  Има 

нещо величаво и сакрално в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него 

мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух и всичко това с любов да предадеш на 

поколенията, да го пазят и развиват. Такова благородно дело е нашето училище, което 

обединява през годините хиляди хора – учители, ученици, техните родители, служители, 

общественици. Голяма част от тях днес са тук, с нас, събрани от онзи дух – позитивен и 

съзидателен, който е невидим за очите, но се пази и носи само в сърцето. Нека носим 

нашето любимо училище в сърцата си – дали скътано в младежкия си спомен, или в 

съвременното си светуване, но непременно устремени към бъдещето, към вечността му!                                                                                                       

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!  

Година XI  брой 5           издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина                май 2016г. 
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 ачалото на просветното 

дело в Градина е 

поставено на 28.01.1856г. 

Преди 160 години по-будните 

жители на селото осъзнават 

необходимостта от учение и с 

ентусиазъм се захващат да 

организират учебна дейност.  

За тази цел Митър Златанов-

ски отделя една от стаите в 

къщата си, а дядо Маринко 

довежда от Меричлери 

първия учител – даскал 

Недялко.  

Първоначално учениците  

пишат в сандъчета с пясък, а 

за чинове им служат дебели 

дъбови дъски, поставени на 

големи камъни. През 1868г. е 

назначен първият местен 

учител – Петко Маринов.  

През 1902г. е открито  и  

вечерно училище за по-

възрастните селяни.  

В навечерието на Балканската 

война учителите заминават 

на фронта, а учебните 

занятия се прекратяват до 

1913г.              

През следващите години 

като учители работят само 

жени, заради мобилизацията 

на мъжете. След безмисле-

ните войни, ново бедствие 

спохожда жителите на 

нашето село – холерата, 

която взема много жертви, 

особено деца. Училището 

отново е временно затворено. 

При управлението на БЗНС 

прогимназиалното образова-

ние става задължително. 

Училището в Царско село 

получава земя, която отдава 

под наем и така започва да 

набира средства за нова 

сграда.  Тя става факт през 

1925г. – двуетажна, с 20 

класни стаи, 7 други и един 

гимнастически салон. През 

тази година за пръв път има 

пълен начален и прогимна-

зиален курс на  обучение.  

През есента на 1927г. е 

открито Допълнителното  зе- 

меделско училище в Царско 

село.  

 

Младежите се 

обучават в гради-

нарство, овощар-

ство, бубарство   и 

животновъдство, 

девойките – в шев, 

готварство, дома-

кинство, консер-

виране, отглеж-

дане и възпитание 

на детето. 

Земетресението 

през 1928г. нанася 

сериозни поражения на 

училищната сграда. Вторият етаж 

е съборен. Учебните занятия се 

водят на две смени. 

По време на Втората световна 

война учебните занятия отново са 

прекратявани, заради настаняване 

на немски войници в сградата, 

мобилизация на учителите и 

бомбардировки.    

През 1964г. вторият етаж на 

училището е възстановен.  

Към ОУ ”Христо Ботев”, село 

Градина се присъединяват 

учениците от селата Крушево и 

Добри дол.  

От 1975г. се открива кръжок по 

фотодело и се 

обзавежда 

фотолабора-

тория. 

Постепенно 

материалната 

база се обога-

тява, въвежда 

се кабинетната 

система на 

обучение, 

училищната 

сграда се 

модернизира – 

поставя се  

 

бетонна плоча и мозайка на 

първия етаж, училищният 

двор се преустройва в спортен 

комплекс с баскетболни, 

волейболни, хандбални,  фут-

болни игрища, лекоатлети-

ческа писта.  

През 2006г. училището 

отбелязва впечатляващо своя 

150-годишен юбилей. То вече 

разполага с всички съвремен-

ни удобства:  компютри, 

интернет достъп, собствен 

автобус, озвучителна уред-

ба, ксерокси, принтери, 

цифрови фотоапарати. 

Сградата е ремонтирана – с 

нова дограма и локално 

парно отопление. 

През тази юбилейна година 

тук гостува и американ-

ският посланик  Джон 

Байърли.  

Заради по-добрите условия 

и професионализма на 

учителите,  училището вече е 

предпочитано и от ученици от 

селата Плодовитово и 

Оризово.            

Н 

Учебните занятия през 60-те години 

Учителският колектив през 1976г. 

Учителският колектив през 2006г. 
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През последните години ОУ 

“Христо Ботев“ участва 

активно в различни дейности 

по европейски, национални и 

общински проекти. 

През ноември 2012г. прик-

лючи проект „Марко По-

ло”. Целта му беше со-

циализацията на децата от 

етническите малцинства, 

поощряване на етническа 

търпимост, възпитание на 

здравословен начин на 

живот. За реализирането 

на тези цели Центърът за 

образователна интеграция 

на децата и учениците от 

етническите малцинства 

ни предостави велосипе-

ди, фитнес уреди, видео-

камера, фотоапарат и др.  

В 160-годишната история 

на училището спортът 

винаги е бил един от 

основните приоритети. 

Години наред учениците 

се представят достойно в 

различни общински и 

областни състезания. 

От 01.02.2012г. училище-

то работи по проект „Подо-

бряване качеството на 

образованието в средищ-

ните училища чрез въвеж-

дане на целодневна орга-

низация на учебния процес”. 

Основната цел на проекта е 

осигуряване на условия за 

отдих, самоподготовка и 

занимания по интереси в 

следобедните часове.  

От 15.04.2013г. се включих-

ме в проекта „Децата на 

Първомай – равен старт за 

всички”. Програмата осигу-

ри обучение на педагози за 

работа с деца от етническите 

малцинства; създаване на 

кръжоци и спортни клубове; 

организиране на състезания, 

тържества и представления, 

екскурзии и лагери; внедря-

ване на специализиран 

образователен софтуер с 

интерактивни игри.  

От 2014г. участваме в про-

ект „Всеки ученик може да 

бъде отличник“, който вече 

е в своя втори етап. Общата 

цел на проекта е да се 

открие тази област, в която 

даденият ученик е добър и 

да му се помогне да стане 

отличник. Специфичните 

цели са свързани с 

намаляване броя на отсъс-

твията, поради непо-

сещение на училище и слаб 

успех, повишаване на 

резултатите от учебния 

процес. За реализирането 

на тези цели се предвиж-

дат редица дейности за 

подобряване на взаимо-

отношенията учител-уче-

ник-родител. В училище 

функционира училищен 

парламент, СИП „Фолклор 

на етносите”, провеждат се 

обучения на учителите и 

интерактивни родителски 

срещи.  

Нашите ученици вземат все 

по-дейно участие в олимпи-

ади, съревнования  и кон-

курси. Традиционно те се 

включват в състезанията, 

организирани от Съюза на 

българските начални учите-

ли, олимпиадата „Знам и 

мога“, „Ключът към музи-

ката“, литературни конкур-

си, конкурси, свързани с 

изобразително изкуство, 

компютърна графика, ан-

глийски език; проверяват 

знанията си в олимпиадите 

по различните учебни 

предмети. Две години 

имаме участници в 

националния кръг на олим-

пиадата по Биология и 

здравно образование. 

Училищната сграда е 

ремонтирана и обновена. 

Класните стаи греят в 

свежи цветове, обзаведени 

с нови мебели. Функци-

онира втора съвременна 

компютърна зала. 
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Завършване на випуск 2005г. 
 
 
 
 

Завършване на випуск 2012г. 

 
 

Първият учебен ден – 15.09.2014г. 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Първият учебен ден – 15.09.1974г. 
 

 
 
 
 

      Празник на буквите – 2013г. 

 
 
 

 

Празник на буквите – 1983г. 

 

Завършване на Iкл, 2001г. 
 

Отбелязване на 24 май,  2015г. 
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М о е т о   у ч и л и щ е 
 

Училището оставя траен отпечатък в съзнанието на всеки един от нас. То е неделима 
част от моя живот, но знам, че и аз съм частица от него.  
Прекрачих за пръв път прага на родното училище през 1981 г. Рецитали, конкурси, 
отрядни и дружинни сборове, участия в кръжоци и лекоатлетически състезания и така 
до 1989-та. През септември 1995 г. се завърнах отново в родното училище, но вече 
като квалифициран начален учител, та до днес – вече цели 20 години.  
Учителската професия е призвание. Трябва да го имаш отвътре,  да ти е приятно да 
контактуваш с децата, да виждаш в тях преди всичко човека – личността.  Всяко дете – 
и на 7, и на 17 години, си има качества, достойнство, чувства и ти си длъжен да се 

съобразяваш с това.  
Училището дава много, но и доста взема. Отнема от ежедневието ти, обсебва изцяло вниманието, 
мислите, цялото ти същество. Лишаваш семейството, близките и себе си от ценно време, но това е 
цената, която трябва да платиш за успешното учителстване.  
Първоначално очакванията ми бяха много големи. Вярвах, че аз контролирам ситуациите и аз 
моделирам тази жива ученическа система, но с годините осъзнах, че не ние променяме времето и 
децата, а то и те променят нас. За да е успешен обучителният процес, в неговия център трябва да бъде 
ученикът. Изключително важна е и подкрепата на семейството. Без нея училището е обречено, но в 
същото време, то не може да компенсира липсата на семейна топлина и родителска загриженост. 
Изкарала съм четири випуска и се обръщам с огромна благодарност към родителите на бившите ми 
ученици, за тяхната подкрепа и отзивчивост назад в годините. 
Огромна благодарност отправям към моята първа начална учителка г-жа Пиналска. Обич и уважение 
поднасям на г-жа Ваклушева – моят прогимназиален класен ръководител. Поклон и признателност за 
първият ми директор и мой учител по история, г-н Йорданов. Под зоркият ви поглед и вещо ръководство 
израстнах, учих, успях. Дарихте ме с храна духовна, направихте ме истински човек. Превърнахте ме в 
силна, свободолюбива и отговорна личност. И това дължа на Вас, и на теб – мое училище. Училище – 
обич. Обич, която никой няма да угаси! Обич, която никой и нищо не може да заличи! 

        
         Гинка Иванова, главен учител 

 

  

М о е т о   у ч и л и щ е 

 Прекрачването за пръв път на училищния праг е първото, което се запомня 
съзнателно и се помни до последния дъх. Никога не се забравя септемврийското утро 
и първият учител, нито ударите на разтуптяното малко сърчице, нито вълнението в 
детските очи. 
 И аз помня! Помня моето училище! В детските ми очи то изглеждаше огромно. 
Влизайки през вратата, всеки път ме обгръщаше хладина и сърцето ми забиваше 
толкова силно, че сякаш щеше да изхвръкне от гърдите ми. Но там ни чакаше нашият 
учител - първият ни учител – другарят Ангелов. Той беше възрастен, гласът му беше 
топъл и успокояващ. Всички се скупчвахме около него и той ни повеждаше към 

класната стая. Преподаваше уроците така, сякаш разказва приказки, които запомняхме неусетно. 
 И днес, когато се замисля, какво е за мен моето училище, в съзнанието ми винаги най-напред 
изплува този спомен – огромната сграда, хладината и топлият глас на добрия ни учител. 

Моето училище е обич и съдба. Съдбата е нещо, което определя житейския път на човека. 
Винаги съм искала да бъда учител. И това се случи. Върнах се в моето училище! При моите учители! 
Станахме колеги! Застанах от другата страна, редом до тях. Един след друг се заредиха учебните 
часове – та и до сега. Опит и мъдрост се трупа с всяка изминала година. Времето за мен започна да се 
измерва в учебни седмици и учебни години. Моите ученици са мои деца. Всеки ден, по всяко време 
моето училище е с мен – у дома, в семейството ми, между приятелите ми, в разговорите ми. Обсебило 
ме е изцяло! Неусетно!  

Моето училище не е само училищния звънец, черната дъска и белия тебешир. За мен то е лица 
и думи, които никога няма да забравя, то е моменти и спомени, които винаги ще помня. То е настоящето, 
което е тук и сега. То е и бъдещето. То е моята съдба. 

В нашия забързан и кратък живот на земята съдбата ни е дарила с най-голямото богатство - 
възможността да трупаме знание. Без него е немислим утрешният ден! И без училището! И без 
учителите! И аз съм учител! В моето училище! 
                         
                                                                                                  Мария Апостолова,  старши начален учител 
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С П О М Е Н Ъ Т  З А  Р О Д Н О Т О  У Ч И Л И Щ Е 

 
Най-искрено поздравявам учителите и учениците от ОУ ”Христо Ботев” по 

случай 160-годишнината като им пожелавам много здраве и успехи в бъдеще! 
Училището е нещо, което се помни. Помни се първият учебен ден, първият учебен час, 
първият звънец. Спомням си, когато мама ме заведе за първи път в училище, колко 
много се вълнувах. Помня първата си учителка – г-жа Елисавета Николова, която ми 
показа пътя към знанието. Тя търпеливо и внимателно ме учеше да чета и пиша 
буквите и числата. Беше хубаво, бяхме все още деца, които се радваха на първата 
решена задача, на първата цветна рисунка, на първотото си тържество.  
В прогимназията беше различно. Вече бяхме пораснали. Бяхме по-самостоятелни, по-

отговорни, по-амбицирани. Спомням си големия кабинет по биология на г-жа Драганова, с многото 
плакати на животни, птици и растения. Госпожа Димитрова, от която научих първото BONJOUR, г-жа 
Ганчева, която ни въведе в английския. Спомням си щафетните игри по физическо с г-н Калчев. Пеех в 
хора на училището, който водеше г-жа Христова. Спомените са безкрайно много.  
В осми клас бързахме да завършим и да отлетим другаде. Мислихме си, че там някъде, извън нашето 
любимо училище ще ни е по-добре, но сме се залъгвали. Де да можехме сега пак да сме на малкия чин, 
пак да бъдем по отбори, пак да пеем заедно и да се веселим както в миналото... 
Едно огромно благодаря на всички учители от ОУ ”Христо Ботев”, с. Градина. Липсвате ми вие, учители 
мои, родно мое школо, трепетите, емоциите, усмивките и сълзите. 
Вие, настоящи ученици, гордейте се, че сте в това училище. След време ще си спомняте с тъга за него, 
но връщане назад няма. Желая на всички много късмет и безброй сбъднати мечти! 
                                  Даниела Благоева 
 

 
 

М О Е Т О  У Ч И Л И Щ Е 

     
Кое е моето училище? Моето училище за мен е не това, в което уча, а това, което 
чувствам като свое и което познавам добре. То е малко, но много важно за мен. През 
7-те години, които прекарах в него, получих много знания, върху които занапред ще 
трупам още; създадох много хубави приятелства, които се надявам да останат до края 
на живота ми; изживях много прекрасни моменти, които ще останат в паметта ми. 
    Един от най-вълнуващите за мен моменти бе първият учебен ден. Притеснявах се 
дали в училище ще бъде лесно и дали ще се справям с учебния материал. Нямах 
търпение да се срещна с първата ми учителка. Когато я видях за първи път, тя бе 
щастлива, усмихната, приветлива и приятелски настроена – г-жа Таня Стоянова. Това 

я характеризираше като учител, който обича професията си и децата, и определено щеше да се отнася 
много добре с нас. 
   Друг значим момент бе, когато се „качихме на втория етаж“. Определено беше трудно да свикна с 
различните методи на преподаване на новите учители. Новата ни класна, г-жа М. Иванова, ни посрещна 
„хубава и млада, с коси от злато във учебен час“. Мислех си, че ще ми бъде трудно да се приспособя 
към новата обстановка, но за голямо учудване само след седмица-две имах чувството, че винаги съм 
учила при тези условия. 
   Тогава стигнах до отговора на въпроса „Защо трябва да се учи и да се ходи на училище“. Всеки трябва 
да се стреми да научи повече, да поема повече отговорности и да спазва правилата, защото за 
образованите и отговорни хора животът е по-лесен. А училището е мястото, където на нас, учениците, 
ни се предоставя тази невероятна възможност. 
   През тези хубави 7 години ми бяха предоставени много възможности. Аз се възползвах от част от тях и 
не съжалявам. Най-много знания и житейски уроци получих от учителите, които са ми преподавали. Все 
още помня съветите, които са ми давали, и забележките, които са ми правели, когато съм нарушавала 
дисциплината. 
   Христо Ботев, патронът на моето училище, е казал: „учителят трябва да бъде търпелив като вол, 
добър като агне и телесно здрав като битолски просяк“. Тези думи много точно описват моите учители, 
защото те са много добри, здрави и достатъчно търпеливи, за да си вършат работата съвестно, въпреки 
затрудненията, които създават учениците с лошото си понякога поведение, нежеланието за работа и 
щуротиите, които правят много често. 
   В моето училище прекарах най-хубавите години от детството си, научих много неща и намерих много 
приятели, които са ме подкрепяли и са ми помагали в трудни моменти. Надявам се моето училище 
занапред да се променя само към по-добро и учениците, които учат в него, да допринесат за издигане 
авторитета му и нивото на образование!

                                Иванина Георгиева                 
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15 септември – първият учебен ден. С нетърпение очаквах да пристъпя прага на 

класната стая и да седна на учебния чин. Колко много се вълнувах! 

Спомням си, когато мама ме доведе за пръв път в училището! Изпитвах едновременно 

радост и любопитство, но и малко страх и неувереност от непознатото. Вълнувах се, но 

тук намерих много добри приятели и много грижовни учители. Учителката ми – госпожа 

Иванова, ми показа пътя към знанието, търпеливо и внимателно ме научи да чета и пиша, 

прощаваше и продължава да прощава грешките ми. Всяка сутрин се събуждам и с 

удоволствие поемам към родното училище. Всеки ден прекосявам училищния двор, 

минавам по светлия коридор, влизам в просторната класна стая, сядам на любимия чин и всичко това ми 

е близко, скъпо, познато – мое.   

 Освен, че ни учат на знания, учителите ни възпитават. Тяхната строгост е по-полезна от ласките на 

родителя. От моите учители научих, че човек трябва да вярва в своите възможности и каквато летва си 

постави, такава – ще прескочи.  

Чувствам се много добре в моето училище – спокойна, обгрижена, обичана. Това е моето училище – 

спокойствие, грижовност, обич! 
                  Мария Нейкова, IIб кл.   
 
   

                           

В съзнанието на всеки човек най-траен остава спомена за първото училище, в което е учил. 

Началото за всички нас е, когато за първи път прекрачим прага на училището. 

Спомням си онзи септемврийски ден, когато с плахи крачки и с изпълнени от любопитство 

очи ние преминахме в света на новото, интересното, неизвестното. Тук ни посрещна 

усмихната първата учителка, която обикнахме като майка. Тя ни хвана за малките ръчички и 

ни поведе към класната стая, към едно ново начало, към светлото ни бъдеще. Беше до нас, 

когато неопитните ни ръце, с голям труд и притеснение се опитваха да изпишат първите 

ръкописни буквички, когато с трептящ глас произнасяхме първите срички. Учеше ни на 

доброта, уважение и разбирателство помежду ни. 

Много често упрекваме учителите, че са взискателни и строги, но това е за наше добро. Те са до нас в 

най-важните години от живота ни- учат ни, порицават ни и ни хвалят, когато заслужаваме. Посочват ни пътя 

на познанието и ни помагат да станем личности. Учат ни да вярваме в своите възможности. Те са хората, 

които трябва да уважаваме и на които трябва да благодарим. 

Освен извор на знания и прозорец към науката, училището е и дом, изпълнен с емоции и радост. От тук 

започва пътеката на първите истински приятелства. Преживяваме заедно радостите от успеха и страха от 

провала. Изграждаме взаимно доверие, изживяваме първите трепети на любовта и първите 

разочарования. Това е мястото, където израстваме като личности, където опознаваме себе си и другите. 

Така училището е като една интересна, чудна книга, в която ние- учениците сме и автори и участници. В нея 

има и обич, и омраза, и приятелство, и неприязън и всички други чувства, които човек може да изпита. 

Когато стигнем до края ще разберем, че то е оставило неповторими спомени във всеки от нас. 

Днес нашето училище празнува своята годишнина. Преди цели 160 години в селото ни е отворило врати 

основно училище „Христо Ботев”. Чрез пръчицата и пясъка, калема и дъската, химикалката и мишката на 

компютъра, хиляди ученици са събирали и събират тук знания, подготвяли са се и се подготвят за живота. 

Много от възпитаниците му са лекари, учители, инженери и други.  

Аз много се гордея с моето училище. То носи светлина и дава на всеки от нас, така необходимия лъч на 

познанието, с който ще продължим към бъдещето. За мен училището е една светла и красива спирка, по 

пътя наречен живот, от където тръгваме след мечтите си! 

                                                                                                                                                          Виктория Иванова VI кл. 
 

 

 

 

Училище - какво си ти за мен?  Помня още първия ден, в който прекрачих прага на моето 

училище. Прагът на новото, интересното и неизвестното. Помня и първата си учителка, която 

с усмивка на лице ни подаде приятелска ръка и ни поведе към светлото и новото бъдеще. 

Тя за нас бе като майка. Тук в моето училище с треперещ глас произнесох първите срички. 

Тук срещнах добри приятели. Тук от неопитно и плахо дете израснах и се превърнах в 

личност. Благодарение на нашите учители. След време, когато порасна, аз няма да 

забравя моето училище и моите учители, защото бъдещето си дължа на тях. С гордост ще 

разказвам за ОУ”Христо Ботев”, в което вече 160 години, малки и плахи деца, се 

превръщат в отговорни и зрели хора.  

Училище мое - ти си за мен всичко! 
                                                                                                    Ивайло Бобев VIб кл. 
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Училището аз обичам 

и сутринта към него тичам. 

Там ще се уча, но и зная 

с приятели любими ще играя. 

 

Ученичка съм във втори клас. 

Трябва да внимавам в час. 

Четене, писане, задачи… 

Ох, направо ми се плаче! 

 

Уроците са много тежки 

и често правя доста грешки. 

Учителката ме поглежда строго 

и казва: „Да внимаваш много!” 

 

Поглеждам плахо госпожата, 

от страх треперят ми 

краката… 

И казвам тихичко на глас: 

„Госпожо, ще внимавам в час!” 

 

Тогава тя ми се усмихва 

и в този миг ядът ù стихва. 

И бързо грешката забравя, 

защото аз ще се поправя!             

Анелия Иванова IIбкл. 

С радост на училище ходя 

и по-малките другарчета водя. 

Щом пристигна в класната ни стая, 

нещо мигом ме омая- 

учителката лъчезарна, мила, 

стаята ни с обич украсила: 

букви на стената залепила 

и рисунките ни закачила. 

С много знания ни е дарила 

и в магията на ученето потопила. 

На двора радостно играем, 

от учебниците всичко знаем. 

Училище мое, уилище, мило, 

С никое друго не бих те заменила!                    

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Вероника Кунчева, V кл. 

Уилище мое, училище славно, 

тук ученето може да бъде забавно. 

Учителката сутрин ведро ни 

посреща, 

портретът на Ботев ни гледа 

отсреща. 

В часовете изучаваме трудните 

глаголи, 

а за отмора - тичаме на двора. 

За разведряване пеем песни и 

рисуваме, 

а в часовете по физическо 

 – спортуваме. 

Тук са учили и нашите родители 

под погледа на строгите учители. 

Сега и ние тук се учим, 

напред в живота да сполучим. 

Теди Митева IIбкл. 

Мислим само за игрите, 

уроците не са ни в главите. 

Но знаем, че ако не учим, 

във живота трудно ще сполучим. 

Трябва много да внимаваме в час, 

учителката ни да е доволна от нас. 

Искаме успешно да завършим всички, 

а бележниците да са пълни със 

шестички. 

Така училището наше ще прославим, 

ще продължим добри дела да правим. 
 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Зорница Найденова, VI кл. 

Щом прекрача прага на моето 

училище, 

светва в миг пред мен едно 

светилище. 

Това е златното място, където 

учи, играе и пораства детето. 

За да имаш приятели добри, 

не нагрубявай другарите си ти. 

Ако някога се случи да сгрешиш, 

можеш бързо да се извиниш, 

Покажи добрата си страна, 

започнете весела игра. 

А учителите ни са тъй добри, 

те подтикват ни – напред върви, 

ти уроците си научи, 

във учението пръв бъди!                    

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Симона Сребрева, IIб кл. 

Училището скъпо мое, 

радост най-голяма то е. 

Деца добрички има там 

и никой не играе сам. 

Тук весело растем, 

учим, пишем и четем. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Моника Илиева, I кл. 


