Малките будители

Малките будители
Красиви, умни и невeроятни,
това сме ние
ученици най-прекрасни,
малки сме будители,
ученолюбиви и любознателни!
Учлището родно гордее се с нас!

Умни и красиви, чаровни и невероятни,
за учителите наши сме вдъхновение, за първолаците будители!

Будители
Тони Маринов от IV „б“ клас

Имало едно време един град, в който живеели
само будители. Децата се учели да бъдат будители и
учители, а пък големите или пишат стихове и приказки,
или са учители на бъдещите поколения.
Имало един учител, който бил будителят на
будителите. Той бил най-умният и най-милият сред тях,
защото бил толкова милозлив и сърдечен с поданиците си.
Но имало и друг град само с лоши деца. Също като
тях малките се учели, но да са лоши, а големите вземали
снимки на будителите от съседния град и ги целили с
водни балони, защото ненавиждали знанието и
добротата. Те чакали да големите срещи по знание и
ораторство на площада на будителите и нападали.
Минало време и те на-накрая били готови за
нападение. Площадът на града на знаещите бил препълнен
от всезнаещи и можещи будители. Лошите атакували.
Били се до последно. Останали само владетелите. Били се,
били, но не се надвили и накрая разбрали, че не може
единия да победи другия и сключили мирен договор.
Заживели заедно весело. Едните учат света на
добродетели и знание, другите от време на време
атакуват хората с черни мисли за лукавство, шеги, бели.
Затова и светът е шарен и забавен.

Мечтата на един малък будител
Габриела Танкова от IV „б“ клас

Освен да бъдеш учител, уважение
заслужава и професията на треньора. Той
превръща малки деца във велики спортисти.
Аз искам да съм треньорка по гимнастика.
Ще уча моите ученички на много трудни
упражнения и ще печелим състезания. Затова
трябва да са амбициозни и трудолюбиви, и много
упорити.
Като пораснат ще започна да ги уча как да
хващат ленти, да въртят обръчи и топки, да
правят съчетания с бухалки. Като се научат, ще
почнем още по-трудни упражнения. Ще спечелим
всички състезания и ще получим купи и медали.
Дано се сбъдне моята мечта!

Говорещият ученик
Виктория Велева от IV “б“ клас
- Да-допълнил Ивайло.

Една учителка била много
добра. Тя се казвала госпожа
Мечтаева, тя била хем добра, хем
лоша. Нейният любим предмет бил
българският език.
Един ден в училище още в
първия час госпожата се ядосала на
един ученик, който много говорел.
Той се казвал Ивайло и винаги
ядосвал учителите, а другите
много слушали.

Един ден госпожа Мечтаева
му казала:
-

Ивайло, спри да говориш!

-

Ама, аз не говоря, те ми
говорят - казал той.

-

Ама все на теб говорят!казала госпожата.

Мечтаева
била
интересна
личност - добра и лоша, но и много
обичала своите ученици. И веднага
решила да приучи своя „говорко“ на
труд и дисциплина.
- Слушай, Ивайло. Моята читанка се
скъса. Ще може ли в събота и неделя
да препишеш твоята и да ми донесеш
тетрадката с преписите, за да имам
и аз учебник. – казала госпожата.
Ивайло въпреки говоренето в
час, бил добро дете. Той обожавал
Мечтаева, тъй като тя с усмивки
приемала неговите приятелски
разговори в час. И изпълнил
желанието на госпожата. Но
разбрал, че това и неговото
назидание, за да не пречи на
учебния процес. Оттогава до днес
той е главен дежурен и контролира
дисциплината в класа.

Малките будители
Станимир Шавов от IV „б“ клас
Един ден малките роботчета отишли на училище. Учителят се
казвал Бибуп. Те имали час по роботика. Там се занимавали с
технологии и как да ги поправят. Тогава господинът им казал:

-

Време е за домашната!

Домашната била проект да разкажат на кратко как да
премахнат вирус и да направят макет на вируса или на
решението на задачката. На сутринта едно от роботчетата
носило проекта, спънало се и го счупило. Тогава роботчето
получило двойка. Бибул го съжалил и му дал втори шанс.
Малкият робот се оказал истински умник още на часа
представил решението пред другите в залата. Хванал няколко
машинни елемента и сглобил вируса и направил проект за
неговото премахване. Бибул бил впечатлен и веднага повишил
малкия гений като пръв помощник будител. И днес всички
училища се допитват до тях, когато въвеждат компютърното
обучение.

Приятелство без граници
Деница Петкова от IV „б“ клас

Един ден една група приятели тръгнали на похот. По пътя
видели един селянин. Те го попитали:
-

Извинете, може ли само да ни кажете, къде се намира
лечебния извор.

Селянинът обяснил, че за да стигнат до извора, трябва да
преминат един мост. Групата приятели тръгнали и не се отказали.
Вече почвало да се стъмнява, приятелите тъкмо прекосявали
последната река и видели една пещера. Те влезли в нея за през
нощта. Групата станала и продължили похода си и най-накрая
стигнали до моста. Толкова много се старали да го преминат, но не
можели. Те си сетили за една идея да направят мост от дърво. Групата
направила моста и го преминали. Направили снимки и ги прибрали живи и
здрави. Снимките поставили в
рамки и направили фотоизложбата
„Приятелство без граници“. С нея те знаят, че са по-силни и за
приятелството няма граници дори да има страх, трудности и незнание,
препятствия.Това са и посланията на тези малки фотографи- учи и другите
да обичат и подкрепят приятелите си.

Писмени изречения
Виктория Петрова от IV „б“ клас
Днес в час по английски език като ние първо бяхме тихи,
но втория час с Валерий почнахме да си изпращаме писмени
изречения, защото той искаше да ми каже нещо, а аз исках да
му разкажа една тайна. Всичко си пишехме и си ги
изпращахме на едно малко листче с една щипка, за да може да
има тежест и да не падне.
Госпожата по английски език ни видя и ни взе листчето и
каза на дежурния. Като класния ни ръководител дойде взе
листчето от дежурния ученик. Не знам защо не ни наказа.
Просто хвърли листчето в коша и всичко свърши. Но нейните
думи към целия клас бяха: „Понякога мълчанието е злато“.
Тогава разбрах, че най-добрият пример за нас децата не е
караницата на родители и учители, а да се поучим от
собствените си грешки. Повече никога не писах бележки и
винаги слушах учителите какво говорят и правят.

Зоокът
Даниел Кючуков от IV „б“ клас
Училището ми е любимо. Там купони има всеки ден. Учители
ядосваме с другари, но накрая те ме хващат и аз у дома се връщам с
наведена глава. И в редове със своя дневник споделям мисли и истории
интересни, и може би и доста скучни.
Днес в училище се случи следното. След физическо възпитание и спорт
влязохме в класната си стая. Там почнахме да викаме все едно никога не
сме. Викахме, викахме и викахме. По едно време госпожата влезе гневна. Викна
силно и ние от страх се строихме като войници. Гневно ни заоглежда, тропна с
крак по земята и като ни строи кой е заек, кой орел, кой е хищна птица или малко
животно. Всеки взе да слуша нищо, че с нашите викове зоологическа градина бяхме
спретнали в класната си стая – тигри, зайци, мечки, котки, кучета. Имахме си слон, дори
и динозавър. Но купонът свърши с появата на нашата добричка, но и доста строга
госпожа. Веднага усетихме накъде отива края и почнахме с усмивки и погледи невинни да
гледаме учителя отпред. И тя нали си е добричка, а ние влязохме дълбоко в нейното
сърце, тя нас ни помилва и леко наказание ни даде.
И това е нейното наказание без лъжа, без измама за състезание ни стяга,
съчинения си пишем и тя ги проверява, но и идеи дава, грешките поправя и все на нас
повтаря – вие сте най-добри, мили и прекрасни, гений невероятни. И как да не кажем, че
нашата госпожа е най-добра. И двете госпожи / сутрин и следобед/ са най-добрите на
света и обичаме ги затова.

Шантаво училище
Симона Костадинова от IV „б“ клас
В нашето шантаво училище имаме две
госпожи – мадам Пицана Петранова и г-жа Мъстя Драганова.
Мадам Петранова много обича пица и е голям фен на цветята.
Когато излизаме навън, тя се влачи по пода да събира цветя.
Госпожа Драганова има голяма семейна обремененост, обича да
си похапва рибешки глави. Тя е по-възрастна, но се забавлява с
нас на дискотеките.
Един ден целият клас отидохме на зелено училище. По пътя в
автобуса се забавлявахме, пяхме, танцувахме и се веселяхме. Когато
пристигнахме в хотела, г-жа Драганова беше гладна и настояваше за
риба, а мадам Петранова за пица и цветя във ваза. Накрая се озовахме
в басейн с цветя, рибки и пици, а ние децата навън гледахме учудени.
Не можех да осъзная къде се намирам. Тогава плеснах с ръце, събудих се,
бях в нашата класна стая с моите учители и всички приятели.
Разказах странния си сън. Но на следващия ден бях пак с класа в
двуетажен автобус с джакузи, телевизор, басейн, плейлисти с музика.
Накрая обясних на мама какво ми се случва всеки ден, а тя ми каза, че
светът е чуден, а емоциите и фантазиите на децата необятни, а и
все пак уча в Шантово училище, което сбъдва фантазии и сънища.

Всеки ден
Рая Димитрова от IV „б“ клас
Всеки ден е весел. Забавления и танци, учене и изпитване – прекрасно
е нали?

А днес като всеки ден по физическо не слушахме, нашите господа се
скараха за топката и в стаята госпожата ни се скара.
-

За наказание сега, подробен преразказ Ви чака – рече тя.
Веднага млъкнахме и започнахме. Писахме, написахме, без

отдъхване. После пак излязохме на двора, ама двама пак се скараха и
обратно под строй в класната ни стая. На стола отидохме, ядохме, та и
преядохме.
В стаята се завърнахме, домашни започнахме, ама нали сме като
всеки ден, хоп и заприказвахме, и госпожата като се ядоса и 100 пъти ни
наказа да си пишем „Няма да говоря в час!“. Писахме, та пак написахме.
Ама нали сме си така всеки ден. На малките деца бихме казали:
-

Не се тревожете, всеки ден си е така, но в училище е весело, забавно
нали?

Паисий Хилендарски
Яница Иванова
Аз се възхищавам на Паисий
Хилендарски, защото е написал „История
Славянобългарская“.
Изразените в труда му идеи за
национално възраждане и освобождение
на българския нaрод карат много учени
да го сочат основоположник на
Българското възраждане. Канонизиран е
за светец с писмен акт на Светия синод
на Българската православна църква през
1962 г.

Поклон пред Паисий Хилендарски
Анелия Станимирова от IV б“ клас
Будителите са велики личности. Аз се възхищавам на Паисий
Хилендарски, защото с написването на „История Славянобългарска“, той
събужда искрата на патриотизма и вдъхва самочувствие на всички
българи. Той става символ на българското възраждане.
Вдъхновени от тази история са спечелени много войни.
Благодарение на това произведение ние научаваме за славното минало на
нашите предци.
Аз съм горда с нашата история и с будители като Отец Паисий.

Букварът с различни поучения на
Петър Берон
Галин Димитров
Всеки народ има в своята история светли
имена на големи хора, които са оставили значима
диря със своите дела. Такова име в българската
история е Петър Берон, който със своята малка
книжчица „Буквар с различни поучения“ поставя
основите на новобългарското образование. Годината
на издаването му е 1824г. В обем само от 140
страници и малък формат авторът е събрал цялата
вселена от основни знания за езика, нравствени
поучения, съвети, басни, различни истории, сказания и
аритметика.
Петър Берон описва и въвежда в обучението
на малките ученици взаимоучителския метод .

Васил Левски – будителят на будителите
Диана Димова от IV „б“ клас

Възхищавам на Васил Левски. Той умира за свободата на България.
Турците са го обесили, защото се съпротивлява на техния закон. Васил
Иванов Кунчев създава тайни комитети из територията на цялата страна.
Той обикаля всеки град, село, за да убеждава българския народ, че пътят
към свобода на духа и държавата е обединение и всеобщ бунт срещу
поробителите. Заедно с него в това велико дело участва още велики
български будители и революционери – Ботев, Раковски, Вазов.
Но нека не забравяме основателите на книжнината – Св. Св. Кирил и
Методий, Климент Охридски, Наум, Ангеларий - учениците
кирилометодиеви/; Паисий и Софроний.

"Книгите са най-тихите и най-постоянни
приятели. Те са най-достъпните и най-мъдри
съветници, както и нашите най-търпеливи
учители". - Уилям Елиът

Категория „Поезия“
Ние сме малките будители - добросъвестни и добри.
Четем и пишем, за да сме умни.
Четем всеки ден, четем бързо и гладко.
Чети и ти, мой приятелю мил!
Да бъдем благодарни:
на Кирил и Методий за нашата азбука хубава.
На Ботев и Левски също,
дето събудиха от робство нашия народ.
Всички писатели наши – Вазов , Каралийчев, Леда Милева,
които написахте приказки за народа ни мил с велика история:
Благодарим ви от сърце!
Даяна Кипрова , 4. «в» клас

Раздел „Стихове“
Малките будители сме ние, децата,
които ще напишем новите стихове и разкази,
които ще направим по-добър света.
Ние ще отворим очите на хората.
Винаги ще продължим да се подкрепяме
и да стоим зад гърба на нашия другар.
Никога няма да се усъмним в себе си,
защото ние сме малките будители и ще успеем!
Жени Манолова, 4„в“клас

Малките будители у нас рано се събуждат в този весел час.
Ние сме деца – играем си, все тичаме и много се обичаме.
Ние си помагаме и винаги с радост си прощаваме.
Слагаме си цел, с която
малките будители у нас да дойдат да помагат в този час.
Даниела Иванова , 4 „в“ клас

Малките будители
Будители наши, де сте сега?
Носим ви с гордост в нашите сърца!
Разбуждате умовете наши,
когато четем книгите ваши!
Валери Полихронов
•
4 „в“ клас

Раздел „Приказки“
Приятелство
Мими и Лили били ученички в един и същи клас. Мими учела
много и имала много шестици, а Лили била по-мързелива.Тя не
полагала достатъчно усилия и имала само двойки.
Дошъл тестът. Мими имала шестица, а Лили – двойка.
На следващия ден Лили искала да запретне ръкави. Тя
помолила Мими да ѝ помогне за следващия тест. Мими се
съгласила.
Дошъл ред на втория тест. И тогава не само Мими имала
шестица, а и Лили. Тя много се зарадвала, че има висока
оценка. За да я получи, Лили учила всеки ден: решавала задачи,
писала преразкази, а нейната приятелка Мими ѝ обяснявала
това, което не разбирала.
След шестицата на теста, Лили разбрала, че който се учи, той
ще сполучи.

Кристиана Георгиева, 4 „в“ клас

Раздел „Приказки“
Състезатели

В един град бил известен с това, че имал много
автомобилни състезатели. Двама от тях стигнали на финал.
Това били Петьо и Мишо.Петьо дълго време се подготвял:
преминавал през дупки, изпитвал и си подобрявал колата.
Мишо тренирал по пистата и си засичал времето. Всеки път
рекордът му се подобрявал.
Най- после дошъл важният ден – състезанието. Мишо
карал с висока скорост и с Петьо били наравно, въпреки, че
неговата кола била направена по- мощна.Благодарение на
упоритите тренировки, Мишо успял да изпревари своя
съперник и пръв скъсал червената лента на финала.
Упоритият труд бил възнаграден.

Момчето празнувало своята първа победа.
Мартин Атанасов , 4 „в“ клас

Раздел „Съчинение- разсъждение“
Малките будители
Будител е човекът, който
просвещава народа.
Ние, малките деца, също
трябва да бъдем такива като
пазим и продължаваме това
наследство.
Трябва да мислим с добро за
миналото и будителите и да
предаваме на следващите
поколения мъдростите, които те
са ни завещали.
Илияна Димова, 4 „в“клас

Малките будители са в
класната стая. Те ходят по
състе-зания, получават за
знанията си шестици. Те
скачат и играят, учат и
умуват заедно, слушат
внимателно госпо-жата.
Обичат междучасията като
всички деца. Много се
забавляват.
Александра Полименова, 4
„в“

Ако не бяха нашите будители като
Паисий Хилендарски, Васил Левски,
Христо Ботев нямаше кой да събуди
българския народ от тежкия сън на
робството.

Искам да съм като тях – смела.
Искам да напомням на хората никога
да не забравят тези герои на
България.
Елвин Мустафа, 4 „В“клас

Кои са малките будители?
Ние сме малките будители –
децата.Ние вдъхваме на нашите
мама и татко кураж и вяра. Ние
помагаме на нашите братчета и
сестри да пишат и четат. Черпим
знания и сила от великите българи,
за да научат и да се гордеят с тях и
нашите деца.
Иван Иванов, 4 „в“ клас

Раздел: „Съчинение-разсъждение“
Ние сме малките будители. Учим се от предците ни: Кирил
и Методий, Ботев, Левски, нашите писатели. Ние се учим: да
пишем, да преразказваме и да смятаме. Учителите и те са
будители, защото ни учат да бъдем умни и добри! Нашите
родители също са будители, защото ни учат да обичаме.

Кристиан Маринов, 4 „в“ клас

Малките будители търсят. Малките будители се смеят. Забавно е сега ,
защото малките будители са тук.Има весел ритъм и забавна песничка.
Всички пеят с тупкащи сърца. Забавно е така, защото всички сме заедно
сега.
Димитър Димитров, 4 „в“ клас

Раздел „Съчинение-разсъждение“
Аз съм малък будител. Аз следвам стотиците хора, които са
образовани и имат хубава и отговорна работа. Аз ще уча и ще
стана образована, а след това ще си намеря хубава работа. Ще
помагам на много хора.
Вече знам, че съм част от обществото. Мога да разказвам за
българската история. Обичам да чета книги.
Затова аз съм малък будител.

Даная Кралчева, 4 „в“клас
Малките будители сме ние – децата. Черпим знания и сила
от великите българи – нашите предци. Те ни помагат да се
влюбим в книгите и да се потопим в техния свят. Помагат ни да
се учим и да се забавляваме заедно. Помагат ни да се
образоваме, за да бъдем полезни на хората.
Стиляна Радева, 4“в“ клас

Раздел „Съчинение-разсъждение“
Нашите будители
Малките будители могат да спечелят много състезания,
могат да изкарат шестици на всички тестове, могат да
спечелят хиляди неща, но нищо не ги радва така, както
игрите с техните приятели.
Тези будители са децата.
Елена Станева, 4 „в“ клас
Аз помагам на мама и тати, например с боклука, като го
изхвърлям, а също като правим ремонт. Помагам на
семейството си като слизам до магазина и пазаря различни
продукти. Обичам да чета и мога да чета много добре.
Затова смятам ,че ние малките деца сме малките будители –
когато се учим и сме полезни.
Александър Желев, 4 „в“клас

Раздел „Съчинение- разсъждение
Малките будители сме ние, децата от нашия клас , както и
всички деца по света. Видят ли нещо лошо, те се опитват да го
оправят, но понякога и те грешат, защото всеки човек греши.
Аз също помагам на мама, а тя ми помага да уча. Най-добре
ми е като съм на училище, защото отивам при приятели. Стях уча,
играя, много се забавляваме.
Емил Джоров , 4 „в“ клас
Като малък будител искам да имам добра професия. Искам
да се образовам, а за да го постигна трябва да уча и затова трябва
да разчитам на учителите. Трябва да внимавам в часовете, за да
постигна своята цел и да карам хората и те да се стремят да постигат своите цели. Трябва да вдъхновявам всички, които са мои найдобри приятели , както и семейството, и те да се учат и да следват
мечтите си. Трябва да помогна на хората – да не се плашат от това,
което им предстои. За всичко това искам да благодаря на народните будители!
Пламен Петров, 4 „в“ клас

Малките будители
Из „От зима до есен с усмивка и песен“
Знайни и незнайни войни на будителския фронт,
днес делата ви достойни слави нашият народ!
Че с труда си благороден, тихо, скромно – ден след ден,
карате духа свободен да полита окрилен.
Умовете и душите знанието да огрей.
Безпросветността рушите, че напредък няма с ней.

Пълен пътят е с несрети, ала с неугасващ плам –
не унивайте, будете! Днес поклон и слава вам!
подбрал: Тонислав Црънгалов, 4 «в» клас

Будители
Нели Жекова от III „e“ клас
О,будители народни
цял народ ви знае.
Вие ни дарихте със знанието,
което ни е нужно.
Благодарим,благодарим!
На будителите скромни
българинът китка свива!
Будители народни –
Най-важните и специални хора
в човечеството за нас!

Малките будители
Наталия Господинова от III „е“ клас

Всеки ден ние научаваме все повече нови и
интересни неща,вървим по пътя на
знанието.Пишем,четем,правим грешки,но
ги поправяме и продължаваме
напред.Участваме в състезания – понякога
губим, понякога печелим.Всички учители ни
помагат и в същото време научаваме много
от тях.Това правим ние, малките будители.
Без науката човек не може да постигне
мечтите си,нито да си намери хубава
работа.
Не се предавайте, а следвайте мечтите си,
науката ще ви води по пътя на знанието.

Народни будители
Марая Костадинова от III “е“ клас
Народните будители са хора,които ни
даряват със знания.Те ни учат на много
важни неща, които трябва да знаем за
вбъдеще. Будителите са били винаги
заедно,защото ако е само
един човек и се бори,той винаги ще бъде
лесно победен. Те ни дават пример и ние
трябва да сме като тях.Знанията, които ни
дават будителите, са много полезни за
нас,защото те искат да ни научат на важни
неща.Будителите са се борили за свободата
на България, за да можем да живеем
свободно.Да им благодарим, че са се
борили, за да запазят българския дух и
българското слово.

Будители
Ивелина Христова от III „е“ клас

Будителите събуждат умовете,
те бранят нашето слово.
Книжовниците ни са стари,
не си пестят силите,
а крепят българския дух.
Да се знае, че България е жива!
На будителите китка свивам!

Ден на народните будители
Александра Давидова от III „e“ клас

Народните будители са ни помагали да се
научим да пишем и четем.Те са хората, които
през целия си живот са се борили и работили
да научат българския народ на
писмеността.Благодарение на Петър
Берон,Паисий Хилендарски,Иван Вазов ние се
учим на добро образование.Денят на
народните будители се празнува на 1-ви
ноември.Затова сега
ние празнуваме историята
и езика си.Благодарни сме
на народните будители,
те винаги ще
живеят в нашите
сърца.

