
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

64. ОУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, СОФИЯ, брой 5., 24.05.2022 г. 

 

 

 

АМАТЬОРИ В ЛИТЕРАТУРАТА 
 

 

Скъпи читатели, 
Настоящият брой е посветен на светлия празник 24 

май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската 
писменост. 

Чрез своите съчинения учениците от пети и шести 
клас отдават почит и уважение към делото на славянските 
ни първоучители и техните ученици. 

През тази година се навършват и 300 години от 
рождението на нашия възрожденец, будител и просветител 
свети Паисий Хилендарски, под чието перо излиза първата 
искра на пробуждане на потъналия в робство и невежество 
български народ. Чрез есетата, посветени на незаменимия 
труд на този духовен учител от периода на Българското 
възраждане, учениците от седми клас отдават своето 
уважение и почит към делото на хилендарския монах, 
дръзнал в тези тъмни духовни времена да запали 
светилника на българската душа. 
 

От редактора 



 

 

24 май 
 

24 май е празникът на нашите букви. Той не е като всеки друг 
празник, защото носи със себе си едно цяло богатство. Това е богатството 
на думите, на езика, на знанието и културата. То е нужно на всеки човек и 
достойно притежание на всеки един българин.  

Всички българи празнуват на този ден. Празнуват децата, 
учениците, студентите, учителите, писателите, будителите и творците. 
Празнуват всички, които носят българския дух в себе си. 

Делото на братята Кирил и Методий е с историческо значение за 
народа ни. То полага основите на книжовността, без която един народ не 
би могъл да съществува. Нашата писменост е нашата гордост и нашият 
дух. Българският език е огромно богатство. 

Днес всички трябва да бъдем грамотни, да познаваме българския 
език и литература, да научим и тези след нас да обичат родния език и да 
ценят корените си. 

 
Павел Граматиков от 5. „а“ клас 

 

Св. св. Кирил и Методий 
 
Те събудиха в нас желанието за знание, желанието да творим 

добро и никога да не се отказваме от целта си, независимо колко 
трудности има пред нас. Те ни дадоха един огромен дар, който и до 
днес е част от живота ни. Те написаха славянската азбука. Трябва да 
си дадем сметка, че без тях светът нямаше да бъде така развит, че 
без написването на тази азбука в момента сигурно нямаше да можем 
да пишем, да четем и светът щеше да е тъмно, мрачно място. Нека да 
благодарим на Господ, че ги е създал на този свят с мисия, която те 
са изпълнили безапелационно, а именно да дадат началото на 
българската просвета и култура.  

Те са св. св. Кирил и Методий. 
 

Ванина Илиева от 5. „а“ клас 
 

 



 
 

Кирил и Методий 
 

Пеят весело деца, 
светят чистите лица 
и с божури във ръцете, 

с клончета и росно цвете, 
дружно виеме венци 

на безсмъртните предци. 
 

Днес е празник най-велик, 
ден на нашия език 

и славянските народи – 
ден на Кирил и Методий. 

 
С техните букви всеки ден 

ние пишем и четем, 
книжки български, чудесни – 

с приказки и родни песни. 
 

 

Грее весело небето 
над Балкана и полето, 

чуруликат пойни птички 
край гори и край рекички. 

 
И в ръцете с росно цвете 

ние кичим ликовете 
на учителите – братя, 

да ги славим по земята – 
вредом, докъдето стига 

родна реч и родна книга. 
 
Даная Гергова от 5. „в“ клас 

 

  

Рисунка: Симеон Гочев от 
5. „а“ клас 

Рисунка: Нико Иванов от 
5. „в“ клас 

  



 

 

 

Ден на буквите 
 

Всяко мъничко дете 
с буквите, с науката расте. 
С буквите се пишат книги 
светове ни те разкриват! 

Буквите са чуден дар 
и на книгата са пръв другар! 

Просветители, творци велики 
имената ви ще славим вечно! 

Днес празник е велик 
ден на Кирил и Методий, 

дали азбуката наша 
и на славянските народи! 

 
Адам Азауи от 5. „в“ клас 

 

Празникът на буквите 
 

Празник светъл наближава 
празникът на буквичките 

наши! 
В миналото наше славно 

два светли умове я съчиниха 
и за нас я съхраниха! 

За да можем ний от малки 
да се учим и творим безкрай. 
Азбуката важна и съдбовна 
ни помага с нашите мечти, 
да постигнем нови върхове 

и открием нови светове! 
 

Марая Азауи от 5. „в“ клас 
 



 

 

С буквите любими аз се запознах  
в първи клас! 

От тогава те са ми 
другарчета вечни  

с книги и песни  
най-чудесни! 

Буквите ни учат за света 
и разказват ни истории 
за непознатите места. 

С азбуката ние се учим и растем, 
за да успеем във всеки един ден! 

 
Георги Даракчиев от 5. „в“ клас 

 
 

 

Рисунка: Петър Стоянов 
от 6. „а“ клас 

Денят на буквите 
 

Чуйте вий, приятели добри, 
днес е празник най-велик,    сърцето ми гори, 
че на почит днес са те – Кирил и Методий, 

водещи ни към възходи. 
Те трудили се ден и нощ 

и сътворили са накрая трийсет букви –  
и до днес с тяхна мощ 

аз мога да чета и пиша. 
Затуй гордея се сега  

и поднасям им цветя! 
 

Нико Иванов от 5. „в“ клас 
 

 

Рисунка: Андреа Желева 
от 5. „б“ клас 

 



 

 

Кирил и Методий 
 

Светите братя Кирил и Методий 
научиха славянските народи 

глаголицата да четат 
и да вървят по светъл път. 

 
Донесоха ни мъдростта, 
вяра в Бог и книжнина. 
И озариха с нов живот 

неукия, невеж народ. 
 

О, наши учители 
и славни просветители, 

с поклон аз днес благодаря, 
че от Бога пратени 
азбука написахте 

с ореол от светлина, 
която промени света. 

 
Васил Какачев от 5. „б“ клас 

 

24 май 
 

Ден на нашата писменост,  
към братята отдаваме смиреност. 

 
Някога била е само драскулка, 
а сега е азбука със завъртулка. 

 
През поколенията остава в нашия ген 

и използваме я всеки божи ден. 
 

Днес покажи им респект,  
те ще те направят поет. 

 
В училище за тях учим 

и думите ни стават звучни. 
 

Пише за тях в много книги 
и палят в нас искри силни. 

 
Написаха нашето слово, 

то отдавна е готово. 
 

Чака малкият първолак 
да ги научи с голям мерак. 

 
Габриела Цветанова от 6. „а“ клас 

 

 

Рисунка: Калоян Вълков 
от 5. „б“ клас 

 

 

Рисунка: Мария Друмева 
от 5. „а“ клас 

 



 

 

Кирил и Методий 
 

Те двама братя са били 
и в Солун се родили. 

В мрак народа ни живял, 
а те да го спасят решили. 

 
Така със труд и упоритост 
азбуката свята сътворили. 

Да можем да четем, да пишем 
и да сме истински щастливи. 

 
И нека в този майски ден, 
на буквите ни посветен, 

с цветя и песни, ние почит 
на братята да отдадем. 

 
Александър Соколов от 5. „а“ клас 

 

Солунските братя 
 

Днес славим имената  
на солунските братя. 

Те са много мили, 
че буквите са ни дарили. 

 
Днес звуци край мене се леят 

от извор много дълбок, 
влизат в речта ми и пеят 

като планински поток. 
 

Кирил и Методий, благодаря! 
Без вас нямаше да я има речта. 

Днес венци ви вие цялата страна. 
С гордост славим вашите имена. 

 
Никол Банкова от 6. „а“ клас 

 

24 май 
 

Днес е празник най-красив, 
ден на нашия език. 
С букви всеки ден 

ние пишем и четем. 
 

Ден на Будителите наши –  
солунските братя Кирил и Методий. 

Те за нас са много мили, 
задето с буквите са ни дарили. 

 
Александрина Иванова от 6. „а“ клас 

 

24 май 
 

Днес е ден велик, 
ден на всеки ученик. 

Азбуката на Кирил и Методий 
към просветата ни води. 

Нашата писменост красива 
ме подкрепя и развива. 

Искам всеки да е като мен 
благодарен в този ден. 

 
 

Даниел Полянов от 5. „б“ клас 
 

 

 

Рисунка: Васил Какачев от 5. „б“ клас 



 
 

24 май 
 

Гледам буквичките мили 
как се нижат тъй красиви 

и описват с лекота 
чудни случки и места.  

 
И се чудя как така  

появили са се на света. 
Знам, че днес празнуват те, 

но защо и откъде? 
Питам баба, тя ще знае 

и без дълго да се мае, 
ще ми каже как така 
има букви на света. 

В отговор ми дава тя 
стара книжка във ръка. 

Пише там за двама братя,  
умни и добри, 

как с любов са те създали  
буквите сами. 

Делото им е велико и затова 
светци са те за нас сега. 

Кирил и Методий – светли имена, 
на всичките славяни са дарили светлина. 
Учениците им свидни са разнесли надалеч 

делото им свято и безценната им реч. 
А учителите наши просвещават нас сега, 

за да можем да редим и най-красивите слова. 
 

Гледам буквичките мили 
как се нижат тъй красиви 

и разкриват пред света 
тез възвишени дела! 

 
Симеон Гочев от 5. „а“ клас 

 

 

Рисунка: Дария Иванова 
от 6. „а“ клас 

 

 

 

Рисунка: Сияна Костова 
от 5. „б“ клас 



 

 

Солунските братя 
 
К – Кирил и Методий, братя добри, 
И – имената ви свещени славим днес. 
Р – Радостни сме за речта родна 
И – и за буквите прекрасни. 
Л – Любовта ни вечна е към вас. 
 
И – Издигаме ви днес имената. 
 
М – Мир и радост за душите ни. 
Е – Ето, днес сме просветени. 
Т – Творим и стихове създаваме. 
О – О, как само си помагаме, 
Д – докато буквите използваме. 
И – И завинаги ще славим вашите имена. 
Й – Йоще помним ви, за вечни времена. 
 

Габриела Стефанова от 6. „а“ клас 
 

 

Рисунка: Габриела Стефанова 
от 6. „а“ клас 

 

Благодаря 
 
Дарихте ни думи да пишем, четем, 
нашето минало славно да разберем. 
Да бъдем силни, единни и в плен 
на магията писмена ден подир ден. 
 
Празник голям е за всеки от нас, 
учители мои, благодаря ви на глас 
за всичко научено днес и сега 
аз сърдечно целувам ръка! 
 

Дара Тодорова, 5. „б“ клас 
 

 

Рисунка: Аделина Груева от 
6. „а“ клас 

 



 

 

Денят на буквите 
 

След дни и нощи изморителни 
показаха ни букви възхитителни. 

Тези, двамата, светци 
ни откриха пред очи, 

че можем да имаме своята азбука, 
а не чужда, омръзнала, не, нашата. 

Кирил и Методий създали глаголица, 
тук буквите не са чудовища, 

но пишем ние със друга. 
Може би е учуда, 

но направена е от Климент, 
също не само за един момент. 

Тази азбука знае всеки, 
тя води по книжни пътеки, 

истории и разкази, 
красиви и ужасни, 

вълнуващи и интересни, 
трудни и лесни. 

Затова пишем красиво, 
а може би, и нечетливо, 

но трябва да кажем «голямо мерси» 
на тези добри светци. 

 
Мария Дзюбова от 5. „в“ клас 

 

 

 

Рисунка: Никол Банкова 
от 6. „а“ клас 

 

 

Рисунка: Виктория Тодорова от 6. 
„а“ клас 



 

 

Кирил и Методий 
 

Будителите наши 
живота са си дали, 

в битките безстрашно 
меча са въртяли. 

 
Славим ний имената им, 
с гордост и чест ги зовем. 

За вечни времена с делата им 
да ги помним до сетния си ден. 

 
Дария Иванова от 6. „а“ клас 

 

24 май 
 

Утре празник е голям 
от детската градина аз за него знам, 

където буквичките пишехме 
и сложни думички изричахме. 

 
А пък в първи клас 

вече срички сричахме на глас 
и дълги приказки четяхме , 

и песните за солунските братя пяхме. 
 

Да чета и пиша зная аз, 
ученик съм в пети клас. 

За мен богатство е българският език, 
24 май празнувам в този миг. 

 
Павел Граматиков от 5. „а“ клас 

 

Благодарност 
 

Благодаря ви, Кирил и Методий, 
задето безкористно ни спасихте 

с буквите, които ни дарихте. 
Българската азбука дочуха 
даже и много далеч оттука. 

Комуникацията си ний развихме 
и света чрез думите преоткрихме. 

За всички трябва да е ясно –  
азбуката е нещо прекрасно. 

Учим да грешим и да прощаваме, 
но възможно ли е, ако букви нямаме? 

Отговорите са твърде ясни  
и никак даже прекрасни. 

Нека да ценим и да обичаме. 
Благодарности изричаме. 
И нека сега да се повторя: 

благодаря за азбуката моя! 
 

Кристина Иванова от 5. „а“ клас 
 

 

Рисунка: Стефан Кръстев 
от 6. „а“ клас 

 



 

 

Нашите учители 
 

Нашите учители учат ни в захлас 
на предмети най-различни в час. 

Нашата класна най-прекрасна 
на български език ни учи, 

за да може всеки да сполучи. 
Госпожата умна по математика 

ни занимава с геометрична проблематика. 
На картата по география 
търсим къде е Анталия. 

За да общуваме с чужденците 
английският ни все по-развит е. 

По музика пеем, по изобразително творим, 
компютърното трудно е, но ще се справим. 

Учи ни физическото възпитание 
на дисциплина и самообладание. 

По история за войни и битки на народи 
учим особености на важни периоди. 

От знанията по човек и природа  
ще имаме в бъдеще голяма изгода. 

 
Благодарим на всички наши учители 

за знанията, които ни дават, 
и за търпението, което проявяват! 

 
Сияна Костова, 5. „б“ клас 

 



  

 

 

    Свети Паисий Хилендарски - „История славянобългарска“ 
Годината е 1760-та. Тъмна монашеска килия. Един монах с перо в ръка – до едва мъждукаща 

лампа, пише историята на своя народ. Но кой е той и какво го подтиква да се заеме с това 
непосилно дело? 

Това е младият Паисий Хилендарски, който посвещава живота си всеотдайно в служба на 
Бога. 

Заминава за Света гора – в Хилендарския манастир. Там обаче той попада в гнездо на оси. 
Множеството монаси – българи, гърци, сърби, руснаци и власи, вместо да живеят в 
разбирателство и да се грижат за съхраняване на християнското достойнство, погазено от 
османския поробител, те враждуват помежду си, хулят се, отнасят се с надменност, пренебрежение 
и горделивост един към друг. Най-охулвани са българските монаси от презиращите ги гърци, от 
неблагодарни руснаци и сърби, забравили кой им е дал писмеността. 

Паисий Хилендарски страда много от тези несправедливи нападки, че българското племе 
няма славно минало. Неговата родолюбива душа не може да издържи тази несправедливост и той 
почти изплаква в своята „История“: „Аз бях пълен със скръб заради племето си“. Тази скръб, която 
го мъчи, прераства в решителност да даде отпор на хулителите. 

Обикаляйки из българските земи, за да събира помощи за манастира, Паисий вижда, че сред 
българския народ се шири невежество, а по-знаещите, привлечени от  гръцките духовници, се 
отказват от своя род. Така се ражда идеята да напише историческа хроника за славното минало на 
българската държава и българския народ, за велики царе и победи. 

Омразата между сръбските и българските монаси става непоносима и Паисий отива в 
Зографския манастир, където през 1762 година завършва своята „История за народа, царете и 
светиите български и за всички български деяния и събития“. 

Още във въведението Паисий разкрива своето разбиране, че историческата съдба на един 
народ се определя от познанието за минал опит и затова страница след страница той показва 
героизма на древните българи. Неговите слова събуждат гордост от славното минало, но в същото 
време – ярост и гняв към родоотстъпниците. С болка се обръща към тях с думите: „О, неразумни и 
юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не четеш и не говориш на своя 
език? (…) От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се наричали царе, първо 
те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завоювали (…)“. 

„История славянобългарска“ е малка по обем, но от голямо значение за българите по онова 
време. Тя запалва искрата на българското самочувствие и патриотизъм. Доказателство за 
нейното значение са над шестдесет преписа, допълвани, преработвани и илюстрирани от своите 
преписвачи. Тя се приема символично за начало на Българското възраждане. 

 
 

Мартин Белев от 7. „а“ клас 
 



  

 
„История славянобългарска“ – гордост и святост 

Есе 
… и фърляше тайно през мрака тогаз 
най-първата искра в народната свяст. 

„Паисий“, Иван Вазов 
 

Стиховете от Вазовата ода „Паисий“ разкриват по неповторим 
начин значението на „История славянобългарска“ за нашето национално 
развитие. Книгата на светогорския монах прогонва мрака на 
невежеството и показва посоката напред, към бъдещето. 

За да може едно общество от хора да се нарече народ, то трябва да 
бъде обединено от една обща вяра, от език, трябва да знае историята си, 
поетите и писателите си. Дори и да няма физическа граница, която да 
определя къде живеят, хората трябва да имат, а и да знаят своите 
духовни граници. Не на последно място, те трябва да знаят от кои 
племена произлиза народът им. Тези елементи, определящи народа като 
народ, можем да наречем стълбове, изграждащи една нация. 

В своето произведение Паисий успява да опише и разкрие част от 
българската история – история, забравено във времето на робството. 

Родът, семейството, майчината ласка… Кой човек може да се нарече 
истински, ако няма семейство и не знае корените си? Ние, българите, 
живеем чрез миналото, черпим мъдрост от успехите и неуспехите на 
дедите си. Славните моменти ни дават сили да се борим с всяка неправда 
и със всяко зло.  Българите не се предаваме – дори да паднем, ще станем и 
ще напомним за бебе си. 

Повод за национална гордост е родният ни език, той е уникален и 
неповторим, защото не е само средство за общуване между хората, но и 
носи хилядолетната ни слава. Тя дава основание на Паисий да изрече 
гневните слова към родоотстъпниците: „О, неразумни и юроде! Поради 
что се срамиш да се наречеш българин? (…)“. Родното слово  е национална 
ценност, чрез него поетите и писателите претворяват красотата на 
родината ни, славното ни минало, достойните моменти в живота ни. 

Защо езикът и родът са важни за един човек? Защото човешкото е 
съвкупност от много неща – тяло, душа, семейство и език. Без това 
единство човекът не живее, а само съществува. Духовните опори ни 
правят истински българи и хора, които зачитат и помнят миналото си. 
Те ни дават уроци, но и отправна точка за бъдещето. 

Когато живеем достойно и почтено, с гордо вдигната глава, 
окрилени от достойното минало, имаме шанс и за смислено и достойно 
бъдеще. Само така ще изпълним завета на Паисий и ще пренесем искрата 
на знанието и надеждата в светлото бъдеще на отечеството ни като 
свободни, одухотворени и силни личности. 

 
Марио Цветанов от 7. „а“ клас 

 



  

 

„История славянобългарска“ –     
гордост и святост 

Есе 
 
Сигурно всеки си е задавал въпроса кои 

сме ние, българите, от къде идваме и какво ще 
бъде нашето бъдеще. Това означава да се 
вгледаме в своята вяра, традиции, език и 
история – все важни понятия, които ни 
различават от другите народи. Някои книги 
завинаги ще бъдат помнени и уважавани 
като свещено наследство. Сред тях е и една 
малка книжка на светогорския монах Паисий 
Хилендарски – „История славянобългарска“. 

За българите малката книжка е 
гордост и святост, защото монахът успява 
да възкреси спомена за някогашната 
независима и славна българска държава, 
когато се е миела на три морета и сме 
поставили на колене тристахилядната 
гръцка армия. Ние първи сме се нарекли царе, 

Рисунка: Габриела 
Стефанова от 6. „а“ клас 

приели сме кръщението и от езичници сме станали християни, най-
много земи сме завладели. Малката книжка ни го напомня, за да знаем, че 
не сме по-малко велики от другите народи и това е повод да я почитаме с 
гордост. „История славянобългарска“ е свята за нас, защото е вдъхновена 
от любовта към българския народ. Паисий си поставя задачата да 
напише книга, достъпна за прости орачи и копачи, овчари и занаятчии, 
за да докосне сърцето на всеки българин. Това е първата история, която 
стига до обикновените хора и осъществява връзката между автор, книга 
и читател.  Монахът сам разпространява своята „История“, като 
обикаля страната и я чете на хората. С нея пробужда тяхното съзнание 
на свободни хора и издига националното самосъзнание.  

Малката книжка не е нито първата, нито последната българска 
историческа творба, но е книга за нашия народ, която първа осъществява 
връзката между миналото, настоящето и бъдещето. 
 

Петър Петрунов от 7. „а“ клас 
 

 



  

 

Рисунка: Габриела 
Стефанова от 6. „а“ клас 

 „История славянобългарска“ – 
гордост и святост 

                                 Есе 
В най-тъмните векове на робството 
един монах написва историята на своя 
народ – история, пълна с гордост и 
святост. И тръгва сам, пеша, в студ и 
пек, из земите на България, за да разнесе 
истината за славното минало на народа 
си.  
Паисий обикаля с мисия чужди и далечни 
земи. Но не се интересува от тяхното 
минало – вълнува го мисълта как от там 
да събере отдавна изгубените спомени за 
предишното величие на българите. 
Троха по троха събира и преписва, за да 
създаде своята малка книжка, 
разказваща с гордост за силни и смели 
царе, побеждаващи в славни битки 
враговете. 
Паисий е горд със сведенията, които намира. Но е разочарован от това, 
че много българи не знаят своя род и език и се срамуват от народа си. 
Затова призовава националната гордост у българина, показва му 
светостта на родината и бележи пътя чрез самоосъзнаване, 
образование и църковна свобода към цялостно освобождение. 
Монахът разнася своята малка и свята книжка, изпълнена с гордост, а 
грамотните българи я преписват и я слагат в олтара на църквата, 
четат я заедно с Библията и пробуждат народа. 
Минали са повече от два века от деня, в който хилендарският монах 
написва и разнася из страната „История славянобългарска“. Но тя и 
днес е актуална. И днес има хора, които считат всичко чужда за повече 
от нашето. И забравят за светостта на родното и гордостта на 
предците ни, събудени от тази малка стара книжка. 
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„История славянобългарска“ – гордост и святост 
Есе 

Днес за „История славянобългарска“ се говори главно в час по история и 
литература. А точно в наше време, в ерата на глобализацията, сякаш сме 
забравили кои сме и откъде сме тръгнали. Векове чужди поробители са се 
опитвали да убият националното съзнание на народа ни – византийци, 
турци, гърци. Днес това става леко и без насилие – чрез 
информационното въздействие. 
Преди повече от два века Паисий съзнава опасността от чуждото влияние 
и поклонничеството  пред постиженията на другите народи и с гордост 
представя историята на народа ни. Той събира капка по капка сведенията 
за миналото на българите и пише едно полемично произведение. Целта му 
е да повдигне националната ни гордост и призовава, който е грамотен, да 
преписва и разпространява тази свята книжцича. Хилендарският монах 
се отнася с презрение към тези „неразумни“, които се срамуват от 
българския си произход. Светостта на „Историята“ е не само в това, че 
разказва за миналото, но и че чертае пътя към бъдещето. В тази малка 
книжка Паисий поставя трите най-важни задачи пред народа ни, за да 
постигне освобождението си – да се въведе светско образование, да се 
освободим от властта на гръцкото духовенство и едва тогава ще можем 
да се освободим от робствата. 
„История славянобългарска“ предизвиква гордост в сърцето на всеки 
истински българин, който осъзнава пътя, изминат от хилендарския 
монах, за да създаде творбата си. Затова тя е свята за нас – защото 
говори на съвестта ни и не ни дава възможност да забравим, че сме 
българи. Нещо, което е особено важно днес. 

Карина Елс от 7. „б“ клас 
 

  

  

Рисунка: Александрина 
Иванова от 6. „а“ клас 

Рисунка: Кристиян 
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Рисунка: Андрей Андреев 
от 6. „а“ клас 

Рисунка: Георги Даракчиев 
от 5. „в“ клас 
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Рисунка: Кристина 
Иванова от 5. „а“ клас 

Рисунка: Сияна Костова от 
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Рисунка: Ванина Илиева 
от 5. „а“ клас 

  



  

  

Рисунка: Димана от 
6. „а“ клас 

Рисунка: Павел Граматиков 
от 5. „а“ клас 

  

Рисунка: Дара Тодорова 
от 5. „б“ клас 

Рисунка: Петър Василев 
от 6. „а“ клас 

  

Рисунка: Теодор Терзиев 
от 5. „а“ клас 

Рисунка: Даная Гергова 
от 5. „в“ клас 
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