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Какво искам да се промени в моя клас
и в моето училище,
за да ни е по-приятно?
За никого не е тайна, че в света има
определен набор от правила, които трябва да
спазваме. За да ни е по-приятно в клас, аз и моите
съученици също трябва да ги изпълняваме.
Като начало чистотата на нашата класна
стая и училището е много важна за нашето
здраве и за околните хора около нас. Аз много
често виждам хора, които не спазват тези
правила - да хвърлят боклуците си където трябва,
а не извън кошчетата.
Трябва да обърнем голямо внимание и на
общуването по между ни -да говорим тихо, да
изслушваме събеседника си, да използваме
учтиви думи. Не трябва да се обиждаме и
повишаваме тон, да уважаваме хората около нас
и да им помагаме.
Аз лично ще спазвам тези правила, ще
слушам внимателно в час и няма да преча на
съучениците си. Ще помагам при нужда на всеки.
Ще живея с идеята , че и най-малката добрина,
която направя, ще направи живота на другия
малко по-добър, по-красив и по-приятен.
Нека всички спазваме „Златните правила
за толерантност”, които г-жа Кулева ни раздаде
на първия учебен ден, и така времето прекарано в
училище ще бъде много приятно. Нека всички
вярваме, че светът около нас може да стане подобър.
Никол Гочева - ІІІа клас
(стр. 2)
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Патиланците от ІІв разказват:
НА МОРЕ

Драги ми Смехурко,
Бяхме на море с кръстниците ми. Там
имаше аквапарк. Той предлагаше игри лудешки,
водни пързалки и виенски въртележки. Две крачки
да направим и вече бяхме в лунапарка. Като всяко
дете и аз обичах дълго да стоя във водата. Щом
спираха външната пързалка, нашата компания
заемаше бързо тази, която беше закрита. Там
измислихме такава лудория: пускахме се бързо по
корем надолу също като стадо делфини.
Така в смях, закачки и игри минаха летните
дни добри!
Поздрав най-сърдечен!
Твоя приятелка вечна:
Патиланка Стефани
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Стефани Борисова – ІІв клас
(стр. 3)

На екскурзия
На 04.11.2011г. бяхме на екскурзия в град
Габрово. Посетихме Планетариума, Етъра и Музея
на образованието.
В Планетариума най-силно впечатление ми
направиха звездите.Това, че те са подредени по
определен начин и образуват различни животни.
Интерес предизвика у мен и слънчевото изригване,
което наблюдавахме през един много голям
телескоп.
След това посетихме Етъра. Там видяхме как
са възникнали занаятите. Най-интересно ми беше
при хората, които от дърво изработват дървени
свирки, пумпали и други изделия.
В Музея на образованието, аз бях седнал на
първата редица. Там сядат тези, които за пръв път
тръгват на училище и пишат с пръчка върху пясък.
Разбрах, че в миналото се е пишело с гъше перо и
перодръжка. Наказанията са се изпълнявали в
затворчето под катедрата на учителя. Всяко дете
получава всеки ден по една табелка за своето
поведение, хигиена и за постиженията в училище.
Интересно и забавно беше на екскурзията в
Габрово.
Милен Кабалан - ІІІа клас
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КРЕМ ЗА УШИ
Драги ми Смехурко,
Два дена стана откакто ново колело получих.
Вчера сутрин станах и реших, докато баба
Цоцолана стане, колелото аз да карам. Но видях,
че имам нова рана. Тубата с крема взех и раната
покрих за лек. Баба Цоцолана стана и сутрешен
тоалет подхвана. Взе четка, паста и вода зъбите
си тя да мие. Чу се силен вик:
- Патиланке, що за паста е това?
За моя зла беда сторила съм аз беля. Вместо
туба с паста за зъби съм оставила крема за уши.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен: Веселата Габи
Габриела Костадинова- ІІв клас

НА СЕЛО
Драги ми Смехурко,
Сядам да ти пиша за една заешка история.
Започвам веднага.
Лятната ваканция бях на село. По цял ден
играехме с братовчедка ми Мони. Баба имаше два
заека - Сивушко и Скокльо. Тя ни позволяваше да
ги милваме и да им даваме храна, но не и да ги
вадим от клетките.
Един ден баба отиде на гости и ние с Мони
решихме да пуснем на разходка Сивушко и
Скокльо. И така речено - сторено. В мига, в който
ги пуснахме, хлопна вратата. Ние изтичахме да
видим кой е, но беше само вятърът. Върнахме се и
що да видим - зайчетата ги нямаше. Започнахме да
ги търсим - по поляната, в сеното, при дървата.
Никъде ги нямаше. Излязохме на улицата.
Викнахме всички приятели и те да помагат.
Изведнъж ми хрумна да проверим в градината и
що да видим - зелето нагризано, но зайчетата ги
няма.
И тогава чухме гласа на баба. О, ужас! Ние
се втурнахме да затворим клетките и какво да
видим - Сивушко и Скокльо вътре хрупат сладко сладко зелеви листа. Отдъхнахме си.
Баба така и не разбра какво се е случило.
Само на другия ден се чудеше кой е нагризал
зелките.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен: Дани
Даниел Добрев - ІІ в клас

Драги ми Смехурко,
Искам да ти пиша, че да се посмееш. Тази
зима беше много интересно. Аз и моите хора
направихме снежен човек. Един следобед се
замеряхме със снежни топки. Баба Цоцолана
излезе навън да ни вика за следобедна закуска.
Едно от децата искаше да ме цапардоса с голяма
ледена топка, но аз се наведох и топката полетя
направо върху лицето на баба Цоцолана.Тя се
ядоса и премръзнала ни нахока, а ние се смяхме
през сълзи.
Поздрав най-сърдечен!
Твоя приятелка: Илиянка
Илияна Илиева – ІІ в клас

Илюстрации Лора Христова ІІІа клас
(Продължава в следващия брой)
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СТОП НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА
Стоп на войната по
пътищата
Катастрофите
с
велосипедите
са найопасните. Велосипедите,
които
се движат по
шосето трябва да имат
няколко важни неща –
задна и предна спирачка,
фар и севтлоотразители.
Желателно е да имат и
скорости. Когато караме
велосипед по
шосето,
трябва да сме много
внимателни
и
да
спазваме
всички
правила и знаци. По този
начин
ще намалим
ставащите катастрофи на
пътя.
Кристина Боянова
- ІІІа клас

Тази година започнаха
усилени тренировки Мажоретния
състав. Основната цел е да
подкрепи своя отбор – известните
вече футболисти при ІІІа клас на
Малката Езикова, в надпреварата
за
купата
на
Вътрешното
училищно първенство. Те се
подготвят и за участие в
градското първенство през тази
година.
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