ФЕВРУАРИ

Тази година аз заедно с моите приятели от 5 и 6 клас изрботихме мартеници за
„Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания ”.Бяха изработени близо 250 мартеници, които бяха изпратени на 3 фирми:Етем, БЕЛЛА България и
ING.Със събраните средства ще се закупят 3 стойки за системи за Детската
урология.

Също така ние направихме и мартеници за „Благотварителен мартенски базар”проведен в нашето училище.Децата от 1 клас се включиха активно с помощта на техните родители да ни подкрепят с направата на хубави и интересни мартенички.Базарът се провеждаше през последната седмица на месец
февруари и на самия 1 март.Със събраните средства ще се закупят растения за
„Зелена класна стая”, която ще бъде в един от дворовете на училището, и там
ние ще можем да учим, когато е хубаво времето.

Рая Джамбазова 6 клас

Васил Левски

Всяка година на
19-ти февруари
отбелязваме една
тъжна дата – обесването на Васил
Левски, човекът,
който ни завеща
да се борим и да
отстояваме неговия завет за
„чиста и свята република“. На този
ден България
свежда глава и отдава почит към
най-големия революционер в нашата история.
Васил Левски е
роден на 18
юли 1837
г.в Карлово. Народът го е нарекъл
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волюционна мре- различни дейности
жа за освобожда- като част от патриоване на България тичното възпитание
от османско влади- на учениците в начество. Пътува по шето училище –
страната и създава първокласниците от
революционни ко- 1д клас научиха и
митети, които да
рецитираха стихотподготвят обща ре- ворението …, а в
волюция.
час по изобразителВ Белградсе включ- но изкуство оцветива в Първа българ- ха портрет на Васил
ска легия на Георги Левски.
Раковски. Заради
своята ловкост и
Марина 6б
храброст получава
името Левски (според
легендата е направил „лъвски“ скок
по време на военни упражнения в
Сърбия).
22-ро СЕУ отбеляза
146-та годишнина
от гибелта на националния ни герой с

Апостоле

Апостоле,
Помня те от малкото първо букварче,
от народните песни на мама,
че бил си търговец, джамбазин,
овчарче,
че за България живота си давал.
Загинал геройски на османско
бесило
за република чиста и свята.
Оставаш ти вечно безстрашен и
силен
на българите в сърцата.
Оставаш ти вечно с народа,
Апостоле,
оставаш ти вечно в сърцата на всеки.
Оставаш с народа в борбата, Апостоле
ти си за него пример навеки.
Ти си дух вечен за мене, Апостоле!
Ти слава си вечна за мене, Апостоле!
Ти корона си вечна за мене, Апостоле!
Ти икона са вечна за мене, Апостоле!
Слави Колев
февруари
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