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Цена: безценен.

Йоанна Димитрова, 12а клас

Йоана
Трифонова,
12а клас

0

Марина Русева, 12а клас

МихаелаТерзиева, 12а клас

Милена Томчева, 12а клас
Кристина Денчева, 12а клас

Лилия Резачева, 12а клас

Йордан Йорданов, 12а клас
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Зима

Зима

Аз снега обичам
и „сладко” го наричам!
Снегът вали,
а слънцето блести.
Пързалка от лед
и след това палачинка с мед.
Топла супа си хапни
и здрав бъди.
Купи си шал
и ръкавици
и си мисли за пролетните птици.
Със снежни топки се цели,
а снегът вали, вали.
Това е наша зима, най-любима!
Искрен Илиев, 4б клас

Тази люта зима
става за игра за трима.
Със снежни топки в снега,
стават чудеса.
И така е пухкава и бяла
тази ледена промяна.
Белослава Станчева, 4б клас
Николета Дамянова, 4б клас
Елха
Елхата с новата премяна,
пред коледната светлина засмяна,
играчки розови, зелени
и още хиляди бенбени.
Герлянди блестящи, красиви
и малко насмешливи.
Вятър духа елхата,
така и така - все още
си стой на земята.
Виктория Колева, 4б клас

Подготвителна група
Бъдни вечер
Снежен човек
Топка върху топка,
топка върху топка,
с шапка, топло палто,
с копчета големи.
С моркова за нос,
с въглен за уста,
той седи и чака
малките деца.
Ивана Сергеева, 4б клас

Коледа
Коледа е вълшебен миг от годината.
Той ни кара да вярваме в чудеса.
Традицията на този празник е цялото
семейство да се събере и в смях и веселба да мине прекрасната вечер, защото на Коледа се сбъдват желания.
Ивана Сергеева, 4б клас

На Бъдни вечер се събира
цялото семейство.
Масата да бъде
гиздава богата:
баници и сладки,
палачинки и милинки,
разни гозби сладки
има ги за всички.
Картофи, пилета
ще има ли сега?
С игри и забавления
ще посрещнем вечерта.
Белослава Станчева, 4б клас

Йоана
Тодорова, ПГ

Стефан Кинов, ПГ

Станимир
Иванов, ПГ

Белослава Станчева, 4б клас
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173 години Славейково училище
Факелно шествие и клетва на осмокласниците

Вдъхновили се от събитието, издирили и подредили ученици от VIа клас

Международният ден на СПИН - посветен на Фреди Меркюри

Откриване на обновената сграда на СОУ „Петко Рачев Славейков” - 11.12.2012 г.

Предпечатна подготовка и компютърен набор се осъществи на консултации по информационни технологии в СОУ „П. Р. Славейков“ гр. Трявна,
от Нина Димитрова, 7а клас. Материали за броя са изработени в учебните часове и предоставени от Илияна Йонкова, Ваня Панева, Боряна Димитрова и
Галя Василева. Снимки: Калоян Узунов и Галя Василева

