
 



 

 
 

Лично творчество на учениците от шести клас 
СОУПНЕ “Фридрих Шилер”-Русе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

Русе,2012г. 
  



              
 
Основната схема, заложена в Учебната програма по литература 
за 6 клас, е за изясняване и характеризиране на световете на 
човека. Основните тематични ядра: Човекът и фантазията, 
Човекът и другите, Човекът и реалността, Човекът в 
българския свят, представени чрез различни художествени 
текстове, провокират учениците да изразяват свои мнения и 
позиции и да създават илюстрации. 
   Ето и някои от тях... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Издават учениците от VI клас на СОУПНЕ “Фридрих Шилер”- Русе 
Оформление на корицата: Ефросина Симеонова – VI“Б”клас 



В какво виждам аз щастието 
 
 
     Щастието за всички хора е нещо различно. Всеки има свое 
щастие. Някои го виждат като пари, коли, къщи, дрехи и 
други материални неща. Други - като здраве, любов, 
семейство, лекуване и помагане на хората. Хубаво е да имаш 
пари, къща и дрехи, но най-важното в живота за мен-
щастието, е в здравето, семейството и обичта. 
     Здравето, защото то е най-важното. Винаги трябва да си 
здрав. Макар че не винаги е възможно. Семейството, защото 
то ще ме подкрепя и в най-трудните ми моменти. Винаги ще 
бъде до мен, както  и аз до него. А обичта и приятелството, 
защото е много лошо да бъдеш сам, без приятели.  
В това виждам аз щастието.  
    Най-щастливия човек, когото познавам, съм самата аз. 
Според мен, всеки човек трябва да вярва, че той е най-
щастливият на света. Когато ни се случи нещо хубаво, 
казваме, че сме най-щастливите хора. 
 
 
 
 

                                             Ефросина Симеонова-6”Б”  клас 
 
                          
                                    
 
 
 

 
 
 
 



Децата и възрастните 
                                  
      Децата са най-чистите и невинни създания на тази 
планета. Ние, децата, виждаме света по различен начин - за 
нас всичко е интересно, изпълнено с приключения и веселие. 
Децата са винаги искрени, усмихнати, весели, понякога 
тъжни, но любопитни и отворени към бъдещето. Всички 
възрастни искат да бъдат деца, но рано или късно всички 
порастваме. Чак тогава осъзнаваме колко хубаво е да си малък. 
Да си представиш, че прегръщаш облаците, да виждаш 
нещата, които възрастните не могат, да мечтаеш, да сънуваш 
приказни кралства. 
     Светът през погледа на възрастните е едно сиво, скучно 
място, което има само проблеми и малки мигове на щастие. 
Какво ни превръща от деца във възрастни? Навярно това е 
познанието. За едно малко дете облакът може да бъде красив, 
да прилича на препускащ кон сред полята, но за големите 
облакът е просто водни пари. Щом пораснем, идва 
ежедневието, еднообразието, изчезва безгрижието и 
фантазиите не ни спохождат. 
      Децата виждат света различно. Ние се радваме на 
натрупалия сняг, на росната трева, на звездите по небето. 
Проблемите... Колко е хубаво да си дете и да не мислиш за 
тях, просто всичко идва и си отива с прегръдката на мама. А 
именно мама знае всичко, защото тя е преминала през 
детското безгрижие. 
                                                   

  Нелин Османова - 6 “В”клас 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
  

                 
 
 



Най-добрият човек, когото познавам... 
                            

      Най-добрият човек, когото познавам, е моята баба.  Тя 
се казва Ваня Радева.  
    Аз съм родена с аномалия на дясната ръка. Родителите 
ми са били млади и не са знаели  как да реагират – как да 
обяснят, какво да направят. Баба ми единствена им е 
давала кураж. Тя ходила да търси лекари и е вярвала, че 
всичко ще се оправи. Тя е казвала, че това е най-хубавото 
дете. Винаги е  била до нас на тържествата в детската 
градина. На изпита в „Дойче Шуле’’мама влезе с мен, а 
баба остана навън – да се притеснява, да се радва, знаейки, 
че нейното криво патенце ще успее в живота, за да докаже, 
че дори родено с проблеми, ще се справи с трудния живот.  
    Винаги е била до нас – в най-хубавите и в  най-трудните 
моменти, за да напътства майка ми, защото тя е минала по-
трудния път да си родител. Винаги знаeща как да постъпи, 
защото е отгледала две деца.  
     Сега е в Италия - сама... Моята баба е принудена да 
живее с чуждо семейство, заради неуредиците в нашата 
държава. Вечер си ляга и целува снимките ни – на стотици 
хиляди километри от нас. А ние целуваме иконата и 
казваме: „ Бабо, дано си добре  в чуждата държава с чужди 
хора. Ти ни научи да сме силни и да се справяме с 
трудностите . Ние сме с теб, благодарим за всичко – за 
грижите, за уроците, които си  ни дала.” 
     Има и много други, които обичам – моите                  
родители, които също винаги са до мен, моите приятели.   
Но моята баба ме е  научила на специални уроци.  
Благодаря  и !                             
 

Виктория – 6 “В”клас 
 



 



Най-добрият човек, когото познавам... 
 
                              

       Най-добрият човек, когото познавам, е мама. Не само 
защото ме е родила. Тя винаги се стреми да ми помага, 
да ме разбира, дори и когато греша.  
      Добрината е най-благородното човешко качество.Тя 
означава всеки да може по различен начин да помогне 
на някого, който има нужда от различен вид помощ.     
      Мама ме учи, че винаги мога да разчитам на нея за 
всичко. Учи ме да бъда добра с всички хора около мен 
дори когато се отнасят зле. Тя ме съветва да не 
проявявам агресия, а да обясня на човека, който е до 
мен, че не е пра в и а ко не ме ра збере, да  го на ка жа  с 
мълчание и безразличие.    По професия мама е 
медицинска сестра. Помагала е на много хора и ме учи, 
че най-голямото удовлетворение е, когато правиш 
добро. Надявам се, че ще срещна много добри хора през 
живота си, защото доброто ще спаси света! 

             
 

 
 

                              Диана Крумова – 6”В” клас 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как трябва да живее човек 
 
 
 
     Преди всичко един човек трябва да живее пълноценно и да 
не повтаря грешките си. Трябва да разбира хората около себе 
си, за да могат и те да го разберат в нужда. Понякога - дори и 
несъзнателно, човек иска нещо повече от това, което има, и 
щом веднъж го изгуби, осъзнава колко всъщност е било ценно 
за него. 
     И тогава човек се променя. Започва да вижда как някои 
нямат това, което самият той има. И ако един човек е с добро 
и чисто сърце, той да ва на  тези, които са  в нужда . Щом 
помогне на някого в беда, прави нещо добро в живота си и се 
гордее с това в остатъка от него. 
 
 
 
 
 

                                       Александрина Пенчева – 6”А” клас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За толерантността 
 
      Толерантността е много важно качество.Всеки човек е уникален и 
има своята външна и вътрешна красота, това прави света 
интересен.Представете си, че всички на тази земя са еднакви, правят 
едно и също нещо, мислят по еднакъв начин и имат едни и същи 
мечти и цели. Дали този свят ще има изобщо смисъл. Ние сме 
различни и трябва да уважаваме различията си, заедно можем да 
направим много и има място за всеки един от нас. 
Животът може да бъде свободен и красив, но сме изгубили пътя. 
Насилието се увеличава с всеки изминал ден,толерантността се среща 
все по-рядко. 
      Бих искал да помогна на всички: на евреи, на християни, на черни, 
на бели...Ние всички искаме да си помагаме взаимно, човекът изпитва 
удоволствие от това, но дали успяваме. Искам да се радвам на 
чуждото щастие, а не нещастие, не искам да мразя или да презирам 
някой човек. Безсмисленото насилие  доведе до много нещастия и 
кръвопролития. Трябва ни повече човечност , доброта и 
разбирателство. Без тях насилието ще властва в живота и светът ни ще 
бъде погубен. Настоящето ни нещастие е родено от алчността, 
омразата, властолюбието и нетолерантността, но мисля, че не трябва 
да се отчайваме, защото има надежда. 
    Свети Лука е написал:’’Царството Божие е в човека.’’, не в един от 
нас, а във всички хора. Ние имаме силата да създаваме щастие, имаме 
мощта да се борим, да направим света едно по-добро място за 
живеене, да го превърнем в едно голямо приключение. В него децата 
ще имат весело и светло бъдеще, а възрастните -  спокойни години.                                        
...Нека превъзмогнем негативното у себе си, да създадем един свят на 
разум, в който науката и прогресът да водят до всеобщо щастие. 
Трябва да се обединим, да се разбираме и да  уважаваме всички на 
този  свят. Това за мен е толерантността. 
 
                                                              Васил Петров – 6 б клас 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



Васил Левски 
 

 
Апостолът ни гледа от стената 
със сините си езерни очи. 
И пред портрета му – икона свята, 
привеждаме главите си, мълчим. 
   
 
Бил е той апостол чуден. 
Живял живот-безкрайно труден. 
Из градове, села е бродил, 
докрай за свобода се борил. 
 
  
И със душа тъй смела, благородна, 
жадувал за земята си свободна. 
Оставал той неуловим така 
и в най-голямата  беда. 
  
Левски завинаги подвиг остава, 
ние се спираме, той продължава. 
И от портрета на стената закачен, 
България той гледа, гледа мен. 
  
Той за България загина- 
за своята поробена родина . 
И нека си спомним отново за миг 
Левски – оставащ навеки велик! 

 
                               
 

                          Михаела Михайлова -6 “Б”клас     
                                       

 
 
 
 



 



 
Левски 

 
 

Февруари – изпълнен с мъка и 
на бесило увисна героят велик. 
Гледаше към свободата с вярващи очи, 
за да сме свободни в своите мечти. 

 
 

Къкринското ханче – предаден, заловен. 
Издебна го врагът - коварно спотаен. 
Комита верен и приятел драг, 
той даваше на всички ясен знак. 

 
 

Останал сам в кауша, угнетен, 
на мъките геройски издържа. 
И не успя врагът да го сломи, 
загина гордо той за свобода. 

 
 

 
Александра Спасова –6”Б” клас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Корабът на фантазията ми пътува 
 

 
      Всеки човек си има един свой кораб, с който пътува. Кораб 
на фантазията. Защото всеки човек е повече или по-малко 
мечтател. Тръгвайки мислено на пътешествие с вълшебния 
кораб, аз очаквам той да ме отведе към незнайни брегове, 
където цари мир, справедливост и честност. Не откриваме ли 
и в народните приказки и легенди мечти за подобни царства 
през девет земи в десета, където цари мир, където хората 
живеят щастливо. 
      Откак свят светува, човечеството мечтае за един по-добър 
свят. В моите фантазии всички хора живеят като братя. Там 
добрият раздава своята доброта на другите и ги кара и те да 
са добри - силният помага на слабия, здравият се грижи за 
болния. Там няма завист и злоба. Никой не се опитва да вземе 
повече за себе си, да печели за сметка на другия. Затова там 
няма и престъпници, няма и войни. Всеки бди над животните 
и растенията, пази природата чиста и се диша леко. Такава 
страна няма на планетата Земя. Не би ли било възможно да 
бъде сътворен такъв свят?  
        Когато човек повярва в своите фантазии и се бори за тях, 
те биха станали реалност.  
 

                                             Нелин Османова – 6 “В” клас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Моята най-голяма фантазия 
 
 

  Аз имам много фантазии, но всички те са обединени от 
това, че включват пътуване назад във времето. 

 Най-вече искам да видя Пуническите войни – пред мен да 
се разкрият мислите и движенията на всеки един, участващ в 
битките, а ако може – да застана на мястото на римския или 
картагентския владетел. Това, което искам да разбера от тях, е 
свързано с различни  въпроси - защо вземат точно такива 
решения и как се чувстват, докато го правят. В случай, че съм 
на мястото на картагентския владетел, бих отстъпил. Дали 
тогава римляните щяха да настъпят и да завладеят Картаген? 
Ами ако „замествам” управника на Древен Рим? Дали скоро 
след отстъплението картагентците ще нападнат беззащитни 
острови като Сицилия, а по-късно и самата империя? 
        Това са неща, който отсъстват в учебниците по история, 
но аз имам голямо желание да разбера. Може би решенията 
им не трябва да бъдат променяни, за да няма дори по-голям 
брой жертви – съдбата си знае работата. 

 
 
 
 

                                     Ивелин Георгиев – 6 “А” клас                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



В какво виждам аз щастието 
 
 
     Щастието за всички хора е нещо различно. Всеки има свое 
щастие. Някои го виждат като пари, коли, къщи, дрехи и 
други материални неща. Други - като здраве, любов, 
семейство, лекуване и помагане на хората. Хубаво е да имаш 
пари, къща и дрехи, но най-важното в живота за мен-
щастието, е в здравето, семейството и обичта. 
     Здравето, защото то е най-важното. Винаги трябва да си 
здрав. Макар че не винаги е възможно. Семейството, защото 
то ще ме подкрепя и в най-трудните ми моменти. Винаги ще 
бъде до мен, както  и аз до него. А обичта и приятелството, 
защото е много лошо да бъдеш сам, без приятели.  
В това виждам аз щастието.  
    Най-щастливия човек, когото познавам, съм самата аз. 
Според мен, всеки човек трябва да вярва, че той е най-
щастливият на света. Когато ни се случи нещо хубаво, 
казваме, че сме най-щастливите хора. 
 
 
 
 

                                             Ефросина Симеонова-6”Б”  клас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Моята мечта 

 
 
      За мен мечтата е стремеж, който ние се опитваме да 
осъществим. 
      Когато бях малка, моята мечта беше да имам пони и кукла 
Барби, а сега тази мечта е заместена от нови и по-нови мечти, 
като да стана известна баскетболистка. Когато порасна моята 
мечта ще бъде по-различна - да срещна любовта на живота си, 
защотото любовта е нещо прекрасно, което не може да се 
опише с думи, а с чувства. Също така и да завърша с отличен 
успех, защото учението е ключ към бъдещето, към по-добър 
живот. 
      Искам да кажа, че с всеки изминал ден мечтите ни се 
променят, ако нямаше мечти, значи животът ни няма смисъл. 
Ще бъде като отворена и прашна стая, където няма светлина, 
но няма  и хора. Всеки човек има мечти. Дори и да се срамува 
да ги сподели, отвътре сърцето му тупти и иска един ден 
неговата мечта да се сбъдне.  
      Както повечето хора казват - човек е голям, колкото са 
големи мечтите му. 
       
        
 
  
                                                                                

                                                   Габриела Ивайлова – 6”Б” клас 
 
 
 
 
 
 



 



Моята мечта 
 
 

      Мечтата е нещо, което изпълва сърцето на човек с надежда 
да  му се случи нещо по-добро. Да мечтаеш, е нещо хубаво. 
Искам моята мечта да се превърне в реалност! Кара ме да 
размишлявам върху живота си, да се вдъхновявам от него, 
кара ме да се боря за неща, които ще ме зарадват. Когато 
слушам музика, аз се пренасям в един съвсем различен свят: 
далеч от шумотевицата на колите, на хората, които все за 
нещо се ка рат. В новия и ра зличен свят всичко е ка то в 
приказките, но нали е светът на мечтите?  
      Мечтая си да стана океанолог. Да обиколя всички океани и 
морета. Да плувам сред различни видове риби и да откривам 
нови. Привлича ме силата на акули и китове, грациозността 
на делфините, красотата на коралите и тропическите риби, 
играта на криеница на някои от тях, които се сливат със 
заобикалящата ги среда. Океаните все още не са изследвани 
напълно. Те са пълни с изненади. Жак Ив Кусто, океанолог и 
водолаз, дори доказва, че животът под водата е възможен. Как 
да не те накара да мечтаеш? 

 
 

                                                                                                                                          
                                       Кристина Косева – 6”А” клас  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
                                         Коледа 
 
 
           Отново идва Коледа - вълшебното време на годината. 
Тогава всеки, дори най-невярващият, дълбоко в душата си се 
надява, че ще стане чудо..., че мечтата му ще се сбъдне. Един 
мечтае за богатство, друг - за любов, трети просто иска 
близките му да са живи и здрави. Но всеки си пожелава нещо 
лично и съкровено във вълшебната нощ, загледан в сипещите 
се снежинки в бялата тишина навън. И  всеки вярва, че ще се 
сбъдне. Защото иначе за какво са мечтите? 
           И аз си мечтая нещо. Но тази година желанието ми не е 
като досегашните. Тази година като че ли за първи път няма 
да мисля само за себе си. Сега искам нещо различно. Нещо 
голямо. Нещо за целия свят. Всъщност - не само едно. Искам 
да се случат неща, които ще направят света добър и хората 
щастливи. Искам да има истинско приятелство, без 
лицемерие и подлост. Да няма разбити семейства, да няма 
нещастни хора по света.   

    

 
 
                                                           Нелин Османова-6 “В”клас  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
През една вълшебна звездна нощ 

                                                                   
 

Отново е 21 часа - „сутринта”... така завършва моето 
приключение - край! 
... Беше тиха, снежна вечер – 31-ви декември срещу 1-ви 
януари. Цял ден помагах за Новогодишната нощ и бях много 
изморен. Около 20 часа реших да дремна за час... Още не бях 
заспал, когато с гръм и трясък майка ми влезе в стаята и 
извика: 
       -Марти, ставай, че закъсня за училище – изпусна първия 
час, вече е 20 часа и 10 минути ! Хайде, хайде, обличай се! 
Изненадан от комичната ситуация, аз скочих и й отговорих: 
       -Но, мамо... днес е Нова година, не съм на училище – дори 
съм ваканция, забрави ли?! 

   -Ти май сънуваш. Новогодишната нощ мина вчера, а днес 
вече е 30-ти декември. 

    Позачудих се.как така всичко е тръгнало наобратно... и 
въпреки това се облякох и се запътих за втория час. Беше 
тъмно и ва леше сняг, но аз вървях с мисълта , ка к след пет 
минути ще бъда на път за вкъщи. 
...Пристигнах. с хиляди въпросителни в главата си, отворих 
вратата на класната стая.и.. няма да повярвате – всички 
наистина бяха там – учителката ме погледна и каза: 

   -Добър „вечер”, Марти и Честита Нова година, 
закъсняваш с цял час, но заповядай на мястото си! 
  -Госпожо, как така, сега е вторият час? В момента е 19 часа 
и 15 минути – въобще защо сме тук? 



    -Сядай си по-бързичко на чина и не ми прваляй часа с 
фантасмагориите си. Май още не си се събудил. Всеки ден 
по това време сме на училище. 

Продължавах да не проумявам какво се случва и докато се 
опитвах да разгадая тайната на цялата ситуация, чух думите, 
които никой ученик не иска да чува: 

- Номер 18-ти да излезе на дъската и да реши текстовата 
задача. 

Изправих се, приближих се до учителката и вперих очи в 
учебника. В следващия момент вече бях доволен и написах 
подробното решение, което, за мое щастие, съвпадаше с 
отговора на преподавателката. Тъкмо се зарадвах и... 

      -Браво, Марти, справи се много „зле” – дай си бележника 
– имаш 2-ка. 
      -2-ка ли?- изкрещях вътрешно аз.- Защо, нали реших 
задачата?– попитах слисано и с недоумение. 
    -Е,колко искаш, 6-ца ли? Нали всички се борят за 2-ки, 
май си позабравил, че има и по-високи оценки от „Слаб 6”. 
Трябва да се стегнеш и да си оправиш успеха с някой друг 
„Отличен 2”. 

Все по-объркан се чувствах и не разбирах какво им става на 
всички. И така ... свършихме училище към 15 часа и около 
14:30 бях пред входната ни врата. Дори не 
знаех дали да се радвам, или да скрия факта, че имам 2-ка. 
Едно беше обичайно – майка ми ме посрещна на вратата с 
думите: 
   -Здравей, как си, как мина училище, изпитваха ли те днес? 
Погледнах тъжно и  готов за поредното наказание й споделих 
за отличната двойка. 



 -Браво, браво на теб, знаех си, че ще си повишиш успеха – 
гордея се с теб. 
Не знаех какво става, а и вече не ме интересуваше – току-що се 
отървах от едно „наказан си”. Вечеряхме  и около 10 часа си 
бях в леглото. На „сутринта” станах в 21 часа и започнах да си 
обличам униформата за училище. В този момент чух баща 
ми: 
   - Марти, накъде си тръгнал, не стига, че спа до вечерта, а и 
още не си станал и хукваш навън. Това, че си ваканция, не 
значи, че ще играете постоянно на снега. 
 
   Останах безмълвен. Явно трябваше да свикна с това, че 
времето отново се е обърнало в правилната посока и най- 
важното, че двойката си е Слаб 2. 
   Нека сега да ви разкажа какво ми се случи в една вълшебна 
звездна „нощ”. В началото... 
                                                               

 
                                        Мартин Тонев – 6 “В”клас       

 
 
              


