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Инвестира във вашето бъдеще! 

Среща на третокласници с малката поетеса – Рени 

 
На 11.04.2013 г., учениците от Полуинтернатните групи /ПИГ/  3. клас при СОУ „Васил 

Левски“, се събраха в игротеката на творческа среща с най-малката авторка, тяхната 

съученичка – Рени Николова. Присъстваха възпитатели и гости. Малката поетеса завладяващо 

прочете своите стихотворения  от първата си стихосбирка. Класната й ръководителка  – г-жа Н. 

Илиева запозна присъстващите с интересни моменти около създаването им. Рени представи и 

най-новите си творби, посветени на гората и нашата родина - България.  

         

                                            

 

Малката поетеса успя да мотивира съучениците си да опитат да съставят свои стихчета, 

като използват опорни  думи, написани на дъската. Учениците се разделиха на групи и съвсем 

непринудено се увлякоха в съставянето на първите си  творби. Творейки, децата много се 

забавляваха. Получиха се интересни предложения. Предостави възможност за изява. Рени 

зорко проследи тяхната работа, накрая им предостави сцената за изява. 



ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

 учебния процес“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

                  

           

      

Малката авторка получи заслужени аплодисменти, цветя и пожелания за нови 

успехи. 
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    В знак на благодарност децата и посветиха своето първо стихотворение. 

На Рени 

В игротеката се сбрахме 

само трети клас. 

На среща с нашта поетеса - Рени 

и нейните творби любими. 

Слушахме в захлас и ето ... 

Тя за стихове ни провокира 

и  силно ни мотивира. 

Рими - синоними творихме. 

Като Рени стихове редихме 

и се веселихме. 

Учениците от III клас 
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Последното стихотворение на Рени, миг преди изявата. 

 

Учениците от III-ти клас 

днес събрали са се в час. 

В стая пълна със игри, 

всеки стихче да твори. 

Някой мислят, че е лесно 

други казват - "Интересно". 

Всеки търси синоними, 

но да бъдат само в рими. 

Ето вече сме готови 

със куплетчетата нови, 

само опит е това 

да напишеме творба. 

Рени  Николова -  3.“в“ клас, VI ПИГ 
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Пеем, играем, гадаем /ПИГ/ 

/Полуинтернатна група/ 

 

Весело е тук при нас! 

Всички сме от един клас. 

Рими, синоними ... 

пишем ги за вчас. 

И домашните редим 

и се веселим. 

Английски, природа, общество 

и още кой знай какво. 

Много ни е лесно, 

и даже интересно. 

В игротеката играем, 

често рисуваме, мечтаем 

пеем, лудуваме, гадаем, 

умора не знаем. 

Хубави  дни и слънце желаем! 

 

ПИГ, СОУ „Васил Левски“ 


