






В готово състояние  



Някои от класа решиха да създадат и по нещо свое за проекта. Това е 
Лили Табакова, която нарисува прекрасна картина: 



Black Sea 
Black sea, beautifully blue, 

Can’t you see we love you true? 

Your waves, your vibes, 

Got us shaking like a pair of dice. 

 

The animals, the fish, 

Until now your views were just a wish. 

Your coasts are marvellous, 

Your nature – fabulous. 

 

Your seaweed and corals are green, 

But every part of you is just a dream. 

The fun starts at morning, ends at night, 

Just until we see the sun light. 

 

Laughter and happiness spread around, 

Jumping up and down on the ground. 

Black sea, beautifully blue, 

Can’t you see  we love you true? 

 

-Daniela Dimitrova 

Някои имат дарбата да рисуват, а такива като 
Даниела Димитрова, да пишат. 



     Черно море 

 Черно море е едно невероятно, приказно и красиво място. Обичам 
когато сме там на почивка да седя на седефения пясък и да слушам 
песента на вълните, които се разбиват в брега и ми вдъхват едно 
невероятно спокойствие. Обожавам да играя  във водата, както и да 
тичам свободно по красивия плаж,  да събирам мидички, раковини и 
всякакви морски съкровища, изхвърлени от вълните. Забравям за всичко 
и се пренасям в един друг приказен свят, свят на русалки и вълшебни 
мечти. Сякаш сънувам магически сън и не ми се иска да свършва, но като 
всички сънища и този си има своя край.  

И както  пее Тони Димитрова в култовия си хит написан от Иван 
Ненков „Ах, морето...”:  

 Ах, морето!  Ах морето! 
 В мен остава... 
 То навярно, е което ме спасява. 
  Това са едни незабравими спомени за мен. 

Нашето Черноморие има удивителни флора и фауна. За нещастие 
обаче, живеят в отпадъците на хората. Това е огромен проблем, 
застрашаващ не само природата, а и нашето съществуване. Трябва да се 
замислим дали искаме да живеем в такъв свят, защото ако не осъзнаем 
какво правим с нашата планета, много скоро тя ще се превърне в едно 
ужасно, сиво и отровно място. 

 Имам една мечта. Искам когато порасна да променя света, 
мисленето на хората и техния живот към по-добро. Най-напред ще 
започна от тук-моята Родина. България ще бъде отново чиста и красива, а 
Черно море непокътнато и сияйно. 

 Знам, че ще се случи и аз и още много хора ще създадем Новия 
свят, защото вярвам, че това е моето призвание и някой ден ще го 
изпълня. 

       Диана Синапова-6а клас 

      ОУ”Райна Княгиня” град Пловдив 

Диана Синапова 



Стефан Юруков създава, в буквалния смисъл 



Мина Камбурова направи книжка 





Обичаме Черно море! 


	Обичаме Черно море�- 6а клас�ОУ “Райна Княгиня” �
	Решихме да изразим красотата на Черно море чрез няколко проекта:
	В почти готов вид:
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

