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Стига смърт на тази земя!
Войни, войни, войни!
Какви са тези беди?!
100 години - Балканска война.
Стига смърт на тази земя!
Гинат хора, гинат птици, треви!
Днес нека спрем тези войни!
Хората могат да направят това –
със сърцата си да извикат мира!
Невена Кръстева

Нека няма страх и сълзи!
Нека всички да кажем:
- Не на войната!
Тя ни ограбва –
взема ни слънцето,
птичите песни
и смеха на децата.
Тя носи мъка, страх и сълзи,
всякакви ужасни беди.
Аз искам да няма войни!
В целия свят мир да цари!
Нека няма страх и сълзи!
Нека усмивки огряват нашите дни!
Габриела Спиридонова

Все сме братя и сестри
Дълги години минаха, колко хора се убиваха
за своя свобода, за свое отечество!
Колко жени без съпрузи останаха,
децата без бащи пораснаха.
Това беше тяхна съдба.
Бащите загиваха –
децата да живеят в мир и свобода.
Хората в роби превърнаха.
Рожбите им отвлякоха.
Парите са по-важни от човечността.
С очи не мигват, докато убиват.
Те не знаят какво е грях.
Дори от Господ не ги е страх.
Той е най-силен във света, а ние сме негови деца.
Без значение какви, все сме братя и сестри.
Мелиса

Молитва
1912 – Война!
Улици – в кръв!
Жени – без съпрузи!
Децата мрат от глад!
2012 – Боже!
Не искам да има тъжни лица!
Нека всички човеци да живеят като едно,
като цяло семейство да бъдат те на Земята!
Кристина Иванова
Издава – V а клас

Берлинският договор от 1 юли
1878 година, с който е утвърдено
възстановяването на българската
държава и се дава независимост на
Сърбия и Черна гора, оставя в
османските предели значителна част от
Балканския полуостров. Балканската
война, наричана още Първата
балканска война, е военен конфликт
между Османската империя, от една
страна, и съюзените България,
Сърбия, Гърция и Черна гора, от
друга, продължил от 5 октомври
1912 година до май 1913 година.

Война!
Била война жестока:
по улиците – кръв,
в полетата – смърт;
жени – без мъже
и с гладни деца;
коне и хора с прободени сърца;
градове – разрушени;
села – изгорени.
Небето тъне в мрак.
Надежда

100 години - Балканска война
100 години - Балканска война.
Колко жени останаха вдовици!
Колко деца останаха без дом!
Майките се молеха на Бог
за своите мъже и синове,
за живота на своите деца.
А как дружно живяха преди!
Войната изправи народите един срещу друг.
Тя има един закон – живот или смърт.
И днес в света горят войни!
И днес деца и майки мечтаят за мира,
да бъдем равни и свободни,
единни в свойта доброта!
И бели както черни,
християни, мюсюлмани,
богати както бедни,
ние равни сме пред Бог
и всички сме еднакво жадни
за мир и за живот!
Даяна Атанасова

Война на 100 години
Балканска, Балканска война!
Преди сто години живяна.
С пушки и саби в ръце,
с българско знаме развяно,
били се нашите войни храбро.
Били и победили!
Богомила Борисова

