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Здравейте, деца!
„Изворче” ще ви запознава с чудния свят около 

вас. Ще ви изпрати малката Капчица да ви води по пътя. 
Пишете на Капчица за всичко, което искате да й кажете,  
изпращайте вашите приказки, стихове, снимки и  рисунки на 
адрес: Мария Иванова Атанасова, 

за сп.“Изворче”, гр. Пловдив 4003 
ул. „Белград” № 8 ап.5
Е-mail:   izvorce@abv.bg 
Facebook: „Детско списание Изворче“
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Стихотворения 
от Веселина Скопчанова, 8 г., 

гр. Варна

Сурва, сурва Година!

Ще ти кажа“Сурва, сурва година“,
удряйки те по гърбина.
Пожелавам ти през цялата година
да живееш, като в райската градина.
И здраве - толкоз много,
но не само за едного.
Щастие за цялото семейство,
ще ви посети с чародейство
през новата 2013 година,
тъй като старата си замина.
СУРВА ГОДИНА!

 Лиа Лазариди

„Как снегът се появил?” –
пита кученцето Бил.
„Как ли?
Капките дъждовни,
сякаш във вълшебни лапки,
стават на светулки бели и летят
и се вихрено въртят.
Туй се казва сняг.”
Зайко кимна ми с глава:
„Вярно е това.”

   Сняг

Снежинка
На дланта ми кацна мъничка снежинка.
Въздух тя пое си… и след малко
кротичко заспинка.
После се събуди и с нослето се зачуди – 
беше в моите ръчички.
Личице й грейна, трепна с очички.
Дойде време да се разделим.
Тя, като ми благодари,
ми прати сияйни звездички три. 

Детско творчество
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Някога в прекрасните гори на Ливан се 
родиха три кедрови дървета. Кедрите растат 
много бавно, така че дърветата прекараха 
векове в размисли за живота и смъртта, за 
природата и човечеството.

Веднъж, като споделяха своите надежди и 
мечти, първото каза: „Надявам се някой ден 
да стана ракла за съкровища. Ще бъда пълна 
със злато, сребро и скъпоценни камъни. Може 
би ще бъда украсена с резба и всеки ще вижда 
красотата ми.

„Аз пък – каза второто дърво – някой 
ден ще бъда могъщ кораб. Ще возя крале и 
кралици през моретата до всички краища на 
света. Всеки ще се чувства сигурен на борда 
ми, защото бронята ми ще бъде здрава.”

Накрая третото дърво каза: „Аз искам 
да израстна като най-изправеното и най-
високото дърво в гората. Хората ще ме 
виждат на върха на хълма, ще гледат нагоре 
към клоните ми и ще мисля за небесата и Бога 
и за това колко близо до тях съм стигнал. 
Аз ще бъда най-голямото дърво на всички 
времена и хората винаги ще ме помнят.”

Няколко години се молиха трите дървета 
мечтите им да се изпълнят. Един ден група 
дървари дойдоха в гората. Единият от тях се 
приближи до първото дърво, огледа го и каза: 
„Това изглежда здраво дърво. Мисля, че ще 
мога да го продам на дърводелеца.” И започна 
да го сече. Дървото беше щастливо, защото 
вярваше, че дърводелецът ще направи от 
него ракла за съкровища. Дърварят, който 
застана при второто дърво, каза: „И това 
дърво изглежда яко. Ще мога да го продам 
в корабостроителницата.” Второто дърво 
също беше щастливо, защото знаеше, че 
така ще стане могъщ кораб.

Когато дърварите дойдоха до третото 
дърво, то се уплаши, защото знаеше, че 
ако го отсекат, мечтите му няма да се 
сбъднат. Един от тях каза: „Аз не търся 
нещо специално, така че мога да взема това 
дърво” – и го отсече.

Когато първото дърво пристигна при 
дърводелеца, от него направиха хранилка за 

животните. Поставиха го в плевнята и го 
напълниха със сено. Съвсем не беше това, за 
което то се беше молило.

Второто дърво беше одялано и от него 
направиха малка рибарска лодка. Това сложи 
край на мечтите му да стане кораб, който 
превозва крале и кралици.

Третото дърво беше просто разсечено на 
големи парчета и оставено само в тъмнината 
на килера.

Минаха много години и дърветата 
забравиха своите мечти.

Тогава една нощ в плевнята дойдоха 
мъж и жена. Тя раждаше и те поставиха 
новороденото бебе в хранилката, която беше 
направена от първото дърво. Мъжът много 
искаше да направи креватче за бебето, но 
засега хранилката трябваше да бъде негова 
люлка. Дървото усети важността на това 
събитие. То разбра, че носи в себе си най-
голямото съкровище на света.

Години след това в лодката, направена 
от второто дърво, се качиха група мъже. 
Единият от тях беше уморен и заспа. Докато 
плуваха се надигна огромна буря и дървото 
се разтревожи, че няма да бъде достатъчно 
здраво, за да издържи и съхрани хората. 
Мъжете също се разтревожиха и събудиха 
онзи, който спеше. Той се изправи, вдигна 
ръка и каза: „Мир!” И бурята утихна. Тогава 
дървото разбра, че носи в своята малка люлка 
Краля на кралете.

След време някой дойде и взе от тъмния 
килер третото дърво. Понесоха го по 
улиците, а хората се подиграваха на човека, 
който го носеше. Накрая този човек беше 
прикован към дървото и така го издигнаха във 
въздуха, за да умре на върха на хълма. Когато 
дойде неделята, дървото разбра, че е било 
достатъчно силно, за да издържи, изправено 
на върха, на хълма и че е било толкова близо 
до Бога, колкото изобщо е възможно.

Ние не винаги знаем какво планира Бог за 
нас. Ние знаем само, че Неговите пътища не 
са нашите пътища, но Неговите пътища са 
най-добрите.

Древна легенда 
за три кедрови дървета
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       Валеше сняг навсякъде. Малки-
те деца от детския дом замечтано 
гледаха през прозорците. Някои от 
тях мълчаливо плачеха. Толкова мно-
го искаха да получат подаръци и да ви-

дят Дядо Коледа, за когото само бяха 
слушали приказки. Беше им забранено 
да излизат навън, тъй като беше мно-
го студено.
      Неочаквано звънна звънецът. 

ВЪЛШЕБСТВА 

Готвачката, която тъкмо минава-
ше оттам, отвори вратата. Заедно с 
нея около двайсетина деца тръгнаха да 
посрещнат гостенката. Тя беше мла-
до красиво момиче, обуто с ботуши, с 
блестяща рокля и палто, сякаш напра-
вено от снежинки. Тя помоли да влезе, 
при което готвачката й направи път  
и каза на децата да бъдат възпитани с 
жената.
     И така, всички се отправиха към 
стаята за игра. Децата се насъбраха  
около нея с вперен поглед. Тя веднага ги 
попита дали знаят приказката за Дядо  
Коледа и те отговориха в хор - „да“. 
Едно от децата спомена приказката 
за стареца, който донесъл подаръци на 
всички животни в гората. Постепенно 
децата се отпуснаха и срещата преми-
на в закачки и весели игри. Гостенката  
се сети каква бе целта на посещението 
им и попита малките какви подаръци 
желаят. Тогава те започнаха да гово-
рят с най-искрените гласчета, а тя си 
записваше всичко скришно. Когато де-
цата спряха да говорят, тя си тръгна, 
а те я изпратиха до вратата и й  каза-
ха пак да ги посети. 
   Момичето припряно затвори вра-
тата. За един миг  се беше превърнала 
във високо момиче с крила. Полетя на-
горе, борейки се упорито със снега, кой-
то падаше от небето. След по-малко 
от минута тя се озова в голяма раз-
хвърляна работилница, където нейни-
те приятелки и помощниците -елфи на 
Дядо Коледа я поздравиха. Тя им от-
върна и се затича по витите стълби. 
Най-горе имаше една дървена врата. Тя 
влезе без да почука и задъхано каза на 
Дядо Коледа:
- Направих каквото ми каза.  Ето спи-
съка с  подаръците на децата от дома.
Дядо Коледа прочете всичко и преле-
тя по стълбите до работилницата на 
помощниците си. Даде им обяснения 

как да направят играчките. Всички 
започнаха да работят по-бързо, даже  
и   работниците, които никога нищо 
не правеха. До 24 декември всичко беше 
готово.
     В три часа Дядо Коледа подкара 
шейната с елените и всички му помага-
ха. Чакаше ги дълъг път. Но най-накрая 
стигнаха - беше много късно  вечерта. 
Отвисоко  феята на подаръците - мо-
мичето, което беше посетило децата, 
полетя надолу и звънна на вратите на 
всички домове, където децата очакваха 
Дядо Коледа. В този момент дъжд от 
подаръци заля не само града, но и це-
лия свят. Децата от домовете за сира-
ци силно прегърнаха подаръците си. Те 
бяха изключително щастливи, защото 
мечтата им се беше сбъднала, но оста-
ваше още малко, за да бъдат напълно 
радостни. Феята на подаръците знае-
ше това и взе всички сирачета в своя-
та сребърна колесница и веднага откри  
родителите им, които толкова много 
тъгуваха за своите деца и съжаляваха, 
че са ги изоставили. Вече всички бяха 
щастливи, а отгоре ги гледаше Господ 
с весела усмивка. 
     Така децата повярваха във въл-
шебствата на коледната нощ, защото 
на Коледа, този чудесен празник, се бяха 
сбъднали най-съкровените им мечти.

Лиа Лазариди, 10 г.

В  КОЛ ЕДНАТА  НО Щ

Здравейте, мои приятели! Как сте? И вие ли като 
мен очаквате светлия празник Коледа? Сигурна 
съм, че е така. Затова смятам да ви разкажа 
една история, невероятна като самия празник.

Рис. Светлин Караиванов 6 г.

Рис. Светлин Караиванов 6 г.
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Д А Р Б И Т Е  Н А  Ж И В О Т Н И Т Е
Ще ви представим някои 
от дарбите на животните:

Много от нещата, които хората 
могат да постигнат с усилие, животните имат 

дарба да постигат с лекота. В тях са заложени способности, 
които да им помагат да оцеляват в природата, разчитайки 

изключително на собствените сили. Хората се учат постоянно 
от изключителните качества на животните и ги 

прилагат в живота си.

 
 Делфинът е смятан за едно от най-интелигентните 
животни на Земята (спомнете си за делфина Уинтър). 
Общуването между хората и делфините е лесно, в 
много случаи делфините помагат или спасяват хора. 
Освен това делфините имат способността да улавят 
ултразвуковите вълни.

 Най-бърз сред животните е гепардът - за 3 секунди 
той достига скорост около 100 км в час. Тази скорост той 
може да поддържа не повече от 300 м, след което спира за 
почивка.

 Сред птиците най-бърз е соколът 
скитник, който достига скорост около 
320 км/ч, когато преследва плячката си. 

 Бързина

 Скокове
 Бълхите са от топ скачачите в природата. Те надскачат собствения си размер над 
200 пъти, макар това да е скок от 50 см.
 Големи скакачи са и дивите котки, снежният леопард може да 
скача на дължина до 16 метра, а пумите на височина до 6 метра.
 Кенгуруто се придвижва само със скокове, които могат да 
достигнат повече от 10 метра, въпреки че майката може да носи в 
торбата си малко кенгуру. Новороденото  кенгуру е около 2,5 см дължина 
и с тегло около 1 грам. Живее в торбата на майката до 7-10 месеца.

 Височина и дълбочина
 Едни от най-високо летящите птици са 
белоглавият лешояд и гъските, могат да достигнат 
до височина около 9 000 метра.

 На дълбочина 2500 метра във водата може да 
се гмурка кашалотът и да издържа 2 часа без въздух.
 

 Големина
 Синият кит е най-голямото животно, 
достига до 30 метра и тегло до 120 тона. 

Слонът е най-големият сухоземен бозайник, 
теглото му стига до 10-12 тона.

 Най-високото животно е 
жирафът - достига до 5-6 м височина.

 Най-едрата птица е щраусът, 
мъжкият често тежи над 150 кг и има 
дължина на тялото близо 3 метра. 
Щраусът тича с 70 км/ч.

 Най-малката птица е колибри - 
достига до 1,8 гр. Друго нейно качество 
е, че е единствената птица, която може 
да лети назад.

Интелект
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ТРАКИТЕТРАКИТЕ
 Мили деца! Днес ще ви разкажем  за един от 
най-древните народи, обитавали земите на днешна 
България. Легенда, изпълнена с тайни мистерии за 
скрити съкровища, храбри войни и красиви принцеси. 
Но това не е просто измислена приказка, а достоверен 
разказ пътешествие във времето за живота, кипял в 
родината ни преди повече от 2500 години.
 
 Имало едно време... преди хиляди години, около 
тридесетина древни племена, наречени с общото 
име траки, които населили Балканския полуостров. 
Били всеизвестни със смелите си войни, изящните 
си коне, изкусните си златни и сребърни съкровища 
и свещените си ритуали. Наследството, завещано ни 
от тях, говори без думи за могъществото на тази 
древна цивилизация. 
   
 Траките са известни в древността като 
народът в Европа, който обработвал най-много 
злато. Многобройни златни накити и ритуални 
предмети са намерени по българските земи, най-
известни от които са Панагюрското, Рогоженското 
и Баровското съкровища. Още нови находки 
продължават да удивляват археолозите и хората. 
Едно от най-атрактивните открития е златна маска 
на тракийски владетел, намерена край Казанлък, 
място, наричано “Долината на тракийските царе” 
заради многобройните тракийски могили в този район, 
които в продължение на хилядолетия са пазили древни 
съкровища и незнайни тайни!
   
 Траките вярвали в живота след смъртта 
и почитали умрелите с голямо уважение, с пищни 
церемонии и свещени ритуали. Те строяли каменни 
гробници, които покривали с пръст и в тях полагали 
тялото, обградено с различни принадлежности, според 
мястото,  което покойникът е заемал в обществото 
- глинени съдове, златни ритони, ризница, корона, 
пръстен, дори е открита колесница с кон. Те пренасяли 
дарове на боговете, за да подпомогнат прехода на 
душата към отвъдното.

  
 Съществуват предположения 
че траките са имали своя 
писменост и тя е била една 
от най-древните в целия свят, 
предхождаща Щумерската и 
Египетската с 2000 години. 
Глинени плочки открити край 

Градешница, Караново,  Езерово и Тартария подкрепят 
тази хипотеза. Много интересно е малкото ковчеже 
покрито със знаци, наричано загубеният кивот, 
предполага се, че той е подпомагал контакта  между 
човека и Бог.
  
 Траките са създали една процъфтяваща 
цивилизация с изкуство, музика, танци и тайни 
посвещения. Информация за живота им получаваме по-
късно от блестящото произведение на Омир “Илиада”, 
където тракийските войни, участвали в Троянската 
война, се описват като смели, с толкова лъскави 
доспехи, че приличали на богове. Бащата на историята, 
Херодот, разказва, че тракийският народ е вторият 
по население след индийския, но слабостта му идва от 
факта, че е съставен от много племена, които воюват 
по между си и ако те се обединят, траките биха били 
непобедими. Друг източник разкрива, че Александър 
Велики е посетил храма на Дионисий, където му е 
пророкувано, че ще има мащабни завоевания. Това 
място се предполага, че е светилището Перперикон, 
един от най-древните каменни градове на Балканския 
полуостров, създаден 5000 години пр. Хр. Важен 
археологически обект в същия район е Татул, където се 
предполага, че е гробът на митичния герой Орфей. За 
Орфей, Дионисий, Спартак и други известни тракийци 
ще научим повече в следващия брой.
   
 
 След завладяването на Тракия от Римската 
империя, траките обитават Балканския полуостров 
до IV в. след Хр. като постепенно след това следите 
им се губят. Каквото и да е станало, едно е сигурно: 
траките играят важна роля в Българската история 
като прародители, оставили ни блестяща материална 
и духовна култура с възвишени цели и идеали, които ние 
трябва да разгадаем, за да  се гордеем с историята си 
и да пазим богатствата, които ни предоставя тази 
свещена земя – България!
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Природата обичай, 
от нея се учи!

На нея ти разчитай, 
от книгата й ти чети!

    В някои от миналите броеве Капчица и "Изворче" 
ви запознаха с някои видове птици. Прелетните птици, 
които отлитат в южните страни не зимуват тук. От 
тези птици, които остават тук, най-често срещани са: 
врабчета, голям и син синигер, горска зидарка, чинка, 
врабчета, гълъби, косове, сойки, свраки.
       Когато времето стане студено и завали сняг, птиците 
не могат да намерят храна - семенцата и плодовете са 
изсъхнали, насекомите са загинали или спят. 

 Ако искате да помогнете на нашите приятели - 
птичките в най-трудния период, им помогнете с храната. 
Това можете да направите по няколко начина:

   Когато направите хранилката, по 
начина показан по-долу, я закачете на 
подходящо място. Трябва да почакате 
няколко дни, докато птичките я намерят. 
Докато те кълват семенца, можете да ги 
наблюдавате и да изучавате характера им. 
Зареждайте хранилката редовно, когато 
птиците свикнат с нея, ще разчитат на 
тази храна.
 
Материали, необходими за хранилката:
      Пластмасова бутилка от 1,5 л с капачка, 
две-три дървени пръчици с дължина 20 см 
(можете да купите от магазините за 1 
лв.), макетно ножче или ножица,  връвчица, 
семена.

 Как да направим хранилката?
•  Измивате бутилката и махате 
етикета.
•  С макетното ножче или ножицата 
правите две малки срещуположни дупки на 

около 2 см от дъното на бутилката. 
• Промушвате пръчицата от едната 
дупка, така че да излезе от другата 
страна.
• Правите дупки, от които птиците 
да взимат семена. Използвате макетно 
ножче или ножица, за да направите 
малък отвор на 4 см над пръчката (с 
ширина около 1 см). Трябва да имате 
предвид, че ако отворите са прекалено 
големи, семената ще падат.
• Повтаряте отново и правите същите 
отвори за втората кацалка.
• С ножицата или макетното ножче 
пробивате мънички дупки и на дъното 
на бутилката, за да не се задържа влага 
и семената да не мухлясват.
• С връвчицата завързвате здраво 
гърлото на бутилката.
• Махате капачката на бутилката 
и я пълните със семена  - жито, суров 
слънчоглед или други зрънца. Важно е 
зрънцата да не са печени, пържени или 
солени.
• Закачвате хранилката на дърво или 
висок храст на височина 1,5 - 2 м. 

    

Мястото трябва да е такова, че да 
можете да я зареждате. В същото време 
трябва да не е много близо до прозорци, 
за да не се блъскат птичките в тях.

    Опитайте и ще спасите много птички 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ВОДАТА

ДРУГИ НАЧИНИ 

ХРАНИЛКА ЗА ПТИЦИ

РАБОТА С ПРИРОДАТА - 

ХРАНА ЗА ПТИЦИТЕ

 Ако не разполагате с двор с 
дървета, може просто да поръсвате 
трохите от стар хляб на перваза на 
балкона или на земята. 
 Полезна храна за птиците през 
зимата е мазнината - мас, масло, 
фъстъчено масло. Тя им предоставя 
много енергия и им помага да се стоплят. 
Перата също имат нужда от мазнина, 
за да са плътни. Направете смес от 
фъстъчено масло (мас, масло), зрънца, 
овесени ядки, мюсли. Внимавайте 
сместта да не е солена или сладка. 
Намажете я на кората на някое дърво, 
на шишарка, или на филийка. 

 Въпреки че през зимата има много 
сняг, той е замръзнал, затова сипвайте 
топла, но не вряла вода в плитки купички 
или чинийки, за да могат птичките да 
пият преди да е замръзнала. В средата 
на купичката можете да сложите една 
по-малко купичка обърната нагоре, за да 
могат птичките да стъпват на нея.
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 Лиа Лазариди, 10 г.

Детско творчество
Указание за изработка 

на картичка - приложение
НОВОГОДИШНА 

 За да направите тази 3D коледно-
новогодишна картичка, ще ви трябват:
•	 цветен картон, от приложението
•	 бяла хартия от приложението, на която е 

нарисуван контур на снежен човек
•	 бяла хартия от приложението, на която е 

нарисуван контур на трева
•	 ножица
•	 фулмастри, цветни моливи или пастели
•	 лепило
•	 желание и време около половин час

 1.  Сгънете цветния картон на по средата, за да получите основата на 
картичката.
 2. Изрежете по плътните линии бялата хартия. Ще получите две ленти - по-
широката е с контура на снежния човек, а по-тясната е с контура на тревата.
 3. Сгънете бялата хартия, на която има контур на снежния човек, на две и 
после още на две (по пунктираните линии). Сгъването да е като хармоника - първо 
в средата и после обръщате крайните две страни.
 4. Изрежете с ножица по контура снежния човек, като внимавате там 
където са ръцете и краката да не режите. 
 5. Отворете хартията, трябва човеците да са свързани с ръце и с крака. 
Оцветете ги както искате, може и с различни цветове.
 6. Сега сгънете двата снежни човека в средата така, че да изпъкнат напред.
 7. Залепете на цветния картон от вътрешната му страна двата крайни 
снежни човека, а двата средни да останат незалепени, само сгънати напред. Имайте 
предвид, че трябва да остане място под снежните човеци за тревата.
 8. Сгънете бялата хартия, на която има контур на трева, на две и после още 
на две (по пунктираните линии). Сгъването да е като хармоника - първо в средата 
и после обръщате крайните две страни.
 9. Изрежете по контура тревата като внимавате отстрани да не режите.
 10. Отворете хартията, трябва тревата да е свързана. Оцветете я леко в 
светло синьо, така ще направите снегът върху нея.
 11. Сгънете тревата по същия начин както снежните човеци и залепете 
крайните две части върху картона, под снежните човеци. Средните две части от 
тревата трябва да изпъкнат напред.
 12. Нарисувайте снежинки.

 Картичката е готова. Сгънете я внимателно. Можете да я надпишете 
отпред, а пожеланията на гърба й.

БАНИЦА С КЪСМЕТИ

Жив и здрав бъди,
да не срещаш никакви беди.
   

С каквото се захванеш - ще успееш,
затова времето си не трябва да 
пилееш.

Винаги бъди добър приятел и човек,

и за теб дори и най-студеният ден ще 

бъде мек.

Ако ти сега четеш това,

очаквай да чуеш вест добра.

Прави само добрини

и доброто в теб ще победи.

  
Не преяждай с баницата вкусна,

иначе в отбора на здравите 

няма да те пусна.

 Мечтите си, ти ще сбъднеш, ти го умееш,

   и през цялата година бодро ще си пееш.

   

 Мисли, преди да направиш нещо,
   за да не ти се стори после 
    всичко зловещо.

 Дори и някой да е на вид невзрачен

   бъди добър с него, не бъди мрачен.

 Тази година за теб ще има ново             
   начало, затова, "Браво"! -        
стягай се здраво!

 В живота  опитвай  от всичко по малко,

    за да не бъде после жалко.

 Ще получиш кола - модерна и кра
сива,

   но за целт
а - трябва да си 

ученолюбива.

Полунощ  изтече.
Старата година е зад гърба ти вече.
Парченце баница си вземи
и късметчето си прочети.

На някои се пада: „Ще бъде добра таз 
година,
ще си весел и ще се забавляваш с твоята 
дружина“.
Други пък четат: „Очаква те забава,
само радости Новата година ще ти дава“.

На мен пък ми пише: „Умник си ти,
затова учи, пиши ,чети“.
На кака се падна :„Кола ще получиш,
но само след като се изучиш“.

Тя много се разстрои -
че няма като шестиците мои.
Отчупи си още малко
и прочете нещо, което за нея беше жалко:

„Ще живееш в щастие и разкош,
но ако не учиш, късметчето ще изгуби 
цялата си мощ.“
Ех, на нея няма угода
но какво сме виновни, че тези късметчета 
са от години на мода?

Затова ти сега от баницата си отчупи
и весел през Новата година бъди!



Ако имате желание да дарите някаква сума за Изворче, 
можете да направите това по банкова сметка:  
Райфайзенбанк София,  IBAN: BG54 RZBB 9155 4083 2914 09,
BIC: RZBBBGSF 

Издателство Бяло братство, гр. София

 Рис. Милослава Караиванова

През 2013 г. детска книжка "Изворче" 
ще се разпространява безплатно. Тези от вас, 

които желаят да получат 4-те книжки, които ще 
излязат, моля да ни пишат адреса, на който 

да ги изпратим.

Капчица и Изворче ви 
канят на 15.12.2012 г., събота 

от 16 часа, на Коледно 
тържество в книжарница 

Нанси гр. Пловдив. Носете си 
весело настроение и усмивки!

 ПОКАНА

Разпространява се 
безплатно


