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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 ù кажете,  
изпращайте вашите приказки, стихове, снимки и  рисунки на 
адрес: Мария Иванова Атанасова, 

за сп.“Изворче”, гр. Пловдив 4003 
ул. „Белград” № 8 ап.5
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Лиа Лазариди, 11 г.
ПРОЛЕТ

Е-mail:   izvorce@abv.bg 
Facebook: Детско списание “Изворче”

Тези от вас, които искат да видят някои от старите броеве на 
„Изворче”, могат да ги намерят в електронната библиотека на 
сайта: beinsadouno.com, в библиотека, за теглене.

поседнах на тревата мека
и се унесох в дрямка лека.
Пролетта бе вече в моята градина,
след като лютата зима си замина.

И безгрижно, весело запях
песничка със малките врабчета.
Радост бе голяма и за тях -
пролетта, пристигнала във  нашата 
градина.

В моята градина
съзрях пъстра, весела картина:
на разцъфналата ябълка врабчета 
чуруликаха,
отсреща в планината изворчета бликаха.

Свежест лъхаше от цветната леха,
аз взех няколко цветя в ръка
и с весела усмивка на лице,
с радостно сърце
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Аз Маринчо се наричам,
лудориите обичам.
Сутрин още като стана
почвам да ядосвам мама:

МЪРМОРКО
Е-mail:   izvorce@abv.bg 
Facebook: Детско списание “Изворче”

Творчество за деца

Фани Мишева

„Няма вече да се мия
и млеко не ща да пия.
Няма и да ям кус-кус,
не ще се возя в автобус.
Я колата запали –
в училище ме заведи.”

Батко с укор ме поглежда,
тихо, кротко той нарежда:

„Стига вече мърмори,
на мама ти се извини.
Всичко можеш вече, знам,
ти добър си и голям.
Гняв в сърце си не държи,
а се радвай, весели.”
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 Някъде далеч, в царството на вечния 
студ и мрак, живеела снежната фея 
Нанси. Тя царувала над скованите в лед 
небесни тела и в самота преминавали 
дните й. Най-после Нанси решила да 
напусне безмълвния свят на снежното 
царство и да тръгне на път.

Дълго било пътешествието на 
Снежната фея – ден и нощ пътувала тя 
към своята мечта: да намери светлина 
и топлина в тази необятна Вечност. 
Оттогава минали много години – 
хилядолетия летяла Снежната фея сред 
безмълвието на Космическия безкрай.

И ето, един ден Нанси видяла 
светлината, към която се стремяла 
по своя безконечен път – на хоризонта 
блестял прекрасният Хелиос. На 
божественото му лице греела най-
красивата усмивка, косите му блестели 
в светлината на небесния огън. 

Трепнала Нанси: „Това е светлината 
на Любовта. Това ще стопли леденото 
ми сърце” – промълвила тя и се устремила 
към светлината на своя живот. 

Все по-красива ставала Нанси – 
лицето й отразявало космическите 
слънца, а в косите й греели сините 
отблясъци на небесата.

Съзрял Хелиос феята от снежното 
царство и с устни докоснал леденото й 
чело. Стоплило се сърцето на Нанси и 
тя заблестяла на небето с цялото си 
великолепие. Лицето й било по-изящно от 
всякога, а косите й искряли с неотразим 
блясък.

Още по-бяла станала усмивката на 
Хелиос, още по-светли косите му.

- Комета! – извикали хората. 
Те се любували на нейната красота, 

така възхитителна била влюбената 
Нанси. Нарекли я дългокосата звезда и 
дълго разказвали на своите деца приказки 
за целувката на Хелиос и ледената фея...

- Ще се върна! – извикала Нанси 
и полетяла отново над бездната на 
времето. Тя отнесла в своето далечно 
царство светлината и топлината на 
Любовта...

И днес хората на Земята очакват 
да се завърне Нанси: кометата, която,  
привлечена от силата на Любовта, 
винаги се връща на небето – като символ 
на Божествената Любов, която никога 
не умира..

Надка Данкова
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Хелиос и 
ледената Нанси

Искам да ви поднеса
приказка една.
Вълшебна страна ще ви 
открие – 
последвайте ме вие!
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Музиката съществува откакто се е появило човечеството на земята.
 Тя е най-старото изкуство. 

  От незапомнени времена хората са пеели, танцували, марширувалии така са изразявали своята 
радост към природата и бита. Музиката е била навсякъде около тях. В люлчината песен на 
детето, в песните и танците на празниците и обичаите, в бойните маршове на мъжете, които 
под звуците на барабани и военни тръби са побеждавали враговете.

  И досега песента, танцът и маршът са частица от нашия живот и когато ги изпълняваме, 
ние всъщност се „занимаваме с музика”. Те са нашите малки „мостчета”, по които поемаме в 
големия чудесен свят на музиката. Той ни отвежда в големите концертни зали, kъдето хората 
се събират и наслаждават на прекрасната музика.

  Разбира се, за да има музика, трябва да има и ноти. Дълги векове народите са предавали своето
 творчество от уста на уста. Едва през 10 век италианецът Гвидо’д Арецо създава нотното писмо,
 което се използва и до днес, като нотите се пишат на петолиние, с ключ сол.

  Освен че са пеели и танцували, хората са свирели на различни инструменти, 
които първоначално са били примитивни. Много по-късно, отново в Италия, през 17-18 век 
се създават първите работилници за изработване на инструменти - 
цигулки, пиана, флейти, кларинети, тромпети, които имат същия вид като днешните. 
По същото време, в епохата на Барока, се появяват и големите композитори на света-
Вивалди, Бах, Хендел, Хайдн, Моцарт, Бетовен, а по-късно -  Шуберт, Шуман, Шопен...
Създават се и големите симфонични оркестри, операта и балета. Най-известните музикални
градове са били Венеция, Неапол, Флоренция, Милано, Париж, Виена, Лондон.

                 Знаете ли,че.....

Родината на музиката е Италия. 
Там се създават първите музикални театри, 
операта и първата консерватория в света, 
в Неапол през 1537 г.

  Царят на инструментите е органът. Той е най-големият инструмент, създаден през 10 век
в католическата катедрала. Съставен е от една до три клавиатури една над друга, педали и 
органови тръби от 900 до 10000 на брой, обединени в регистри.
Грандиозно, нали? Най-много творби за орган – токати, фуги, прелюдии, са писали Бах и Хендел.

  Моцарт е бил наричан „детето чудо”, защото е притежавал изключителен музикален талант. 
На три години е свирел на клавесин (старинно пиано), цигулка и орган, а от петгодишен е 
започнал да композира. Можел е да изсвири дадено произведение, след като до е чул само веднъж. 
На шестгодишна възраст, заедно с баща си и сестра си Нанерл, пътувайки с каляска, 
осъществяват гастроли из цяла Европа - Мюнхен, Виена, Париж, Лондон, Милано и други градове.
 Концертите минават при огромен успех, а самият Моцарт предизвиква възторг и удивление. 

Написал е 20 опери: Дон Жуан, Сватбата на Фигаро, Вълшебната флейта, както и 41 симфонии, 
концерти за всички инструменти – пиано, цигулка, флейта, обой, кларинет и други.

  Човешкият глас е най-съвършеният инструмент. Гласът се възпроизвежда от ларинкса,
 който е разположен в гърлото. В ларинкса са разположени гласните струни и когато 
 преминава въздуух през тях, те вибрират с различна честота и издават звуци.
  При мъжете гласните струни са по-дълги, затова те имат по-ниски гласове, при жените 
– са по-къси и гласовете им са по-високи.

                 Знаете ли,че.....

Първоначално нотите са били квадратни - 
на 1, 2, 3 до 4 линии, без тактови черти. 
Едва в края на 17 век те добиват закръглена, 
овална форма.

  Волфганг Амадеус Моцарт

орган

Георг Фридрих Хендел 

операта “Вълшебната флейта”- Моцарт
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     В Света на Музиката
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 творчество от уста на уста. Едва през 10 век италианецът Гвидо’д Арецо създава нотното писмо,
 което се използва и до днес, като нотите се пишат на петолиние, с ключ сол.

  Освен че са пеели и танцували, хората са свирели на различни инструменти, 
които първоначално са били примитивни. Много по-късно, отново в Италия, през 17-18 век 
се създават първите работилници за изработване на инструменти - 
цигулки, пиана, флейти, кларинети, тромпети, които имат същия вид като днешните. 
По същото време, в епохата на Барока, се появяват и големите композитори на света-
Вивалди, Бах, Хендел, Хайдн, Моцарт, Бетовен, а по-късно -  Шуберт, Шуман, Шопен...
Създават се и големите симфонични оркестри, операта и балета. Най-известните музикални
градове са били Венеция, Неапол, Флоренция, Милано, Париж, Виена, Лондон.

                 Знаете ли,че.....

Родината на музиката е Италия. 
Там се създават първите музикални театри, 
операта и първата консерватория в света, 
в Неапол през 1537 г.

  Царят на инструментите е органът. Той е най-големият инструмент, създаден през 10 век
в католическата катедрала. Съставен е от една до три клавиатури една над друга, педали и 
органови тръби от 900 до 10000 на брой, обединени в регистри.
Грандиозно, нали? Най-много творби за орган – токати, фуги, прелюдии, са писали Бах и Хендел.

  Моцарт е бил наричан „детето чудо”, защото е притежавал изключителен музикален талант. 
На три години е свирел на клавесин (старинно пиано), цигулка и орган, а от петгодишен е 
започнал да композира. Можел е да изсвири дадено произведение, след като до е чул само веднъж. 
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Задача       Задача       

 Струнен инструмент, 
с 4 струни, на който се свири с лък.

 Ударен инструмент, 
 на който се свири с помощта на две палки.

–
 Клавишен инструмент,  
произлязъл от клавесина.

 
Духов инструмент,
 вид свирка.

 
Меден духов инструмент, 
чието име означава „тръба”.

Струнен инструмент,
 на който се свири с перо или с ръка, с 6 струни.

Духов инструмент, който има кожена и дървена част, 
използва се в българската народна муузика.

 Голям струнен инструмент, 
чиито струни са разположени перпендикулярно. 

Струнен инструмент с крушовидна форма, 
който се използва в българската народна музика. 
Свири се с лък.

 Малък духов инструмент, 
който се състои от няколко метални пластинки, 
закрепени на дървена част.

ен инструмент, 

Сттрунен инструмент, 
44 к й в к

който се свири с помощта на две палки.

рунен инструмент с крушовидна форма

нструмент, 

Меден духов инструмент, 

Духов инструмент,
вид свирка

Духов и
използвас ръка, с 6 струни.

–

С
к
С

 Познавате ли музикалните инструменти? 

 

Имате задача на тези две страници да залепите от приложението музикалния инструмент, 
който съответства на описанието.      Знаете ли как са устроени и какви звуци издават?

В света на Музиката       В света на Музиката       
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Човешкото тяло -  
чакрите  

Знаете  ли,  че  нашето  тяло  не  е  само  това,  което  
познаваме и виждат очите ни. В него се намират 7 слънца,  
които  могат  да  бъдат  засечени  със  специална  апаратура.  

Само много мъдри хора с отворени сетива могат да ги усетят и видят.  
 Слънцата се въртят подобно на грънчарски колела с различна 
скорост. Те са наредени подобно на наниз от разноцветни перли, едно под 
друго, от  основата  на  гръбначния  стълб  до  върха  на  главата.  Всяко  
слънце  има определен брой лъчи, които излизат от него и осветяват 
тялото  вътрешно.   

Как можем да  
усетим и засилим  
своите Слънца?  

Когато съзнателно насочваме вниманието си към нашите слънца,  
те започват да излъчват повече светлина и да захранват нашето тяло с  
повече сили. Тялото ни става по-жизнено, умът ни – по-светъл, а сърцето  
ни – по-добро и любящо.  

Ето едно упражнение със Слънца. За него е необходимо да седнете  
удобно на тихо и спокойно място. Съсредоточете се. Поемете дълбоко  
въздух 4-5 пъти и си кажете: „Свързвам се с моите слънца.“ 

Представете си, че пред вас се появява една прекрасна огромна дъга,  
която заема целия небосклон. Представете си, че вдишвате цветовете  
й, като започнете от червения цвят. Цялото ви тяло диша и се изпълва  
с  червената  багра  на  дъгата.  Така  преминете  последователно  
през следващите  цветове  –  оранжево,  жълто,  зелено,  светло-синьо,  
тъмно-синьо, виолетово.  

СЕДЕМТЕ  
СЛЪНЦА  
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Първото Слънце наричаме Слънце на основата. То се  намира в 
основата на гръбнака и има само четири лъча,  които светят в 
червено. Със своите лъчи то ни дава постоянство и усточивост. 

Второто Слънце се намира в корема, малко  под пъпа. То  свети 
с оранжева светлина и има 6 основни лъчи. То ни  дава мекота 
и нежност, чрез които хората се свързват  помежду си.  

Третото Слънце се намира в слънчевия възел, малко  над пъпа. 
То свети със силна жълта светлина и има  10 основни лъчи. Това 
Слънце ни дарява с енергия и  воля. Благодарение на неговата 
сила ние преодоляваме  препятствията в живота и се радваме 
на своите постижения. 

Четвъртото Слънце се намира в гърдите, там където  е 
сърцето. То свети с ясна зелена светлина и има 12  основни 
лъча. То ни дава любов и разбирателство.  Когато ние обичаме, 
лъчите на четвъртото Слънце  достигат до човека, за когото 
си мислим и когото  обичаме. 

Петото Слънце се намира в гърлото. То свети с  небесносиня 
светлина и има 16 основни лъча. Със своите  лъчи то ни дарява 
възможността да говорим и да  общуваме по между си така, 
че да се разбираме. Когато  човек твори и създава нещо, това 
Слънце засилва своята  светлина. 

Шестото е Слънцето между двете вежди. То се  намира се на 
челото и свети със загадъчна тъмно-синя  светлина и има два 
основни лъча. Неговите лъчи са  лъчите на знанието, мъдростта 
и интуиията. То ни  помага да разрешаваме трудните задачи, 
които понякога  срещаме в живота си. 

Седмото Слънце се намира точно на върха на главата.  
То свети с виолетово-бяла светлина и има хиляди лъчи,  които 
ни обливат като фонтан! Неговите лъчи ни  правят способни 
да разбираме истината и да правим  връзка с тези, които 
знаят повече от нас.  
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Моята България

В този брой ще ви запознаем с  
Рупите, едно от най-мистичните 

места на България.  Елена Таракова, 15 години, Петрич 
Снимки: Бистра Таракова  

Погледнеш ли към Рупите от високо, виждаш едно 
зелено море, над което се носи ефирна мъгла. Стели се 
ниско, досами зелените вълни, и изчезва в прегръдките на 
слънцето. Реката Струма бавно влачи шлейфа си като 
истинска господарка. Той оставя сребристи отблясъци 
в зеленото море и изчезва зад сянката на Кожух, мълча-
ливият, угаснал за хорската суета вулкан. Картина, до-
стойна за четката на Майстора. И за детските ръчички 
– само те биха оценили пъстротата, която е неуловима 
за помъдрелите ръце. А децата биха загребали от нея, без 
да навиват ръкавите. За да я разсипят щедро върху мал-
кото блокче чиста, жадна, доверчива душа. И хоп – кар-
тина, по-прекрасна и от тези на Майстора. Преобладава, 
разбира се, зеленото. И жълтото. Защото тук, на юг, ги 
има в изобилие. А сребристото е няколко капки – просто 
така, напук на слънцето. 

Всеки, потопил мислите си в тази картина, ще се 
роди отново. За красотата, вярата, доброто. И ще по-
иска да дойде, за да ги усети - не само с очите и душата, 
а като енергия, която е била и ще бъде. Рупите създават 
усещането, че родените тук,  край малкото зелено-сре-
бристо-жълто парченце от рая, са благословени от Онзи, 
който лови душите като заблудени риби. Тук изчезват 
границите между материя и дух, конкретно и абстракт-
но, минало и бъдеще. Човекът се чувства като прашинка 
от вечността, носена от ефирната мъгла и зелените 
вълни – нагоре, по водната спирала, до покоите на Господ. 

Вулкан, приличен на наметнат кожух. Река, губеща во-
дите си в зеленото и жълтото. Остарели камъни, споени 
с хоросан и утаена вяра – на синти, славяни и българи. И 
една старица, ослепяла за света, но не и за Истината. 
Замлъкнала манастирска камбана – високо в скалите. И 
легенда за лечители, които първи са надничали в стра-
данието на душата, за да разберат болката на тялото 

РуПиТЕ В зЕЛЕНО, 
СРЕБРиСТО и

 жЪЛТО
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– преди монасите, преди отшелниците, преди Ванга. Само 
птиците и змиите са ги виждали. А ги помнят – дали? – 
само скалите. 

Цветовете не стигат за Рупите. Остава нещо недо-
изказано, недоизживяно, недомечтано. Като невъзможно 
смесване – на зеленото, сребристото и жълтото. 

Името на местността Рупите идва вероятно от сър-
бохърватската дума със стар славянски корен "рупа", кое-
то ще рече дупка. Може би заради  множеството минерал-
ни извори, пръснати на площ от около 3 000м². 

Недалеч от лековитите извори е малката къщичка, в 
която пророчицата Ванга се е срещала с хора в нужда от 
цялата страна. Днес тя е част от природно-архитекту-
рен комплекс, построен в нейна памет. Неговият център 
е църквата на името на Света Петка Българска, чието 
място е било посочено от пророчицата. Тя дарява сред-
ства за изграждането на храма, който според желанието й, 
трябва да се превърне в „дом за вярващи”. 

Рупите са обявени за защитена местност през 1980 г., 
тъй като тук се събират много птици по време на миг-
рацията им на юг по „Виа Аристотелис”. Наблюдават се 
141 вида птици, като 33 от тях са включени в Червената 
книга на България, а 63 имат европейско природозащитно 
значение. Представителна за флората е обширната за-
ливна гора от бяла топола по левия бряг на р.Струма. 
Застрашени от изчезване видове се срещат и в природ-
ната забележителност „Кожух”. Скалите са естествена-
та среда за редки представители на земноводните и вле-
чугите, сред които леопардовия смок, котешката змия, 
змията червейница, ивичестия смок. В Световния Червен 
списък са включени два вида костенурки – шипоопашата 
и шипобедрена. Защитени растителни видове са едрият 
змиярник, кореноплодна люцерна, вълнист миризлив бурен, 
белардиев живовлек, вебиев бадем. 

В подножието на Кожух са останките от античния 
град Хераклея Синтика, столицата на тракийското племе  
синти. Каменен надпис от римския император Галерий 
доказва, че това е дълго търсения от учените главен град 
на синтите. 

Точно срещу Кожух, по сипеите на скалиста местност, 
наречена от тукашните хора Пчелина, върви едва долови-
ма пътечка към останките от средновековен манастир. 
Той е носил името на великомъченика лечител Свети Пан-
талеймон.  Тук в древността е имало светилище на ези-
ческите божества-лечители Хигия и Асклепий. За това 
свидетелства запазена оброчна плочка в скалата зад ол-
тара на манастирската църква. Съвсем близо е и една 
обширна ниша, която според местни предания е била оби-
тавана от българския светец отшелник Иван Рилски. 
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Ãîäèíàòà íà Äúðâåíèÿ Êîí 
îò Äèëÿíà Ïúðâàíîâà, 12 ã.  

 По идея на Диляна Първанова, на 12 г. от Пловдив, ще ви  
представим кратка информация за астрологичната година на  

Дървения Кон, която започна на 31.01.2014 г.  

Според китайския календар  
новата година не започва на 01.01.  
като нашата. Началото на новата  
година е второто новолуние след  
зимното слънцестоене. 

Зодиите са 12 и са свързани  
с животни: петел, куче, глиган,  
плъх, вол, тигър, заек, дракон,  
змия, кон, овца, маймуна.   Освен 
с животните, са свързани и  с 
елементите  в природата – огън,  
земя, метал, вода, дърво.  

Рис.: Диляна Първанова 
От 31.01.2014 г. започва годината на Дървения кон.  
По този повод Диляна Първанова от Пловдив ни е изпратила свои  

рисунки, една от които е на кон, за което й благодарим! 

Пожелаваме ви годината на Дървения Кон да ви донесе успехи, радост и  
светлина!  

Рис.: Диляна Първанова  

Имаш ли боички, имаш  
ли моливи? 

оцвети красиво белите  
картини!  
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Рис. Любомир Танев 12 г.  

Клуб “Слънце” гр. Пловдив съвместно с детска книжка “Изворче”  
и книжарница “Нанси” кани всички деца, които желаят на занимания  
“Творческа работилница”, които ще се провеждат всяка събота от  
11 ч. в книжарница Нанси гр.Пловдив. Очакваме ви, за да изработим  
заедно интересни и красиви неща, за да се веселим и забавляваме!  

Разпространява се  
безплатно  

Конкурс за направа на  
декоративно пано на тема  

„ФАНТАзия”.   

Можете да използвате различни материали –  хартия, картон, плат, 
кожа, материали за декорация,  каквито се сетите!  

Всички участници ще получат награди. Срокът за  изпращане на снимки 
на работите е 20 април 2014 г. на  
имейла на "Изворче": izvorce@abv.bg. 

Пожелаваме ви успех и творческо вдъхновение!   

СЪОБ щЕ НиЯ

Капчица  и 
"Изворче"  
обявяват  

 СНиМКи  ОТ 
ПРАзНиКА  НА 

изВОРчЕ

Можете да направите дарение на сметката на Духовно общество Бяло Братство Пловдив, 
Банка ДСК BIC STSABGSF,  IBAN  BG05STSA93000021599766 - за Детска книжка "Изворче".


