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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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Откъс от текста на 

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.

Първият ден на пролетта, 
първият ден на радостта,
първият ден на любовта, 
носят сила и живот,
носят сила и живот.
И оживява и ни буди със любов.

© Издателство „Бяло Братство“
© Детска книжка „Изворче“
ISSN 1313–5066

Ставайте от сън, деца.
Пролет мила веч дойде.
Цялата природа пее. 
Слънце топло вече грей. 
Носи цветя и плодове,
носи песни и игри! 

В гората, на тревата
седна Зайо Байо и си рече:
„Лиса-хитруша 
дебне зад круша!”

Врабчо не го послуша
и откъсна си круша.
Лиса тъкмо да го сграбчи,
но се задави с мравче!

Детско творчество

Лилия Дачовска, 9 години, гр. Пловдив
Лиса си изпати

Нищо, че Лиса беше преяла,
пак изяде петела на баба Вела!
Нали си беше стръвница,
с лакома дива душица.

Отиде в гората на тревата,
до реката да пие от водата,
а Зайо я бутна в реката
и тя цопна във водата.

Паневритмия
Тогава всички в гората
дружно се засмяха
и тропнаха хорце 
на тревата, край реката!
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 Темата за семейството е важна за всеки от нас. Особено когато има 
празник и всички се събират заедно. Нека помислим и за децата, които ня-
мат семейство, нашата светла мисъл да ги стопли!
       Представяме ви какво мислят някои от нашите читатели за семей-
ството, благодарение на идеята на Светлин Караиванов, 8 г., от гр. Плов-
див. 

* * * 

 Не знам за мравката мравунякът какво е,
за паяка паяжината също не знам какво е,
но моето семейство за мен е щастие, топлина и надежда.
 То е мястото, където се смея най-хубаво,
защото дава обич, сила и ме прегръща.
 Така разбирам – за животните природата какво е!    
 

Светлин Караиванов, 8 г.

* * *

 За мен семейството означава много. Мама, тати, баба, дядо, кака – 
това е моето семейство и аз ги обичам много!
 С мама и тати ходим на море. С баба и дядо ходим на Велинград. Ес-
тествено и кака идва с нас. С нея си играем.
 Аз не мога без моето семейство!

         Полина Коларова, 9 г. 

* * * 

 В семейството са най-близките хора, които се грижат един за друг и 
си помагат.
  Моето семейство се състои от четирима души – мама, тати, сестра 
ми и аз. Мама се казва Светла, тати – Николай, сестра ми – Поля и аз 
Кристина.
 Много обичам семейството си. Те ми дават повече, отколкото се нуж-
дая. Те правят повече, отколкото искам. Моето семейство е най-прекрасно-
то нещо, което имам.
 Обичам цялото си семейство, макар и понякога да се засягам и обиж-
дам от направени ми забележки от мама и тати. В такива моменти ми 
се струва, че те са лоши, не ме разбират и са много взискателни и строги. 
Това обикновено се отнася  за моите задължения към училище. Но когато 
постигна добри резултати, виждам, че са били прави и ги разбирам напълно.

 Често ходим на почивка на море, на планина или просто на разходка 
из града. Обичам моментите ни заедно.  Обичам моето семейство. То е най-
прекрасното!              

        Кристина Коларова, 11 г.

АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО

Рис.: Любомир Танев, 12 г.

Рис.: Добромира Бачева, 5 г.





В по-късно време този див сорт пшеница е бил изместен 
от сортове, подобрени от хората, които са давали много 
по-високи добиви, но са изгубили някои от основните 
качества на дивата пшеница: способността семената 
да се разпространяват   без  намеса   от  страна   на 
човека, устойчивост на природните условия, чистота на 
съдържанието.

Предполага се, че първата пшеница, която човекът е започнал да отглежда 
култивирано е лимецът, около 7000 г. пр.н.е. 
Някои от имената на лимеца са: "Древно жито на фараоните", "Последна храна 
на Христос", "Хлябът на траките”. Намерени са семена от лимец на територията 
на днешна Турция, Гърция, Египет. В България са намерени семена на лимец в 
тракийските могили.

Хлябът се прави основно от растението пшеница. То е едно от 
първите растения, което човекът е започнал да отглежда.

Знаете ли, че:

Лимецът има тънко здраво стъбло, високо над метър. Класът му 
е сбит, а зърното - скрито в плътно прилепнали обвивки, за да го 
пазят от болести и неприятели.

Качества на лимеца: 
- не се влияе от химическите торове и препарати, за да расте по-бързо,
- не поглъща отровите от почвата,
- съдържа повече витамини, минерали, микроелементи, в сравнение с обикновената 
пшеница,
- спомага за изграждане на мускулите, пречиства кръвта, избистря ума и дарява чувство 
на бодрост и благополучие,
- има много по-лесна смилаемост от обикновената пшеница.

Интересни факти за лимеца

1. Да ги засеете в почва – саксия или сандъче за цветя.
2. Да ги положите в чинийка, в която има слой мокър памук, да ги 
покриете отгоре с друг слой мокър памук.
И в двата случая оставете засетите семенца в стаята, поливайте 
ги, когато почвата или памукът поизсъхнат и наблюдавайте как 
семенцата се превръщат в растение.

В див вид лимецът може да бъде видян в Родопите, 
в Южна България. Можем да го помислим за плевел, 
пораснал край пътя, ако не го познаваме.

Задача:
В приложението към този брой ще намерите малко пликче със 
семенца от лимец. Капчица ви поставя задача - да ги засеете и 
да видите как ще пораснат.
Начините за това са два: 
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стръвна птица. А ти, Исперих, 
какво ме гледаш с нажалени 
очи? Ела да те целуна по челото. 
Талтошът, първият ми жрец, ми 
каза, че ти ще завладееш една нова 
земя. Коя ще бъде тя? Аз напущам 
с радост тленния свят, като 
виждам в ръцете на какви здрави 
мъже оставям земята. Отворете 
прозореца да я видя още веднъж! 
Алцек, занеси ме до прозореца! 

Алцек се наведе, сграби болния 
като агне и го занесе до отворения 
прозорец. Вечерният вятър лъхна 
жълтото чело на хана и разроши 
бялата му коса. Разведриха се и 
хлътналите очи на умиращия. 

— Каква равнина! Каква 
безгранична степ! Градете градове, 
издигайте крепости, развъждайте 
коне, ковете оръжия! Какво исках 
още да ви кажа? Алцек, отнеси ме 
на леглото и тичай навън да донесеш 
десетина копия! Донеси копията на 
войниците, които вардят портите 
на аула!… 

Алцек изскочи навън и бързо се 
върна със сноп копия от дряново 
дърво с железни остри върхове. 

— Алцек — каза хан Кубрат, — 
вземи сега само едно копие и опитай 
да видим можеш ли го счупи. 

Младият хански син се усмихна, 
грабна едно копие, огъна го и то 
изпращя. 

— Вземи сега всичките на сноп 
и опитай да видиш можеш ли ги 
строши, когато са заедно? 

Алцек грабна всичките копия, 
опря ги до коляното си, напъна 
мускулестите си ръце, огъна се цял, 
пот като град рукна от челото му, 
ала не можа да ги строши. 

— Видите ли — дигна се със 
светнали очи хан Кубрат, — ако 
разделите България на пет, всеки 
от вас ще бъде силен, колкото беше 
силно едното копие. Ако бъдете 
заедно, никой враг не ще може да ви 
съкруши. 

Мъдрият хан полека затвори 
очи. Слънцето потъна някъде 
зад равнината. Смъртта слезе 
невидима, докосна с меките си черни 
крила шлемовете на петимата 
коленичили мъже и се наведе за хан 
Кубратовата душа. 

Моята България

Когато хан Кубрат усети, че 
е дошъл смъртният му час, 

повдигна се върху одъра и с трескави 
очи се озърна наоколо. Глуха тишина 
и безмълвие. 

— Къде са — попита с немощен 
глас старият господар — синовете 
ми? 

— Тука сме всички — отвърна 
най-старият Батбай, който беше 
седнал на прага, опрян на късия 
си меч и потънал в тежка мисъл. 
Зад него се бяха изправили другите 
четирима по-млади Кубратови 
синове. През отворената врата 
се виждаше слънцето как трепти 
ниско над равнината и шлемовете 
на петимата мъже лъщяха, обгорени 
с червен пламък. Денят захождаше 
някъде далеч в дълбочината на 
равната притихнала степ. 

— Елате по-близо до мене, 
соколи мои, да ви погледна още 
веднъж, преди да склопя очи. 

Едрите мъже, с лица почернели 
и обрулени от степния вятър, 
набраздени с белези от някогашни 
зарасли рани, и с очи, в които 
блещукаше дива смелост, се 
приближиха до болния баща 

и коленичиха. Тежко звъннаха 
мечовете им върху мраморните 
плочи, а конските опашки — 
знамената на старите българи — 
паднаха и се разпиляха като коприна 
върху огледалния бял мрамор. 

Старият хан протегна сухите 
си ръце към тях и почна да ги милва 
по очите, по главите, по раменете. 

— Ти ли си, Батбай? Моят 
мъдър най-голям син, който винаги 
е залягал за родната си земя… Дръж 
братята си, когато започнат да 
ламтят по чужди земи, защото 
вълци обикалят край кошарата и 
щом агнето се покаже вън — ще 
го разкъсат. Ти ли си, Котгар? Ела 
насам, Алцек, колко си почернял! Ти 
идеш от северната граница. Готов 
ли е царят на хазарите, остри ли си 
меча? Чака ли да се гътна? Кувер, 
страшилище за дивите зверове, ти 
по цели дни бродиш в дълбоките 
лесове и дебнеш глиганите и мечките. 
Време е, синко, да обърнеш стрелите 
си към глиганите, които ръмжат 
край границата на държавата ни. 
Колко си грамаден и силен! Пред 
тебе враговете ще се пръскат като 
пилета, когато отгоре им налети 

Ангел Каралийчев започва да пише стихове на 
17 години и до края на живота си продължава да 
твори. Получил е почетена грамота на името на 
Андерсен и е вписан в почетната книга „Х. Кр. 
Андерсен“. 

Знаете ли, че освен приказки той е написал много 
разкази за историята на България.  Представяме 
ви първият от тях.

З а в е т ът  н а  х а н  Ку б р а т
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/Ангел Каралийчев/

Печатът на хан Кубрат
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      Прочетете материала за лимеца на стр. 8 и 9. Засейте семенцата в саксия 
или чиния с мокър памук. Дръжте съда на топло. Наблюдавайте как семенцата 

диск с детски песни  «Пролетен венец»

пакетче със семенца на лимец

в изпълнение на Кристиана Матанова, 6 г., от гр. Пловдив.  

Съдържание на диска

Песни – от 01 до 14

1. Пролет мила
2. Някой пее
3. Изворче
4. Слънчева дъга
5. Слънчеви зайчета
6. Пролетна игра
7. Песен за четирите елемента
8. Игра
9. Песен за децата
10. Славейчета горски
11. Дишай дълбоко
12. Сладко медено
13. На кладенче
14. Да знам любе ле

Инструментали – от 15 до 28. 

Кристиана записа с много любов тези песни специално за 
детска книжка „Изворче”, за което й благодарим. Опитайте се 

да пеете песните заедно с инструменталните изпълнения.

На 28.03.2015 г., събота от 11 часа в гр. Пловдив, книжарница "Нанси", 
ще има представяне на диска с детски песни "Пролетен венец", организирано 

съвместно с Клуб "Слънце" и "Изворче". Поканени са малки и големи!

Приложения
1

покълват и израстват зелени стръкчета.
      Когато лимецът порасне и стане зелена трева, му благодарете и  използвайте за салатка.
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Разпространява се  
безплатно  

Можете да направите дарение на сметката на 
Духовно общество "Бяло Братство" Пловдив, 

Банка ДСК BIC STSABGSF,  IBAN  BG05STSA93000021599766 
- за Детска книжка "Изворче".

Благодарим на Светлин 
Караиванов, който поздравява 

всички читатели с тази 
мартеница.

Рис. Добромира Бачева, 5г.

Рис. Ракета-Светлин Караиванов, 8 г.




