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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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СЛЪНЦЕ

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.

Като мило братче 
слънцето грее, 
никога не плаче, 
всякога се смее. 

Сутрин рано става - 
изпреварва всички, 
мие се тогава 
в бистрите рекички. 
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В цъфналите вишни 
с бял пешкир се трие. 
Като него – виж ни, 
мием се и ние! 

В нашия прозорец 
слънцето наднича, 
ранобудни хора 
слънцето обича! 

Детско творчество

Асен Босев

Приказка с различен край

М Ъ Л Ч А Л И В К А
 (Аделина Кехайова, III клас, 102 СОУ "Панайот Волов", гр. София)
 
 В едно село животът си течал нормално. Хората ходели на работа. Учениците ходели 
на училище. Вечер всички се прибирали уморени, вечеряли и заспивали. В училището на 
това село имало един клас, в който учило едно момиче, което не било като другите ученици. 
Не общувало много с другите, затова го нарекли Мълчаливка. То не се сърдело, затова че 
го нарекли така, а си мислило постоянно как да промени света така, че всички хора да са 
добри, да няма войни и страдания. 
 Веднъж, когато Мълчаливка се разхождала в парка, я срещнал един много стар 
човек. Той  казал, че разбира мислите ù и че е готов да ù помогне да промени света. Той бил 
вълшебник и предложил на Мълчаливка следните варианти за промяна:

 1-ви вариант за промяна
 Вълшебникът предложил на момичето всички лоши хора да се върнат отново в 
училище и там да се научат да бъдат добри.

 2-ри вариант за промяна 
 Вълшебникът предожил на Мълчаливка да ù направи един много голям космически 
кораб, в който да натовари лошите хора на Земята и да ги изстреля към планетата Лошотия. 
Така животът на Земята ще се подобри.

 3- ти вариант за промяна
 Вълшебникът казал на Мълчаливка, че във всяко същество има нещо добро. Той 
предложил на момичето сироп на име Доброта, 
от който като пийне една лъжичка лош 
човек, в него умира злото и остава само 
доброто. Мълчаливка се съгласила. Сиропът 
се разпространил в аптеките. Лошите хора 
го използвали и станали добри. Животът на 
земята станал прекрасен.

 Заключение
 Мълчаливка казала на целия клас 
предложенията на стареца. Децата от класа 
избрали третия вариант за промяна и нарекли 
Мъчаливка Разумка.  

 Прочети приказката на Аделина и 
реши кой вариант за промяна избираш ти или 
измисли свой вариант и ни пиши.



4 54



1. За кое растение се отнася 
характеристиката: прилича на 
дърво, но е по-ниско от него? 
Има няколко стъбла, които са 
здрави и покрити с кора.                     
.   

Природата обичай, от нея се учи!      
На нея ти разчитай, от книгата й ти чети!  

Работа с природата 
Частите на растенията

Растенията са различни видове -  дървета,  храсти,  тревисти, лишеи, мъхове. 
В много от броеве на сп. „Изворче” сме ви запознавали с растенията и тяхната 
роля в природата, но сега ще ви запознаем с:                                        .Частите на растенията

Корен
Коренът е   подземната част на растението. Той 

го прикрепва към земята и чрез него растението 
поема вода и храна от почвата на земята. Корените 
на дъба могат да стигнат до 15 м дълбочина, а на 
брезата и елата са по-плитки. Има ниски растения, 
които имат няколко пъти по-дълъг корен от стъблото, 
например коренът на глухарчето достига до 60 см 
дължина, на люцерната – до 30 см .     .

Стъбло
Стъблото образува и носи 
пъпките, листата, 
цветовете и плодовете на 
растението. Стъблото 
провежда соковете на 
растението от корените 
до листата. Стъблата на 
тревистите растения са 
меки и сочни, а на 
дърветата и храстите са 
твърди.

Листа

Цветове 

Листата на растенията 
също са различни – на 
тревистите растения са 
меки, на дърветата могат 
да бъдат широколистни и 
иглолистни. Иглолистните 
дървета са с вечно зелени 
листа, а при 
широколистните листата 
падат през есента и зимата.

Цветовете се превръщат в плодове, а 
в плодовете се крият семената. 
Плодовете защитават семената от 
повреждане, измръзване, изсъхване. 
Семената дават живот на нови 
растения. Някои от тях могат да 
поникнат даже след 10, 20 дори след 100 
години. Спомнете си за лимеца, чиито 
семена също могат да поникват след 
много години.

Отговорете на въпросите!

2Кое от дърветата е ела и кое 
смърч? Разгледайте клонките 
им. Кои от тях са плоски и кои 
обемни? Вижте и шишарките. 
На елата шишарките гледат 
нагоре, а на смърча – надолу. 
 

3.Определете кое от дърветата е бреза.

4.Свържете цветовете с имената на цветята.

лале роза невен теменужка божур

5.Свържете цветовете с имената на билките.

жълт кантарион мащерка риган мента лайка

Задачи на Капчица за лятото
През лятото растенията са най-силни и красиви. Наблюдавайте ги и 
си запишете наблюденията по следните въпроси:

1.На кое от дърветата, които видяхте, стъблото е най-твърдо и на 
кое е най-меко.

2.Наблюдавайте колко бързо растат билките, зеленчуците, 
храстите и дърветата. Наблюдавайте листата и цветовете им. 
Ароматът на кои растения е най-силен, ароматът на кои растения 
ви хареса най-много?

3.Съберете плодове на кестени, шишарки, жълъди. През кои месеци 
на годината можете да направите това? 

Пишете на Капчица за вашите наблюдения!
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Моята България

Аспарух
 Поява на прабългарите 

Не се минали и 50 години след настаняването  
на славяните в Балканския полуостров, и 
отвъд Дунава се появили нови гости. Това били 
Аспаруховите прабългари. Те се настанили при 
устието на реката. Оттам с малки ладийки 
преминавали често отсам Дунава, заграбвали по 
нещо и пак се връщали. Византийците се опитали 
да защитят своите владения, но Аспарух ги 
надвил. Тогава той преминал Дунава със своята 
дружина, заедно с жените, децата и добитъка, 
и завзел всички места до Стара планина, Черно 
море и река Искър.

 Славянобългарска държава 

Някои от славянските племена били 
покорени от Аспарух насила, други доброволно 
минавали на негова страна. Той им обещал, че 
двата народа ще живеят сговорно в една обща 
държава. Неговата храбра конница, подпомагана 
от техните пехотинци, ще бранят заедно 
страната от византийци и други народи. 
Така от завзетите места Аспарух основава 
нова държава, Българска (681 г.). Славянското 
население го наричало свой княз. За столица 
избрал тогавашния град Плиска.

 
Крум

Преди Крум – Повече от сто години след 
основаването на българската държава се изминали 
в кървави борби с византийците. Последните 
искали пак да завземат местата по Дунава. Но 
не успявали. Българите даже разширили своята 
държава, като превзели от гърците още славянски 
места. Най-много се усилила държавата във 
времето на Крум.

Авари – Крум имал най-напред война с аварите, 
които живеели на север. Той ги покорил и разширил 
царството си отвъд Дунава. Разказват, че веднъж 
Крум попитал покорените авари: „Защо падна 
царството ви?”. Те му отговорили: „Защото 
народът много се поквари. Клеветници набеждаваха 
добрите хора и така ги погубваха. Кражбите и 
измамите се умножиха. Голяма част от народа 
обедня. Мнозина се предадоха на пиянство”.

 
Крумови закони 

За да не пропадне и Българското царство, Крум 
издал следните закони:
 1. Който наклевети невинен човек, да се 
наказва със смърт.
 2. На крадците да се отрязват краката.
 3. На бедните да се помага.
 4. На тия, които укриват крадци, да се вземе 
всичкия имот. Също и на тия, които не помагат 
на бедните.
 5. Да се изкоренят лозята.

Тези закони много помогнали да се заздрави и 
усили Българската държава.

З а к о н и т е  н а 
х а н  К р у м

12 13

В този брой ви предлагаме откъс от учебник 
по Отечествознание за трето отделение 
(клас) с автори Ал. Йорданов и Н.Т. Дончев, 
издаден в Пловдив, в изд. „Хр. Г. Данов” през 
далечната 1935 г.



Зелена песничка – Зе-
лено небето, зелено мо-
рето, зелена тревата, 
зелен градът и светът…
през пролетта….

На 23-ти април тази 
година по предварителна 
уговорка с ЦДГ”Щурче” 
в градината на музейна 
аптека „Хипократ”, гр. 
Пловдив дойдоха десе-
тина петгодишни деца, 
заедно със своите майки, 
за да садят лечебни рас-
тения. Градинарската 
акция стана вече тра-
диционна, от миналата 
година малчуганите ид-
ват тук, за да се учат 
да работят със земя и да 
засаждат пролетни цве-
тя и растения. 

Тази година Надеж-
да Шопова, майката на 
едно от децата, пое ини-
циативата и се включи 
в организацията, като 
донесе много горски и 
градински лечебни расте-
ния. Другите деца също 
дойдоха с малки саксий-
ки с разсад. Надежда, 
която е агроном по про-
фесия, разказа на децата 
за частите на растения-
та, като им показа на-
гледно как излеждат раз-
личните корени, стебла 
и цветове. Ние също 
бяхме произвели разсад 
на босилек, петуния, та-
гетис, лофант. Бяхме 
подготвили детски гра-
дински инструменти, за 

да се научат децата как 
да работят с лопатка, 
търмъче и малка мо-
тичка. Беше им обясне-
но, че цветята се засаж-
дат на постоянното им 
място и трябва да мине 
известно време, докато 
свикнат с него и се зах-
ванат.

След като приклю-
чихме със засаждането, 
децата получиха по една 
тетрадка, да си водят 
в нея природен дневник 
и по една книжка от по-
слединя бр. на сп. „Извор-
че”, в чието приложение 
имаше пакетче лимец. 
Получиха и по една мал-
ка саксийка с разсад на 
цветя, която да наблю-
дават и описват вкъщи. 
Обещаха да идват често 
да поливат своите цве-
тя (всяко дете си е обо-
значило насажденията 
с цветно книжно лале) 
и наистина се отбиват 
следобед, като приклю-
чат в детската градина.

Така завърши първи-
ят етап от съвместна-
та градинарска дейност 
с ЦДГ”Щурче”, която 
тази година чества своя 
25-годишен юбилей. Но 
предстоят още изненади 
за приятелите на гради-
ната по случай 1-ви юни 
и 24-ти юни, Еньов ден, 
които засега ще запазим 
в тайна.
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Имаш ли боички, 
имаш ли моливи?
Оцвети красиво 
белите картинки!



Благодарим на 
Кристина Коларова, 
9 г., с. Крумово за 

снимката на лимеца, 
който тя е отгледала!

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".

Първоюнската среща на читателите на Изворче ще бъде на 
31.05.2015 г. , неделя от 11 ч в градинката на площад „Римски 

стадион” (Джумаята), където ще се съберем и после ще посетим 
Бакаловата къща (Център на занаятите), както и Небет тепе  и 
къща Недкович (изложба на обредни хлябове). После ви каним да 
участвате в работилничката на феите и елфите на цветята в 

градината на музей „Хипократ” от 11.30 до 13.30 ч. 
 Ще има игри и награди. 

Елате да се забавляваме заедно!

Благодарим на Велислава Керемидчиева, на 7 
години, от гр. Петрич, която ни изпрати рисунки 

на гатанките, от брой 27, за което получава 
награда!

Капчица обявява конкурс на тема: 
„Най-веселите мигове от лятото”.

Може да ни изпращате на пощенския адрес, записан на стр.2 или на имейла на 
Изворче: izvorce@abv.bg:

  • рисунки – графика или живопис.
 • писмени работи – разкази, стихове.
 • фотографии – цветни или черно – бели.

Срок за предаване на работите – 20.08.2015 г.

КОНКУРСИ 


