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Съдържание

Родна реч - откъс

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.
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Обичам те, българска реч,

звук сладък, най-мил в звуковете,

ту арфа звънлива, ту меч

на майстор художник в ръцете.

Обичам те, роден език,

ту гъвкав, ту твърд, като камен

елмазен и жив израз и клик

на мисъл, на блян, на дух пламен.
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Благодарим на децата, които ни изпратиха своите творчески опити. Представяме 
ви стиховете и рисунките, които са с близка тематика.

Мария Иванова Атанасова; ул. Авксентий Велешки № 8, ап.9, 4000 гр. Пловдив 

Е-mail: izvorce@abv.bg, Фейс бук: Детско списание „Изворче”

Детско творчество

Лято
Лятото е слънце ,
лятото море е.
Лятото, хвърчило пъстро, 

аз ще нарисувам -
слънцето искрящо,
облаци-къдели бели,
раците в морето,
рибките блестящи
и деца игриви -
весели и закачливи.
Те в морето ще играят,

ще се смеят, ще мечтаят.

Искат те да станат
стройни и големи,
но като пораснат 
няма да играят или да мечтаят.

Лятото е слънце,
лятото море е.
Аз сега ще тичам 
с морето да играя,
бъдещето свое в пясъка да 

начертая.

Йоана Миленчева, 12 г., 
гр. Пловдив

Котка
Котката в краката ми се мотка,маука,  мърка, 
в разговорите наши 
с мама все се бърка.
И мишлето, вместо да го гони,заедно ми правят всякакви фасони.Хей,  котаче, как така 
на този свят си се родило
буйно и игриво?

Калоян Миленчев, 9 г., гр. Пловдив

Константин Митев, 10 г.

Спасимира Даскалова – 9 г.

Гергана Даскалова – 7г.
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лънчевите лъчи огряха долината и планината. Небето 
беше чисто. Цялата природа беше оцветена в безброй 
цветни есенни дрешки. В гората се чуваха птичи 

песни, които известяваха приближаването на хора. На 
пътечката се показаха дядо Петьо и малкият Сашко, 
които вървяха нагоре към планинския връх. Седна-
ха да си починат до езерото, да пийнат вода и да 
се полюбуват на красивата картина, която се беше 
разстлала пред очите им.

— Дядо, а кой е направил езерата? – попи-
та малкото момченце

— Това се случило много отдавна, чедо 
– проговори дядото – малко след като Бог 
създал Космоса. Първо създал космическото 
пространство. След него сътворил звездите, 
после планетите, вложил във всички тях Живо-
та и ги завъртял в безкраен космически танц. 
Дал им сили да могат да се движат и сами да 
решават с кого да се съберат, накъде да пъту-
ват, какви неща да научават и т.н.

Земята, която била още съвсем млада, 
при своето движение попаднала в една из-
ключително студена зона. Сигурно това било 
най-студеното място в целият Космос. Скоро 
замръзнала цялата планета. Тя се опитала да 
се движи, да се завърти, да се приближи до 
някоя звезда, но студът толкова здраво бил 
стегнал тялото ù, че тя не можела да се по-
мръдне. Дори не можела да извика за помощ. 
Постепенно той започнал да прониква все 
по-дълбоко и по-дълбоко. Още малко и щял 
да смрази нейното живо огнено сърце. Тя съ-
брала всичките си останали сили и изпратила 
една малка мисъл за помощ към Млечния път 
– така наричали едно от огромните звездни се-
мейства.

„Моля ви, звездички, всички братя и сестрич-
ки. Помогнете ми сега от студа да се спася и живо-
та-топлина в мен да съхраня“.

Всички звезди веднага чули нейния зов и започнали 
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да изпращат огнени светлинни лъчи към тялото ù. Но пътят 
бил много дълъг, защото Земята се била озовала в един 

далечен край на космическото пространство. Докато 
стигнат до нея лъчите, тя вече била нацяло замлъкна-

ла и почти замръзнала. Лъчите устремено навлезли 
в това мразовито място. Започнали да докосват 

тялото на Земята, пробивали с огнените си очи 
и ръце ледената броня и постепенно започнали 
да възвръщат нейната топлина. Скоро Земята 
се пробудила от студения сън, в който била 
изпаднала. Възвърнала се способността ù да 
се движи и тя се отдалечила от студената 
зона.

Малко по-късно, когато отворила очи, 
видяла колко внимателно я гледат всички 
звезди от Млечния път – нейното голямо 
семейство. Всички били готови да продъл-
жат да помагат, ако има нужда. От радост 
очите ù се замъглили и… нещо ново се по-
явило в тях. Сълзи потекли за първи път от 
очите на Земята. Тя не знаела от къде идват 
те, но от нейните недра продължавали да 
извират сълзи, сълзи... Целият студ, който 
бил обвил Земята, сега се превръщал във 
вода. Сълзите извирали, събирали се и об-
разували езера. Скоро по нейните склонове 
вече се стичали бистри ручейчета. А всяко 
езеро и извор били свързани с някоя звезда 
от небесния свод, с тези, които помогнали 
на малката планета Земя в онзи труден за 
нея момент. И с всяка капка, която изтича от 
нея, тя благодаряла на по-големите си сест-
рици-звездици, затова че спасили живота, 
който Бог е вложил в нея.

Така от светлината на звездите, които 
стоплили студа, се появила водата на Зе-
мята, изворите, езерата и реките, и живота 

продължил да тече – каза дядо Петьо и с ус-
мивка добави – А и за нас е време да продъл-

жим нататък, че дълъг път ни чака.
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Косата
Общата дължина на косата, 

израстваща от главата на 
средностатистически човек за цял 
живот, е около 725 километра. Дневно 
губим между 40 и 100 косъма от главата 
си. Можете ли да проверите колко 
косъма ще изгубите днес?

Интересни факти 
          за човешкото тяло

Знаете ли, че:

Окото
Единствената част от човешкото 

тяло, до която няма приток на кръв, 
е роговицата на окото. Тя получава 
кислород директно от въздуха. Очите 
не увеличават размера си от момента 
на раждане до смъртта. Носът и ушите 
могат да растат през целия живот.

Новороденото вижда след 
раждането си всичко обърнато поради 
специфика на анатомията. Отнема 
малко време за адаптация и бебетата 
започват да виждат света нормално.
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Интересни факти 
          за човешкото тяло

Мозъкът
Човешкият мозък има капацитет 

на паметта, равняващ се на повече 
от четири терабайта информация. 
Един човешки мозък генерира повече 
електрически импулси за един ден, 
отколкото всички телефони по света, 
взети заедно. Докато цялото тяло си 
почива през нощта, мозъкът работи с 
тройна сила. 

Мозъкът има интересни 
способности. Една от тях е, че няма 
значение в какъв ред са подредени 
думите в един текст, ние ще можем 
да ги прочетем без затруднения. Стига 
първата и последната буква да са на 
правилното място.



Опитайте

Сутрин сме с около сантиметър по-високи, отколкото вечер. Под тежестта 
на тялото ни, хрущялите в него леко се приплескват и ръстът ни се смалява 
към края на деня. Може да се премерите колко сте високи сутрин и вечер.

Опитайте две неща, които се считат за невъзможни:  да се погъделичкате 
сами или да кихнете с отворени очи.

Интересни факти 
          за човешкото тяло

Сърцето и кръвта
Размерът на човешкото сърце е 

приблизително равен на размера на 
юмрука. Теглото му е между 220 и 260 
грама. Сърцата на децата бият много 
по-бързо от тези на жените и мъжете.

В тялото ни има 99,760 км. 
кръвоносни съдове. Една червена 
кръвна клетка (еритроцит) се нуждае от 
една минута за да обиколи цялото тяло. 
Ние произвеждаме около 2 000 000 
червени кръвни клетки всяка секунда.

Езикът
Най-силният мускул в човешкото 

тяло е езикът. Подобно на пръстовия 
отпечатък всеки човек има уникален 
отпечатък на езика.
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Цветят�Цветят�

П
ло
до
ве
т�

П
ло
до
ве
т�

Времет�

Времет�

Сезоните - Есента

Топъл дъжд, чакан дъжд,
плиснал в миг и отшумял.
Как света изведнъж
стана ……………. и ……….?

Вятърко листи в …………. пилей, 
Косето Босето вече не ……...,
с пойните птички отлитна на юг
…………………. е вече пристигнала тук.
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Цветят�Цветят�

П
ло
до
ве
т�

П
ло
до
ве
т�

Времет�

Времет�

Плодовете набери,
кошницата напълни,
с дарове на есента,
златна e тя.

Детенце хубаво,
пиленце любаво!
Къде под мишница
с таз малка ……………..?

Прочетете 
текстовете около кръга, 

попълнете липсващите думи и 
залепете на празните места стикери от 
приложението, които мислите, 

че са подходящи за есента.
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З�диакалните знаци 
В този брой ще ви запознаем с трите з�диакални знака, 

които съот�етст�ат на  есенните месеци

Знаете ли, че:    
Знаете ли, че: 

  Везни

Скорпион

23 септември – 22 октомври

23 октомври – 22 н�ември

Везни е знакът на хармонията, 
равновесието и красотата и родените 
под този знак са призвани да внасят тези 
качества в своя живот и в живота на 
околните. Изкуството е една област, в 
която могат да се изявят успешно и 
пълноценно. Родените под знака Везни 
са много надарени и в областта на 
взаимоотношенията, те могат да 
намират решения при трудни положения, 
които да са приемливи за всички. Умеят 
да внасят мир и спокойствие в средата, в 
която се намират. Не обичат разправиите 
и бягат от тях. Елементът въздух се 
проявява във Везни като вдъхновение и 
усет за групова и обществена работа. 
Красотата ги привлича навсякъде – и в 
хората, и в природата, и в изкуството. 
Най-щастливи се чувстват, когато 
създават красота. Самотни и нещастни 
са, ако нямат близък приятел, другар, 
любим човек до себе си, с когото да 
споделят.  Често обаче са нерешителни и 
колебливи. Трябва да вземат пример от 
срещуположния на тях знак – Овен, 
който да действа смело и решително. 
Везни и Овен са допълваща се двойка.  

Използвайте даровете на Везни за да 
внасяте хармония, мир и красота във 
всеки ден от живота си. Бъдете верни на 
приятелите си, но вземайте сами 
решенията си и не се колебайте да 
действате.  

Скорпион е най-загадъчният от 
астрологичните знаци. Той е „дълбока 
вода”. Родените под този знак са силни 
хора, но същевеременно са много 
чувствителни и раними. Дълбоките си 
чувства успешно скриват под самоуверено 
и понякога властно държание. Често се 
чувстват самотни. Когато осъзнаят своята 
лична сила, могат да постигнат всичките си 
цели, както и да бъдат стабилна опора за 
околните. Трябва обаче да преодолеят 
своите страхове и отрицателни чувства и 
мисли.

За тях е много поучителна следната 
приказка: Възрастен индианец учи внука 
си и му разказва: „Във всеки човек се 
борят два вълка. Единият е черен, а 
другият – бял. Черният вълк, това са 
гневът, омразата и всичко лошо в теб, а 
белият – това е любовта, доброто, всичко 
хубаво в теб.” Внукът му се замислил и 
попитал: - „А кой ще победи?” – Този, 
когото храниш.” – бил отговорът на 
стария индианец.

    

Скорпион те дарява със силата да 
побеждаваш като преобразяваш света 
около себе си, способността да 
превръщаш и най-трудните 
положения в добро, възможността да 
прозираш в дълбочините на човешката 
душа. Бъдете готови да ги получите, 
когато се научите да мислите добро, 
да правите добро, да зачитате 
свободата и интересите на другите. И 
помнете, че ако един Скорпион  се 
опита да използва силата си, за да 
държи околните в зависимост или 
починение, той ще създаде ад за тях и 
себе си. Скорпион трябва да се поучи 
от кротостта и миролюбието на своя 
полярен знак Телец.   

Знакът Везни е свързан с планетата Венера – наричат я Светилото на красотата. Тя 
ги дарява с красота, грациозност, изящество. Венера е най-ярката звезда над хоризонта, 
която виждаме в определени месеци като Вечерница, а в месеците, когато изгрява преди 
Слънцето сутрин – като Зорница.

 Знакът Скорпион е свързан с две планети. От древността негов управител се считал 
богъ на войната Марс, който стои зад силата на Скорпиона. След като през 1930 г. е 
открита планетата Плутон, тя е била приета за планета-управител на Скорпион заради 
способността за преобразуване и преодоляване на трудностите, с които тази планетна 
енергия дарява знака.    

Цветът   на Везни   е небесносиният,  но   заедно с  него   и  всички   меки,   пастелни   цветове. 
В човешкото тяло Везни управляват бъбреците – органът, който се грижи за 

водно-солевото равновесие в органзима. 

Цветовете на Скорпион са виолетово, тъмночервено и черно.
В човешкото тяло този знак управлява отделителните органи, които изхвърлят от 

организма всички отпадни вещества, както и органите на половата сисстема, които се 
грижат за възпроизвеждането на рода.
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З�диакалните знаци 
В този брой ще ви запознаем с трите з�диакални знака, 

които съот�етст�ат на  есенните месеци

Знаете ли, че:    
Знаете ли, че: 

  Везни

Скорпион

23 септември – 22 октомври

23 октомври – 22 н�ември

Везни е знакът на хармонията, 
равновесието и красотата и родените 
под този знак са призвани да внасят тези 
качества в своя живот и в живота на 
околните. Изкуството е една област, в 
която могат да се изявят успешно и 
пълноценно. Родените под знака Везни 
са много надарени и в областта на 
взаимоотношенията, те могат да 
намират решения при трудни положения, 
които да са приемливи за всички. Умеят 
да внасят мир и спокойствие в средата, в 
която се намират. Не обичат разправиите 
и бягат от тях. Елементът въздух се 
проявява във Везни като вдъхновение и 
усет за групова и обществена работа. 
Красотата ги привлича навсякъде – и в 
хората, и в природата, и в изкуството. 
Най-щастливи се чувстват, когато 
създават красота. Самотни и нещастни 
са, ако нямат близък приятел, другар, 
любим човек до себе си, с когото да 
споделят.  Често обаче са нерешителни и 
колебливи. Трябва да вземат пример от 
срещуположния на тях знак – Овен, 
който да действа смело и решително. 
Везни и Овен са допълваща се двойка.  

Използвайте даровете на Везни за да 
внасяте хармония, мир и красота във 
всеки ден от живота си. Бъдете верни на 
приятелите си, но вземайте сами 
решенията си и не се колебайте да 
действате.  

Скорпион е най-загадъчният от 
астрологичните знаци. Той е „дълбока 
вода”. Родените под този знак са силни 
хора, но същевеременно са много 
чувствителни и раними. Дълбоките си 
чувства успешно скриват под самоуверено 
и понякога властно държание. Често се 
чувстват самотни. Когато осъзнаят своята 
лична сила, могат да постигнат всичките си 
цели, както и да бъдат стабилна опора за 
околните. Трябва обаче да преодолеят 
своите страхове и отрицателни чувства и 
мисли.

За тях е много поучителна следната 
приказка: Възрастен индианец учи внука 
си и му разказва: „Във всеки човек се 
борят два вълка. Единият е черен, а 
другият – бял. Черният вълк, това са 
гневът, омразата и всичко лошо в теб, а 
белият – това е любовта, доброто, всичко 
хубаво в теб.” Внукът му се замислил и 
попитал: - „А кой ще победи?” – Този, 
когото храниш.” – бил отговорът на 
стария индианец.

    

Скорпион те дарява със силата да 
побеждаваш като преобразяваш света 
около себе си, способността да 
превръщаш и най-трудните 
положения в добро, възможността да 
прозираш в дълбочините на човешката 
душа. Бъдете готови да ги получите, 
когато се научите да мислите добро, 
да правите добро, да зачитате 
свободата и интересите на другите. И 
помнете, че ако един Скорпион  се 
опита да използва силата си, за да 
държи околните в зависимост или 
починение, той ще създаде ад за тях и 
себе си. Скорпион трябва да се поучи 
от кротостта и миролюбието на своя 
полярен знак Телец.   

Знакът Везни е свързан с планетата Венера – наричат я Светилото на красотата. Тя 
ги дарява с красота, грациозност, изящество. Венера е най-ярката звезда над хоризонта, 
която виждаме в определени месеци като Вечерница, а в месеците, когато изгрява преди 
Слънцето сутрин – като Зорница.

 Знакът Скорпион е свързан с две планети. От древността негов управител се считал 
богъ на войната Марс, който стои зад силата на Скорпиона. След като през 1930 г. е 
открита планетата Плутон, тя е била приета за планета-управител на Скорпион заради 
способността за преобразуване и преодоляване на трудностите, с които тази планетна 
енергия дарява знака.    

Цветът   на Везни   е небесносиният,  но   заедно с  него   и  всички   меки,   пастелни   цветове. 
В човешкото тяло Везни управляват бъбреците – органът, който се грижи за 

водно-солевото равновесие в органзима. 

Цветовете на Скорпион са виолетово, тъмночервено и черно.
В човешкото тяло този знак управлява отделителните органи, които изхвърлят от 

организма всички отпадни вещества, както и органите на половата сисстема, които се 
грижат за възпроизвеждането на рода.
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Нещо за астрологията 

 Представяме ви астрологичните съз�ездия, които хората от древн�стта 
са оприличили на жи�отни или хора и са им дали имена. 

Знаете ли, че: 

Стрелец23 н�ември –21 декември
Стрелец е огнен подвижен знак и 
дарява родените в неговото време с 
неугасима енергия за пътешествия, 
приключения и ново знание. Създава 
личности, които имат разностранни 
интереси и способности. Дава 
неспокоен характер. Стрелите на 
родените под този знак са насочени 
към много цели, което значи, че те 
имат  желание да се опитат много 
дейности, да научат и опознаят много 
неща. Дружелюбни и весели са. Те са 
много добри в спорта и за тях е 
особено полезно да спортуват. 
Вълнува ги непознатото и 
неизвестното. Много честни и прями 
са, обичат истината и са много 
свободолюбиви. Огнените дарове на 
Стрелеца са изобилни: физическата 
сила и енергия се съчетава не само с 
оптимистичен поглед върху живота и 
увереност в себе си, а и с будна и ясна 
мисъл.

 Стрелци, вимавайте много с 
думите си, защото стрелите ви могат 
да уцелят болното място у другите и 
да причините болка без да сте желали. 
И се научете да довършвате нещата, 
които сте започнали! Стрелец трябва 
да научи от своя полярен знак Близнаци 
изкуството да общува, като зачита 
мнението на другите и да е готов да 
промени своето собствено, ако 
другият има право.

Знакът Стрелец е свързан с планетата Юпитер, най-голямата в Слънчевата система. 
Юпитер или Зевс е бил почитан като царя на боговете. Енергията на тази планета е 
наистина по царски изобилна и благотворна.

Цветът на Стрелеца е наситено синьо, наричат го кралско синьо.   

В човешкото тяло Стрелец се свързва с тазобедрените стави и бедрата – 
най-силните мускули и кости в тялото, които ни позволяват да се придвижваме свободно в 
околната среда.       

 
     Астрологията е древна наука, възникнала преди хиляди години, в зората на човешката 
цивилизация. Тя изучава движението на небесните тела и връзката между тях и събитията на 
Земята. Древните народи са познавали астрологията и са я използвали в живота си. 
Археологичните паметници като тракийските гробници,  блоковете на Стоунхендж, 
пирамидите в Египет, храмовете на маите в Южна Америка са ориентирани към движението 
на Слънцето, Луната и звездите. 
    Според астрологията всеки човек има индивидуална рождена карта, която се нарича 
„хороскоп” и която зависи от датата, часа и минутата, както и мястото на раждането му. 
Зодиакалният знак на човека е знакът, в който се намира Слънцето при раждането му. От тук 
идва популярният израз „зодия”. Освен знакът, в който е Слънцето, силно влияние върху 
човека имат знакът, който е изгрявал на хоризонта в момента на раждането, както и знакът на 
Луната. У всеки човек са съчетани влиянията на планетите от Слънчевата система и на 
зодиакалните съзвездия. 
      Астрологията помага на хората да опознаят по-дълбоко себе си. Да се предвидят някои 
събития, да се определи всеки период от живота за какво е най-добър, да се решават въпроси, 
свързани със здравето.

         

телец�ен близнаци рак

лъв де�а везни скорпион

стрелец козирог в�долей риби
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стрелец козирог в�долей риби
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Забавни опити
Опитвали ли сте да направите 

вулкан или да надуете балон по 
специален начин? Роза, Гая и Заян 
Мулхол ще ви помогнат да го 
направите. Ето как:

Вулкан

Необходими материали: сода 
бикарбонат (сода за хляб), оцет, 
стъклена чаша и форма за вулкан, която 
можете да направите от пластелин или 
глина. Формата на вулкана отгоре има 
отвор, не по-малък от този на чашата, 
за да може чашата да влезе вътре. Боя 
за рисуване, ако искате да добавите 
цвят на „лавата”.

Какво да направим:  наливаме в 
стъклената чаша до половината оцет, 
ако искаме добавяме боя за цвят. 
Слагаме отгоре формата на вулкана. 
Сипваме 2-3 супени лъжици сода в 
отвора и вулканът изригва.

Реакция на содата и оцета
Натриевият бикарбонат е 

известен още като  сода бикарбонат 
и е силна основа. Оцетът е киселина 
и съединението на основа и 
киселина възпроизвежда химична 
реакция, наречена неутрализация 
(взаимодействие на киселина с 
основа), при която се отделят 
мехурчета газ въглероден диоксид. 
Затова балонът започва да се 
разширява. 

Как да надуем балон

Необходими материали: еднолитрова 
пластмасова бутилка, сода бикарбонат, 
половин чаша оцет и един малък балон. 

Какво да направим: наливаме в 
бутилката оцета, слагаме в балона с фуния 
1 супена лъжица сода бикарбонат, като 
прегъваме после балона така, че содата да 
не пада. Внимателно слагаме прегънатия 
балон на отвора на бутилката и едно 
ластиче, с което да го закрепим. Пускаме 
балона, така че содата да падне в бутилката. 
Содата изригва и въздухът напълва балона. 
Внимавайте да не сложите много оцет или 
сода, защото балонът ще се спука.
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Други приложения 
на сместа сода и оцет

За печене - тази смес се използва при 
приготвянето на тестени неща – питки, соленки, 
сладкиши. Бакпулверът е направен на тази 
основа. 

Опитайте да изпечете нещо, като в тестото 
добавите 1 чаена лъжичка сода и залеете с 1 
чаена лъжичка оцет!

За почистване – идеална смес за 
почистване на петна, котлен камък, отпушване 
на запушени канали, почистване на сребърни 
бижута.

Почистването на котлен камък става или 
само с оцет, леко разреден с вода, или със смес 
от сода и оцет. С тази смес се почистват идеално 
мивки, съдове за готвене, фурни. Направете 
сместа и помогнете вкъщи за почистването!
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