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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Снежинки

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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Баба Зима пак размята
белия кожух.
Ний се стелим по земята
леки като пух.

Над къщички и дворчета,
край светлите прозорчета
летим, летим и се въртим,
децата веселим!

Ставайте, дечица малки,
ставайте от сън!
Чакат ви игри, пързалки.
Тичайте навън!

Над къщички и дворчета,
край светлите прозорчета
летим, летим и се въртим,
децата веселим!

„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:



Можете ли да познаете от 
коя книга е този откъс? Напишете 
липсващото име , където има точки!

Познай от къде e…
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„Когато стигнаха до портата на Вила  ..............................., те спряха 
и стъписани се загледаха в къщата. Тя приличаше на рисунка от коледна 
картичка. Цялата беше потънала в сняг, а прозорците светеха празнично. 
На верандата пламтеше факла, която хвърляше отблясъци надалеч върху 
снежната покривка. Към верандата водеше добре изчистен път, тъй че Томи 
и Аника нямаше нужда да газят, в снежните преспи. Тъкмо се отърсваха от 
снега пред вратата, и вратата се отвори, а отвътре се подаде ...................... . 

— Весела Коледа! — каза им тя и ги вкара бързо в кухнята. А там стоеше 
истинска елха! Свещите бяха запалени и горяха седемнадесет бенгалски 
огньове, които пращяха и разпръскваха уютна светлина. 

***

След като намериха всичките си подаръци, те прегърнаха силно 
..................., за да й благодарят. Тя стоеше край прозореца на кухнята и 
гледаше снега навън.

— Утре ще си направим голяма снежна къща — каза тя. — А вечер ще 
палим вътре свещ.

— О, чудесно! — възкликна Аника. Тя се чувстваше все по-щастлива, че 
се е завърнала у дома си.

— Мисля си дали да не си направим писта за ски от покрива до преспите 
долу —каза ............................ — Смятам да науча коня да кара ски. Но не мога 
да проумея дали ще му трябват четири ски или само две.”

Нарисувайте украсената вила и трите 
деца, така както си ги представяте. Можете 
да ни изпратите рисунките си на имейла на 
Капчица: izvorce@abv.bg
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Детско творчество
По случай 30-та годишнина на Пробега за мир и във връзка с Международния ден на 

мира на ООН, на 21 септември 2017 г. бe организирана изложба със 7000  рисунки на деца 
от 30 държави от цял свят.  235 броя от тези рисунки са на деца от България. Детските 
рисунки са били изложени в гр. Рим, Италия, около Колизея. Изложбата е под надслов 
„Цветовете на мира”,  а темата за 2017 г. е „Мирът започва от мен”. 

Камелия Канчева, 10 г. 

СУ “Цар Симеон Велики”, гр. Пловдив

Иван Муджев, 9 г.
ОУ Княз Александър I, гр. Пловдив

Силвия Иванова, 12 г.

 СУ Цар Симеон Велики, гр. Пловдив
Зорница Бонева, 11 г.СУ Цар Симеон Велики, гр. Пловдив
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Публикуваме някои от рисунките на 
деца от България, участвали в изложбата 
за 2017 г. Тъй като такава изложба ще има 
и през 2018 г., ви каним да участвате в нея.

Изисквания към рисунките:
 Размер: A4 297 x 210 мм или US Letter 
216 x 279 мм. Тъй като изложбата ще е на 
открито, е необходимо рисунките да са 
ламинирани. 

България бе избрана да даде старта 
на следващия по ред СВЕТОВЕН ПРОБЕГ НА 
МИРА през 2018 г. Стартът ще бъде даден 
на 27 февруари 2018 в гр. София.

Рисунките могат да бъдат предадени 
на адреса на Изворче или да бъдат 
изпратени по пощата на посочения адрес:  

Protezione Civile Arvalia 
Via della Magliana 296 
cap. (zip code) 00146 Roma

Румен Шопов, 13 г.

СУ Цар Симеон Велики, гр. Пловдив

Стела Попова,10 г., СУ Св. Паисий Хилендарски, гр. Пловдив

Марина Александрова, 13 г.
СУ Цар Симеон Велики, гр. Пловдив

Даниела Гинова, 13 г.

СУ Цар Симеон Велики, гр. Пловдив



 Млада и красива, нежна и силна, Мария очаква раждането на своя син и усеща, че той 
ще е необикновено дете.
 Дърводелецът Йосиф заедно с Мария пътуват от Назарет към Витлеем, за 
преброяване на населението. Той е загрижен за раждането, което предстои, защото няма 
къде да спят. Намира място в обора и когато бебето Исус се ражда, го слага в яслата, място 
за храната на животните.    

   

   

 От далечни страни, дарове носят трима мъдреци. Дарове скъпи за новороденото 
бебе, защото знаят, че то ще спаси света. Пастири дочуват ангелска песен и също отиват 
поклон да направят. Цялата природа пее и възхвалява раждането. Бебето се усмихва и 
усмивката му озарява всичко наоколо.  

      
 Расте бебето и младеж става. Учение ново дава на света – учението на Любовта.
Учение за всички – малки и големи, бедни и богати, болни и здрави. Проповядва на хората с 
притчи - кратки истории, за да могат да го разберат.

          Коледа и Рождест�о Христ�о!

Мария и Й	сиф

Поклонението

Жи�отът на Исус Христ	с

 В дните около Коледа усещаме в себе си радост и вълнение. Тогава Коледният 
дух слиза над Земята и ни прави по-добри, да помислим за по-слабите, за тези, 
които са сами, за тези, които имат нужда от помощ. Коледният Дух е Духът на 
Христос, за който ще ви разкажем.

Коледни 
Истории
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 Един евреин е нападнат от разбойници, които го ограбват и оставят полумъртъв на 
пътя. От там минава евреин свещеник, който го вижда, но го подминава. Минава друг 
евреин свещеник, но и той минава на другата страна на пътя и го подминава.

 Идва самарянин, човек, който не е от същата вяра, приближава се, превързва раните 
на ранения и го качва на магарето си. Закарва го в една гостилница, грижи се за него и на 
другия ден оставя на гостилничаря пари, за да се погрижи в следващите дни за него.

 Исус пита учениците си: Кой се е показал ближен на ранения евреин?

Те отговарят: Онзи, който му е помогнал, независимо, че не е от същата вяра.

Поука: Не винаги тези, които са ти близки по разбирания, са тези, които ще ти 
помогнат в трудности. Бъди благодарен на онзи, който е готов да ти помогне, когато 
имаш нужда, независимо дали ти е близък или не!

 „Кой е моят ближен?”

 Усетете присъствието на Коледния Дух! Помислете за някой ваш близък, на 
когото можете да помогнете. Радостта, която ще получите в знак на благодарност, 
не се измерва с нищо друго.

В дните около Коледа

  Притчата

77
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Прабългарският 
   календар 

Какво се знае за 
Прабългарския календар

Предполага се, че този 
календар е изготвен от прабългарите 
на Велика България. Той е обявен от 
ЮНЕСКО (международна организация за 
образование, наука и култура) през 1976 г. 
за най-древния и най-точния в света. 

Какво представлява 
календарът

Календарът включва два варианта: 

- дванадесет годишен циклов календар, 
основан на периода, за който планетата 
Юпитер, наричана от прабългарите Янкул, е 
обикаляла около Слънцето.

- годишен календар с месеците и дните 
в него 

Какво представлява 
дванадесет годишният циклов 
календар 

Той включва 12 години, които носят 
имената на съзвездията, през които 
преминава Юпитер. Този вид календар 
по-късно е бил разпространен между 
източните народи: китайци, тибетци, 
японци, виетнамци.

Ето годините от 12-годишния цикъл: 
МИШКА (Сомор), ВОЛ (Шегор), БАРС 
(Тигър), ЗАЕК  (Дван), ДРАКОН (Верени), 
ЗМИЯ (Дилом), КОН (Имен), МАЙМУНА 
(Бехти, Печин), ОВЦА (Теку), ПЕТЕЛ (Тох), 
КУЧЕ (Етх), ГЛИГАН (Докс). 

Според календара от 23.12.2017 г. до 
21.12.2018 г. е годината на Коня – Имен.

Показваме ви изображение на 
дванадесет годишния циклов календар, 
направено в днешно време, понеже не е 
запазено такова от древността.

Какво представлява 
годишният календар с 
месеците и дните

Годината има 364 дни, разпределени 
в 52 седмици (52 x 7=364). Всяка седмица 
започва в неделя и свършва в събота.

Месеците са 12 на брой, разпределени 
в 4 сезона, по 3 месеца в сезон, като първият 

8

Прабългарският 
   календар 
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Примерна схема на годишния 
календар на прабългарите

Легенда към схемата: със светло син цвят са месеците, над които е записана 
датата на която започват и датата на която завършват; с червен цвят са дните; със 
зелен цвят са седмиците; цветни са сезоните; с розов цвят са полугодията.

месец в сезона има 31 ден, а останалите 
два по 30 дни. Така се получават общо 91 
дни за сезон, които включат 13 седмици. 
Всеки сезон започва винаги в неделя и 
свършва винаги в събота. Всяка година 
една и съща дата съответства на един и 
същи ден от седмицата.

За да станат дните в годината 365, 
има един ден, който се брoи за нулев, 22 
декември, който наричаме сега Еднажден, 
Единак, Игнажден. Той не участвал в никой 
месец. 

Всяка четвърта година е високосна – 
от 366 дни. Тя се различава от обикновената, 
единствено по това, че в шестия месец 
съдържа втори нулев ден. 

Устройството на българския календар 
е уникално заради начина на 
разпределянето на дните, седмиците и 
месеците в годината. 364 е наречено 
“златно календарно число”, тъй като е 
кратно на 2, 4, 7, 13 и 91 ( 2 са полугодията, 4 
са сезоните, 7 са дните в седмицата, 13 са 
седмиците в един сезон, 91 са дните в един 
сезон ). 

9
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Знаете ли, че:  

символ - козирог 
символ - водолей 

Знаете ли, че: 

Козирог

В�долей

22 декември – 20 януари

20 януари – 19 февруари

 Даровете на знака Козирог ще ви 
помогнат да осъществите целите си, 
да постигнете повечето от нещата, 
които желаете, с постоянство и 
дисциплина. Но внимавайте да не 
загубите веселието и радостта, не се 
страхувайте да показвате чувствата 
си, не мислете, че така ще станете 
смешни. От своя полярен знак Рак се 
научете да чувствате околните, да 
се смеете и плачете заедно с тях, да 
мечтаете.  

 Родените под знака Водолей са 
общителни, лесно се сприятеляват и 
обикновено имат най-разнообразни 
приятели. Често са в центъра на веселбите 
и компаниите, добри организатори са, 
въпреки че някои от тях се чувстват 
различни от околните. Обичат да пътуват 
и да четат за пътешествия, вълнуват 
ги знания за космоса, за необичайни 
явления. Увличат се от техниката, 
имат интереси и дарби в области, 
свързани с електричество, компютри,  
далекосъобщения. Много изобретателни 
са. Често постъпват по начин, който 
изненадва околните. Имат силна интуиция. 
Водолей е въздушен знак и родените под 
него не признават граници.

      
 Даровете на Водолей ще ви 
помогнат да организирате другите и 
поддържате духа на групата, в която 
сте, да бъдете винаги оригинални, да 
измисляте нови неща, да творите. 
Понякога може да ви се струва, че не ви 
разбират, но и вие си помислете дали 
това което казвате, не звучи странно за 
околните. Ако избухвате срещу 
ограниченията, които ви налагат в 
семейството и училището, опитайте се 
да разберете какво чувстват другите. 
Поставете се на мястото на другата 
страна и се вижте отстрани.  
Водолей и Лъв са полярна двойка. Ако 
Водолей съчетае своя нестандартен 
начин на мислене с увереността и силата 
на Лъва, ще може да развие дарбите си и 
много да допринесе за околните.

 
 Знакът Козирог е свързан с планетата Сатурн. От древни времена тя е била 
отличавана от астрономите заради пръстените около нея, наблюдавани с телескопи. В 
последните десетилетия мощните съвременни телескопи показаха, че те се състоят от 
праченца лед и твърди частици.
          

 Знакът Водолей е свързан с планетата Уран. С името Уран древните гърци са 
наричали звездното небе. Това име са свързвали със знанието за звездите. Планетата 
Уран има много необичайно движение. Останалите планети се движат по орбитата си, 
като оста им е наклонена под различен ъгъл към нея, а Уран направо се търкаля по 
своята орбита.
 В човешкото тяло Водолей се свързва с частта надолу от коляното до глезена 
включително.

 Земният знак Козирог е известен 
със своята целеустременост и упоритост. 
Родените под този знак са сериозни още 
в детска възраст, понякога изглеждат 
по-възрастни от другарчетата си, обичат 
да се усамотяват и не изказват лесно 
чувствата си. Те трудно се сприятеляват и 
не допускат лесно хора до себе си, но ако 
спечелиш доверието им, са най-верните 
другари, на които можеш да разчиташ 
винаги. Ученолюбиви са  и трудолюбиви, 
понякога трябва да положат много усилия 
за да постигнат целта си, но никога не 
се отказват. Както планинската коза се 
катери по най-високите места без да се 
бои от студ и сняг, така и те мога да се 
справят по-лесно от другите с препятствия 
и трудности, благодарение на своята 
издръжливост. Имат силно чувство за ред 
и правила.  

 Цветовете на Козирог са тъмни и  землисти: тъмнокафяво, тъмносиво, както и 
черно. В човешкото тяло Козирог се свързва с колената, които дават възможност на 
крака да се сгъва. 

З�диакалните знаци 
В този брой ще ви запознаем с трите з�диакални знака, 

които съот�етст�ат на  зимните месеци

1010



1111

Знаете ли, че:  

символ - козирог 
символ - водолей 

Знаете ли, че: 

Козирог

В�долей

22 декември – 20 януари

20 януари – 19 февруари

 Даровете на знака Козирог ще ви 
помогнат да осъществите целите си, 
да постигнете повечето от нещата, 
които желаете, с постоянство и 
дисциплина. Но внимавайте да не 
загубите веселието и радостта, не се 
страхувайте да показвате чувствата 
си, не мислете, че така ще станете 
смешни. От своя полярен знак Рак се 
научете да чувствате околните, да 
се смеете и плачете заедно с тях, да 
мечтаете.  

 Родените под знака Водолей са 
общителни, лесно се сприятеляват и 
обикновено имат най-разнообразни 
приятели. Често са в центъра на веселбите 
и компаниите, добри организатори са, 
въпреки че някои от тях се чувстват 
различни от околните. Обичат да пътуват 
и да четат за пътешествия, вълнуват 
ги знания за космоса, за необичайни 
явления. Увличат се от техниката, 
имат интереси и дарби в области, 
свързани с електричество, компютри,  
далекосъобщения. Много изобретателни 
са. Често постъпват по начин, който 
изненадва околните. Имат силна интуиция. 
Водолей е въздушен знак и родените под 
него не признават граници.

      
 Даровете на Водолей ще ви 
помогнат да организирате другите и 
поддържате духа на групата, в която 
сте, да бъдете винаги оригинални, да 
измисляте нови неща, да творите. 
Понякога може да ви се струва, че не ви 
разбират, но и вие си помислете дали 
това което казвате, не звучи странно за 
околните. Ако избухвате срещу 
ограниченията, които ви налагат в 
семейството и училището, опитайте се 
да разберете какво чувстват другите. 
Поставете се на мястото на другата 
страна и се вижте отстрани.  
Водолей и Лъв са полярна двойка. Ако 
Водолей съчетае своя нестандартен 
начин на мислене с увереността и силата 
на Лъва, ще може да развие дарбите си и 
много да допринесе за околните.

 
 Знакът Козирог е свързан с планетата Сатурн. От древни времена тя е била 
отличавана от астрономите заради пръстените около нея, наблюдавани с телескопи. В 
последните десетилетия мощните съвременни телескопи показаха, че те се състоят от 
праченца лед и твърди частици.
          

 Знакът Водолей е свързан с планетата Уран. С името Уран древните гърци са 
наричали звездното небе. Това име са свързвали със знанието за звездите. Планетата 
Уран има много необичайно движение. Останалите планети се движат по орбитата си, 
като оста им е наклонена под различен ъгъл към нея, а Уран направо се търкаля по 
своята орбита.
 В човешкото тяло Водолей се свързва с частта надолу от коляното до глезена 
включително.

 Земният знак Козирог е известен 
със своята целеустременост и упоритост. 
Родените под този знак са сериозни още 
в детска възраст, понякога изглеждат 
по-възрастни от другарчетата си, обичат 
да се усамотяват и не изказват лесно 
чувствата си. Те трудно се сприятеляват и 
не допускат лесно хора до себе си, но ако 
спечелиш доверието им, са най-верните 
другари, на които можеш да разчиташ 
винаги. Ученолюбиви са  и трудолюбиви, 
понякога трябва да положат много усилия 
за да постигнат целта си, но никога не 
се отказват. Както планинската коза се 
катери по най-високите места без да се 
бои от студ и сняг, така и те мога да се 
справят по-лесно от другите с препятствия 
и трудности, благодарение на своята 
издръжливост. Имат силно чувство за ред 
и правила.  

 Цветовете на Козирог са тъмни и  землисти: тъмнокафяво, тъмносиво, както и 
черно. В човешкото тяло Козирог се свързва с колената, които дават възможност на 
крака да се сгъва. 

З�диакалните знаци 
В този брой ще ви запознаем с трите з�диакални знака, 

които съот�етст�ат на  зимните месеци
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символ
  риби

Знаете ли, че:

силни страни подарък

Риби19 февруари –20 март
 Родените под знака Риби са 
надарени с качествата на най-нежния 
и чувствителен от зодиакалните знаци. 
Те са състрадателни, мечтателни, 
жертвоготовни.  Готови са винаги да 
отстъпят, да пожертват интересите 
си в полза на някой друг. Някои от тях 
като средство за приспособяване са си 
изработили защитна маска: стараят се 
да угодят на всички и да им се харесат, 
други се държат като клоуни и разсмиват 
околните, някои се правят на много 
важни и дори лоши и заядливи. Всичко 
това е за да запазят своята чувствителна 
същност. Те просто попиват в себе си 
влиянията на околната среда, както 
и чувствата на околните, които често 
не мога да отделят от собствените си. 
Наричат този знак „знака на Жертвата”, 
той се свързва с образа на Иисус 
Христос, за който се вярва, че е бил 
роден под този знак. 
 Риби обикновено са разсеяни, 
защото живят едновременно в два свята 
– реалния, и света на мечтите, който за 
тях е дори по-реален. Често имат дарба 
за изкуство – музика, поезия, живопис. 
Изкуството е много важно за децата, 
родени под този знак, защото има дава 
възможност за излизане в един свят на 
хармония и нежност, за който жадуват.

 Водната стихия ги дарява с 
усещането за единство с околния 
свят. Риби, вие сте благословение 
за околните, те намират във ваше 
лице състрадателен слушател, едно 
добро сърце, готово да откликне 
винаги на нуждите им. Помагайте, но 
не приемайте върху себе си чуждите 
грижи. Научете се от вашия полярен 
знак Дева да бъдете по-събрани в 
себе си, да внасяте ред и дисциплина 
в живота си, нещо, което ще ви бъде 
трудно, но много полезно.

Желание за пътувания

 Постоянство и упоритост

Задълбоченост и откриване на тайни  

 Изобретателност и новаторство

Усет за времето, точност

 Красота и хармония

Музикалност и обич към другите

 Бързина и смелост 

Лесно усвояване на информация

 Царственост и щедрост

Привързаност към семейството

Лесна работа с числа и техника

Колело

Кръстословици и Судоку

 Детективски роман

Телефон

Книжка за фокуси

Часовник

Семеен албум

Лего

 Раница

Бижута

 Огледалце и грим

МР3 плейър

Име            Рожден ден      Зодия    Силни страни на този знак    Подарък за рождения ден
Борис                 28.03   
Ивелина    03.12   
Катя                 01.05   
Стоян                 30.10   
Кристина    19.06   
Таня                 12.08   
Полина    25.01   
Гая                 17.01   
Роза                 12.10   
Михаил    01.03   
Борис                 06.07   
Мартин    09.09   
        

Астрологична задача
           В таблицата по-долу напишете срещу всяко име и дата на рождения ден, каква зодия 
е, силните страни и какъв подарък за рождения ден бихте подарили. Можете да 
използвате думите, написани на страницата.

     

 Знакът Риби се свързва с планетата Нептун. Нептун е бил почитан като Бога на 
моретата и океаните. Влиянието му дарява изобилно човешката душата с море от 
вдъхновение и чувства.  

 В човешкото тяло знакът Риби се свързва с ходилата. Тази част от тялото се 
е пожертвала да понесе товара на цялото тяло върху себе си.
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символ
  риби

Знаете ли, че:

силни страни подарък

Риби19 февруари –20 март
 Родените под знака Риби са 
надарени с качествата на най-нежния 
и чувствителен от зодиакалните знаци. 
Те са състрадателни, мечтателни, 
жертвоготовни.  Готови са винаги да 
отстъпят, да пожертват интересите 
си в полза на някой друг. Някои от тях 
като средство за приспособяване са си 
изработили защитна маска: стараят се 
да угодят на всички и да им се харесат, 
други се държат като клоуни и разсмиват 
околните, някои се правят на много 
важни и дори лоши и заядливи. Всичко 
това е за да запазят своята чувствителна 
същност. Те просто попиват в себе си 
влиянията на околната среда, както 
и чувствата на околните, които често 
не мога да отделят от собствените си. 
Наричат този знак „знака на Жертвата”, 
той се свързва с образа на Иисус 
Христос, за който се вярва, че е бил 
роден под този знак. 
 Риби обикновено са разсеяни, 
защото живят едновременно в два свята 
– реалния, и света на мечтите, който за 
тях е дори по-реален. Често имат дарба 
за изкуство – музика, поезия, живопис. 
Изкуството е много важно за децата, 
родени под този знак, защото има дава 
възможност за излизане в един свят на 
хармония и нежност, за който жадуват.

 Водната стихия ги дарява с 
усещането за единство с околния 
свят. Риби, вие сте благословение 
за околните, те намират във ваше 
лице състрадателен слушател, едно 
добро сърце, готово да откликне 
винаги на нуждите им. Помагайте, но 
не приемайте върху себе си чуждите 
грижи. Научете се от вашия полярен 
знак Дева да бъдете по-събрани в 
себе си, да внасяте ред и дисциплина 
в живота си, нещо, което ще ви бъде 
трудно, но много полезно.

Желание за пътувания

 Постоянство и упоритост

Задълбоченост и откриване на тайни  

 Изобретателност и новаторство

Усет за времето, точност

 Красота и хармония

Музикалност и обич към другите

 Бързина и смелост 

Лесно усвояване на информация

 Царственост и щедрост

Привързаност към семейството

Лесна работа с числа и техника

Колело

Кръстословици и Судоку

 Детективски роман

Телефон

Книжка за фокуси

Часовник

Семеен албум

Лего

 Раница

Бижута

 Огледалце и грим

МР3 плейър

Име            Рожден ден      Зодия    Силни страни на този знак    Подарък за рождения ден
Борис                 28.03   
Ивелина    03.12   
Катя                 01.05   
Стоян                 30.10   
Кристина    19.06   
Таня                 12.08   
Полина    25.01   
Гая                 17.01   
Роза                 12.10   
Михаил    01.03   
Борис                 06.07   
Мартин    09.09   
        

Астрологична задача
           В таблицата по-долу напишете срещу всяко име и дата на рождения ден, каква зодия 
е, силните страни и какъв подарък за рождения ден бихте подарили. Можете да 
използвате думите, написани на страницата.

     

 Знакът Риби се свързва с планетата Нептун. Нептун е бил почитан като Бога на 
моретата и океаните. Влиянието му дарява изобилно човешката душата с море от 
вдъхновение и чувства.  

 В човешкото тяло знакът Риби се свързва с ходилата. Тази част от тялото се 
е пожертвала да понесе товара на цялото тяло върху себе си.
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Задачите реши, на мама подскажи!

Предлагаме ви няколко картинки, които да разгледате внимателно 
и да  oткриете какво виждате.

Забавни страници

Вгледайте се в линиите, за ад видите, че са прави.

Какво виждате на картинката – 

едно лице или два профила?

Колко крака виждате на слона? Какво виждате на картинката?
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Капчица благодари на Рафаел и Михаил 
Вулджеви, на 5 г. от гр. Пловдив, които ни изпратиха 
свои рисунки за Коледа, както и коледна картичка. 

Коледната картичка изобразява 
12 звезди, символите на 12 месеца 
на годината и 7 кончета, свързани с 
отиващата си 2017 г. 

Михаил и Рафаел пожелаха на 
всички деца да бъдат щастливи и да 
получат хубави подаръци за Коледа!

Детско творчество за Коледа
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КартичкаРафаел Вулджев, 5 г.

Мама Кенга с малко кенгурчеМихаил Вулджев, 5 г.

Тихо се сипе първият сняг 

Рафаел Вулджев, 5 г.

Танцуваща фея, ангел и снежен човек 

Михаил Вулджев, 5 г.



Коледното тържество 
на „Изворче” 

ще бъде на 16.12.2017 г. – събота от 11 ч. 
в офиса на фирма „ОРИФЛЕЙМ”, 

гр. Пловдив, ул. „Железарска” № 12.

Очакват ви забавления, 
весели игри и 

награди!

Разпространява се безплатно.

Капчица и Изворче събират средства за печат на книжката. 
Можете да направите дарение, за да подпомогнете каузата, 
на името на Мария Иванова Атанасова, п.к. 4000, гр. Пловдив, 
ул. Авксентий Велешки № 8, ет.4, ап.9.


