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Приложение  –  значка

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Лято 

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.

Няма облаче в небето – 

ясно, топло лято. 

Нивите узрели светят, 

сякаш чисто злато. 

А отгоре във небето 

леко се издига 

и трепти, трепти с крилете 

малка чучулига....

Елисавета Багряна

„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:
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На десет години ставам аз,
познавате ме всеки от вас.
„Изворче“ се наричам, 
от планината надолу тичам.

Жадните да напоя,
радост светла да донеса
на малките деца
с топли сърчица.

Капчицата ми  помага,
знание във форми слага.
Форми, сладки като мед -
като фунийки сладолед. 

Тичайте деца, гребете,
от знанието си вземете,
пийте светлина – 
нежна храна за ума!

Рожден ден

1 Мир на Земята

2 Радост в очите на децата
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Задача за рождения ден на Изворче
Украси тортата, оцвети и свещите за рождения ден. За свещите 

с номер от 1 до 5 има написани пожелания, които можеш да оцветиш 
в същия цвят като свещта. 

За останалите 5 свещи напиши 
пожелания и ги оцвети в същите цветове 
като свещите. Помисли за кое пожелание 
какъв цвят да избереш!

Задача за рождения ден на Изворче
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 Ще ви представим няколко откъса от литературни 
работи на деца, които вече са пораснали, но помнят „Изворче” 

и знаят, че са част от творческия му екип.

Белослава Генова, 12 години
ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив

Божидара Савчева, 9 г., гр. Плевен

Лиа Лазариди, 10 г., гр. ПловдивБожидара Савчева, 9 г., гр. Плевен

Детско т�орчест�о

Откъс от „ТУФО” (разказ по действителен случай)

Вълшебната птица и ангелът 

Вълшебното камъче

         Един ден, както си играехме с приятелките ми, намерихме две малки котенца, 
оставени в кашонче до един казан за боклук. Те бяха на около три седмици, гладни,  
мокри и мръсни. Едното беше рижаво, на ивици – по-тъмни и по-светли. Приличаше 
на малко тигърче, със зелени ококорени очички. Другото беше на петна, бяло и рижо, 
със сини очички. Бяха братче и сестриче, но бяха твърде малки, за да оцелеят без 
родителите си. … Купихме им специални биберони за котета и започнахме да се 
грижим за тях. Аз кръстих моето Туфо, а Инес нейното – Лейди. Полека-лека малките 
поспаланковци се превърнаха в големи бандити….
 На двора Туфо беше щастлив. Намери си приятелчета и стана още по-игрив. 
После започна да се разхожда извън нашия двор. Един ден обаче не се върна. Аз бях 
много тъжна, защото не знаех къде е и какво прави. После ваканцията свърши и 
училището започна. Споменът за Туфо бавно избледня. Няколко месеца по-късно, 
докато се разхождах, видях един едър риж котарак с очите на моя Туфо. Катереше 
се по едно дърво и гонеше една птичка като истински млад ловец. За момент се 
замислих дали да не си го взема обратно, но по погледа му разбрах, че на свобода 
той е по-щастлив.
 Той вече не живееше при мен, но бях сигурна, че винаги ще помни как, когато 
е бил малък, един нежни ръце са го спасили – моите.

          Сънувах, че една шарена прекрасна птица изведнъж падна от полета си. Един 
ангел я видя и й се притече на помощ. Духовната светлина погали създанието, 
затвори очи и сложи ръце върху тялото му. Искаше да даде половината си живот на 
съществото с шарени перца, защото го беше избрала за своя приятелка. Птицата 
отново хвръкна, все едно нищо не бе се случило. 
        Минаха две години. Дойде време и двете да си отидат от този свят. Но птицата 
откъсна от своите вълшебни перца точно две и ги хвърли към небето. Скоро те се 
върнаха като два светли Кръга на живота и когато оставаха две секунди до 
смъртта на двете създания, светлите сили се вляха в тях.  
       Всичко светна толкова ослепително и красиво! Такава светлина никога не бях 
виждала! Ангелът и птицата имаха безкраен живот, изпълнен с приказно 
приятелство! 

 

Ако имах Вълшебно камъче, то щеше да е устроено по интересен начин:  
 щеше да съдържа веществото оптимел - да е за оптимисти, 
 цветът му щеше да е цветът на мечтите - щеше да е просто едно мечтоцветно 

камъче, 
 нямаше да е по-тежко от петнадесет грама, 

       и  насън не бих го продала. 
 
            Бих го помолила за много неща, но най-важните за  мен са: 

 Да спаси света от парите - в наши дни всичко се плаща, та дори здравето, 
свободата и обичта. 

 Да направи домове за всички скитници и бездомници - така ще им бъде топло 
и уютно. 

 Да намери нови, добри родители за сираците – така те ще усетят топлината на 
майчината милувка и на бащината прегръдка. 

 Да направи климата благоприятен за южните страни и да се опита да ни 
предпази от глобалното затопляне. 

 Да ни избави от болестите и най-вече от най-коварната такава - злобата. 
 Да подтикне хората към добри дела. 

       Имам още  много молби към него, но ще ми заеме повече от книгата с 
конституцията. 
     …А  дали хората ще приемат тези  неща си е тяхна работа, не мога нищо да 
кажа. Аз и камъчето ще бъдем щастливи, защото който иска може да почувствува  
доброто с душата си. 
 

     Току-що измислих стих : 
Хайде, с мен ела, 
в света вече се извършват само добри дела. 
Във вълшебството на доброто ще потънеш, 

и картата на камъчето можеш за спомен в джобчето си да сгънеш. 
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Работа с прир�дата – 
задачи

 Отбележи над всяка снимка името на билката. 
Ако познаваш тази билка, сложи отметка. 
Билките, които не познаваш, си постави за цел 
да намериш това лято.
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По кое време на деня 

е най-добре да се берат билките?

Коя билка се казва 

ощ
е „бабина душ

ица”?
Името на коя билка означава

 „хиляда листа”? 

Компрес от коя билка 

се използва за успокояване 

на очите?
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Представяме ви два откъса от разкази на 
деца за Моята България.

Откъс от „Приказка за Петрич”
Искам да разкажа историята на моя град 
като приказка, защото като всички деца и аз 
обичам приказките. Защото героите в при-
казките вършат само добри дела. И по още 
една причина - най-важната – всяка приказка 
е една изговорена мечта. А моята мечта е да 
пренеса вълшебството на приказките тук, на 
земята, в моя град, в моята България.

И  така... Имало едно време 
кътче от рая, пуснато от добрия 
Дядо Господ в полите на южната 
красавица Беласица. Когато го 
видели, всички пожелали да се 
потопят в неговата омайна красота. 
Юнакът Огражден протегнал снага да 
попречи на немирниците ветрове, които 
безпощадно рошели косите на неговата 
любима Беласица. От ревност – или 
пък от пакост – кой знае, лудетината 
Мара ( викали й Луда Мара) 
разпенила водите си: дано укроти 
юнака, дано поразхлади младежкия 
му плам. Види се, не една Беласица е 
мома за женене. По пътя си – за зла беда 
– срещнала умислената Струмешница, 
третата мома изписана. Тя кротко 
носела сънищата си към гадателката 
- предсказателка, старата Струма. 
Срещата била неочаквана и сладка  -  
като откраднат поглед на любимия. 
Разбили се потоци и поточета, 
водата повлякла кътаните в снежни 
пазви думи на нежност и грижа. Рукнала 
споделената обич на Беласица и Огражден 
– в хиляди пръски щастие, които изплели 
приказния воал над Петрич, моето – и на 
всички вас – кътче от рая.

Елена Таракова, 10 г.,
гр. Петрич

Моята България
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Откъс от 
„Родопската Шипка” 

През 1912 година, по време на 
Балканската война, нашата армия води победни 
сражения за освобождение на българите в Маке-
дония, Тракия и Родопите.

Смелият родопски отряд храбро се сражава, 
за да освободи своя край от османските поробите-
ли.  Отрядът е причислен към 21 - ви Средногорски 
полк, командван от полковник Владимир Сера-
фимов. Негови са думите: „До един ще измрем, 
но няма да отстъпим! Не може да оставим тези 
села, които вчера ни посрещнаха като освобо-
дители, да бъдат унищожени от турците“. 

Задачите на полка са да загради пътя на 
османците през Чепеларе към Пловдив и да пре-
късне железопътната линия Солун - Цариград. 5 
000 българи успяват да победят 40 000-ят корпус на 
Явер паша и да избавят Родопите от сигурна гибел.

В памет на участниците в боевете на 
връх Средногорец, до село Ала-

мидере през 1934 година са 
издигнати паметник и 
мавзолей. След това 
върхът става известен 

като Родопската Шипка!

Днес аз изпитвам истин-
ска благодарност към героите, 
които със своята саможертва са 
спасили моето родно село Фато-

во, заедно с още много други ро-
допски села, и не са позволили те 

да останат извън пределите на 
България. 

Милослава Караиванова, 9 г., 
гр. Пловдив



Напиши името на майстора,  построил покрития мост в Ловеч.  

Напиши името на най-известните природни мостове в Родопите. 
 
Къде се намира пещерата „Проходна“ или „Очите на Бога“? 

В коя планина в България има най-много езера? 

Кой е най-високият връх в България? 

Напиши едно от старите имена на град Пловдив. 

Задача: Отбележи над всяка снимка името на забележителността. 
Ако си ходил на това място, сложи отметка. На местата, които не 

си посетил, си постави за цел да отидеш.
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3. Свържи чувствата от първата колона с емотиконите и с 
действията от втората и третата колона последния начин: 
номерирай емотиконите и действията със същия номер и ги оцвети в 
същия цвят, с който е чувството.

Забавни страници
4. Оцвети квадратчето на всеки тон със съответния му цвят. Помисли каква дума 

свързваш с този тон и с този цвят и я напиши отдолу в празното квадратче. 
Даден е пример с тон „до”.

6. Свържи имената на инструментите със снимките им.

5. Опитай се да изпееш или изсвириш по ноти песента, която е написана по-долу. 
Ако не можеш сам да я разчетеш, помоли някой да ти помогне. 

1. Състави думи с тези букви:

А

Т И

Н

И

С

тон до

енергия

ре ми фа ла сисол

дума

Allegretto  (q = 104)

 

,- - ,- ,- - ,-

Fine

- ,- - ,- ,- - .-

- - - - ,-

  D.C. al Fine
con ripetizioni

- - - - .-

2. Нарисувай срещу въпросите човешките 
органи, които са свързани със сетивата:

Кой вижда красотата?

Кой чува звуците?

Кой усеща ароматите?

Ко
е е

 на
й-силното оръжие на човека?

чу�ст�а емотинка

Забавни страници
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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.


