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Жак Превер

Как да нарисуваме птица
Нарисувайте най-напред една клетка,

клетка с отворена вратичка.

Нарисувайте след това 

нещо красиво,

нещо простичко,

нещо хубаво, 

нещо полезно 

за птицата.

След това 

поставете платното

до едно дърво, 

в някоя градина,

в някоя гора, 

в някоя дъбрава.

Скрийте се зад дървото, без да казвате нищо,

без да помръдвате...

Чакайте.

Чакайте, ако е нужно години,

тъй като бързината или бавността на

пристигането 

нямат никаква връзка с успеха на картината.

Когато птицата пристигне, 

ако пристигне, 

запазете пълно мълчание.

Почакайте птицата да влезе в клетката.

И когато вече е влязла, 

затворете леко вратичката с четката.

След това 

заличете една по една всички пръчици за кацане,

като се стараете да не докоснете нито едно перце 

на птицата.

След това нарисувайте дървото, 

като изберете най-хубавия му клон

за птицата.

Нарисувайте също зелената шума и свежестта на 
вятъра, 

прашеца на слънцето 

и шума на животинките сред тревата в лятната 

жега.

Ако птицата не запее, 

това е лош знак,

знак, че картината е лоша.

Но ако тя запее, това е добър знак,

знак, че вие можете да се подпишете.

Тогава отскубнете съвсем лекичко

едно от перата на птицата 

и напишете своето име в някой ъгъл на картината.

Превод: Иван Бориславов

Рисунка: Радина Николова

Златни страници за децата

Какви мисли събужда у вас това стихотворение?

Напишете ни.



която много �бича да рисуа и да слуша музика.
Представяме ви работите на Радина Никол�а, на 8 г., от гр.Бургас, Dетско торчесто 

Обичам да рисуам

Четка, моливи вземи и 
художник ти стани!

Аз се казам Аделинка.
На шест г�дини и пол�инка.
Р�дена съм в градчето Пър�омай.
Т�а е моят детски рай!

Ето, вижте моята картина:
моторетка с де опашки, но с кордели.
Пълна раничка с рисунки, много смели,
аз препускам като бяла птичка, сам 
самичка.

Но когато �сички спят
и си играят,
аз рисуам �се и си мечтая
художничка да съм в рая!
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Интересни факти
за слоновете и жирафите

Интересни факти за слоновете и жирафите сподели за „Изворче”  
Заион Мулхол, на 9 г., а рисунките са на Гая Мулхол, на 11 г.

За слоновете
Слоновете са най-големите сухоземни животни на Земята. Те се хранят с трева, 

листа от дърветата, храсти. Живеят на стада, като в стадото има женски слонове и малки 
слончета и стадото се предвожда от най-възрастната слоница. Големите мъжки слонове 
живеят отделно. Слоновете в стадото помагат на малките и слабите и ги пазят. Враг на 
слоновете са лъвовете и хиените. Те могат да убият малко слонче.

Най-отличителната черта на слона е неговият нос – хобот, с който той си помага при 
храненето и общуването. Слоновете имат специфични зъби – бивни, които им служат за 
самоотбрана, навеждане на клони и ровене на корени.

Слоновете обичат да си правят душ с хобота. Обичат да се търкалят в калта. Тя, освен 
за почистване, им служи и за защита от слънцето и насекомите. Слоновете могат да ходят 
на дълги разстояния, да тичат, да плуват. Не могат да скачат, защото са много тежки. 
Спят прави. Майките раждат по едно слонче, което дълго време, около 2-3 години, сучи 
от майката и върви с нея.
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За жирафите
Жирафите са най-високите животни на 

Земята, достигат до 6 м. височина. Шията 
им е дълга около два метра. Тялото им е на 
петна, имат големи очи, с гъсти мигли. На 
главата имат две малки рогчета.  

Жирафите живеят в Африка и се хранят 
с листата на дърветата благодарение на 
височината си и дългия си език. Те почиват 
и спят прави. Дори когато пият вода са 
прави, но си разтварят предните крака и се 
навеждат. Докато едни жирафи пият вода, 
другите ги пазят. Лъвът е най-големият им 
враг. 

Жирафите живеят на стада. Могат да 
бягат много бързо, до 50-60 км/ч.

Интересни факти за 
жирафите: 

- Могат да издържат без вода по-дълго 
от камилите; 

- Чистят с езика си ушите; 
- Петната на всеки жираф са уникални, 

както отпечатъците на пръстите при 
хората.

- Бебето-жирафче, когато се ражда, 
пада от два метра височина на земята, 
започва да ходи след около един час.

Видове слонове
Според мястото, в което обитават, слоновете са два вида: африкански и азиатски.  Те 

се различават значително.
Африканският слон има много големи уши и е по-голям от азиатския. При африканските 

слонове бивни имат женските и мъжките слонове, а при азиатските – само мъжките. При 
азиатските слонове бебетата имат кафяви косми на главата, гърба и краката, по-малко на 
лицето и корема. Азиатският слон има  два издатъка на хобота си, а африканският – един.

 

Слоновете и хората
Хората използват слоновете за транспорт, за атракции. Ловците на слонове ги убиват 

заради бивните им, от които добиват слонова кост. Слоновете са застрашени от изчезване 
не само заради убиването им от хората, но и заради липсата на храна в техните райони. 
Китайски учени са установили, че в Азия вече се раждат мъжки слонове без бивни, по 
този начин - чрез генетична промяна, слоновете реагират на човешката намеса.



Весела мозайка Колажи
Български п
сл�ици и пог�орки

Изрежи п
дх
дяща картинка от горната част на 
приложението и залепи в кръга над текста.

Колажът е техника в из
бразителното изкуст�о, при която се използ�ат различни
 фрагменти, например текст, ц�етни хартии, изрезки от �естници и други.

Изрежи от долната част на приложението картинки и ги залепи на 
д�ете снимки по-долу, за да се получат интересни колажи.  

“Приятел в нужда
се познава.”

“Всяко зло – за добро.” 

“Каквото посееш, 
тава ще и да пожънеш.”

“Капка по капка, 
вир става.”

“Казана дума – 
хвърлен камък.”

“Сърдит Петко, 
празна му торбата.”
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Моето българско училище в Мадрид
Здравейте, читатели на списание „Изворче”,

Казвам се Десислава, на 11 години съм и живея в гр. 
Мадрид, Испания. В този брой на списанието искам да ви 
разкажа за моето българско училище там – Първо неделно 
българско училище „Иван Рилски”. То е създадено през 
2003 г. от г-жа Петя Цанева към Асоциацията за интеграция 
и благоденствие „Балкан”. В началото се е помещавало в 
стая към православната гръцка църква, но само за няколко 
месеца, защото броят на децата се е увеличил от 15 на 27. 

Това го знам от сестра ми Андреана, която е 
започнала с първите ученици. Нашето училище е 
сменяло още два пъти сградата си и в момента 
се намира в близост до Българското посолство в 
Мадрид. То е и първото лицензирано българско 
училище в Испания. 

Занятията се провеждат всяка неделя от 
9:30 до 14:30 ч. Имаме 6 учебни часа. Започваме 
със свободно избираем кръжок – народни танци, 
театър или пеене. Директорката казва, че е за 
да се разсъним. После имаме 2 часа български 
език, 1 час българска литература, 1 час българска 
история и 1 час география на България. 

Най-много обичам часовете по история. Историята на България е много интересна и 
многообразна – редуват се славни и велики времена и победи с други на подтисничество 
и робство. Вълнуващи са историите за хайдути и воеводи, за смели предводители и 
безстрашни революционери.  Винаги се питам дали е възможно да се родят такива хора 
в днешно време и какви биха били те. 

Много обичам да ходя на българското 
училище. Всяка учебна година започваме около 
15 септември по български обичай – с внасяне на 
знамето, плисване на менче с вода, посрещане с 
пита  с мед и сол, приветствие от директорката и 
българския посланик. 

В училището имам няколко приятели. 
В междучасията си играем и си разказваме 
разни истории, които са ни са се случили през 
седмицата. Празнуваме всички български празници 
традиционно. Организираме си кулинарни 

Аз съм българче в чужбина
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събирания в салона. А пък закуската ни в голямото междучасие е баничка с айрян или 
боза, любимите ми. Можем да си ги купим само от българския магазин срещу училището. 

Класната ни ръководителка е г-жа Пенка Михайлова. Освен по български и история 
тя ни учи и на обноски и етикет. Казва, че така е било по-рано в българските училища. 
Всичките ми учители са добри. Всяка седмица чакам с нетърпение неделята. Ако и вие 
дойдете, и на вас ще ви хареса.

Поздрави от Мадрид, 

Десислава Маркова

Тази година Деси е участвала в кулинарно състезание в Мадрид, общо 7000 деца са били и са останали само 76. Тя е направила българска баница (във формата на розичка), като е добавила още чери доматчета, кисело мляко и магданоз, така че в чинията да са и трите цвята на българското знаме. Ето и рецептата:

Вита баница „Деси”
Необходими продукти: 1 пакет кори „Одрински” или „Фамилия”, 4-5 средно големи яйца, 1 кофичка кисело мляко "Боженци", 150 гр. масло, 100 мл газирана вода, 2-3 супени лъжици олио, около 300-400 гр. сирене.

Начин на приготвяне: Разбийте яйцата с киселото млякото, добавете 2 лъжици олио, газираната вода и сиренето. Мажете корите с малко от разтопеното масло, разбитата смес и навивайте на руло. Подредете във форма на охлюв или розички докато напълните тавата, предварително намазана с едната супена лъжица олио. Ако остане от плънката и разтопеното масло, залейте с него баницата. Печете в умерена фурна.
Добър апетит!



Едно лято на 7-те рилски езера

      Имаше много хора в бели дрехи, които танцуваха Паневритмия, направихме 
четири пълни кръга. После пяхме песни. Събрахме се по градове и обядвахме 
заедно, като всеки сподели храната си с другите. Ходих и на концерт на певеца 
Симеон, на открито -  на вътрешното езеро “Близнака”.
        Прекарах десет чудени дни на езерата, запознах се с други деца, забавлявах се, 
играх и се разхождах, дишах чист въздух и пих магическа вода, помагах на 
другите и усетих силата на това място. Нямам търпение пак да отида 
догодина. Ако можете, елате и вие!

       Това лято бях на 7-те рилски езера. На 12.08.2018 г. тръгнахме от Пловдив за 
Рила планина. Пътувахме с влак, автобус и лифт. Спяхме на новата хижа. 
Сутрин рано ставахме, за да посрещнем изгрева на Слънцето. Първоначално то 
изгряваше червено и после цветовете се преливаха много хубаво. 
     Всяка сутрин ходeхме боси до 5-тото езеро, което се казва Бъбрека и след 
това играехме Паневритмия. След като приключи Паневритмията, пеехме 
песни. Всеки ден се разхождахме до езерата. Те са седем и се казват: “Долното”, 
“Рибното”, “Трилистника”, “Близнака”, “Бъбрека”, “Окото” и “Сълзата”. След обяд 
минавахме през Ръчичките, което е специално магическо изворче. Много хора 
отиват там, за да си налеят от водата.      
       На Рила има великолепна природа. Има много клекове, храсти и цветя. Дори 
веднъж срещнахме кактус. Там растат много боровинки, които са вкусни и ние 
си набрахме за вкъщи.

        Понякога обядвахме в кухнята на лагера, който е до старата хижа. Всеки ден 
имаше дежурни от различни градове. Нашият град Пловдив беше дежурен на 
18-ти август. Аз помагах за приготвянето и раздаването на обяда, рязането на 
хляб, зеленчуци, лимони. Готвихме нахут със зеленчуци, получи се вкусно и 
раздадохме всичко. Когато храната се приготвя, се пеят много песни и е много 
весело. Приготвя се и гореща вода, която се дава сутринта след изгрева.
На 19-ти август беше празника на цялата природа. 

Общ изглед към езерата

Из�ор “Ръчичките”

В кухнята

Елеонора Спас�а, 12 г., гр. Пл�див

Изгрев на “Молит�ения хълм”

Паневритмия на езерото “Бъбрека”

Моята България
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четири пълни кръга. После пяхме песни. Събрахме се по градове и обядвахме 
заедно, като всеки сподели храната си с другите. Ходих и на концерт на певеца 
Симеон, на открито -  на вътрешното езеро “Близнака”.
        Прекарах десет чудени дни на езерата, запознах се с други деца, забавлявах се, 
играх и се разхождах, дишах чист въздух и пих магическа вода, помагах на 
другите и усетих силата на това място. Нямам търпение пак да отида 
догодина. Ако можете, елате и вие!

       Това лято бях на 7-те рилски езера. На 12.08.2018 г. тръгнахме от Пловдив за 
Рила планина. Пътувахме с влак, автобус и лифт. Спяхме на новата хижа. 
Сутрин рано ставахме, за да посрещнем изгрева на Слънцето. Първоначално то 
изгряваше червено и после цветовете се преливаха много хубаво. 
     Всяка сутрин ходeхме боси до 5-тото езеро, което се казва Бъбрека и след 
това играехме Паневритмия. След като приключи Паневритмията, пеехме 
песни. Всеки ден се разхождахме до езерата. Те са седем и се казват: “Долното”, 
“Рибното”, “Трилистника”, “Близнака”, “Бъбрека”, “Окото” и “Сълзата”. След обяд 
минавахме през Ръчичките, което е специално магическо изворче. Много хора 
отиват там, за да си налеят от водата.      
       На Рила има великолепна природа. Има много клекове, храсти и цветя. Дори 
веднъж срещнахме кактус. Там растат много боровинки, които са вкусни и ние 
си набрахме за вкъщи.

        Понякога обядвахме в кухнята на лагера, който е до старата хижа. Всеки ден 
имаше дежурни от различни градове. Нашият град Пловдив беше дежурен на 
18-ти август. Аз помагах за приготвянето и раздаването на обяда, рязането на 
хляб, зеленчуци, лимони. Готвихме нахут със зеленчуци, получи се вкусно и 
раздадохме всичко. Когато храната се приготвя, се пеят много песни и е много 
весело. Приготвя се и гореща вода, която се дава сутринта след изгрева.
На 19-ти август беше празника на цялата природа. 

Общ изглед към езерата

Из�ор “Ръчичките”

В кухнята

Елеонора Спас�а, 12 г., гр. Пл�див
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Знаете ли, че често нашият ум възприема образи и цветове по 
начин, който често се оказва неправилен, поради оптически измами. 
Представяме ви няколко задачи, за да се убедите сами в това. 

Задача 1 - Какво виждате на 
картината – лица или ваза?

Забавни страници

Задача 4 - Можете ли да 
видите на картината млада 
жена и възрастна жена?

Забавни страници

Задача 2 - 
Погледнeте 
внимателно 
топките на 
двете 
картини и 
вижте как са 
разположени и 
дали сянката 
им не създава 
погрешно 
впечатление.

Задача 5 - Различни ли са 
по размер и форма 
повърхностите и 
формите на плотовете 
на двете маси? 
Отговорът е – не, 
еднакви са. Измерете с 
линия размерите, за да 
се убедите.

Задача 6 - Коя част 
от отсечката 
изглежда по-дълга? 

Задача 7 - Погледнете по-светлия сив квадрат, 
който попада в сянката. После погледнете тъмно 
сивите квадрати, които не са на сянка. Те са 
еднакви по цвят с този, който изглежда светло 
сив. Убедете се като изрежете отвор в лист 
хартия и го наложите върху светлия квадрат.

Задача 3 - Мислите ли, 
че окръжностите се застъпват, 
погледнете внимателно.

Задача 8 - Тези хора 
изглеждат сърдити. 
Накарайте ги да се 
усмихнат.
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Благодарим на всички участници в този брой за творческото 
вдъхновение, за споделените впечатления, знания и рисунки.

"Изворче" и Капчица ще се радват да изпращате работите си на 
имейл: izvorce@abv.bgили на пощенски адрес 4000 гр. Пловдив, 
ул. Авксентий Велешки № 8, ап.9 Мария Атанасова.

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.


