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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.

„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:

Редакционна колегия: Мария Атанасова, Татяна Йорданова, Живко Стоилов.
С участието на:  Георги Добрев, 8 г., Десислава Маркова, 11 г.; деца от ОУ „Христо 
Ботев”, с. Страцин;
Компютърен дизайн: Венцислав Кутинков, Мирена Васева, Цветелина Йорданова, корица – 
Димитър Бочуков 
 
Издателство “Бяло Братство” Детска книжка “Изворче”, ISSN 1313-5066

Коледо, Коледо, 
златни свещи, 
пълни пещи, 
сладки птички горещи. 
Скоро слагайте софрата, 
че да дойдат всички, всички 
гости на земята! 

Коледари

Здравейте, деца!

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

Е-mail: izvorce@abv.bg

Фейс бук: Детско списание „Изворче”

Коледо, Коледо, 
коледари, 
скъпи дари, 
нека вземе който свари. 
Господ всичко ни изпрати, 
за да няма таз нощ нийде 
бедни и богати. 

                           Дора Габе



3

Коледният дух ни помага не само да усетим настроението по Коледа, но и 
да творим, да създаваме красота и доброта. Нека в тези празнични дни усетим 
присъствието му и не забравяме, че добрите дела повдигат не само нас, но и 
света.

В няколко следващи страници Ви представяме стиховете и рисунките на 
много деца, които с голям ентусиазъм ги сътвориха и ни ги изпратиха.

Бяло вълшебство

Вятърът брули дърветата. Сняг вали 
навред. Снежинка по снежинка сипе 
се снегът. Правим снежни човеци и се 
забавляваме навън.  А звездица свети в 
нощта, защото Рождество Христово е 
сега! 

       Благодарим ти, Боже Святий, че донесе 
Светлината на света!

Коледа 

Снежинките се сипят и заливат целия град,

той се превръща в бял плат.

И ангелите от небето 

са до нас в сърцето. 

За игри и песни сме готови 

на светлия и хубав ден. 

И звездица грейнала на нашата елха, 

Рождество Христово да празнуваме сега!

Коледна мозайка
Детско творчество
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Нашата Коледна мозайка продължава с работите, които ни изпратиха 
деца от ОУ „Отец Паисий”, село Страцин, община Поморие. За да бъде пъстро и 
шарено през тези дни, ви представяме тяхната Коледна мозайка! 

Намерете в нея храна за ума, за сърцето и за тялото!

Коледна мозайка
Детско творчество

Настъпи вече мрак, 

навън се сипе сняг, 

а от Дядо Коледа няма следа

нито на снега, нито на леда.

Защото неговата шейна не е 

нормална,
даже децата казват, че е 

странна.
Тя се рее в небето

и дава подарък на детето,

което е слушало през цялата 

година.
Но ето - Дядо Коледа 

пристигна!

Фатме Кралъ, 12 г.

Коледа
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Ирем Смаил, 10 г.

Христо Жеков, 10 г.

Обща снимка на децата от ОУ ”Христо 

Ботев”, с. Страцин



Рецепта за баница, изпратена от Емине Ахмед и Айше Селим.

Продукти:  400 гр. точени кори, 3-4 яйца, кофичка кисело мляко, 300-400 гр. сирене, 
¾ ч.ч. олио, 1 ч.л. сода за хляб, 2 с.л. брашно.

Начин на приготвяне: Яйцата, сиренето, млякото, брашното и содата се смесват в 
купа до получаване на смес за баницата. Корите се вадят две по две. Първата се намазва 
с олио, а втората със сместа. Навиват се и последователно се поставят в предварително 
намазана тава с олио, докато се оформи баницата. Пече се докато се зачерви.   

Рецепта за питка, изпратена от Теодор Радев и Дамла Четова.

Продукти:  1 ч. ч. прясно мляко, 100-200 гр. хладка вода, 1 ч. л. захар, 1 яйце, 20 гр. 
мая, 1 ч. л. сол, 2 с.  л. олио, 800 гр. брашно, 200 гр. натрошено сирене.

Начин на приготвяне: В дълбока купа  се слага пресятото брашно. В друга малка 
купичка се слагат хладката вода, маята, захарта и се оставя да шупне. В средата на 
брашното се сипва сместа от водата, маята и захарта и се добавя топлото прясно мляко, 
солта, олиото и белтъка на яйцето. Оставя се да втаса 30 минути. След това се добавя 
натрошеното сирене, омесва се пак и се оформя питка. Поръсва се леко с вода, намазва 
се с жълтъка, поръсват се семената и се пече в предварително затоплена фурна на 180 
градуса. Пече се до зачервяване и се яде с благодарност! 

През Коледните празници семействата се събират, за да благодарят за изминалата година 
и да се помолят за идващата година. Масата за Бъдни вечер е с постни ястия, но за Коледа и Нова 
година се правят баници и пити, рецепти за които са изпратили Емине Ахмед, 10 г., Айше Селим, 11 
г.,  Теодор Радев, 10 г. и Дамла Четова, 10 г.
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Фатме Кралъ , 12 г.
Елис Мехмедали, 12 г.

Хелин, 9 г.
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 Здра�ейте мили читатели на списание „Из�орче”, ще ви разкажа
 как моите съученици от Испания празну�ат Коледа.

 Коледата в Испания започва да се усеща още в началото на ноември, когато по улиците се 
слага  типичната коледна украса и магазините са зареждат с традиционни стоки. На 23-ти ноември 
2018 официално се пуска празничното осветление, което е вълшебно, изглежда като светещ таван 
с бягащи светлинки. За нас, децата, се организират ледени пързалки, безплатни влакчета и 
туристически автобуси, които ни развеждат из осветените празнични улици в ритъма на известни 
коледни песнички. Всички пеят. Дори изглежда, че майките и бащите ни се забавляват най-много. 
На Пласа Майор (Plaza Mayor) отваря и големият коледен базар.   
 Тук има няколко дати, които се чакат с нетърпение от всички хора, завладени от коледния 
дух. Между 6-ти и 8-ми декември (официални празници в Испания) деца и родители украсяват 
новогодишната елха и семейния дом. На вратата се поставя коледен венец. Във всички домове 
(освен това и в сгради, църкви, училища, официални институции, витрини, търговски центрове) се 
поставя и портал Витлеем или Рождество, което е сбор от фигурки, представящи сцените от 
раждането на Исус и даровете на влъхвите. В домовете винаги има специално място за яслата на 
Исус, която се допълва с нови фигурки и украса всяка година. Казва се, че тази традиция е 
въведена от Свети Франциск от Асизи през 1223 г. и е запазена и до днес. 

 На 22-и декември започва новогодишната ваканция и се чака с нетърпение тегленето на 
голямата коледна лотария. Това теглене, провеждано от 1763 г., бележи началото на тържествата 
и всички семейства си купуват и разменят билети с надеждата късмета да ги „удари” и да станат 
следващите милионери на Испания.
 На 24-и декември, Бъдни вечер или Ноче Буена, се вечеря със семейството. Вечерята е 
изобилие от типични ястия, включващи различни меса и коледни сладки. В 00:00 ч. много 
семейства отиват на църква, където на специална празнична служба “Misa de gallo” ( Миса де 
гайо) се посреща раждането на Исус Христос.
 Коледа е на 25 декември. На този ден семействата празнуват раждането на Исус и се 
събират на празничен обяд и вечеря. Децата се радват на подаръците, които им е донесъл Дядо 
Коледа. 

 В моето семейство се празнува според българските традиции. Имаме си и специален 
кът, в който пресъздаваме чрез фигурки яслата с раждането на Исус. На Бъдни вечер и Коледа 
слушаме и български, и испански коледни песнички. Приготвяме си традиционна българска 
трапеза. А пък на Коледа аз се събуждам още призори, защото нямам търпение да отворя 
подаръците от Дядо Коледа. И винаги си мечтая да завали един бял пухкав сняг. 

Датчаните, както и останалите скандинавски народи, вярват в елфите и по-специално в палавия 
елф Нилсен, който им помага в домакинството и постоянно се шегува с тях. На Коледа те го 
почитат като слагат на прага на къщата купичка с оризов пудинг и канела.

В Норвегия елфът Нилсен прилича на козел и е защитник на животните. Децата го хранят на 
Коледа с овесена каша.

Коледната украса в Швеция пък включва червени лалета и бисквити.

В Чехия децата получават коледни подаръци на три дати – 6-ти декември (Св. Микулаш или 
Никола, 25 декември подаръци им дава Исусчето и на 1-ви януари, на Св. Силвестър).

В Исландия има 13 дядо коледовци. Всеки от тях отговаря за един ден от периода 12-25 декември. 
Всички те носят подаръци на децата. На 12-ти декември децата поставят обувка на прозореца и 
чакат в нея подарък на 25-ти декември. Лошите деца обаче получават в обувката картоф 
вместо подарък.

В Сирия в христянските семейства камилата носи подаръците на децата.

А в Бразилия по това веме е лято и температурите стигат до 40 градуса. Затова хората там 
посрещат Коледа на плажа и по улиците с весели пиршества.

Десисла�а Марк�а, 11 г.

 Коледен калейд�скоп
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 Коледен калейд�скоп
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Българско т�орчест�о - тъканеБългарско т�орчест�о - тъкане
Тъкането е нар�ден занаят от древн�стта, който �сяка българска 
жена е  умеела. Жените са сът�оря�али и вплитали в ц�ет�е и 
фигури красотата на прир�дата, която рад�ала дом�ете им.

        Някога не е имало готови платове, от 
които да се приготвят дрехи, нито готови 
килими или пътеки. Зимата, когато не са 
работили по земята, жените са се 
занимавали с тъкане, шиене, везане. 
Платовете, които сега ползваме готови, 
тогава са се тъкали на стан. Чергите и 
килимите - също.
 

           Станът обикновено е бил дървен. Състоял се от задно крусно, където се навива основата и 
предно, на което се навивало изтъкания плат. Нищелките са рамки, който разделят основата. Те са 
свързани с педали, които когато се натискат се повдигат част от нишките. Така се отваря уста, през 
която се прекарва совалката, на която е сложен масур с навита прежда, която се нарича вътък.
 

         В наши дни не е трудно да се закупи декоративен стан за 
деца. Ако желаете, можете да потърсите в интернет. Георги 
Добрев, от гр. Пловдив ни изпрати снимка на килимче, което е 
изтъкал на своя малък стан.

Помислете, ако имахте стан, какво 
бихте искали да втъчете – каква 
картина, какви цветове, какви 
чувства. Нарисувайте го.

Намерете и прочетете приказката, в 
която царят, хванат от разбойници 
и се спасява чрез килима, в който 
втъкава къде се намира.

Оцветете фигурата в дясно в 
цветовете, които си представяте за 
вашето килимче.

        Платната за дрехи обикновено са от памучни, ленени или вълнени прежди. За да 
стане преждата готова за тъкане, преди това се преде на хурка и вретено. Колкото 
по-тънко е предена преждата, по фино платно се тъче. 
        За килими и черги обикновено преждите са се оцветявани с естествени багрила. 
Всяка жена е измисляла шарките и цветове си. Преждите за тъкане на килими 
обикновено са били вълнени. Преждите за черги са били както вълнени, така и памучни. 
Някои от шарките на килимите са широко разпространени не само в България, а и по 
света. У нас са най-известни Чипровските и Котленските килими.

 

Материалът е изготвен с любезното съдействие на Росица Станева, 
гр. Варна, facebook Вълшебни нишки.
 

Фестивал на чипровксия килим

Георги Добрев, Пловдив

Тъкане на стан

Тъкането в днешно време

Стан

Т�орчест�о

Тъкане

Задачи:
1.

2.

3.
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ПритчиПритчи
 Капчица ще ви разкаже няколко притчи, от които �секи може да си из�еде поука.

           В едно училище имало учител, който давал винаги на учениците си интересни теми за размисъл. 
Един ден той им казал:
     -  Следващата тема е „Истината”. За да ви бъде по-лесно, искам от вас да прочетете двадесет и пета 
глава от книгата, която изучаваме. 
На следващия урок учителят казал:
     -  Нека всички, които са прочели двадесет и пета глава на книгата да вдигнат ръце!
Много от учениците вдигнали ръце. Учителят казал:
     -  Сега с вас ще говорим за истината. Книгата, която изучаваме, няма двадесет и пета глава.

          Често е лесно да кажем нещо, което не е вярно, защото се страхуваме да кажем истината. Но 
рано или късно попадаме в собствените си капани! Помислите колко пъти днес казахте истината, 
имаше ли случай в който не направихте това.

          Едно семейство живеело бедно и бащата бил винаги притеснен за това, че не може да осигури 
на децата си повече неща. Една вечер, преди Коледа, той забелязал, че дъщеря му е взела златна 
хартия за опаковка, която той пазел за специални случаи и й се скарал много. Момиченцето казало:
     -  Моля те, татко искам да опаковам един специален подарък!
          Бащата се съгласил, макар и с нежелание, защото знаел, че скоро няма да може да си позволи 
да купи такава хартия.
           Когато Коледа дошла, момиченцето извадило една голяма кутия, опакована със златната хартия 
и я подарило на баща си. Той внимателно отворил кутията, видял че е празна и се ядосал отново:
     -  Не стига, че изхаби хартията, но и нищо няма в кутията! 
     -  Как да няма, татко, вътре съм сложила 100 целувки специално за теб! - отговорило момиченцето.

           Помислете какво бихте сложили във вашата кутия, която искате да подарите на някого!  

 Две болести решили да се настанят в двама младежи – единият живеел в града и работел 
в една фирма, а другият живеел на село и гледал земята и животните. След известно време двете 
се срещнали  и се разговорили. Първата болест, която живеела в града, казала:
     -  Голям късмет извадих с моя младеж – знае как да се отнася с гостите си! Заведе ме на лекар, 
лежахме цяла седмица в леглото, ядохме вкусни супи и ястия, гледахме телевизия, играхме на 
компютъра. Живот си живяхме. Едвам се разделихме с него. А ти, защо си толкова измъчена?
     -  Ох, остави се, сестро! Голяма грешка направих с моя младеж. Исках да го тръшна на леглото 
като теб, но какъв ти доктор? Сложи си краката в гореща вода със сол, за малко да се изплъзна 
във водата. С хиляда зора се качих на гърба му, но майка му сложи едни вендузи и като почна да 
го разтрива и той да се поти – съсипа ме. Едва оживяла, сутринта мислех, че ще си поспим, но той 
стана рано и като взе мотиката изкопа целия двор. Студена пот течеше от него, едва се крепях. 
После влезе вкъщи и взе първо горещ душ, после – студен и пак така, щеше съвсем да ме умори. 
Не стига това, ами и гладува цял ден, та и аз щях да умра от глад. Избягах и отивам да си търся 
другаде местенце. Знам сега къде – при някого, който ще ме гледа и глези. Благодаря ти, 
сестрице, че ме научи! 

           Вие като кого от младежите искате да бъдете? Ако ви се случи болестта да дойде при вас, 
опитайте се да я уплашите с някой от методите, които сте харесали.

Съседи

Кутията - п дарък

Д�ете болести

Домашното
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Моята България – задачиМоята България

Розетата от Плиска
Розетата от Плиска е находка от древността на прабългарите, намерена в 

старата столица Плиска преди около четири века, но изследванията върху нея се 
задълбочават през последните 50 г. Тя има седем лъча, които се предполага, че са 

символ на седемте дни в седмицата, седемте планети, седемте сияйни богове. 
Намерете двете еднакви изображения на розетката.

Мадарският конник
Този исторически паметник представлява скален релеф (барелеф), изсечен през 

VІІІ в. сл.  Хр. върху отвесна скала на височина от 23 м. Размерите на конника са 2,6 м 
височина и 3,1 м ширина в основата.  Изобразява конник, лъв, куче, орел. 

Нарисувай в празното поле своя рисунка на конника, не забравяй кучето, 
лъва в краката на конника и орела над главата му.

Варненското съкровище
Варненското съкровище е открито през 1972 г. в района на Варненското езеро. 
Смята се, че е най-старото технологично обработено злато в Европа и света, 

датирано от 4400 – 4100 г. преди Христа. Открити са около 3000 златни предмета.
Открий 8-те разлики в картините.

       Благодарим на Зейнеб Халил (на 11 г.) от 
ОУ „Отец Паисий”, с. Страцин, за това, което сподели 

с нас за нашата родина България!

Обичам моята България
   

         Моята родина България е едно малко кътче от 
земята. Тя е малка, но е изпълнена с много красиви и 
прелестни места. Моята малка родина е с най-дълга 
история. Повече от 1300 години в нея са се случвали 

интересни и велики събития. В нея са живели много хора 
с различен бит и култура, хора които са дали живота си, 

за да я има днес България.
    В моята малка родина са съчетани много природни 
забележителности. През лятото слънцето нежно огрява 

златистите плажове на българското черноморско 
крайбрежие, на плодородните житни поля на Добруджа, 

на благоуханната Розова долина. През есента всеки 
художник би завидял на пъстрите и ярки цветове, 

с които се обагрят нашите планини. През зимата бели 
шапки покриват върховете на нашите планини, а когато 

дойде пролет от там започват началото си 
многобройните ручеи  и реки, които като мрежа се 

преплитат и криволичат из цялата ни страна.
     Красотата на българската природа не свършва до 

тук. Всяко кътче от малката ни родина си има своята 
прелест и неповторимост. Като българи трябва да се 

гордеем с това, което ни е дала природата и това, което 
са ни оставили живелите преди нас. 

Освен, че българските градове са богати на история, 
те са и много, много красиви. Такива са: Пловдив със своя 

Античен театър от II в. и Античния стадион на 
Филипопол (Пловдив); Варна с Римските терми (Бани); 

Велико Търново с Хълма Царевец; Преслав - Първата 
столица на Дунавска България и още много други големи 

и по-малки градове и села.
    За мен България е най-красивата страна. 

Тя е неповторима и никъде по света няма като нея!       
               

                                          Зейнеб Халил Халил, 11 г. 
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Обичам моята България
   

         Моята родина България е едно малко кътче от 
земята. Тя е малка, но е изпълнена с много красиви и 
прелестни места. Моята малка родина е с най-дълга 
история. Повече от 1300 години в нея са се случвали 

интересни и велики събития. В нея са живели много хора 
с различен бит и култура, хора които са дали живота си, 

за да я има днес България.
    В моята малка родина са съчетани много природни 
забележителности. През лятото слънцето нежно огрява 

златистите плажове на българското черноморско 
крайбрежие, на плодородните житни поля на Добруджа, 

на благоуханната Розова долина. През есента всеки 
художник би завидял на пъстрите и ярки цветове, 

с които се обагрят нашите планини. През зимата бели 
шапки покриват върховете на нашите планини, а когато 

дойде пролет от там започват началото си 
многобройните ручеи  и реки, които като мрежа се 

преплитат и криволичат из цялата ни страна.
     Красотата на българската природа не свършва до 

тук. Всяко кътче от малката ни родина си има своята 
прелест и неповторимост. Като българи трябва да се 

гордеем с това, което ни е дала природата и това, което 
са ни оставили живелите преди нас. 

Освен, че българските градове са богати на история, 
те са и много, много красиви. Такива са: Пловдив със своя 

Античен театър от II в. и Античния стадион на 
Филипопол (Пловдив); Варна с Римските терми (Бани); 

Велико Търново с Хълма Царевец; Преслав - Първата 
столица на Дунавска България и още много други големи 

и по-малки градове и села.
    За мен България е най-красивата страна. 

Тя е неповторима и никъде по света няма като нея!       
               

                                          Зейнеб Халил Халил, 11 г. 
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Техника „монотипия” -
тпечат�ане  на листа

Указание за изработка 
на картичка - приложение

Техниката монотипия е вид печатна 
графика, която е изобретение на 
италианския художник Джовани 

Кастелоне, живял през 17-ти век. Думата 
идва от „моно” – един и „тип” – 

отпечатък.  

Вземете няколко листа, бои (акварелни или 
темперни),  четка и бял лист.

Нанесете обилно  различни цветове върху 
листото. Залепете оцветената част 

върху листа хартия и притиснете 
листото с пръсти по  цялата му 
повърхност. Отлепете листото 

и вижте оставения от него отпечатък. 
Може да отпечатате повторно листото, 

без да добавяте цвят. При повторния 
отпечатък се отбелязват фините жилки. 

Нанесете пак цвят и отпечатвайте така 
многократно, докато изпълните целия 

лист. Опитайте да разполагате листата 
в различни посоки и със застъпване така, 

че да създадете впечатление че са 
естествено разпилени. 

Можете да използвате сини, виолетови и 
други необичайни за листата цветове. 

Ефектът ще е по-оригинален.

 За да направите тази 3D зимна картичка, ще ви трябват: цветен картон, 
от приложението; бяла хартия от приложението, на която са нарисувани 

контури на деца и под тях контур на сняг; ножица; фулмастри, цветни моливи 
или пастели; лепило; желание и време около половин час.

 Имайте предвид, че плътната линия на белия лист 
служи за рязане, а пунктираната - за сгъване. 

1.  Сгънете цветния картон по средата, за да получите 
основата на картичката. Върху него ще лепите фигурите на децата, 

които ще получите по начин, описан по-долу.
2. Оцветете четирите фигури от белия лист, 

можете да използвате различни цветове.
3. Изрежете по плътната линия, за да получите две ленти - 

по-широката е с контурите на децата, а по-тясната е с контура на снега.
4. Сгънете децата по пунктираните линии, така че момичетата в средата 

да изпъкнат напред. Сега изрежете с ножица по контура деца, 
като внимавате там, където са ръцете и краката да не режете. 

5. Залепете на цветния картон от вътрешната му страна двете момчета, 
а двете момичета да останат незалепени, само сгънати напред. 

Имайте предвид, че трябва да остане място под краката им за снега.
6. Изрежете по контура снега като внимавате отстрани да не режете. 

Оцветете го леко в светло синьо. Сгънете снега по същия начин както 
децата и залепете крайните две части върху картона, под фигурите. 

Средните две части от снега трябва да изпъкнат напред.

Картичката е готова. Сгънете я внимателно. 
Можете да я надпишете отпред, а пожеланията на гърба й.
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За литературно 
съчинение на тема:

с големина най-много една 
компютърна страница.

За рисунки на тема:

с бои или пастели.

Рисунките могат да бъдат снимани или 
изпратени по пощата на адрес:
Мария Атанасова, 4000 гр. Пловдив,
ул. “Авксентий Велешки” № 8, ап.9.

Няма ограничение във възрастта на участниците.

15 февруари 2019 г. Срокът за представяне на работите е 

Очакваме работите ви на е-майл:

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.


