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Съдържание

„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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Над смълчаните полета
пеят медени звънчета.
Писана шейна премина
бялата пъртина.

Бягат кончета игриви,
мятат заскрежени гриви,
път из преспите се вие,
в селото се крие.

Къщички в снега се гушат,
а коминчетата пушат,
сякаш баби са запрели
пухкави къдели.

Димитър Спасов

Зимна  песничка

Здравейте,  деца!

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

Е-mail: izvorce@abv.bg

Фейс бук: Детско списание „Изворче”



Библейски разказ за началото на света

В самото начало няма нищо. Бог сътворява всичко. 

Първо той създава небето и земята. Но навсякъде е мрачно, пусто и 
бездушно. Тогава Бог казва, че иска да е светлина. И се появява светлината.  
Бог вижда, че това е нещо добро и отделя светлината от тъмнината. 
Нарича ги ден и нощ и те започват да се редуват.

После Бог разделя небето от земята и водата от сушата.

Събира водите и оформя океаните, моретата и реките. Нарежда 
земята да се покрие с красива растителност, да растат треви, цветя, 
харсти и дърветата да раждат плодове.

Създава небесните светила – слънцето и луната, звездите и планетите. 
Поставя ги на небето да разпръскват светлина. Определя слънцето да 
огрява денем, за да топли и радва с лъчите си земята, а луната и звездите 
да светят нощем, за да надвиват мрака.

Вижда Бог, че направеното от него е добро и продължава делата си.

Създава живите същества – първо рибите и влечугите, после птиците. 
Благославя ги да се радват на живота и да се множат. На рибите и влечугите 
определя да обитават моретата, океаните и реките, а на птиците – да 
живеят на земята и да огласяват с чудните си песни небесните простори. 
После Бог сътворява още животни – малки и големи, силни и слаби, 
обагрени в различни цветове. Някои пълзят по земята, други тичат по нея, 
трети плуват във водата, а четвърти се катерят по дърветата.

Така земята вече е населена с животни от всякакъв вид и род, а всичко, 
което сторва Бог е добро.

Оглежда Бог своето творение. Има всичко нужно:  небе, земя, растения, 
животни, вода, небесни светила.

Но все още нещо му липсва, това е съществото по негов образ и 
подобие. И Бог създава тялото му от пръст и вдъхва в него душа, създава 
човека. Нарича го Адам.

Мартин Запрянов, 12 г., гр. София

Детско творчество
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Капчица благодари на участниците, които ни изпратиха работите си, вдъхновени от 
темата за бъдещето на нашата планета. Наградата за всички нас – хората на Земята ще е 
нейното светло бъдеще.

Молим всеки, който прочете тези страници, да изпрати положителни мисли към нашата 
планета Земя и към хората, които я населяват. „Да бъде Светлина!”, както ни казва Мартин 
Запрянов в своята работа на стр.3.

Бъдещето на Земята
Обичам нашата планета, растенията и животните, които като нас живеят на Земята. 

Обичам и хората, защото те са най-разумните същества, които обитават планетата ни. 
Боли ме, когато виждам големите пожари, когато стават земетресения и загиват 

хора и животни. Боли ме и когато виждам колко много замърсена е природата.
Представям си бъдещето на Земята красиво, топло и слънчево, с хора, които се 

обичат и се разбират дори без да говорят. Това ще стане, защото децата са тези, които 
ще променят света. Децата ще построят нови домове за хората, ще направят нови 
училища и места за игри. Няма да има бедни и страдащи деца, защото всички ще живеят 
спокойно. Любовта ще е в сърцата на хората винаги.

Пожелавам си това да се случи и понеже Коледа наближава, знам, че то ще стане 
някой ден!

Лиляна Василева, 13 г., гр. Пловдив

Градът “Магия”
Имаше едно време едно малко китно градче. То се 

казваше „Магия”. Магия беше един от най - красивите и най-

посещаваните градове в света. 

Там живееха много добри хора, лоши почти нямаше. Даже 

бяха рядкост. 
Веднъж едни приятели се разхождаха в парка. Забелязаха, 

че вече не е толкова чисто и че другите хора хвърлят боклуци 

по земята. Този факт много ги натъжи. Затова те решиха, че 

на другия ден ще започнат с абсолютно всичките си съученици 

да събират отпадъците по земята, като се заловиха първо да 

почистят парка. 
Едно по едно събираха всичко и го хвърляха в  рециклирани 

чували за боклук. После се опитаха да помогнат и на още 

паркове и градини в другите градове. Лошото беше, че в техния 

град нямаше много градини и въобще растителност. Преди 

всичко засадиха дървета, храсти и цветя из цяла Магия и чак 

като осъществиха това свое начинание, отидоха да посетят и 

други села и градове. И естествено успяха! Оставиха послание. 

Дадоха ми го, за да мога да го предам и на други хора. Техният 

завет бе: “Всички казваме, че природата е красива, но пазим ли 

я? Не! Ние хората не сме създадени само за да унищожаваме, а 

също и за да помагаме! За това нека опазваме Майката Земя! Тя 

е нашият дом!” 

Никол Маринова, 12 г.,

 ЧОУ „Изгрев”, гр. София

Радина Николова, 9 г.,

ОУ П. Яворов, гр. Бургас

Шафинес Сюлейман, 13 г.,ОУ Отец Паисий, с. Страцин 

Никол Маринова , 12 г., ЧОУ Изгрев, гр. София
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Резултати от конкурса „Бъдещето на Земята”



Бъдещето на Земята

Вместо на земята боклуци да ръсим,

нека всички заедно дървета да садим.

И по - често навън колела да караме,

на малките добър пример да даваме.

Къщи за птици и горски животни да строим

и с тях повече да се сближим.

И нека природата да уважаваме,

като за нея се раздаваме. 

И ще видим резултата от тези добри дела. 

Дори и с близките още повече ще се сплотим,

защото ще знаем, че колкото и да сме малки,

когато се обединим – 
бъдещето на Земята ще спасим. 

Ема Златанова, 11 г., 

ЧОУ „Изгрев”, гр. София

Бъдещето на Земята
Нашата планета е толкова хубава,
като кристалните чисти води на Дунава.
Но хората водите безспирно мърсят,
не осъзнават, че в бъдеще не ще ги пият.
Без срам своята смет на земята изхвърлят,вместо дръвчета да садят.

Ако това продължи,
животът на всички ще се стъжни.
Ще настъпи вечен мрак
и ще надвисне черен облак.
За капка вода ще просят,
мизерен живот ще водят.
Хората ще са ужасени,
от своите страхове обсебени.

Затова нека опазим планетата
и да сбъднем надеждата
на всички хора за светло и славно бъдеще.

Фатме Кралъ,13 г.,
ОУ "Отец Паисий" , с.Страцин 

Земя
Земя - ти си най - хубавото нещо на света.Благодарение на теб - се храним, учим и се забавляваме,играем, пишем и ухаем…А в бъдеще дали ще е така,със смях и радост, без тъга?За да я има и в бъдеще нашата земя, трябва да я пазим с любовта.Да не хвърляме боклуци по земята,да ѝ пазим чистота,

да садим дървета и цветя, а не блокове в сивота. 

Рада Матева, 10 г., ЧОУ „Изгрев”, гр. София

Александра Зарева, 9 г., 

ЧОУ Изгрев, гр. София

Алекс Класанова, 10 г., ЧОУ Изгрев, гр. София

Елис Юсеин, 13 г.,

ОУ Отец паисий, с. Страцин
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       На 25 декември празнуваме Коледа – раждането на Исус Христос, 
който е дошъл да научи хората как да живеят с любов помежду си,
да правят добри дела и да обичат всички същества. Затова Коледа 
е празник за раждането на Доброто и Любовта. 

Изберете кои от снимките  са свързани с Рождество. 

Изберете кои от снимките са образите на Христос. 

Изберете кои от снимките можете да свържете 
с любовта. 

Изберете кои от снимките са свързани със Слънцето,
 което осветява всичко на Земята.

„Пра�ете на другите т�а, 
кето желаете на 

вас да правят.”

„По плд�ете ще познаете хората. 
Дброто дър о да�а дбри плд�е, 
лошото дър о да�а лоши плд�е.”

„Не се безпокойте 
за утрешния ден.”

„Н�а зап�ед ви да�ам – 
да се бичате един друг.”

„Съкр�ището да бъде 
в сърцето ти.”

В кръга има осем снимки. Около кръга ще прочетете
част от това, на което е учил хората  Христос.

Когато мислим добре, чувстваме добре, постъпваме добре в живота, ние усещаме добротата, на която Исус Христос е учил хората. 
Тази доброта стопля сърцето ни, дава светлина на ума ни и ние се чувстваме радостни и щастливи. 

Почувствайте Слънцето как дарява любов на всички! Почувствайте празника на Рождество с цялото си сърце!

Коледни празници

„Жи�отът е п�ече от храната
 и тялото п�ече от блеклото.”
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 Изрежи стикерите с картинки. Преди да залепиш картинката на зимния пейзаж на стр. 8-9, прецени 
според нейния размер, къде да я сложиш: в близкия, средния или по-далечния план в пейзажа. Имай 
предвид, че когато предметите са близо до нас, изглеждат по-големи, а когато се отдалечават – по-малки.

Указание за приложението „Зимна картина”
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Указание за приложението „Зимна картина”



               Барикада
 

Чули паяците, че слонът ще мине през 
тяхното царство. Те искали да го спрат и решили 
да изплетат голяма паяжина и да я сложат на пътя 
му като препятствие. Всички паяци в царството се 
събрали и заедно и започнали да плетат голяма 
паяжина. Те работили ден и нощ и успели да 
завършат работата си точно преди слонът да 
пристигне. Простряли мрежата като барикада, но 
слонът преминал през нея без усилие. Когато го 
попитали какво е усетил, когато е преминал през 
паяжината, той отговорил: „Въобще не я усетих”.

 
Помислете дали по някой път не се 

опитвате да спрете нещо, което не 
може да се спре. Например хората често 
се опитват да спрат любовта, която 
идва в света с лекота и грация.

Кратки истории от 
„С�етлини по пътя на жи�ота” 

  

Всеки иска да запази таки-
ва образи в съзнанието си, 
които хвъ -

Естествено е това желание, 
но трябва да знаете, че неща-
та се откриват постепенно, а 
не изведнъж. Ако се изкачвате 
на един планински връх, мо-
жете ли да го видите, докато 
сте още в подножието на пла-
нината? Може ли върхът да ви 
се открие изведнъж? Това е не-
възможно. Когато стигнете 
на върха, тогава ще ви се от-
крие цялата местност.

Беинса Дуно

Учителя Петър Дънов, с духовно име Беинса Дуно,  (1864–1944) доне-
се познание за идващата Нова култура и нейните принципи: Любов, 
Мъдрост, Истина. Словото на Учителя обхваща всички аспекти на 
човешкия живот: личност, семейство, общество. То свързва  духа и 
материята, вечното и преходното, Божественото и човешкото в раз-
лични области на науката, религията, образованието и културата. 
Най-добрият начин да се опише неговото учение, е със собствените 
му думи: „Задачата на великите Учители, които слизат на Земята, се 
свежда именно към това, да поставят човечеството в правия път, да 
му помогнат в пътя на неговата еволюция“.

Б
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уно
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15

 л
в.

99 вдъхновяващи истории

Беинса Дуно

Представяме ви няколко кратки истории, 
преразказани от книгата „Светлини по пътя 
на живота”, съставители Антоанета 
Крушевска и Мария Брайкова, издание  на 
издателство ИНТЕРВАЛ.  Те могат да ви 
помогнат да откриете някои ценни неща за 
себе си и за света около вас. Илюстрациите, 
които публикуваме са използвани с позволение 
на авторите и на художника Христо 
Хаджитанев.

 
Веднъж вятърът, дъждът и слънцето спорили кой от тях е най-силен. Те видели един овчар и 

решили да направят състезание: който от тях успее да съблече овчаря, ще бъде победител.
Вятърът казал: „Само да задухам и той ще си свали кожуха.” Но колкото повече вятърът 

духал, толкова повече овчарят се загръщал с кожуха си. Така вятърът не успял въпреки усилията 
си.

След това дъждът започнал да излива силно вода върху овчаря, опитвайки се да му свали 
кожуха. Колкото по-силно валял дъждът, толкова по-силно се загръщал овчаря. Така и дъждът не 
успял.

Накрая дошъл ред на слънцето. То се усмихнало и казало нежно: „Аз ще успея сега, само 
гледайте какво ще направя!” Спокойно слънцето се показало на хоризонта и започнало да се 
издига все по-нагоре. Когато то се издигнало най-високо, времето станало горещо и овчарят сам 
свалил кожуха си.

Помислете когато искате да постигнете нещо, с какви средства си служите. 
Ако си послужите с любовта, както слънцето огрява всичко на земята, ще 
успеете.

Кой съблякъл палтото на �чаря?
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Египетските пирамиди са 
най-известните пирамиди в света.  
Най-голямата от тях е Хеопсовата 
пирамида в Гиза. Пирамидите в Гиза се 
пазят от Сфинксът, който е огромна 
статуя с човешка глава и тяло на лъв. 

Древните египтяни са положили основите на изкуство, което се продължава да се 
разгръща и в античната гръцка култура. 

Изкуството и културата на древна Гърция от своя страна оказват огромно влияние 
върху изкуството и културата на цялото човечество. 

   
Изкуството на древна Гърция има за основна тема красотата и 

творческите сили на свободната личност. Боговете и богините добиват 
човешки образ, възвеличава се човека. 

В градовете се създават специални места за събиране на народа - 
обществени сгради около градския площад, театри, стадиони, в които се 
обръща голямо внимание на красивото човешко тяло, ловкостта и 
силата. 

Изкуст�ото на дре�ен Египет

В с�ета на из�бразителното изкуст�оВ с�ета на из�бразителното изкуст�о

Древноегипетско изкуство възниква преди около 5000 години в Древен Египет, 
цивилизация която се намира в Африка, в близост до река Нил. В това изкуство има много 
символи, рисунки и скулптури, бижута, съдове от бита и архитектурни паметници. 

   
Египетските майстори много точно са 

възпроизвеждали истинския живот и природата, както и 
съотношенията между нещата. Завършвали са прецизно 
работите си, изпъстрени с множество детайли. Използвали 
са чисти и прости линии, прости форми и плоски цветни 
повърхности. Много от големите произведения 
изобразяват богове, богини и фараони, които са били 
обожествявани.

Бръмбарът Скарабей - той търкаля топче тор, в 
което е снесъл яйцата си. Символизира ученикът, тръгнал по 
пътя на знанието, който един ден ще полети.

Свещеният кръст (Анкх) - символизира живота. Много 
древни египетски богове са изобразени като носещи свещения 
кръст.

Ето някои от сим�олите, които са били използ�ани:

                                                      Планинското око –
 символ на защитен знак, царска сила и добро здраве. 

Интересни факти:

Интересни факти:

Изкуст�ото на древна Гърция

Рисуването върху керамични съдове  
- е  едно от най-разпространеното изкуство в 
Гърция. Рисунките върху керамика обикновено 
са изобразявали сцени от живота.

Скулптурата е популярно изкуство: статуи на богове, на царе, на герои 
от състезания се поставят в храмовете, на площадите,  в светилищата. 
Древните гърци са считали, че статуите на боговете защитават хората, а 
статуите на царете и победителите са били за възхвала и поощрение.

Архитектура – Специфична форма на архитектурата 
са откритите антични театри. Те са построени най-вече по 
хълмове, за да се използва естествения наклон и да се 
получи стъпаловидно разположена публика около 
елипсовидна сцена. 

Изкуството се появява на площада, 
по улиците, на стадиона, на театъра и храма.        
Статуите на красиви богове и герои от 
митологията изпълват гръцкия град. Създават се 
масово художествено изработени статуетки за 
украса на жилищата, а наред с тях и 
художествена керамика. В това отношение 
гърците оставят образцови произведения.

Определете кои от снимките са от египетското и кои от гръцкото изкуство.
Задача:

Нефертити Тутанкамон

Аполон

Античен театър
Mеандър - харектарен
декоративен елемент

Венера Милоска

Анкх

Сфинкс

Пирамидата на Джосер
(първопирамидата)

Пирамиди на  
Хеопс, Хефрен и Микерин

Гримът е бил от голямо значение при 
египтяните. Не само жените, а и мъжете, според 
вярванията си са носели силен грим. Той е бил не 
само за красота, но и за  защита, защото 
съдържанието му имало лечебни за очите свойства. 

Правила за рисуване - Египетските художници са рисували фигурите и лицата при спазването 
на строги правила: лицето да е в профил (настрани), а тяло в анфас (с лице към наблюдателя).  

Ще продължим да ви запознаваме изобразителното изкуство от древността, 
този път с изкуството на Египет и Гърция. Ако ви е интересно, може да потърсите 
още изображения и информация за изкуството на  тези култури.
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Направи сам коледен АнгелНаправи сам коледен Ангел Т	орчест	о от деца и за децаТ	орчест	о от деца и за деца

Диск с музика и песни за деца

    2. В средата на една от частите правим стегнат възел.

Ема Банче	а - 5 г. - гр. Пл�див

3. С една тънка, 
вълнена нишка �формяме
 главичката на Ангела.

4. След �формянето на гла	ата, разделяме д	ата края и между тях промуш	аме единия край на 
 втората част от вълната. Издърп	аме  д	ата края на втората част нагоре, за да �формим крила.
   

5. П�д тях връз	аме отн�о тънка нишка, �формяйки тяло. 
Оформяме внимателно с пръсти крилата.

Ако искаме да го закачим някъде, можем да му сложим конче с помощта на игла за шиене.
 Нашият Ангел е гот¥!

       А можем да го сложим и на няк�е ц	ете, за да гледа през прозореца  

Не�бх�дими материали: вълна - бяла или в цвят по избор - 25 см дължина и 5 см широчина.

1. Разделяме парчето вълна на д	е части по дължината.

   Малкият из	ор      “Малкият из	ор”

П�ече за диска и текст�ете може да откриете на страничката във Фейсбук - www.facebook.com/malkiatizvor/П�ече за диска и текст�ете може да откриете на страничката във Фейсбук - www.facebook.com/malkiatizvor/

   "Ч�ек е п�д�бен на из	ор, чиято µ�да не съдържа 
никакви примеси. Т�а значи да бъдеш д�бър ч�ек. 
И който пие от тази µ�да, µсякога да е д�олен" 
Учителя Петър Дън¥

С рад�ст Ви съ�бща	аме, че се р�ди още едно слънче	о дете - поредният диск със слънчеви песни. 
Вярµаме, че те ще донесат по нещо д�бро за µсеки. 

Те�дор Сла	¥ - 4 г. -  гр. Русе

Мартин Б�ев - 6 г. -  гр. Пл�див
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П�ече за диска и текст�ете може да откриете на страничката във Фейсбук - www.facebook.com/malkiatizvor/П�ече за диска и текст�ете може да откриете на страничката във Фейсбук - www.facebook.com/malkiatizvor/

   "Ч�ек е п�д�бен на из	ор, чиято µ�да не съдържа 
никакви примеси. Т�а значи да бъдеш д�бър ч�ек. 
И който пие от тази µ�да, µсякога да е д�олен" 
Учителя Петър Дън¥

С рад�ст Ви съ�бща	аме, че се р�ди още едно слънче	о дете - поредният диск със слънчеви песни. 
Вярµаме, че те ще донесат по нещо д�бро за µсеки. 

Те�дор Сла	¥ - 4 г. -  гр. Русе

Мартин Б�ев - 6 г. -  гр. Пл�див
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