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Китна пролет е навън,
чува се отново звън

от камбанки на цветя,
от гласчета на деца.

Птичките с радост пеят,
весели деца се смеят.

Нов живот ни носи тя –
Пролетта!

ПРОЛЕТ
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Отгатни	
кой	съм	аз,	името	ми	запиши	
тоз	час!	И	картинка	намери	
ти	сред	пъстрите	треви!

ГАТАНКИ ЗА МАЛКИТЕ

Забавна страница

(Верка	Христова	и	Мария	Атанасова)

„Аз	съм	пролетен	предвестник,
чакан	и	желан,	обичан.
Правя	си	гнезда	в	селата,
радост	нося	за	децата.”

На	комина,	с	дълъг	крак
трака	............................-	трак,	трак,	трак.

„Аз	съм	мъничка,	червена,
с	черни	точици	нашарена.
...............................	се	наричам
цветенцата	обичам.”	

„Шапчицата	ми	расте
върху	мъничко	краче.
Дъждец	щом	завали	–
два	пъти	я	умножи.
.........................	се	наричам
и	всички	ме	обичат.”

Красота	върху	крила,
с	багри	чудни	украсена,
леко	си	лети	сега
..................................	озарена.

„Ний	............................	сме	лекокрили,
хвърковати,	работливи.
Кацаме	от	цвят	на	цвят
и	нектар	събираме.	
Чудно	хубав,	сладък	мед
дружно	придобиваме!”
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МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ - ЖИВОТНИТЕ 
(литературно творчество на деца, участници в конкурса)

Мили деца, ето резултатите от литературния 
конкурс „Моите приятели животните”!
 Всички участници получават награда и 
благодарност за положените усилия и творческо 
вдъхновение!

Илюстрациите	са	на	деца	от	ателие	Съкровища,	град	Пловдив.

БЯЛОТО	ЗАЙЧЕ	БЪНИ
Аз	имам		едно	зайче.	То	се	казва	

Бъни.	 Бяло	 е	 като	 топка	 сняг,	 а	
очите	 му	 са	 червени.	 	 Много	 го	
обичам.	 Храня	 го	 всяка	 сутрин	 и	
вечер.	 Понякога	 дори	 го	 извеждам	
на	 разходка.	 То	 е	 	 много	 добро	 и	
никога,	 когато	 го	 взимам	 не	 ме	
дращи	или	хапе.	Сгушва	се	в	мен	и	ме	
гледа,	като	че	ли	да	ми	каже	нещо.	
Храни	се	с	гранули,	но	му		давам		и	
магданоз.	 Когато	 го	 извеждам,	 му	
давам	да	бяга	на	воля.	То	е	толкова	
щастливо	 да	 се	 чувства	 свободно!	
Припка	бързо	като	подхвърля	малкото	си	бяло	телце	и	поклаща	дългите	си	
уши.	
То	е	моето	най-добро	зайче!

Мартин Иванов, 9 г., гр. Бургас

Малко	кученце	на	двора	
скача	и	играй	на	воля.
Роби	се	то	нарича,
толкоз	много	го	обичам.
Нищо,	че	е	с	лапи	черни,
ние	ще	станем	приятели	верни!

Ана-Мария Левиджова, 9 г., СОУ „Христо 
Данов” гр. Пловдив

ПРИЯТЕЛИ

рис: Дария Андонова, 8 г.



А вие можете да измислите 
музика към песните за Мечо Пух!
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ПЕСЕН	ЗА	МЕДА	
(песен	на	Мечо	Пух)

Как	желая	аз
мед	във	този	час.
Трала-ла-ла
Трала-ла-ла
Ех,	да	имаше
пълничко	гърне!
Трала.ла-ла
Трала-ла-ла
Ще	го	хапна	сладко,
даже	да	е	малко.
Трала-ла-ла
Трала-ла-ла
Но	ще	бъде	по-добре
доста	повечко	да	е.
Трала-ла-ла
Трала-ла-ла

Марина Узунова, 8 години, 
ОУ „Княз Александър І”, гр. 
Пловдив

ПЕСЕН	ЗА	МЕЧО	ПУХ

Мечо	рече:	"Стига	вече",
Мечо	рече:	"Стига	вече".
Сняг	вали,	вали	не	спира,
Мечо	място	не	намира.
Мечо	рече,	Мечо	рече,
"Стига	вече,	стига	вече".
Сняг	вали,	вали	не	спира,
Мечо	място	не	намира.

Михаела Михова, 8 г., ОУ „Княз 
Александър І, гр. Пловдив

рис: Евгени Генчев, 9 г.

рис: Емил Кълвачев, 10 г.
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   ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - ЖИВОТНИТЕ

ЛИСИЦА
Лисицата	 е	 средно	 голям	 бозайник	 със	
стройно	 тяло	 и	 дълга	 опашка	 с	 бяло	 на	
края.	 Козината	 й	 отгоре	 е	 сиво-червена,	
а	 по	 бузите,	 гърдите	 и	 корема	 сиво-бяла.	
Някои	 обаче,	 наречени	 въглещарки,	 са	
матово-черни	 и	 без	 бели	 косми	 на	 края	
на	 опашката.	Мъжките	тежат	 5-9	 кг.,	 а	
женските	 са	 малко	 по-дребни.	 Лисицата	
има	добре	развит	слух.

Йосиф Хамзе, 7 г.

ПАПАГАЛ
Папагалът,	който	се	отглежда	като	домашен	любимец,	е	нещо	
средно	между	диво	и	питомно	животно.	Живеейки	в	домовете	
на	хората,	папагалът	развива	едновременно	езикови	и	социални	
умения.	 Неговото	 поведение	 е	 генетично	 програмирано	 и	
присъствието	на	папагал	–	домашен	любимец	в	дома	е	равносилно	
на	добавянето	на	нов	член	на	семейството.

Емир Хамзе, 8 г.

2010 г. е обявена за година на биологичното разнообразие. Животните 
също са част от биологичното разнообразие в природата и грижите за 
тях и тяхното опазване са много важни.
Представяме ви работите на 5 деца от семейство Хамзе от София. 
Те са ни изпратили свои рисунки на животни и кратък текст с основни 
характеристики на животното. Благодарим им!

2010

СОВА
Совите	 са	 нощни	 грабливи	 птици	 с	 различни	 размери.	 Цялото	 им	
оперение	е		меко,	затова	летят	безшумно.	Имат	голяма	глава	с	добре	
оформен	лицев	диск.	Очите	им	са	големи	и	неподвижни,	но	могат	да	
въртят	главата	си	до	270	градуса.	Клюнът	и	ноктите	им	са	здрави	
и	 силно	 закривени.	 Слухът	 им	 е	 отлично	 развит.	На	 главата	 си	
някои	сови	имат	„уши”	–	две	кичурчета	от	перца.	Общият	тон	
на	оперението	им	е	кафеникав,	с	множество	по-тъмни	и	светли	

ивички	 и	 перца.	 Совите	 ловуват	 привечер	 и	 нощем.	
Хранят	 се	 с	 мишовидни	 гризачи,	 птици,	 катерици,	
зайци,	риби,	насекоми,	мекотели…Гнездят	обикновено	
в	 хралупи,	 в	 скални	 ниши	 и	 изоставени	 постройки.	
През	 април	 снасят	 4-8	 яйца,	 които	 мътят	 около	
месец.

Нора Хамзе, 11 г.

Детско творчество
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А                                                         нчето	поглежда	в	хаванчето.Билянчето	хвана	чуканчето.
Васко	приготви	чинията.

Гошко	изяде	туршията.
Данчо	скри	бъркотията.
Енчо	каза:	„Стоп!”	И	наготви	боб.
Жени	с	кончето	в	галоп	си	тактува:	
„Хопа	троп!”
Здравко	здравец	донесе	и	на	баба	го	
поднесе.
Илчо	с	котлето	се	спъна	в	антрето.
Йоанчо,	момчето,	се	разходи	с	козлето.
Калина	горката	направи	белята.
Люба	размени	за	локуми	своите	кротки	
маймуни.
Маша,	както	яде,	се	накапа	с	каша.
Надя	подари	на	мама	хубава	женска	
пижама.
Олег	охка:	„Помогнете!	И	надежда	
изпратете!”
Пенчо	пасти	купи,	колкото	и	да	са	
скъпи!

Румяна	с	рецептата	нова	се	похвали	на	
мама	готова.
Сиска	май	иска	хлебец	да	си	погризка.
Тотко	тутки	хрусна,	чак	коремът	му	се	
друсна.
Уилсън	с	летяща	чиния,	скочи	в	друга	
саксия.
Фани	купи	фазани	от	магазина	с	банани.
Хари,	набит	от	баща	си,	отиде	на	
другата	каса.
Цонка	обиците	свали	и	отиде	да	поспи.
Чочко	заспа	с	залъгалка	в	ръка.
Шишко	шашна	всички	с	попови	лъжички.
Щерка	ми	сега	папка	баклава.
Ъгълът	от	днес	е	място	за	кафез.
Юрганчето	покрива	три	телца	на	
мънички	деца.
Я,	какъв	прекрасен	сън:	„Зън,	зън!	
Голямото	приготовление	е	несравнимо	
приключение”.

Нора Хамзе, 11 г.

КОН
Конят	 е	 вид	 едро	 нечифтокопитно	 домашно	 животно.	
Съществуват	около	250	породи	с	маса	от	30	до	1200	
кг.	Продължителността	на	живота	на	коня	е	20-25	
години,	а	бременността	продължава	11	месеца,	
като	се	ражда	по	1	конче.
Конят	има	дълги	и	тънки	крака,	с	които	бързо	
бяга.	 Развит	 е	 само	 третият	 (средният)		
пръст,	който	е	облечен	с	копито,	а	вторият	
и	четвъртият	са	недоразвити.	Тялото	е	покрито	
с	гъста	космена	покривка,	състояща	се	от	твърди	
и	меки	косми,	като	дългите	и	груби	косми	на	врата	
образуват	грива,	а	на	опашката	–	дълъг	космен	кичур.	
На	горната	и	долната	си	челюст	конете	имат	по	три	резеца,	
кучешките	им	зъби	са	много	малки,	а	първият	пред	кътник	е	
почти	изчезнал.

Георг Хамзе, 13 г.

ХУМОРИСТИЧЕН  АКРОСТИХ
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1. В кой век е била създадена старобългарската азбука?

2. Кои са имената, с които свързвате нейното създаване?

3. Къде са били родени тези хора?

4. В пределите на коя държава се е намирало тяхното родно място?

5. Къде за първи път се е разпространила старобългарската азбука?

6. По времето на кой български владетел тя е пренесена в България?

7. Кога и къде е умрял създателят й?

8. Къде и кога за първи път се е празнувал Денят на славянската 
писменост и култура?

9. Кой е авторът на текста и на музиката на химна „Върви, народе, 
възродени…”

10. Колко букви има съвременната българска азбука, от тях колко 
означават гласните и колко съгласните?

11. Кой е написал първия български буквар и как се казва този буквар?

Отговорете на следните въпроси и ще 
научите повече за нашата азбуката. Който 
изпрати максимален брой верни отговори, ще 
получи поощрителна награда от Капчица.

Братята - светии
Кирил и Методий

Н А Ш А Т А    А З Б У К А
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Задачите	реши,	
на	мама	подскажи!

ЗАДАЧИ ЗА ПИСАНЕ
                                       
    ЗАДАЧИ ЗА ПИСАНЕ 
 
1. Задача: Допишете пропусната буква (тя е само една) в следните думи 
като откриете разликите между начина им на писане и на изговаряне. 
 
Как се пише       Как се изговаря 
 

бо растение със зърна     [бо]  

гра населено място      [гра] 

ме  нещо за ядене или метал    [ме ] 

по долната част на къща     [по] 

гръ задната част на нещо    [гръ]   
 

тетрака        [тетрака] 

слика        [слика] 

оговарям        [оговарям] 

оделям        [оделям] 

оглеждам       [оглеждам] 

обелязвам       [обелязвам] 

покрика        [покрика] 
 
 
 
2. Задача: Превърнете думите в мн. число 
 
човек      ………………….. 
 
моряк     ………………….. 
 
нож      ………………….. 
 
ученик     ………………….. 
 
куче      …………………..     
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1.	Опишете дадените по-долу думи  с поетични образи.

Какво	е	 небе………………………………………………………
	 	 море………………………………………………………
	 	 поле………………………………………………………
	 	 дете……………………………………………………….
	 	 мече………………………………………………………
	 	 класна	стая……………………………………………….
	 	 житно	зърно……………………………………………..
	 	 въртележка………………………………………………
	 	 дъга………………………………………………………

2. Сравнете.

На	какво	ви	прилича:
-	колелото………………………………………………………………
-	кокичето………………………………………………………………
-	земята…………………………………………………………………
-	зоологическата	градина……………………………………………..
-	реката…………………………………………………………………
-	хвърчилото……………………………………………………………

3. Напишете гатанка по избор	(може	и	повече	от	една),	
при	която	отговорът	да	е:
влак; магаре; звънче; риба; роза; слънце

4. Допишете даденото по-долу стихче.

Тропкай,	тропкай,	момченце	–
пъргаво	козленце	…………..
……………………………….
……………………………….
	

5.Напишете	смешно	съобщение	или	имейл,	като	
включите	думичките:		водна	пързалка;	залъгалка.	Не	
забравяйте	да	подпишете	съобщението.

ЛИТЕРАТУРНИ ЗАДАЧИ 
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И Г Р О -
С Л О В И Ц И

Капчица кани всички досегашни 
участници с литературни творби да 
се включат отново в решаването на 
представените в този брой задачи. 

Тя очаква с нетърпение вашите 
отговори на познатия вече адрес!

     
 
 
1. Попълнете забавната игрословица. Ако напишете правилните думи, 
вляво, вертикално ще получите дума, синоним на писменост. 
 

 1.Името на Северния полюс на земята 

 2. Името на копитно животно, приличащо на кон или магаре, на         
черно-бели раета и живеещо в Африка. 

 3. Музикален ударен инструмент. 

 4. Дете, което ходи на училище. 

 5. Домашно животно, което мърка и казва „мяу”. 

 6.Името на Южния полюс на земята. 
 
 

*** 
 

2. Попълнете игрословицата. Ако напишете правилните думи, вляво, 
вертикално ще получите дума, синоним на „книга за буквите”. 
 

 1. Лечебно растение 

  2. Усвояване на знания  

 3. Хартиен носител на знания 

 4. Космос 

  5. Един от елементите на въздуха 

 6. Създавам картина 

 
  
 
 
 
 



ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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Моята България

	 	 	 	
Градът	е	един	от	най-старинните		в	България.	

Първите	свидетелства	за	живот	са	от	третото	
хилядолетие	преди	Христа	и	са	намерени	на	хълма	
Трапезица.	

Много	 събития	 от	 най-великите	 периоди	 от	
историята	 на	 България	 са	 станали	 тук,	 когато	
Търново	 е	 бил	 столица,	 по	 време	 на	 Второто	
българско	царство	(1187-1393).	Оттук	през	1205	г.	
цар	Калоян,	тръгва	срещу	кръстоносците-латини,	
разгромява	 ги	 при	 Одрин	 и	 пленява	 император	
Балдуин	 Фландърски.	 Оттук,	 през	 март	 1230	 г.,	
синът	 на	 стария	 Асен,	 Иван	 Асен	 II,	 повежда	
войските	си	срещу	епирския	деспот	Теодор	Комнин,	
разгромява	 го	 и	 освобождава	 всички	 ромейски	
войници.		

Търново	е	една	от	последните	крепости,	чиито	
защитници,	вдъхновявани	от	Патриарх	Евтимий,	
месеци	наред	дават	отчаян	отпор	на	османските	
завоеватели.	Въпреки	масовия	героизъм,	на	17	юли	
1393	г.,	градът	е	превзет	и	съсипан.

В	Търново,	през	1879	г.	се	приема	действалата	
до	1947	г.	Търновска	конституция,	тук	е	работело	
първото	Велико	народно	събрание,	което	избира	за	
княз	Александър	I.

През	 10	 в.	 върху	 развалините	 на	 крепостта	
е	 създадено	 малко	 българско	 селище.	 От	 края	
на	 	 12	 век	 до	 края	на	 14	 век	на	 хълма	 се	 издига	
цитаделата	 на	 Търновград	 		 мощни	 крепостни	
стени,	 порти	 и	 кули,	 охранявали	 столицата	 на	
Второто	 българско	 царство.	 Тук	 е	 изграден	
дворецът	на	българските	царе	и	резиденцията	на	
българските	 патриарси.	 Крепостта	 била	 гъсто	

За твоя роден край 
с любов ни разкажи
и българска искра 
в сърцето си носи!

Необикновената атмосфера на този град е изпълнена 
с гласове и образи от историята на България, с живот 
от настоящето и картини от бъдещето.

НИШКИ ОТ ИСТОРИЯТА

	ХЪЛМОВЕТЕ  ЦАРЕВЕЦ  И ТРАПЕЗИЦА

Патриарх 
Евтимий
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Цар Иван 
Алексадър
със своето 
семейство

застроена	 със	 стотици	жилищни	 сгради,	 над	 20	
църкви	и	манастири.	Непосредствено	до	Царевец	
лежи	хълмът	Трапезица	с	разкрити	основи	на	17	
църкви,	 а	между	тях	 се	 е	 сгушила	живописната	
Асенова	махала,	с	църквите	"Св.	Димитър",	“Св.	
Четиридесет	 мъченици”,	 “Св.	 Апостоли	 Петър	
и	Павел”,	 “Св.	 Георги”	 и	 “Успение	 на	Пресвета	
Богородица”,	както	и	Владишкия	мост.

По	 времето	 на	 цар	 Иван-Александър	 (1331-
1371)	градът	става	център	на	голям	духовен	подем	
-	 вторият	 златен	 век	 на	 българската	 култура,	
който	дава	на	славянския	свят	и	на	Югоизточна	
Европа	 прочутата	 Евтимиева	 книжовна	 школа,	
певческата	школа	на	Йоан	Кукузел,	Търновската	
живописна	и	архитектурна	школа.

В	Търново	са	работили	много	народни	будители	
и	просветители.	Работил	е	и	гениалният	майстор,	
архитект-строител	Уста	Кольо	Фичето,	оставил	
векове	след	себе	си	шедьоври	на	възрожденската	
архитектура:	църквите	„Св.	Богородица",	„Св.	св.	
Константин	 и	 Елена",	 „Св.	 Кирил",	 "Св.	 Спас",	
хана	 на	 Хаджи	 Никули,	 часовниковата	 кула	 в	
Преображенския	 манастир,	 звънарницата	 на	
Плаковския	и	още	много	други.
	

За	 духовното	 развитие	 на	 България	 в	
миналото	 може	 да	 се	 съди	 от	 множеството	
манастири,	 които	 в	 околностите	 на	 Велико	
Търново	изобилстват	-	Преображенски	манастир,	
манастир	"Света	Троица",	Килифаревски	манастир,	
Петропавловски	манастир,	Капиновски	манастир	
"Св.	Никола",	Арбанашки	манастир	"Св.	Николай".

През	 юли	 2009	 г.	 частица	 от	 мощите	 на	
Свети	Иван	Рилски	са	предадени	в	Патриаршеска	
катедрала	"Рождество	Пресветая	Богородица".	

За	 да	 се	 усети	 магическата	 атмосфера	 на	
града,	 трябва	 да	 се	 посети	 аудио-визуалният	
спектакъл	„Звук	и	светлина“,	който	чрез	музика,	
разноцветни	светлини,	лазери	и	църковни	камбани,	
събрани	 в	 едно,	 разказва	 история	 на	 Второто	
Българско	Царство.
	

Красив	и	пленителен	град	е	Велико	Търново!	
Носи	в	себе	си	българското	усещане	и	уникалността	
на	народността	ни!

ДУХОВНА КУЛТУРА

МАНАСТИРИТЕ ОКОЛО ТЪРНОВО

СПЕКТАКЪЛЪТ ЗВУК И СВЕТЛИНА
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В	приложението	към	този	брой	ще	намерите	картина	за	
оцветяване	и	апликиране.	
За	да	получите	завършена	картина,	която	може	да	
окачите	на	стената	във	вашата	стая,	трябва	да	имате:

Направи сам – картина с апликации

•	бои	
•	гланцова	или	разтегателна	хартия	
•	ножица
•	лепило	
•	панделка	около	1,2	м.	

Украсете	картината	по	ваше	желание.	Оцветете	с	боите	местата,	които	са	по-
трудни	за	апликиране.	На	местата,	на	които	можете	да	апликирате,	изрежете	
цветна	хартия	и	я	залепете.	Апликирайте	с	различни	видове	хартии,	каквито	
имате.	Можете	да	изрежете	малки	кръгчета	от	хартията,	да	ги	сложите	в	
дланта	си	и	със	задната	част	на	молив	да	огънете	кръгчето	като	цвете.	После	
намажете	с	лепило	дъното	на	цветето	и	го	запелете.	
Когато	всичко	е	готово,	продупчете	леко	с	върха	на	ножицата	дупчици,	там	

където	са	отбелязани	местата	за	това.
Промушете	в	дупчиците	панделката,	така	
че	да	може	да	закачите	за	нея	картината.	
Можете	да	я	закачите	на	стената	във	
вашата	стая	или	да	я	подарите	на	някой.		

Ето	как	изглежда	една	
оцветена	и	апликирана	картина.

направи сам
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КОНКУРСИТЕ	НА	КАПЧИЦА

Капчица	обявява	резултатите	от	конкурса	за	детско	творчество	на		тема	

"Моите приятели-животните“  

	
Литературно творчество	–	представихме	ви	участниците	и	техните	работи	на	
страница	4	и	5	на	този	брой.

		
Рисунки	–	получени	бяха		38	рисунки	от	32	участници,	на	възраст	от	4	до	14	
години.	Отличени	бяха	24	рисунки.	Между	участниците	бяха	16	деца	от	ателие	
СевКолорит	Пловдив	и	10	деца	от	ателие	Съкровища	Пловдив.	Всички	участници	
получават	награда.	Специална	награда	получава	Емел	Педри	Мурат	на	10	г.	от	
ателие	СевКолорит	Пловдив	и	Тина	Хамзе,	14	г.,	гр.	София.

На	19	април	беше	открита	изложба	с	получените	рисунки	за	конкурса	в	детския	
отдел	на	Народна	библиотека	Иван	Вазов	гр.	Пловдив	и	бяха	наградени	всички	
участници.
					 В	този	и	следващите	броеве	ще	ви	представим	отличилите	се	рисунки.

 Фотография	–	за	конкурса	Виктория	
Георгиева	(на	8	г.	от	Пловдив)	ни	е	
изпратила	снимка	на	Бен,	домашния	любимец.

Капчица	благодари	на	
всички	участници	и	им	
пожелава	творческо	
вдъхновение	и	радост!

Списък на отличилите се работи:
Анелия	Иванова,	11	г.,	Стара	Загора
Вяра	Минкова,	8	г.	Пловдив
Гергана	Тодорова,	9	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Дарина	Котова,	6	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Дамяна	Михайлова,	7	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Дилян	Неделчев,	9	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Димитър	 Герджиков,	 11	 г.,	 ателие	 СевКолорит,	
Пловдив
Елизабет	Нарсенян,	8	г.,	ателие	Съкровища	Пловдив
Евгени	Генчев,	9	г.,	ателие	Съкровища	Пловдив
Емил	Кълвачев,	10	г.,	ателие	Съкровища	Пловдив

Илиян	Герджиков,	8	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Йоана	Димова,	8	г.,	ателие	Съкровища	Пловдив
Йоанна	Рангелова,	9	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Моника	Пилярска,	6	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Калоян	 Цуцуманов,	 10	 г.,	 ателие	 СевКолорит,	
Пловдив
Кристина	 Коларова,	 6	 г.,	 с.	 Крумово,	 област	
Пловдивска
Найден	Найденов,	9	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив
Полина	Коларова,	4	г.,	с.	Крумово,	област	Пловдивска
Райко	Бойдев,	10	г.,	ателие	Съкровища	Пловдив
Яница	Главчева,	9	г.,	ателие	СевКолорит,	Пловдив



Цена:	2,70	лв.

Елизабет	Нарсенян,	8	г.

Емел	Педри	Мурат,	10	г.Дамяна	Михайлова,	9	г.

Тина	Хамзе,	14	год


