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,,ЗА ДА ТЕ ЗАПОМНЯТ ХОРАТА С 

ДОБРО…“ 
      Филиз Палаз 

 Необятна е детската душа – неразгадаема вселена! И в 

същото време е толкова притегателна, близка и чиста; устремена 

към доброто; изпъстрена с мечти и фантазии; окрилена от чо-

вешката любов; вградила в себе си усета към красивото, общо-

човешкото, възвишеното, но и едновременно – към толкова зем-

ното и завладяващото…  

 Такава е и нашата Филиз – може би бъдеща голяма писател-

ка, а сега – дете, изтъкано от любов към хората и природата. И 

най-дребната случка поражда в душата на това дете вдъхнове-

ние; чувствата, които изпитва, я окриляват; умението ѝ да от-

крива красивото и доброто провокират творческото ѝ дръзнове-

ние. Филиз вижда детайлите в света около себе си, откроява 

ценностите, съответстващи на нейните добродетели, като ги 

пресъздава в творчески текст. Той много често завършва със 

сентенция, отразяваща нейното собствено усещане за красота, 

правда и морално удовлетворение. 

 Особено впечатление правят текстовете, посветени на роди-

ната, родния град, гордия Балкан и великите исторически лич-

ности. В тях прозира не само любовта и привързаността към 

родното, но и гордостта от величието както на природата, така и 

на Човека, дръзнал да се бори за отечеството си както в истори-

чески, така и в съвременен план. Филиз е усетила болката на 

тези, които напускат страната си, и я е пресъздала в по-силно 

въздействащата „аз форма“, за да внуши на читателите болката 

от раздялата с родината. 

 Много умело Филиз използва кратките форми за написване 

на разказ или стих. Този тип творби изискват изключително до-

бре развито за възрастта ѝ логическо мислене, умение да обоб-

щи и синтезира най-важните елементи на описваната история. 

Явно повлияна от басните, тя не забравя и поучителния елемент, 
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и то на базата на умението да напише художествения текст така, 

че да впечатли читателя и да остави следа в душата му. 

 

 Безкрайна вселена е душата на Филиз! Четейки книгата, 

оставаме с надеждата, че тази вселена ще генерира множество 

творби, които отново ще докоснат сърцата ни, ще събудят в нас 

чувства и на гордост, и на привързаност, и на възхищение. А 

пътят, който е поела Филиз, е път само напред и нагоре – към 

покоряването на нови и нови върхове. С деца като Филиз се 

възражда вярата в бъдещето и в младото поколение, което ще 

поведе страната ни напред; възражда се гордостта от нашия 

народ, който не само съхранява ценностите на миналото, но и 

уверено крачи по пътя към бъдещето. 

 

 Дерзай, Филиз! И… очакваме следващата ти книга! 

 

Пенка Василевска, класен ръководител 

 

 

Рис. Ралица Мичева, 9.б



5 

 

 

ИСТОРИИ ОТ ВТОРИ КЛАС 
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ГОВОРЕЩАТА ГОРА 
 

 Един ден в училище, в часа по туризъм, госпожата 

реши да ни заведе в горичката. Докато минавахме през го-

рата, аз усетих нещо странно. Сякаш дърветата имаха очи 

и ме гледаха, където и да отида. Дърветата ми говореха и 

ме разсейваха. Така неусетно се изгубих.  

 Видях бяла светлина и се приближих към нея. Лъчът 

светлина осветяваше едно смокиново дърво. Оказа се, че 

то е най-старото. И мъдро ми показа пътя. 

 Когато се върнах в училище, разказах на децата за сво-

ето приключение във вълшебната гора! 

(2. клас) 

 

    Рис. Елена Малакова
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НА ПОЛЯНКАТА 
 

 Веднъж със сестричката ми отидохме да си поиграем 

на една полянка. Там видяхме люлка, завързана за дърво. 

Много ни хареса! Сестра ми поиска да я полюлея. Докато я 

люлеех, погледнах надолу към цветята, които сякаш показ-

ваха глави и се усмихваха на слънцето. Те ми проговориха. 

Казаха ми, че скоро ще настъпи зимата, а на тях им е 

трудно да си съберат багажа и не знаели къде да отидат. 

Отвърнах, че ще им помогна. 

 Измислих! Настаних ги вкъщи в едни саксийки. Цве-

тята се чувстваха като у дома си. Всички много им се 

радваха! 

(2.клас) 

 
 

Рис. Иванка Арабаджийска, 11.в
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ГРАДИНА 
 

 Имало едно време една катерица. Нейната градина би-

ла чудно хубава! Шарени цветя се усмихвали на слънцето. 

Зелената трева била мека и свежа.  

 Един ден катерицата поканила своята приятелка на 

чай. Приятелката ѝ съобщила, че предстои конкурс за най-

красива градина и катеричката много се зарадвала. Била 

сигурна, че ще победи и се записала за участие в конкурса. 

 Съдиите минали, огледали и много харесали нейната 

градина. Тя наистина получила  награда!  

 Катерицата заживяла щастливо в своята прекрасна 

градина. 

(2.клас) 
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КУКЛА 
 

 Една тайнствена вечер, когато заспах, сънувах интере-

сен сън. Бях гушнала моята кукла и тя изведнъж ми прого-

вори. Каза ми, че навън валят цветя!  

 Отидох да погледна през прозореца. Тогава една роза 

кацна на рамото ми и ме боцна. Когато се събудих, куклата 

ми беше на прозореца и гледаше как бързо падат дъждов-

ните капки. Тя ми намигна, а аз се зарадвах. 

(2.клас) 
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МОЕТО КОТЕ 
 

Котето ми е красиво, 

ала не и мълчаливо. 

Понякога изглежда то страхливо, 

но с баба ми е винаги бъбриво. 

 

Ако котето за миг не скача, 

то сестра ми го закача. 

Мама нищо го не пита, 

ала виж: конец разплита! 

 

С конеца си играе, 

докато се чудя  

за какво мечтае. 

 

Баба ми го гони, 

то обаче ѝ се моли: 

„Не ме бий с метлата, 

че ще счупя очилата!“ 

 

Мама все го гали, 

а пък татко къщичка му прави. 

Котето си аз обичам 

и познайте: Пухи го наричам! 
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ИСТОРИИ С ВЪЛШЕБСТВА 
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ТРИТЕ ВЪЛШЕБНИ ОРЕХА 
 

 Наскоро получих като подарък три ореха. В първия 

намерих една тетрадка – щом я отворя, се пренасям в света 

на математиката, българския език и литературата. 

 Във втория имаше карта на България! Щом докоснех 

името на някой град, и веднага се озовавах в него. 

 А в третия орех имаше албум със снимки на всички 

морета и планини. Познайте: ако докоснех някоя от сним-

ките, отивах на това място! 

 Нямаше как да не се зарадвам на този наистина вълше-

бен подарък! 

 

Рис. Мария Ботева, 9.в  
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ВЪЛШЕБНОТО КАМЪЧЕ 
 

 Живяло някога момиченце на име Аника. В един слън-

чев ден, докато си играела, Аника изпуснала своята грив-

ничка. Навела се да я вземе и до нея видяла едно камъче. 

Макар че изглеждало съвсем обикновено, тя се почувства-

ла привлечена от него и го взела. Приискало ѝ се то да е 

вълшебно – като онези магически камъни или рибки, които 

изпълнявали до три желания. Тъй като живеели много 

бедно, Аника се помолила да получи пари и къща в богата 

държава, а последното желание си запазила за друг път, в 

случай на нужда. 

 Минало много време. Аника успяла да постигне всич-

ко, за което си мечтаела като дете. Дори ѝ се родила чудес-

на дъщеря, която бързо пораствала. Но на 28 години Аника 

се разболяла от рак и видяла, че нито парите, нито къщата 

или детето могат да ѝ помогнат. Тогава се сетила за тре-

тото си желание и казала на дъщеря си за камъчето. Моми-

ченцето го потърсило и успяло да го открие. 

 Аника го взела и си пожелала вечно здраве за нея и за 

семейството ѝ. Така тя изведнъж се излекувала. Камъчето 

наистина се оказало вълшебно! Благодарение на него Ани-

ка почувствала пълното щастие! И разбрала, че животът не 

е пари, а здравето и любовта са безценни. 
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ВЪЛШЕБНАТА ИСТОРИЯ НА 

ПРИЯТЕЛСТВОТО 

 

 Живели някога две момичета, които били най-добри 

приятелки. Казвали се Бриета и Тереза. Веднъж, докато си 

говорели, забелязали, че нещо блести до едно голямо 

дърво. Те се приближили и разбрали, че това е скъпоценен 

камък – диамант. Приятелките се скарали коя да го вземе. 

 Когато Тереза се прибрала у дома, разказала всичко на 

дядо си. Той я посъветвал да не се кара с Бриета, защото 

приятелството е по-ценно от всеки диамант. Тереза послу-

шала дядо си и на сутринта отишла при Бриета.  

 Двете приятелки се сдобрили и решили да дарят ди-

аманта на Дом за сираци. Те били много радостни, че 

диамантът не застанал между тях и не успял да развали 

приятелството им. 

 

Рис. Мария Ботева, 9.в  
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ВЪЛШЕБНОТО ФИЛМЧЕ 
 

 Всяка вечер чаках да стане осем часа, за да започне 

любимото ми филмче. В една студена нощ седнах да му се 

насладя отново. Валеше сняг, а вътре пиех топло чайче и 

си гледах филмчето.  

 Изведнъж героите оживяха пред очите ми, сякаш изля-

зоха от телевизора! После времето спря, като само аз и ар-

тистите не замръзнахме. Те ме хванаха за ръка и скочихме 

в телевизора. Озовахме се във филмчето! Героите ми пока-

заха своя свят. Подскочих от радост, но се събудих. 

 Оказа се, че всичко е било сън!  

 Ала вечерта, когато пак седнах пред телевизора, вре-

мето отново спря. Любимите ми герои пак бях в стаята и 

ме поканиха да подновим пътешествието си заедно. Реших 

да приема!  

 Бухнах се в телевизора и прекарах целия ден в игри! 

Това беше тя – самата магия! 
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ВЪЛШЕБЕН ШАМПОАН 
 

 Един ден мама ми предложи да отидем при фризьор-

ката, за да ме подстриже. Ако бях отказала, щях да скучая 

цял ден у дома, затова се съгласих.  

 Когато се върнах вкъщи и се погледнах в огледалото, 

ми се прииска да изпищя, защото изобщо не харесах нова-

та си прическа. Косата ми бе твърде къса, това не бях аз… 

 Слязох в лабораторията си и изобретих шампоан, при 

който само с едно измиване косата ти пораства с 20 санти-

метра! Вечерта се изкъпах с него и наистина подейства! 

 Реших да скрия шампоана, в случай че мама пак ме 

подстриже късо. Щом тя видя косата ми, искаше отново да 

ме води на фризьор, но си каза: „Няма смисъл! И да я 

подстрижа, косата ѝ пак ще израсте невероятно бързо…“ 

 Аз пък си помислих: „Е, мамо! Не се ли усети, че в 

тази космата игра има нещо гнило!“ 
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ОЧИЛАТА НА БАБА 
 

 Много ми беше чудно как баба вижда през очилата си! 

Един ден, преди да ги свали и да си легне, я попитах: 

 – Бабо, ти защо лягаш да спиш през деня? А през 

нощта какво правиш? 

 – Какъв ден? Нали сега е нощ! Я ми кажи на теб как не 

ти се спи, като е толкова късно? 

 Загледах я учудено и дори не отговорих на въпроса ѝ. 

Щом тя свали очилата си и заспа, аз се промъкнах до 

нощното ѝ шкафче и взех тези средства за гледане. Сложих 

ги на носа си и видях, че всичко бе объркано: през деня бе 

нощ, а през нощта – ден. Възрастните ходеха на училище, а 

децата работеха. По дърветата растяха шоколади вместо 

плодове! 

 Докато се любувах на този свят, баба неочаквано се 

озова зад мен и си взе очилата. А после много ми се ска-

ра... Но за нищо не съжалявах – та нали успях да зърна 

този обърнат надолу с главата свят! 
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                                            Рис. Ренета Стефанова, 9.в
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ПРИКАЗНИ ИСТОРИИ 
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ТАЙНАТА НА ЕДИН ПРОДАВАЧ НА МЕЧТИ 
  

 Живял някога един беден селянин. Той бил сляп. Кога-

то остарял, вече нямало какво друго да прави и отворил 

магазин за мечти. Заради това хората отбягвали общуване-

то с него – смятали, че е луд. 

 Веднъж в магазина влязъл един богаташ: 

 – Продавачо, искам някаква мечта! Аз съм богат човек 

и мога да купя каквото си пожелая, обаче нямам за какво 

да мисля ден и нощ. 

 – Имам идеалната мечта за теб! – отвърнал продава-

чът. – Трябва ти семейство! Ей сега ще я вградя в теб! 

 – Побързай! И дано успееш да ми помогнеш… 

 След един месец богаташът дошъл пак в магазина и 

казал на продавача: 

 – Благодаря ти за всичко! Уредих си годеж с уникално 

момиче! 

 – Всъщност аз нищо особено не направих – рекъл 

продавачът. – Ти сам си подреди живота, с помощта на 

вярата и надеждата! 

 Славата на продавача на мечти бързо се разпростра-

нила. Уж нищо не правел, но хората излизали окрилени от 

магазина и в крайна сметка намирали щастието. 

 След пет години, когато богаташът вече си имал дете, 

отново отишъл в магазина, за да се види с продавача. За 

жалост, добрият човек вече бил починал. Но богаташът 

постоянно чувал съветите на продавача, особено когато 

попадал в трудности.  

 Не е ли това най-голямата тайна и магия в живота – да 

те помнят хората с добро дори и след смъртта ти? 
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ПРОДАВАЧ НА МЕЧТИ 
 

 Живял някога един мъдър цар с двамата си сина. Еди-

ният бил сериозен, умен и работлив, а другият – твърдо-

глав и мързелив. Великият цар се разболял от жестока 

болест и умрял. И както си му е редът, тогава за цар про-

възгласили големия син – умния и работлив наследник. 

Той се стараел да бъде справедлив и добър към поданиците 

си точно като баща си. Но веднъж си помислил какво ли 

ще се случи, ако и той се разболее? Тогава мързеливият му 

брат би трябвало да поеме управлението! Затова го попи-

тал: 

 – Братко, когато ти започнеш да управляваш царс-

твото, няма ли да искаш хората да те запомнят? 

 – Ще искам, разбира се – отговорил мързеливият брат. 

 – Тогава започни да се обучаваш – посъветвал го 

младият цар. 

 – Как пък не! А и аз нищо особено няма да правя, само 

ще заповядвам на слугите си – отвърнал мързеливецът. 

 Без повече да се опитва да вкара брат си в пътя, мла-

дият цар се оттеглил. Не щеш ли, по това време се разне-

съл слухът за току-що пристигналия в царството продавач 

на мечти, който обикалял по света и помагал на хората. 

Зарадвал се царят и веднага тръгнал към него: 

 – Продавачо, моят брат един ден ще стане цар, но е 

твърде мързелив. Може ли да го доведа при теб и ти да 

вградиш в него като мечта желанието за обучение? – 

помолил царят. 
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 – Разбира се – отговорил продавачът. – Но го доведи 

утре, за да имам време да се приготвя. 

 На другия ден царят и брат му отишли в магазина за 

мечти. Още щом влязъл там, мързеливият брат заспал, за-

щото вместо да спи през нощта, играл до късно на компю-

търа. Докато спял, продавачът му внушил мечтата да се 

обучава. 

 Когато момъкът се събудил, вече се намирал в дво-

реца. Не разбрал защо изведнъж му се приискало да полу-

чава уроци по самоотбрана, както и по другите важни за 

царуването науки и изкуства, но потърсил учители по 

всички тези предмети. Щом брат му – младият цар, видял 

хубавия резултат, се върнал при сергията на продавача на 

мечти, за да го възнагради богато. Но щедрият човек си 

бил тръгнал, вероятно за да дарява и други закъсали хора 

по света със силата на мечтите. 

 А един ден мързеливият брат станал чудесен цар и 

всички го запомнили с добро. Понякога е нужно много 

малко – само една мечта, за да се измъкнеш от блатото. 

 

 

Рис. Ренета Стефанова, 9.в
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ДОБРОТО У ЧОВЕКА 
 

 Живяло някога едно момче на име Матиас. То искало да 

стане лекар и се учило много усърдно. Един ден царят 

заповядал на войниците да нахлуват в домовете на хората и 

да отнемат момичета и момчета от майките им, за да станат 

след това слуги в двореца. Матиас също бил взет от дома си. 

Наложило му се всяка нощ да чисти след царя. Владетелят 

пиел много. 

 Веднъж Матиас не се стърпял и му казал: 

 – Царю, ако намалите пиенето, това ще се отрази добре 

на здравето Ви. 

 – Ти кой си, че да ме съветваш? Напусни бързо двореца 

ми! – и царят изгонил прислужника си. 

 Момчето всъщност се зарадвало, че повече няма да бъде 

слуга и ще може да завърши образованието си.  

 Матиас пораснал и заминал за Америка. След пет години 

усилено учене там, той се върнал у дома и станал лекар в род-

ното си село. Скоро чул, че царят загубил съзнание, защото 

пиел постоянно. Младият лекар се затичал към двореца, за да 

помогне на владетеля. Заел се с възстановяването му, без да 

се интересува от грубите обиди, които бил получил от негова 

страна.  

 Царят оздравял благодарение на Матиас. Изтрезнял и 

решил да се отплати на бившия си прислужник, като му 

помогнал да отвори собствена клиника. Матиас помнел колко 

трудно живеели бедните хора, затова се заел да ги лекува 

безплатно.  

 

 Ако не губиш вяра и следваш пътя на Доброто, то ще те 

отведе до добър край – там, където мечтите се сбъдват и 

всички остават доволни. 
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СИМОНА – ГОСПОДАРКАТА НА ЗИМАТА 
 

 Високо, високо в небесата живеела Баба Зима. Тя оста-

ряла много и един ден съветът на сезоните я извикал: 

 – Бабо Зимо, ти бързо остаря и скоро ще умреш. Тряб-

ва да намериш нова господарка, защото като умреш и няма 

кой да управлява зимата, тя ще излезе извън контрол – 

казала Кака Пролет. 

 Баба Зима се съгласила и тръгнала да обикаля държа-

вите в търсене на нова господарка. Стигнала и до Бълга-

рия. Преоблякла се като бедна жена, за да види кое момиче 

ще ѝ помогне. Старата жена знаела, че момичето трябва да 

е добро, за да може да командва студа, леда и снеговете. 

 Едно момиче я попитало: 

 – Госпожо, искате ли вода? 

 – Ще съм ти благодарна, ако ми дадеш – отвърнала 

Баба Зима. 

 Момичето дало на старицата вода и зимата я попитала: 

 – Как се казваш, дете мое? 

 – Симона – отговорило момичето. 

 – Каква е твоята мечта, Симона? 

 – Аз много обичам зимата! Често съм си фантазирала, 

че съм нейна господарка! 

 – А искаш ли това наистина да се случи? – попитала 

бабата. 

 – Да! – рекло момичето. 
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 – Аз ще направя мечтата ти реалност! Само затвори 

очи… 

 Симона затворила очите си и без да усети, се озовала 

на седмото небе. 

 – Къде съм? – попитала тя. 

 – Ти ще бъдеш новата господарка на зимата!  

 Точно когато Баба Зима казала това, издъхнала. 

 – Аз ще оправдая очакванията ви. Обещавам! 

 Така Симона се превърнала в най-великата господарка 

на зимата.  

 

 

Рис. Ренета Стефанова, 9.в
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СВЕТЛИНА 
 

 Обичам да се събуждам рано, за да посрещна изгрева. 

Но един ден го направих много по-рано от обикновено. 

Когато се събудих, всичко беше тъмно. Очите ми едва 

успяваха да забележат малки бледи звездички в почти 

непрогледната тъма. Нещо в мен копнееше да видя поне 

един лъч светлина! 

 Излязох на терасата и зачаках. Хоризонтът започна да 

просветлява. Облаците поруменяха, небето се оцвети в 

оранжево. Сърцето ми трепна, защото видях как изгревът 

прогонва войската на Мрака! В този момент душата ми се 

изпълни с възхищение. Затворих очи, за да си спомня 

колко силна беше тъмнината. А когато ги отворих, войски-

те бяха прогонени.  

 Навред царуваше Светлината! Веселите лъчи заливаха 

света с любов и доброта. Проникваха и в най-тъмните кът-

чета на земята, за да ги осветят. Победата на светлината бе 

пълна! 

 Накрая Доброто винаги побеждава злото! Така е в при-

казките, така е и в живота. След всяка нощ приижда денят! 

След всяка скръб ще дойде радостта. И така за нас винаги 

ще има изгрев! 
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БАСНИ 
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РОЗА И ЛАЙКА 
 

Един ден розата казала на лайката: 

– Що за цвете си ти? 

– Аз съм билка и когато някой се разболее, търсят мен, 

за да лекувам болния – отвърнала лайката. 

– Щом ти мислиш така, добре! – не ѝ повярвала много 

розата. 

Минало дълго време от този разговор. Червената кра-

савица – кралицата на цветята, се разболяла, а в градината 

нямало друг лекар освен лайката. Така на розата ѝ се на-

ложило да приеме помощ от билката. Дребничката лайка 

успяла да излекува гордата красавица. 

Не се мислѝ за нещо повече от другите! 
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КУЧЕ И ВЪЛК 
 

Веднъж кучето се разхождало из тихата гора и срещ-

нало един голям, черен, черноглед вълк. Кучето си казало: 

„Я какъв голям, опасен вълк! Ако се сприятеля с него, той 

може да ме пази от враговете ми – черните питбули, 

немските овчарки и всички по-големи от мен кучета!“ 

Затова кучето се приближило до вълка и го попитало: 

– Здравей, Вълчо! Искаш ли да станем приятели? 

Вълкът се усмихнал хитро и казал: 

– Хм, добре! Но в замяна на това ти ще ме прикриваш, 

когато направя някоя беля. 

– Добре, съгласен съм – отвърнало кучето. 

Тръгнали двамата уж да се разхождат из обширното 

село. Изведнъж вълкът рекъл: 

– Виж, във фермата на дядо Пешо има много вкусни 

прасета. 

– Откъде знаеш, че са вкусни? – попитало кучето. 

– Защото съм изял много негови прасета, но той 

никога не ме е хващал! 

Втурнали се двамата към прасетата, които се разквича-

ли от страх. Дядо Пешо тъкмо идвал да си нахрани стока-

та, но щом видял нападателите, ги подгонил с ножа и с 

една метална тава. Вълкът се скрил, но дядо Пешо хвърлил 

тежката тава по кучето и го уцелил. То паднало и умряло... 

 

По-добре без приятели, отколкото с такива, заради 

които ще умреш. 
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НАЙ-МАЛКОТО ЕЗЕРО 
 

 Високо в планината Рила се намира най-малкото ѝ 

езеро. Всички големи езера му се присмивали, макар то 

също да било красиво. 

 Един ден Бог видял това и решил да дари малкото 

езеро с нещо, което другите нямали. Той изпратил най-

красивите си лебеди да живеят в него. Когато големите 

езера видели това, започнали да завиждат на малкото 

езеро… 

 

 Бъди добър с другите, за да те дарят и теб с нещо 

хубаво! 

 

Рис. Мария Ботева, 9.в 
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ИСТОРИИ  

ОТ КЛАСНАТА СТАЯ 
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РАСТЕНИЯ В СТАЯТА 
 

Много ми беше чудно, дали когато класната стая е 

празна, растенията в нея си говорят. В нашата стая имаше 

много цветя – върху шкафовете, около бюрото на учител-

ката, близо до дъската… 

Един ден, след като всички излязоха от стаята, реших в 

тишината да подслушам цветята… 

– Видях контролното на Лили, докато госпожата го 

проверяваше! Ще има шестица – каза фикусът. 

– Аз пък видях контролното на Мони. Тя е допуснала 

много грешки – обади се и палмата. 

В този момент съучениците ми нахлуха и прекъснаха 

шпионските ми занимания. Много исках да кажа на при-

ятелките си това, което подслушах, но реших, че щом 

цветята не са се разкрили досега, то трябва да си остане 

тайна… 

 

Рис. Ренета Стефанова, 9.в



33 

 

НЕКА ДА Е С ДОБРО! 

 

 Живяло някога момченце на име Мартин. То тръгнало 

на училище малко по-късно от другите с надеждата, че все 

пак ще успее да се образова и да постигне нещо в живота 

си. След като започнал да се обучава, Мартин не успял да 

се сближи с останалите и решил да стане лош.  

 Той обиждал другите деца, бутал ги и им ритал рани-

ците. 

 Един ден, след като Мартин си тръгнал, целият клас се 

оплакал на учителката. Тя отговорила: 

 – Знам какво се случва! Никой не стана приятел с това 

дете. Ако вие се държите по-добре с него, той ще спре да 

пречи на образованието ви. И конфликтите ще намалеят. 

 Класът решил да организира изненада за Мартин. 

Децата знаели, че той много обича природата и помолили 

господина по физическо възпитание: 

 – Господине, може ли да отидем на разходка в гората и 

докато ни строявате, да кажете: „Днес благодарение на 

целия клас и специално заради теб, Мартин, всички ще 

отидем в гората!“ 

 – Но разбира се! – отговорил господинът. – Ще ви 

съдействам! 

 Мартин много харесал специалната изненада и се 

почувствал част от класа. Децата не спрели да си правят 

общи снимки.  
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 – Какво сте направили, та Мартин е толкова щастлив? 

– попитала учителката, щом децата се върнали в училище. 

 – Ние му организирахме приятна изненада и се надява-

ме, че ще спре да ни тормози. 

 Как мислите, дали добрият план ще успее? Какво още 

биха могли да направят децата? 

 

 Само доброто отношение може да преобрази човека! 

Затова, нека бъдем добри!  

 

  

 

                   Рис. Венелина Димитрова, 11.в



35 

 

В ЕДИН ОБЪРКАН СВЯТ 
  

 Една сутрин се събудих с чувството, че джунглата се е 

преместила в града. Всичко бе в зеленина, но макар и 

красиво, беше доста шантаво. Затова и побързах да тръгна 

на училище. То пък цялото бе обрасло с храсти и дори не 

приличаше на място за учене на деца. 

 В двора Василена преподаваше физическо на майму-

ните. Наталия разказваше урока по Човекът и общест-

вото на блеещите кози, а те записваха в тетрадките си. 

Мария диктуваше текста „Продавач на мечти“ на огром-

ните слонове. Чакайте да разберете какво правеше Ракип! 

Той разказваше за планетите в Слънчевата система на 

старите динозаври, а Йордан учеше кучетата да работят с 

телефони. 

 В този момент една зебра ме дръпна и каза: 

 – Ти трябва да преподаваш урока по математика. 

Побързай! 

 Аз послушах черно-бялото животно и забързах към 

стая 216. Отначало ми бе забавно, но после ми стана 

страшно, защото всички животни откачиха… 

 

 В този момент мама ме събуди. Ох, било е само сън! 
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МЕЧТИ 
 

Когато порасна, ще стана писателка, 

но засега съм само читателка! 

 

Учителките все ме поощряват, 

таланта в мен опитват да разпалят! 

 

Поемам пак към своята мечта – 

в ума ми свети тя като звезда! 

 

Книгите ми ще харесват малки и големи, 

животът ми ще бъде без проблеми! 

 
 

Рис. Стиляна Дурева
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ДИВОТО 
 

 Една вечер, докато си пишех домашното, заспах. 

Сънувах, че докато се прибирам от училище, срещам ли-

нейка с пусната аларма. На другия ден наистина ми се слу-

чи точно същото, но не се изплаших. Зачудих се само защо 

веднъж сънищата ни се сбъдват, а друг път – не. 

 Следващата вечер сънувах красива роза, на чието 

листо падна капка сълза. Сутринта, докато отивах на учи-

лище, видях момиченце да се навежда, за да си откъсне 

роза. Сигурно искаше да я подари на учителката си. То се 

убоде на тръните и заплака. Сълза падна върху листото на 

розата също както в съня ми. 

 През третата нощ сънувах себе си в планината. Около 

мен имаше четири мечки! Изплаших се и побягнах. Не 

знам как бе станало това, но успявах да прескоча и най-

големите дупки, бягайки от дивите зверове. Вървях дълго, 

докато не съзрях червена роза сред зеленината. Наведох се 

да я откъсна, но и аз се убодох и една сълза капна на лис-

тенцето ѝ. Тогава не се сетих за предишния си сън, но имах 

чувството, че това е знак да вървя по-бързо.  

 В този момент пред мен изскочи една от мечките. Вля-

во, вдясно и зад мен също се появиха. Мислех, че се опит-

ват да ми кажат: „Много сме гладни!“ Но аз нямах какво да 

им дам за ядене. Реших, че ако се престоря на по-голямо от 

тях диво животно, ще се уплашат, но вместо това те ме 

загледаха ядосано. Тогава в главата ми проблесна мисълта, 
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че те са създания на дивата природа, които не се страхуват 

от нищо, освен от погледа и държанието на човека – най-

големия им враг. Погледнах ги със студен, вкаменяващ по-

глед, а те наистина се уплашиха и избягаха. Като знак, че 

бях намерила най-правилното решение на трудната ситуа-

ция, около мен всичко стана бяло и тогава се събудих. 

 На другия ден нищо подобно не ми се случи, но аз 

винаги ще помня този невероятен сън и без да става 

реалност. Благодарение на тези преживявания се почув-

ствах като част от дивата природа, която много харесвам и 

се стремя да пазя. 

 

 

 

Рис. Мария Ботева, 9.в
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С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО 
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ДОМЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО Е СЪРЦЕТО 

 

 Откакто съм се родила, съм живяла в дом, намиращ се 

в малко градче. Но един ден мама и татко решиха да се 

преместим в големия град, който предлага повече възмож-

ности за работа. Аз се опитвах да разубедя родителите си 

да не отиваме, но те имаха големи мечти.  

 Преместихме се. На тях там им хареса. За мен обаче 

беше трудно. Липсваше ми любимото училище, приятели-

те, Балканът, който се извисяваше до нас и сякаш ни закри-

ляше... 

 Веднъж в новото училище ни поставиха задача писме-

но да разкажем за дома си. Реших да опиша родния си дом, 

макар да ми беше тъжно. Учителката много хареса моя 

текст и каза непременно да го покажа на родителите си. 

 Вечерта, докато четяха домашното ми, те се вгледаха в 

последното изречение: „Домът е там, където е сърцето на 

човека, а моето сърце е в тази скъпа за мен къща, нами-

раща се в малкото градче…“  

 Така успях да ги убедя да се върнем там! 
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ПОДВИГ 
 

Той в ума ми е звезда! 

Покорил е Еверест – върха. 

Хората го уважават 

и училища на него се кръщават. 

Христо Проданов се казва 

и в това стихотворение 

 за него се разказва. 

 

 

 

ЛЕВСКИ 
 

Левски е Апостолът на свободата, 

посветен изцяло на борбата. 

Левски е във нашите сърца 

и го помнят всички малки 

  и пораснали деца! 

 



42 

 

ЖИВЕЯ В ЗЕМЯТА НА БОТЕВ! 
  

 Няма дете в България, което да не знае кой е Христо 

Ботев. Едва ли има българин, който да не познава твор-

чеството на великия писател, неговия героичен живот и 

подвиг. 

 Попиташ ли някого: „В чия земя живееш?“, той ще ти 

отговори: „Живея в земята на Ботев и Левски!“ Веднъж 

попитах по-малката си сестра, която вече цяла година уче-

ше предмета „Човек и общество“: 

 – Според теб, кой е най-великият борец за свобода от 

времето на Левски? 

 Тя ми отвърна: 

 – Христо Ботев, естествено! 

 Наскоро в училище бе организиран час по родолюбие. 

Учителката, която го провеждаше, си избра един добро-

волец от десети клас и го попита пред нас, по-малките 

ученици: 

 – Когато пораснеш, ако се появи нов народ, който се 

опита да превземе България, какво ще направиш? 

 Момчето смело отвърна: 

 – Ще се боря за свобода! Ще дам живота си, но роди-

ната ми няма да бъде зависима от друга държава! 

 Замислих се и открих, че дори децата биха дали живо-

та си за земята на Ботев! Така бих искала да живея и аз! 

Защото ако всички живеем по ботевски, родината ни ще 

преуспее!  
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С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО 
 

 Аз се родих в България. Когато станах на десет 

години, мама и татко решиха да заминем в друга държава, 

където да печелят повече пари. Така се озовахме в Англия. 

Бързо научих езика, играейки си с децата. Родителите ми 

също ми помагаха да напредвам. 

 В английското училище се чувствах като малка писа-

телка, защото непрекъснато пишех разкази и стихове. Един 

ден учителката ми даде теми за литературни конкурси и 

състезания. Много ми хареса темата за родината, която 

толкова ми липсваше! Почудих се за миг дали в конкурса 

не се изисква да пиша за Англия, но после се сетих, че 

всички ще пишат за нея.  

 Затова разказах за любовта си към България. Макар и 

далеч от родината, аз мислех за нея и четях български 

книги. Баба и дядо живееха там, както и други мои родни-

ни и приятели. Спомнях си и високия зелен Балкан, изди-

гащ върхове пред очите ми… 

 Резултатите от конкурса излязоха бързо. Бях класирана 

на първо място, защото съм написала нещо различно. В 

Англия нямаха и такива високи планини – мисля си, че и 

Балканът сякаш ми помогна да победя. 

 Докато бях малка, много исках да се върна в България, 

но така и не успях. Когато пораснах обаче, го направих – 

сама и само за един месец. Видях се с приятелките си и 

съзрях промените. По време на една екскурзия до Царевец 

се замислих: „Що за съдба е това! Да искаш да живееш в 

родината си, но да знаеш, че скоро пак ще я напуснеш…“
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ДА СБЪДНЕШ МЕЧТА! 
 

 В Клуб „Литературен Еверест“ е традиция да подкрепяме 

пишещите деца. Досега сме издали три сборника и сме помогна-

ли за отпечатването на пет самостоятелни книги на ученици. 

Дойде време да представим на обществеността и дебютната 

книга на най-младата ни авторка – Филиз Палаз. Тя е само на 

десет години, четвъртокласничка, но е творец на кратки разкази, 

приказки, басни и стихотворения. 

 Познавам Филиз от втори клас, когато първата ѝ учителка, 

г-жа Нели Христова, я изпрати в кабинета ми заедно с още деца 

от класа, за да ме запознаят с веселите си умотворения. С охота 

ги публикувах на страниците на училищния стенвестник! Филиз 

бързо ме впечатли с начина си на работа и светоусещането си на 

поет. Дете, на което дърветата и цветята му говорят; което се 

сприятелява с животните и предметите, размишлява по всякакви 

теми и се наслаждава на красотата – такова дете ни кара да 

вярваме в него! Втората ѝ учителка, г-жа Пенка Василевска, 

нарече Филиз „дете – мечта“. Член на редколегията на училищ-

ния вестник шеговито предложи тази година да го прекръстим 

от „Литературен Еверест“ на „Филиз Палаз“! Защото творбите ѝ 

са на всяка страница! Наистина, Филиз е авторът с най-много 

текстове в тазгодишния ни вестник. Тя участва и в най-много 

литературни конкурси. Филиз има сериозно, творческо отно-

шение към ученето и писането, както и към живота. Тя действи-

телно е... дете-мечта! 

 Как пише Филиз? Освен че улавя спонтанните си хрумва-

ния, когато я сполетяват, търси и съвсем конкретни поводи за 

творчество: „Госпожо, дайте ми теми за конкурси!“ Веднъж 

отсъстваше седмица-две поради заболяване и когато дойде при 

мен, ѝ написах на листче теми за новообявени литературни 

конкурси. След уикенда Филиз ми донесе наведнъж седем текс-

та! А след два дни ми донесе още три свои творби! Възхищавам 

се на изобилието от енергия и вдъхновение на Филиз; на 

Божията искра, която се разгаря в душата ѝ; на звездата, която 

направлява пътя ѝ… 
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 Когато пише по зададена тема, Филиз сякаш решава мате-

матическа задача! Кратко, точно и ясно излага мнението си, 

често посредством образите и думите на героите, които създава. 

Понякога ми задава въпроси по темата, за да каже само след 

минута: „Вече имам няколко идеи...“ 

 Един ден, след като бе донесла приказката „Тайната на един 

продавач на мечти“ (за детски литературен конкурс в Сливен), я 

помолих да напише и друга творба по темата – стремя се да 

представим децата в конкурсите с максимално допустимия брой 

произведения. Така се появи и втората ѝ приказка с подобно за-

главие. Лекотата, с която Филиз решава творчески задачи, е за-

бележителна! Тя е автор и на няколко басни, а колко трудно се 

пише в този жанр… Красноречив е фактът, че от всички учени-

ци единствено Филиз успя да напише разказ за обявения от 

клуба ни конкурс на тема „Заедно срещу насилието“!  

 След публикуване на есето на Филиз „С България в сър-

цето“ две-три колежки се поинтересуваха кога е била в Англия! 

Пожелаваме ѝ наистина да обиколи света и все така убедително 

да внушава своите идеи на читателите, потапяйки ги в автентич-

ни преживявания... 

 Убедена съм, че Филиз ще продължи да ни изненадва с 

творческите си изследвания и стягащи гърлото ни интерпрета-

ции на поставените ѝ литературни задания. 

 

 Успех в живота с книга и перо в ръката, мила Филиз! За мен 

е чест да подкрепям мечтите ти, да разпечатвам и подреждам 

твоите текстове и да ги препрочитам, събрани в тази книжка! 

Нека тя бъде красиво начало и добър знак за силния ти старт в 

очарователния свят на творчеството и изкуството! 

 

 20.4.2016 г.  Росица Иванова, психолог и чирак 

  при вълшебницата Филиз 
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