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Играта радост 
ми дарява!

Знанието 
е светлина!

Природата 
е пълна с красота!

Обичам те, 
родино моя!

Най-хубаво 
е у дома! 

Празник е, 
празник е днес!

Приятелю, 
подай ръка!

Извънкласно 
четене
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СИМВОЛИ

 Имам нужда от помощ! Не го разбирам. 
   Не мога да продължа по-нататък.
 Имам нужда от помощ, но разбирам основните неща.
 Разбирам всичко много добре.
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Скъпи четвъртокласници!
Вие вече сте големи, но обичате да четете приказки, 
стихотворения, разкази или по-големи художествени 
и нехудожествени текстове. 
В читанката ще откриете значими произведения от 
българската и световната класика в литературата, 
както и произведения от съвременни автори. Ще се 
срещнете с герои, които са носители на нравствени 
и естетически ценности; ще усъвършенствате 
уменията си за четене.
Разтворете читанката! Чуйте мъдростта ѝ!
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Обичам те, родино моя!

браня – пазя

 Към кого се обръща поетесата? 
 Как е изобразена родината през 

различните сезони –  пролет, лято, 
есен и зима? 
 Посочете примери от текста. 

 Прочетете определението за оли-
цетворение. 
 Какви човешки качества са прида-

дени на родината? 
 Открийте повторенията в стихо-

творението. Какво се изразява с тях?
 Запишете в тетрадките си ключо-

вите думи, с които е обрисуван все-
ки сезон. 
 Научете стихотворението наизуст. 

Обичам те, родино, пролет,
под накита зелен
и с пъстрите цветя, наболи
през първи слънчев ден. 

Обичам те, когато лято
житата позлати
и жътва закипи в полята,
и морно дишаш ти. 

Обичам те, когато есен
под бистър небосвод
събира плодовете с песен
работния народ. 

Обичам те и зиме – бяла,
с дълбоки снегове,
когато пак си разцъфтяла,
но в снежни цветове. 

Когато, тиха и безбрежна,
до своето сърце
затопляш с майчината нежност
най-малкото зрънце. 

Обичам те, родино моя,
и всеки ден и час
готов съм свободата твоя
да браня вярно аз. 

Елисавета БАГРЯНА
(1893 – 1991)

Елисавета Багряна е родена в София. Пише предимно за 
възрастни, но издава и редица книги със стихотворения за деца: 
„Търкулната годинка“, „Звездички“, „Обичам те, родино“ и др. 

Олицетворение – художествено 
средство, чрез което се придават 
човешки качества на предмети, 
животни и явления. („...и морно 
дишаш ти“; „...затопляш с 
майчината нежност най-малкото 
зрънце“)

ОБИЧАМ ТЕ, РОДИНО



Над много градове премина самолета,
над чужди планини
и дълго сянката му гледахме в морета
от облачни вълни. 

Аз мислех, че съм вече уморена 
от този дълъг ден, 
когато блесна – слънчева, зелена – 
родината пред мен. 

На Дунава през сребърната лента 
преминахме едва 
и сякаш лъх на мащерка и мента 
отнякъде повя. 

И сякаш екнаха в далечината
кавали и звънци,
и птиците безбройни на гората, 
и весели щурци. 

Да ме посрещне, изведнъж застана
под мощните крила
величествен и беловлас Балкана:
– Добре дошла, добре дошла...

По всичките посоки на земята ни 
бих бродила сама, 
за радостта да тръгнеш пак обратно, 
за радостта да се завърнеш у дома
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ЗАВРЪЩАНЕ

Обичам те, родино моя!

 Къде преминава самолетът? 
 Кои два географски обекта от 

родината „посрещат“ поетесата? 
 Какво чува и усеща тя? Прочете-

те. 
 Защо поетесата би бродила по 

всички посоки на земята?

 Открийте олицетворението и 
повторението в стихотворението. 
 Потърсете и прочетете и други 

произведения на Леда Милева.

Леда МИЛЕВА  (1920 – 2013) 

Леда Милева е родена в София. Творчеството є е посветено на 
децата. Едно от първите є стихотворения е „Зайченцето бяло“, 
което много поколения деца знаят и обичат. Най-известни са 
книгите є: „Шарена книжка“, „Цветни приказки“, „Листата на 
брезата“, „Работна мецана“. 

Автор – в литературата – създа-
тел на литературно художестве-
но произведение (разказ, приказка, 
басня, стихотворение и др.). 

бродя – ходя, скитам
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МЕСЕЧКО ЯСЕН 

Обичам те, родино моя!

 Към кого се обръща поетът? 
 С какви епитети е описан месеч-

ко? 
 Какво знае той? 
 Кога месечко е на път? 
 Какво художествено средство е 

използвано при представянето на 
месечко? 
 Какво иска да узнае детето от 

месечко?

 Открийте повторенията в сти-
хотворението. 
 Запишете в тетрадките си епите-

тите, с които е определен всеки от 
сезоните. 
 Запишете синоними на думата 

месечко. 

Месечко ясен, месечко бял,
много си скитал, много видял. 

Знаеш на пръсти родния край
в златната есен, в китния май. 

В зимната хала, в летния зной
вечно на път си, нямаш покой. 

Тебе ще питам, месечко бял,
дето си скитал, много видял:

– В хладния север, в топлия юг
край като моя има ли друг?

Нино Николов

зной – суха лятна жега; 
горещина
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ПЕСЕНТА НА СИНЧЕЦА

Обичам те, родино моя!

 Кой говори в стихотворението?
 Какъв е синчецът? Опишете го, 

като използвате думи и изрази от 
текста. 
 С какво е сравнен синчецът? За-

пишете в тетрадките си сравнени-
ята в стихотворението. 

 Открийте повторенията в сти-
хотворението. 
 Открийте олицетворението в 

стихотворението. 
 Сравнете синчеца със саксийни-

те цветя. Какво има синчецът, а те 
не притежават?

Иван ВАЗОВ (1850 – 1921) 

Иван Вазов е роден в град Сопот. Учи в родния си град и в Калофер, 
където негов учител е даскал Ботьо Петков – бащата на Христо 
Ботев. 
Израстването си като поет и писател дължи на майка си – Съба Ва-
зова, която му вдъхва любов към книгите и го подкрепя да пише. В 
творчеството си Иван Вазов пресъздава радостите и скърбите на 
българския народ и красотата на родната земя. От произведения-
та му за деца най-известни са: „Аз съм българче“, „Де е България?“, 
„Отечество любезно“, „Песента на синчеца“, „Майка ми“ и др. 

Малко цвете съм в полето,
аз съм синият синчец,
любя въздуха, небето,
кича полския венец. 

Кат небето се синея,
ако ситно и да съм,
с мойта хубост хубавея
всяка нива, слог и хълм. 

Аз съм синчец, аз съм радост,
бодил по мен не расте. 
Аз съм просто, като радост, 
аз съм мило кат дете. 

Бог самичък ме посея
и поля ме да раста,
на свобода аз живея,
на простора си цъфтя. 

Малко цвете съм в полето,
аз съм синия синчец,
любя въздуха, небето,
кича полския венец. 

слог – необработена ивица 
земя между две ниви 



ЛЕГЕНДА ЗА МЕЧКАТА, 
КОЯТО ПРОИЗЛЯЗЛА ОТ ЧОВЕКА 

Една мащеха изпратила заварената си 
дъщеря на реката да пере черна въл-
на и да не се прибира, докато не стане 

бяла. Момичето перяло и плачело. Минала 
старица и го попитала какво прави. Раз-
казало девойчето неволята си. Старицата 
била магьосница, харесала добросърдечи-
ето и отзивчивостта му и го благословила 
вълната да стане златна. Наметнало моми-
чето златното руно, върнало се вкъщи и за-
разказвало как се случило чудото – черната 
вълна да се превърне в златно руно. 

На другия ден мащехата изпратила 
собствената си дъщеря да отиде на съ-
щия бряг и да пере черна вълна. Отново 
се появила старицата и попитала кротко 
момичето какво прави. Глезената щерка, 
разсърдена, че трябва да работи, нагруби-
ла старицата и наскърбила милозливото 
ѝ сърце. Проклела я тогава магьосницата. 
Щерката, мислейки, че руното вече е злат-
но, го наметнала на раменете си. Клетвата 
на магьосницата обаче я превърнала в меч-
ка – груба, тромава и недодялана, каквато 
си била девойката и в човешки облик. Пог-
леднала се момата мечка в бистрата вода и 
се разярила. Но нямало на кого да се сърди 
и забягнала в гората. 

 Къде изпраща мащехата заваре-
ната си дъщеря? Каква задача ѝ 
поставя? 
 На кого разказва момичето нево-

лята си?
 Как постъпва старицата? С какво 

момичето спечелва благословията 
ѝ?
 Как постъпва дъщерята на ма-

щехата? Защо вместо благословия 
получава проклятие?
 В какво се превръща дъщерята 

на мащехата? Защо?
 Преразкажете легендата. 

Легенда – литературно 
произведение или фолклорен 
разказ за минали събития, в който 
действителността е примесена и 
украсена с чудновати измислици – 
сказание, нещо невероятно.

руно –  неразчепканата 
остригана вълна на една овца
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Природата е пълна с красота!
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РОДОПСКА ЛЕГЕНДА    

През един слънчев августовски ден 
аз се качих на коня и тръгнах към 
връх Персенк по стария калдъръ-

мен път, останал още от римско време. В 
подножието на върха оставих коня и започ-
нах да се катеря пеш, защото оттук нагоре 
не кон, а коза не можеше да се изкачи. Кач-
вах се, катерех се и лазех, падах и ставах, 
докато най-сетне се намерих на самия връх 
Персенк. 

И какво беше моето учудване, когато на 
това място заварих един селянин с плетена 
шапка и стригана с ножица брада... 

Като се разбрахме кой какъв е, аз се за-
хласнах по гледката, която се откриваше. 
Пред мене се простираше едно застинало 
море от била и върхове, загърнати в зеле-
ни борови гори. Тук-там се пъстрееха бели 
скали като същинска пяна по гребена на зе-
лените вълни... 

Човекът разбра, че гледката много ми 
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хареса, и за да ме слиса още повече, посочи 
ми подножието на Персенк, където се виж-
даше прочутият каменен мост, наричан ня-
кога Еркюприя. Който не е виждал този ка-
менен мост, трябва непременно да го види, 
защото друг подобен няма на Балканския 
полуостров. Това е дупка, провъртяна като 
че с бургия в една голяма скала. 

Но не е каква да е дупка, а широка три-
десетина метра, ако не и повече. Долу си 
тече реката, а отгоре върху каменния свод 
растат ели и борики. 

– Как е станало това? – без да искам, 
възкликнах на глас аз, възхитен от това 
чудо на Майката природа. 

– Седни! – обади се новият ми поз-
нат. – Ще ти разкажа. Еей там – започна 
той и посочи към едно дере, – в пещерата, 
дето се вижда, някога се била скрила една 
ламя. Под пещерата имало път, има си го и 
сега. Като огладнявала, ламята излизала от 
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пещерата и каквото и живо да минело по 
пътя, налапвала го и хайде в търбуха. Овце-
те – с вълната, магаретата – с копитата, ов-
чарите заедно с гегите налапвало проклето-
то ламище. Колкото повече ядяла, толкова 
по-лакома ставала. Изпояла тя много хора 
и овце, много крави и телета, та никой вече 
не смеел да минава по пътя. А оттам се оти-
вало до водениците, оттам хората замина-
вали на пазар и се връщали с жито. 

калдъръм – улица, постлана с обли 
камъни
бургия – свредел, инструмент за 
пробиване на дупки в дърво и метал
борики – борове
прахан – сухо вещество от дървесна 
гъба, използвано за запалване на огън
пастирче – овчарче

 Къде се отправя разказвачът? 
Кого среща? 
 Каква гледка се открила от вър-

ха пред очите на разказвача?
 Как изглежда Каменният мост в 

подножието на Персенк? 
 Какво разказва селянинът с пле-

тената шапка?
 Какво причинява ламята? Защо 

хората не успяват да я убият? Кой 
успява? Как? 
 По какво се отличава малкото 

пастирче от другите? В какво се 
крие силата му?

 Преразкажете легендата. 
 Проучете какви легенди се раз-

казват във вашия роден край за 
някоя местност.

Видели се те в чудо – какво да правят 
с ламята. Наговорили се да я убият, но се 
скарали кой да води дружината. И вместо 
да утрепят ламята, изпребили се един друг, 
та станали за смях и срам. Тогава едно мом-
ченце, пастирче, се наело да види сметка-
та на ламята. Натоварило то едно магаре с 
прахан, подпалило праханта и пуснало ма-
гарето под пещерата на ламята. 

А тя, глупавата лакомия, глътнала мага-
рето заедно с подпалената прахан и легна-
ла в пещерата да си почива. Докато лежало 
чудовището на земята, праханта все повече 
се разгаряла. По едно време ламята зашава-
ла неспокойно. Не само шавала и се обръ-
щала, но по едно време се измъкнала от пе-
щерата и пролазила към реката да пие вода. 
Но момчето с помощта на селяните било 
отбило водата и ламята останала на сухо. 
Започнала тогава да се мята като бясна, да 
подскача и да се тръшка, да рови с краката, 
да бие с опашката си с такава сила, че про-
била скалата, дето сега ѝ викат Каменния 
мост. Съборила скалите от върховете на съ-
седните чуки. Пробила дерето, дето е сега 
като разсечено на две. Насмалко и Персенк 
да събори, ако не се била пръснала и разле-
тяла на парчета... 

Това ми разказа старият човек с посивя-
лата, стригана с ножица брада и с плетена-
та шапка на главата. 

Николай Хайтов



сприя – (диал.) буря, вихрушка
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Природата е пълна с красота!

ЕСЕННИЯТ ВЯТЪР

 За какво е виновен вятърът? Как-
во прави той с шапката?
 Как разбирате стиховете: „и вся-

ко храстче и пътечка / безгрижието 
му изпита“? 
 Защо вятърът се присмива на 

борчето?
 Какво се случва с шапката? На 

какво прилича тя в потока?

 Открийте олицетворението  
в текста. 
 Нарисувайте илюстрация към 

стихотворението.

Ах, този вятър е виновник
за безпорядъка в гората!
Намери шапка на летовник
и присмехулно я замята. 

Напълни я с листа и клечки
и като топка я зарита,
и всяко храстче и пътечка
безгрижието му изпита. 

След туй я грабна и нехайно
на малко борче накриви я,
присмя му се необичайно
с кресливия си смях на сприя. 

Захвърли я в потока волно,
а тя със сламеното дънце
заскача, спомняйки неволно
забравено петно от слънце. 

Иван Теофилов
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Най-хубаво е у дома!

– Славенце – рече болната птичка, като 
се надигна от гнездото и погледна със свет-
лото си око надоле към пилето, което шу-
молеше в тревата и миеше с росни капки 
перцата на крилата си, – иди, маминото, в 
лозята да ми намериш едно зрънце от жълт 
грозд, че ми е изгоряла душицата за сладко 
нещо!

– Отивам, мамо. Додето се дигне росата 
от жълтите листа на брезовата горичка, ще 
си дойда. Ти лежи в гнездото и чакай. 

Славейчето пъргаво разпери своите 
малки криле и се упъти право към дядово-
то Радойково лозе, където под лозите зрее-
ха най-едрите жълти гроздове. Седнал под 
една праскова, дядо Радойко плетеше кош-
ница. От време на време посягаше нагоре 
с ръка, откъсваше някоя мека праскова, 
разхапваше я и пак се навеждаше над кош-
ниците. До гърба му лежеше празна газена 
тенекия. От време на време старецът удря-
ше с тоягата си и плашеше косовете да не 
кълват гроздето. Тя му беше барабан. 

Славейчето кацна на едно клонче над 
дядовата Радойкова глава и почна тънко да 
чурулика. 

– Дядо Радойко – думаше то, – ще ми 
позволиш ли да откъсна едно зрънце грозде 
за болната си майка? Тя лежи в гнездото и 
чака. Може ли?

Но старецът не му отвърна нищо, защо-
то не разбираше славеев език. Молбата на 
славейчето му се стори песен. 

– Брей, че хубаво пее крилатичкото! – 
въздъхна той, бутна си калпака на темето и 

посегна да откъсне още една праскова. 
Птичето пръпна нагоре, побягна към 

долния край на лозето и реши да открадне 
едно зърно. Слезе под една кичеста лоза 
с бяло грозде и устата му се наляха, като 
погледна натегналите надоле кехлибаре-
ни гроздове. Но то не посмя да клъвне от 
гроздето, ами се огледа да види няма ли на 
земята някое отронено зърно – него да взе-
ме. Под тази лоза нямаше. Славейчето под-
скокна под друга и там намери едно. Зър-
ното беше паднало отвисоко и тъй силно 
се ударило, че се беше пукнало. Протегна 
шия нашето пиле и разтвори човка. Но щом 
докосна плода за кожицата, над главата му 
изгърмя дядо Радойко с празната тенекия. 
Разтреперано от ужас, славейчето остави 
зърното и хвръкна с всички сили. Върна се 
при болната си майка и почна да ѝ разправя 
премеждието си. 

– Нищо – въздъхна майка му и почна 
да го милва нежно с крилото си по главата, 
– нищо, пиленце, друг път ще ми донесеш 
грозде. Когато дядо Радойко обере лозето 
си, там няма да има никого. Ти ще идеш, 
ще претърсиш всичките лози и ако имаме 
късмет, ще намериш някое забравено зърно. 
Нищо, чедо – хортуваше тя и очите ѝ потъ-
ваха във влага. 

Славейчето се нажали, хвръкна навътре 
в гората и кацна на една лешникова вейка 
над горския път. Въздъхна. Мъката, коя-
то се беше натрупала в душата му, натежа 
и почна да напира навън. То отвори уста и 
запя, но песента му беше толкова жална, че 

АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
(1902 – 1972)

Ангел Каралийчев е роден в  
село Стражица, Великотърновско. 
Пише разкази, приказки и повести за 
деца. В тях са показани човешката 
доброта, майчината любов, обичта 
към българската земя. 

ЕСЕННА ПРИКАЗКА 



 Какво моли своето дете болната 
птичка? 
 Защо славейчето не успява да из-

пълни молбата на майка си? Разка-
жете. 
 Защо според вас камъкът се раз-

плаква от песента на славейчето? 
Каква е тя? 
 Кой помага на славейчето да из-

пълни молбата на майка си?
 Какво прави славейчето с гроз-

довите зърна? Как оценявате пос-
тъпката му?

Диалог – разговор между героите 
в художествено произведение. 
Монолог – част от литератур-
но произведение, в която говори 
само един герой. 

Най-хубаво е у дома!
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разплака белия камък, който стоеше забит 
край пътя с едно черно число на челото. 
Едри каменни сълзи затупкаха в праха и без 
малко щяха да удавят една тънконога мрав-
ка, която случайно минаваше край камъка. 

Мравката побягна настрана и погледна 
учудено с големите си очи. 

– Защо плачеш, камъко? – попита тя. 
– Славейчето ме разплака. Песента му е 

тъй жална, че не мога да сдържам сълзите 
си. Питай него. 

– Хей, песнопоецо – провикна се тя, – 
защо разплакваш камъните? Ела тука да ми 
разкажеш!

Славейчето слезе, кацна на пътя до 
мравката и всичко ѝ разказа. 

– Само за едно гроздово зърно ли ти е 
мъката, нямаш ли друга грижа? – попита 
мравката. 

– Нямам – отвърна птичето. 
– Тръгвай тогава на кладенчето с мъх-

натата коруба, дето е под синора на дядово-
то Радойково лозе. На пътеката под самото 
кладенче ще намериш не едно, а две жъл-
ти гроздови зърна. От дядовото Радойково 
лозе са. Всеки ден дядо Радойко слиза на 
кладенчето да си налее вода в кратунката. 
Вчера той донесе един голям грозд и го 
потопи в кладенчето да изстине. Когато си 
тръгна и дясната му ръка почна да трепери 
– нали ръцете на старите хора винаги трепе-
рят, – от грозда се отрониха двете най-слад-
ки зърна и паднаха на земята. Аз като ги ви-
дях, очите ми останаха в тях. Помислих си: 
„Ех, да мога някак да търкулна едното към 
дома!“. Но няма как. Зърното е тежко, пък 
аз съм слаба. Не мога да го мръдна. Иди 
поне ти. Клъвни едното, а другото занеси в 
гнездото на майка си. 

Славейчето се втурна към кладенчето и 
намери гроздовите зърна, зарадва се, пръп-
на с криле, грабна ги лакомо с човка и литна 
назад. Когато мина край жилището на мрав-
ката, то пусна пред вратата ѝ едното зърно, а 
другото отнесе на болната си майка. 

 Проследете преживяванията на 
славейчето. 
 Прочетете по роли диалога в 

приказката. 
 Преразкажете приказката. 
 Нарисувайте илюстрация към 

епизод по избор. Подредете илюс-
трациите в илюстрована книжка. 

пръпна – втурна се
коруба – кухина в дънер на дърво; 
хралупа
газена тенекия – метална кутия, 
в която се съхранява газ за горене
хортува – говори
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– Кри-кри... кри-кри... – подсвирна ти-
хичко откъм огнището гласът на щурчето. 
– Кри-кри, кри-кри, спиш ли?...

Ванката наостри уши, дигна глава от 
възглавката и нетърпеливо се обади:

– Хайде де!... Откога те чакам! Как ще 
спя: нали тая вечер ще ми разправяш?...

– Кри-кри, още малко! – отвърна щур-
чето. – Ей сега, нека приспя другите. Още 
малко! Ти почакай!... 

И щурчето почна бавно и тихичко своя-
та вечерна приказка:

– Имаше веднъж малко панаирско пет-
ле. Смешно петле от червена захар. От 
ония лъскави, набучени на пръчици и на-
редени по сергиите петлета. Ей нà, също 
такова, само че съвсем очукано и смешно: 
нито гребенът му гребен, нито опашката – 
опашка, а клюнът досущ като на гарга. То 
знаеше това и умираше от срам, сбутано 
между лъскавите алени хубавци, които ся-
каш току ще почнат да кукуригат. 

– Ама че петле, а! Същинска чавка! – 
смееха се децата и се трупаха около други-
те наперени петлета. 

– Не чавка, ами цял червей! – обаждаха 
се други и бързаха да купуват останалите 
петлета. И скоро върху широкия тезгях ос-
тана да стърчи само малкото смачкано пет-
ле. То стоеше на единствения си дървен 
крак и сърцето му се свиваше от мъка. За-
щото малкото смешно петле имаше сърце. 
Бог беше дарил другите с хубост, а нему 
даде само мъничко добро сърце. (...)

– Няма ли и аз да зарадвам някого? 
Защо тогава съм се явило на света?

Падна нощта. Панаирът опустя. Заръмя 
дъжд. Старият продавач почна да затваря 
дюкянчето. Сърцето на малкото петле още 
по-силно се сви. 

Значи, свърши се! Него наистина ни-
кой го не ще... Изведнъж петлето усети, че 
нещо меко и пухкаво се долепи до гърба 
му. Бяха му израсли истински криле. То 

веднага се издигна и понесе във въздуха – 
вън от дюкяна, над покрива, над града. А 
на ухото му някой пошепна:

– Ще кацнеш там, дето чуеш, че те из-
викат!...

Фррр! – хвърчеше над малките къщи 
с осветени прозорчета захарното петле и 
надничаше навсякъде. Какво ли не видя то 
през тая нощ! Наредени трапези с весели 
дечурлига, малки креватчета с кукли до 
възглавниците, купища играчки, разхвър-
ляни из топлите стаи. Ала не чу никой да 
го позове – и хвърчеше по-нататък. Но ко-
гато минаваше над тъмната уличка накрай 
града, стори му се, че някой го извика:

– Ела! Ела при мене!
И заедно с мокрия вятър малкото за-

харно петле се вмъкна в счупения прозо-
рец на схлупена обущарница. В къта леже-
ше малко чираче и гореше в треска. 

Фррр! – тупна петлето до главата на 
болното дете. То отвори очи – и изведнъж 
цяло светна от радост. 

– Моето петленце! Моето петленце! – 
прошепна то и простря ръце да го пипне. – 
Хем същото! Същото, дето днес го гледах 
и нямах пари да си го купя!

Малкото петле примираше от щастие. 
Най-после и то можа да зарадва някого. 
Но детето не смееше да го хване – от страх 
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да го не счупи. Не смееше да го доближи 
до устата си – от страх да не загуби богат-
ството си. А бузичките му побеляваха от 
треската. Петлето разбра, че детето не ще 
посмее да го досегне и да разкваси уста с 
неговата киселка захар. Малкото му щаст-
ливо сърце изведнъж се изпълни с такава 
обич към чирачето, че не можа да издър-
жи и се пръсна. Чу се малък трясък – и 
грозното захарно петле стана на няколко 
късчета. А детето вече бълнуваше, унесе-
но от треската и от радост. Без да се помни, 
то смучеше късчетата от счупеното захар-

 Кой разказва приказка на Ванка-
та?
 Как се отнася Ванката към раз-

каза за петлето?
 Как изглежда панаирското пет-

ле? Какво го отличава от другите? 
 Как се чувства петлето сред 

другите петлета? Какво го прави 
по-красиво от останалите? 
 Какво се случва с него, когато 

остава само? 
 Как петлето помага на детето да 

оздравее? 
 Кое е по-ценно – красотата или 

добротата? 

 Проследете преживяванията на 
петлето. 
 Преразкажете приказката от 

името на петлето. 

нему – на него
досегна – докосна
чирак – момче, което учи занаят
разквася – намокрям нещо 
засъхнало

но петле. И на заранта бузичките му бяха  
бодри и заруменели от кръвта на червено-
то смешно петле. 

– Спиш ли?... Спиш ли?... Спиш ли?... 
– подсмихна се щурчето. 

– Слушай! – разтри сънено очи Ван-
ката. – Май не ми се вярва мене това... за 
петлето...

– Тъй ли? – засмя се щурчето. – Кри-
кри, кри-кри!... Щом има щурчета да раз-
правят, защо да няма и такива петлета?... 
Кри-кри, кри-кри, кри-кри!...

Константин Константинов
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ЧЕРНИШКА

Приятелю, подай ръка!

Старата лисица следеше всички дви-
жения на своето петмесечно лисиче 
и се преструваше, че спи. Лисичето 

стоеше на пътечката, клекнало на задница-
та си. Ушите му, кадифеночерни и твърде 
големи за неговата малка глава, се изпра-
вяха от време на време да слушат крясъ-
ците на сойките долу в дъбовата гора. То 
стоеше там от обяд, когато слънцето огря-
ваше цялото сечище – ту лягаше, ту става-
ше, изплезваше езичето си и пъхтеше като 
кученце, загубило господаря си. 

Лисицата продължаваше да лежи съв-
сем равнодушна към това. Очите ѝ бяха за-
творени, но през черните цепнатини про-
зираха жълто-зелените зеници. Слънчев 
лъч, промъкнал се между скалите, огрява-
ше белия ѝ корем.

Допреди няколко дни тя беше майка на 
пет лисичета, които сега скитаха из прохо-
да, прогонени от нея. Само това не иска-
ше да се махне, макар да беше му дала да 
разбере, че неговото присъствие я дразни. 
Майчинските инстинкти я напуснаха. От-
падналото ѝ тяло започваше да тлъстее – 
лятната козина се скубеше, зимната расте-
ше буйно, а отънялата ѝ опашка се покри-
ваше с нови сиво-жълтеникави косми. (...) 

В края на лятото имаше обилна хра-
на и всяка нощ лисицата ядеше до насита 
загнили и сладки диви круши, глогинки и 
грозде от дивите лози, чиито лозини оп-
литаха като въжета клоните на дърветата. 
Понякога хващаше зайче, птица или миш-
ка и се прибираше сутрин доволна и сита, 
измокрена от росата и обзета от леност и 
безразличие. В тия следобедни часове тя 
се отдаваше на сладостна дрямка. Ако на 
пътечката не беше упоритото и глупаво 
лисиче, тя щеше да потъне в блажен сън. 

Като му омръзна да стои на едно място, 
лисичето се повъртя с желание да се свие 
на кълбо, но щом обърна глава към май-
ка си, нерешително тръгна към нея. Всич-

ко в него молеше за прошка. Хубавите му 
очи, жълти като кехлибар, като че казваха: 
„Защо ме гониш и хапеш? Какво съм ти 
сторило?“. То се приближи тъй близо, че 
нейната миризма го изпълни с надежди. 
Може би тоя път майка му ще го приеме, 
без да изфучи отгоре му и без да го ухапе? 
(...)

Почти уверено в това, то се пригот-
ви да близне дългата ѝ муцуна. В тоя миг 
лисицата скочи като пружина. Лисичето 
побягна. Козината на гърба му настръхна 
като четка. То се мъчеше да отбегне озъ-
бената уста на майка си, която го хапеше 
и злобно фучеше. Гонитбата продължи из 
сечището и завърши до една голяма плоча, 
дето лисичето се търкулна безпомощно по 
гръб. Майка му се надвеси над него и като 
му показваше зъбите си, бели и тънки като 
шила, дълго време го гледа с горящи от ом-
раза очи. Това означаваше: „Да не си пос-
мяло да идваш при мене! Тая гора е моя 
и никой от вас няма работа тук! Аз вече 
не съм ви майка и не ви познавам!“. Кога-
то майка му се скри в сечището, лисичето 
стана и без да се отърси, умилно погледна 
скалите, дето беше се родило. 

Беше женско и твърде дребно. Цветът 
на козината му бе сиво-чер с мътен, зеле-
никав оттенък, а бялата ивица под гушка-
та и корема имаше сив, почти оловен цвят. 
Върхът на лисичата опашка е бял и заос-
трен, но у него той беше тъп и лишен от 
бели косми. Така опашката му изглеждаше 
незавършена и къса. Но затова пък очите 
му бяха най-хубавите и изразителни лиси-
чи очи. Ту блестяха като седефени, когато 
светлината падаше право в зениците им, 
ту изглеждаха като направени от янтар, в 
чиято искряща бистрота се виждаха мно-
гобройни жички. Дори и сега те не бяха за-
губили своята бодра чистота. Пак изглеж-
даха хитри и весели, може би защото двете 
червеникави вежди под широкото изпък-
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Приятелю, подай ръка!

 Какво се е променило в отноше-
нието на лисицата към лисичето?
 Защо майката е прогонила всич-

ки лисичета? Какво прави тя по 
цял ден? С какво се храни? За кой 
сезон се подготвя?
 Как изглежда малкото лисиче? 

Защо е различно?
 Кое е най-красиво у него? Защо 

не напуска гората, в която е роде-
но? Какви са надеждите му? 

 Прочетете повестта „Чернишка“. 
 Преразкажете епизод по избор. 

седеф  – бяло лъскаво вещество 
от вътрешната част на някои 
мидени черупки 
янтар – вкаменена смола с 
жълт цвят; кехлибар 

нало чело и тънката, деликатно заострена 
муцунка засилваха тоя постоянен, присъщ 
само на лисиците жизнерадостно-лукав 
израз. (...)

Щом достигна високата гора, от дола, 
потънал в сянка, го лъхна хлад и миризма 
на влага. (...) От едно дърво изкряка сойка. 
Лисичето се сниши и легна, но беше късно 
– птицата го видя. Тя изкряка още веднъж, 
тоя път уверено, и вече не млъкна. Крясъ-
ците ѝ като че бяха все едни и същи, все: 
„Кряяя! Кряяя!“, но за острия слух на ли-
сичето това не бе така. То разбираше езика 

на сойките не по-зле, отколкото сойките се 
разбираха помежду си. Тия крясъци озна-
чаваха: „Лисица! Пазете се и елате насам!“. 
То се опита да се скрие и отмина навътре, 
но птицата прехвръкваше от дърво на дър-
во и не го изпущаше от погледа си. Лиси-
чето навлизаше все по-навътре из дола, но 
птиците го следваха от клон на клон, като 
сваляха от дъбовете жълъди, които тупа-
ха край него и го плашеха. Най-сетне то се 
скри от погледите на своите преследвачи и 
се потули зад един дрян. 

Из „Чернишка“
от Емилиян Станев
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Знанието е светлина!

Три момчета овчарчета, другарчета, 
често изкарваха стадата си далеко от 
село към гората. На това място има-

ше едно батлясало изворче, затрупано от 
падали сухи листа, съчки и буренак. 

Веднъж едно от овчарчетата каза: 
– Хайде да очистим това изворче и да 

направим кладенче. 
– Хайде – извикаха с радост другарите 

му. 
На другия ден те дойдоха с копачки и 

лопати и почнаха да разчистват изворчето. 
Изкопаха дълбоко каналче, за да се събере 
всичката вода в него. Очистиха бурените, 
съчките и загнилите пластове листа. Под 
наслоената тиня, която изхвърлиха настра-
на, се процеди бистра вода и се събра на 
малко гьолче с пясъчно дъно. Това зарад-
ва и насърчи момчетата. На другия ден те 
донесоха от околността широки каменни 
плочи и иззидаха дълбоко кладенче. От-
пред оставиха широк отвор, а отгоре го 
захлупиха с най-голямата плоча – да не се 
праши. (...)

В това време от гората излезе едно чуд-
но хубаво момиче, с руса и дълга до петите 
коса, с венец от бели маргаритки на глава-
та. 

– Добър ден, момчета – каза тя. – Мога 
ли да пия вода от вашето кладенче?

– Пийни си – казаха момчетата. – Ние 
затова сме го направили. 

Момичето се наведе над кладенчето и 
като гребна с бялата си ръчичка вода, пи 
три пъти. 

– Пия три пъти за здравето на тримата – 
рече тя, като се усмихна. 

И като постоя, добави:
– Направихте добро дело. Благодаря ви 

много. Благодаря ви от гората и от всички 
животни, които са приютени в нея, от всич-
ките птички, които летят в нея, от всичките 
цветя, треви и билки, които растат в нея. Да 
сте живи и здрави, да живеете много годи-
ни. Довиждане. Желая ви щастие!

Едното се обърна към непознатото мо-
миче и каза:

– Вие ни пожелавате щастие. Кажете 
ни, какво нещо е щастие?

– Сами трябва да го разберете. Подир 
десет години нека се срещнем пак на също-
то място, при това кладенче. Ако дотогава 
не сте научили какво нещо е щастие, аз са-
мата ще ви кажа. 

Като рече това, момичето изчезна нена-
дейно, както беше дошло. 

Момчетата се загледаха учудено. Едно-
то каза:

– Нека се пръснем по света и да научим 
какво нещо е щастието. 

Те устояха на думата си. След десет го-
дини пак се срещнаха при кладенчето. (...) 
Наоколо на всички посоки се очертаваха  
отъпкани пътеки и по тях се виждаха стъп-
ки от хора, които навярно са идвали да пият 
и да си наливат вода. Следи от птичи стъп-
ки се виждаха по мокрия пясък наоколо. 
Дири от сърни, от зайци личаха по тревата. 
(...)

– Знаете ли какво – почна първият. – 

ЕЛИН ПЕЛИН
(1877 – 1949)

Истинското име на Елин Пелин е Димитър Иванов. Роден е в 
село Байлово, Софийско. Пише за възрастни и за деца. За малките 
създава стихотворения, разкази, приказки и първия детски 
фантастичен роман в две части „Ян Бибиян“ и „Ян Бибиян на 
Луната“. 

ЩО Е ЩАСТИЕ 



Знанието е светлина!

 Какво е щастието за вас? 
Отговорете писмено на въпроса. 

 Как момчетата променят извор-
чето? 
 Кой идва да пие вода?
 Защо се разделят приятелите? 
 Как всеки от тях разбира какво е 

щастие? 
 Еднакво ли е щастието за всич-

ки? Докажете. 
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Като се разделихме, аз попаднах в един 
град, постъпих в училище, учих много и 
станах лекар. (...) Лекувах болните и стра-
дащите. И виждах колко бяха щастливи, 
когато наново възвръщаха здравето си. Аз 
също бях щастлив, че можех да помогна на 
другите. 

– Аз – каза тихо вторият – много ски-
тах и за много работи се залавях. Служих 
по железници и параходи, ставах пожарни-
кар, развъждах цветя и какви ли не други 
работи. Работих честно и чувствах, че съм 
полезен за другите. Моят труд не отиваше 
напразно. И аз бях щастлив. 

– А ти? – обърнаха се и двамата към 
техния другар, който беше останал в село. 

– Аз орах нивите. Те раждаха жито. 
Много хора се хранеха от него. Моят труд 
виждах, че не отива напразно, и бях щаст-
лив. 

Тримата млъкнаха. Тогава пак ненадей-
но се появи същото онова момиче. То бе 
останало неизменено. Същата руса коса, 
същите сини очи, същият венец на главата. 
Сияещо от скромност, хубост и доброта!

– Радвам се, че устояхте на думата си 
да се срещнете пак – каза тя. – Чух всичко, 
какво си разправяте. И тримата сте разбра-
ли, че щастието се състои в труда, в добре 
изпълнения дълг в полза на близките си. 

– Коя си ти? – попитаха тримата извед-
нъж. 

– Аз съм дъщеря на мъдростта – отго-
вори момичето и изчезна. 

батлясало – (диал.) нечисто, 
обраснало с плевели, с бурени 
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Знанието е светлина!

 Как е представен Юсуф в нача-
лото на приказката? Кого среща 
той? 
 Как преминава ловът на падиша-

ха? Как гадателят обяснява неспо-
луката на падишаха?
 Как се спасява Юсуф? Смятате 

ли, че наистина е кутсузлия? До-
кажете. 

Живял някога един селянин на 
име Юсуф. Никога в нищо не му 
вървяло, никога в нищо нямал 

късмет. Веднъж, като отивал към някакво 
село, срещнал падишаха със свитата му и 
му рекъл:

– Да бъде спорна утринта ти, повелите-
лю наш! Къде си тръгнал рано-рано? 

Падишахът посочил хората си и отго-
ворил:

– Ако е рекъл Господ, с помощта на 
тези юнаци днес ще ловуваме. 

Когато се свечерило, Юсуф влязъл да 
пренощува в една джамия. 

Падишахът обикалял цял ден, търсел 
дивеч под дърво и камък, ама не уловил 

нищо. Когато се върнал в двореца, се за-
мислил: „Каква ли е причината за лошия 
ми късмет днес? Нали се измих и си напра-
вих сутрешната молитва? Отправих и мо-
литвите си за сполука. Хората и кучетата 
ми бяха добре обучени“. Наредил да пови-
кат най-прочутия гадател в царството. 

– Повелителю наш, лесно е да се раз-
гадае причината за твоята несполука. Кой 
беше първият човек, когото срещна рано 
сутринта? За твой лош късмет, този човек 
е бил кутсузлия. 

Падишахът заповядал веднага да наме-
рят и обесят човека. Войниците на пади-
шаха се досетили, че кутсузлията може да 
е само Юсуф. Открили го и го завели при 
падишаха. А падишахът започнал гневно 
да го ругае:

– Грозник такъв! Кутсузлия! Заради теб 
цял ден дори едно птиче не можах да уловя. 
Сега ще увиснеш на бесилото заради кут-
сузлука си!

А Юсуф отвърнал:
– Тъй е, повелителю наш! Тази сутрин 

първия човек, когото срещна, бях аз. Но не 
забравяй, че ти беше първият човек, когото 
срещнах аз, и заради твоя кутсузлук сега 
губя живота си. Кой от нас е по-голям кут-
сузлия? 

Замислил се падишахът върху думите 
на нещастния Юсуф. Отсъдил, че е прав, и 
го освободил. После му подарил една къща 
и кесия с жълтици. Така Юсуф намерил 
най-сетне късмета си и заживял честито. 

Турска приказка

НАМЕРЕНИЯТ КЪСМЕТ 

падишах – султан
кутсузлия – (разг.) човек, на 
когото се случват непредвидени 
затруднения; комуто не върви в 
някаква работа

 Направете план с епизодите на 
приказката и я преразкажете. 



Извънкласно четене
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На планетата Борт живеели много призраци. Казваме живее-
ли, но всъщност те едва преживявали. (...) Бортианците не 
се плашели от тях. Те били образовани хора и не вярвали в 

призраци. 
Ако някой призрак например дрънчал с вериги, като се стремял 

да издава ужасно злокобни звуци, веднага се намирал някой бор-
тианец да му извика: „Ей, призрако, време е да си смажеш вериги-
те!“. Или ако друг призрак, да речем, страхотно разпервал своя бял 
чаршаф, бортианецът му се изсмивал: „Хей, призрако, бутни го в 
пералнята този чаршаф! Виж го на какво прилича!“. На зазоряване 
призраците се връщали в скривалищата си изморени и измъчени. 
(...)

Накрая думата взел най-старият и най-мъдрият призрак. 
– Госпожи и господа, скъпи приятели – заговорил той, като 

продължавал да си кърпи стария чаршаф, – няма изход. Бортиан-
ците никога вече няма да се плашат от нас. Те свикнаха с нашите 
шумове и крясъци, знаят всичките ни номера, срещите им с нас не 
им правят никакво впечатление. Не, вече няма място за нас... тук! 

– Какво значи „тук“?
– Значи: на тази планета. Трябва да я напуснем, да си отидем... 
– Да, за да попаднем на някоя, където живеят само мухи и ко-

мари. 
– Не, не, господа, аз зная една напълно подходяща планета. На-

рича се Земя. Виждате ли там, горе, онази синя точица? Това е тя. 
Зная от сигурен източник, че там живеят милиони деца, които само 
като чуят думата „призрак“, веднага крият главите си под завивките. 

– Добре! Който е съгласен да се преселим на планетата Земя, да 
размаха края на чаршафа си. Стойте така да ви преброя... четири-
десет... четиридесет хиляди... четиридесет милиона. Има ли про-
тив? Един, два... Предложението се приема. Утре заминаваме. (...)

Първи край
След няколко минути, понеже летели със скоростта на светли-

ната, призраците кацнали на Земята, там, където нощта току-що 
била почнала. 

– Сега да се пръснем – казал най-старият призрак. – Всеки сам 
да си избере посока и начин на действие. Преди зазоряване ще се 
намерим пак на това място... 

Призраците литнали по всички посоки. Когато се върнали за 
срещата, просто не се побирали в чаршафите си от радост. 

– Истински празник! Кой би повярвал, че има толкова хора, 
които вярват в призраци!(...)

Втори край
След няколко минути, понеже летели със скоростта на светли-

ната, призраците се озовали на голямо разстояние от своята плане-
та Борт. Но в бързината те не забелязали, че начело на ятото им за-

ТЕЗИ НЕЩАСТНИ ПРИЗРАЦИ  
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 Как се отнасят бортианците към 
призраците? Защо?
 Как се чувстват призраците на 

Борт? Какво предлага най-старият 
призрак? 
 Колко края на приказката пред-

лага авторът? Вие кой бихте из-
брали? Защо? 

 Направете драматизация на при-
казката, като работите в екипи. 
 Представете книга от Джани Ро-

дари. Работете по групи. 

Извънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

 Съчинете свой край на приказ-
ката. 

станали точно онези два призрака, които гласували против пресел-
ването на Земята. Старият мъдър призрак бил задрямал, както си 
летял, и те повели призраците към планетата Кълвач, отдалечена 
от Земята на триста милиона милиарда километра и седем санти-
метра. Тази планета била населена само от извънредно страх ливи 
жаби. Призраците от Борт се почувствали много добре, поне за ня-
колко века. Защото след това и жабите от Кълвач престанали да се 
боят от призраци. 

Трети край
След няколко минути, понеже летели със скоростта на светли-

ната, призраците от Борт се намерили близо до Луната. Те вече се 
готвели да кацнат на Земята, за да се заловят за работа, когато ви-
дели друго ято призраци. 

– Ей, кои сте вие? (...)
– Ние сме призраците от планетата Земя. Напускаме я, защото 

на Земята вече никой не се плаши от призраци. 
– Къде отивате?
– На планетата Борт! Казаха ни, че там се живее добре. 
– Нещастници! Давате ли си сметка какво правите?! Ние бяга-

ме тъкмо от Борт, защото там вече няма място за призраци. (...)
Краят, който избира авторът
Първият край е невъзможен. Не мисля, че на Земята има тол-

кова много пъзльовци. Вторият е забавен, но не за нещастните жа-
боци. Аз съм за третия край, още повече че при него приказката би 
могла да има продължение. 

Джани Родари
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Най-хубаво е у дома!

Живяла някога една вдовица. Тя имала две дъщери. По-го-
лямата приличала на майка си по нрав и в лицето. И двете 
били толкова неприятни, горделиви, че никой не можел да 

живее с тях. По-малката била добра и скромна като баща си, при 
това и невиждана красавица. Понеже човек винаги обича този, с ко-
гото си прилича, майката безумно обичала по-голямата си дъщеря, 
а мразела по-малката. Нещастното момиче трябвало да яде в кухня-
та и непрекъснато да работи. Трябвало по два пъти на ден да ходи с 
една голяма стомна за вода на извора. 

Един ден, като било на извора, дошла при него една бедна жена 
и го помолила да ѝ даде да пийне водица. 

– На драго сърце, майчице – казало хубавото момиче и веднага 
изляло стомната си, наляло вода от най-хубавото място на извора, 
подало ѝ я, като постоянно придържало съда, за да може жената да 
пие по-лесно. 

След като утолила жаждата си, добрата жена му казала:
– Ти си толкова хубава, добра и вежлива, че ми се иска да те 

възнаградя. Нека при всяка дума, която изречеш, от устата ти да 
пада цвете или скъпоценен камък. 

Жената била вълшебница, преобразила се 
на бедна селянка, за да види докъде ще стиг-
не добротата на девойката. 

Когато момичето се върнало вкъщи, май-
ка му се скарала, че си идва много късно от 
извора. 

– Прощавай, майко, че толкова се забавих 
– отговорило клетото момиче и като казало 
тези думи, от устата му паднали две рози, два 
бисера и два големи диаманта. 

– Какво виждам? – извикала майката сма-
яна. – Като че ли от устата ѝ падат бисери и 
диаманти! Какво значи това, дъще? – Тя за 
първи път я нарекла „дъще“. 

Горкото дете ѝ разказало чистосърдечно 
всичко, което му се случило, а през това вре-
ме от устата му нападали безброй диаманти. 

– Щом е тъй – казала майката, – тогава да 
изпратя там и другата си дъщеря. Ела, Фан-
шон, и виж какво пада от устата на сестра 
ти, когато говори. Ще трябва само да отидеш 
да налееш вода от извора и щом някоя бедна 
жена ти поиска да пие, най-учтиво да ѝ пода-
деш стомната. 

Фаншон взела най-хубавия сребърен съд, 
който имали вкъщи, и тръгнала. Едва стигна-

ФЕИТЕ 



26

 Как са описани двете дъщери на 
вдовицата? Как се отнася майка 
им към тях?
 Как постъпва малката дъщеря с 

бедната жена? Как е възнаграде-
на?
 А как постъпва голямата дъщеря 

с вълшебницата? Какво получава 
от нея?
 Защо принцът избира малката 

сестра за жена?

 Преразкажете приказката. 
 Сравнете българската легенда 

за мечката и приказката „Феите“, 
като използвате въпросите: 
– Каква е съдбата на по-малките 
дъщери?
– Каква задача получават по-мал-
ките дъщери?
– Кого срещат в гората момичета-
та?
– Защо по-малките дъщери са въз-
наградени?
– Защо по-големите дъщери са на-
казани?

Най-хубаво е у дома!

ла до извора, и откъм гората се задала великолепно облечена жена. 
Това била същата вълшебница, но този път взела образа на прин-
цеса, за да види докъде ще стигне неучтивостта на това момиче. Тя 
се приближила и ѝ поискала вода. 

– Да не съм дошла тук да те поя! – ѝ отвърнала грубата горде-
ливка. – Като искаш вода, пий от извора. 

– Ти не си много учтива – подела вълшебницата, без да се гне-
ви. Добре, щом си толкова неуслужлива, нека при всяка дума, коя-
то изречеш, от устата ти да пада змия или жаба. 

Щом майката зърнала отдалеч дъщеря си, се провикнала:
– Е, какво стана, дъще?
– Какво искаш да стане, мамо? – отговорила грубиянката и от 

устата ѝ паднали две пепелянки и две жаби. 
– Боже мой! – викнала майката. – Какво виждам? Сестра ти е 

виновна за това нещастие, но тя скъпо ще ми заплати! – И веднага 
се спуснала да я бие. Горкото момиче избягало и се скрило в близ-
ката гора. 

Царският син, който се връщал от лов, срещнал девойката и 
като я видял толкова красива, попитал я какво прави съвсем сама в 
гората и защо плаче. 

– О, господине! Майка ми ме изгони от къщи! – проплакала тя. 
Принцът, като видял, че от устата ѝ паднали пет-шест бисера 

и толкова диаманта, я помолил да му каже откъде има тази дарба. 
Момичето му разказало всичко. Той се влюбил в нея и като прес-
метнал, че такава дарба струва повече от всичко, което друга де-
войка може да му донесе като зестра, завел я в двореца и се оженил 
за нея. 

А сестра ѝ станала толкова омразна, че дори собствената ѝ май-
ка не могла повече да я търпи и я изгонила от къщи. 

Шарл Перо



Най-хубаво е у дома!

Плаче младата Славейка в клонестия ясен,
че ѝ обеща Славейко да вечерят в осем. 
Как държи на свойта дума, как е точен само!
Вече стана единайсет и още го няма!
Всичко чака и изстива: росна супа с мравки,
седем пълнени комара в сос от незабравки,
скакалец на скара с горски хлад за гарнитура
и десерт – зефирна торта във лунна глазура. 
Ясно – някой го е дебнал! И го е нападнал!
Пухчето му е оскубал, гласчето – откраднал!
Дроздът ще е – стар разбойник – с неговото ято. 
Пухът – нищо – ще порасне. Гласът – той е злато!
Ето го и сам Славейко – подсвирква, подскача...
„Ти си свиркаш! Ти си хвъркаш! Пък аз тука плача...“
А Славейко сладко пее: „Прости ми, женичко!
Радостен съм, пеш се върнах – и това е всичко!“.

Юлиан Тувим 

ЗАКЪСНЯЛ СЛАВЕЙКО    
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 Защо плаче младата Славейка? 
Кого чака тя?
 Какви ястия е приготвила Сла-

вейка за вечеря?
 Какво си мисли Славейка, че се е 

случило със Славейко?
 Как се връща Славейко? Какво 

си пее той? Как пее?

 Открийте изброяването в стихот-
ворението. 
 Прочетете изразително стихотво-

рението. 

зефир, зефирен  – наименование на 
различни сладкарски изделия с лек крем; 
наименованието идва от името на 
старогръцкия бог на западния вятър 
Зефир



КАЛИНКА
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Царският син, като се връщал един ден 
от лов, ожаднял много и се отбил на 
един извор да пие вода. При извора 

стояло момиче със стомна в ръка. То било 
прекрасно като месечинка. Царският син го 
помолил да му подаде вода да се напие. Мо-
мичето му подало стомната и го погледнало 
с крайчеца на окото си. Погледът му запа-
лил сърцето на царския син и той обикнал 
момичето. 

Щом девойката заминала, царският син 
поръчал на верните си хора да я проследят и 
видят в коя къща ще влезе. Един царедворец 
узнал къщата, гдето влязла девойката. На 
портата стояла стара жена. Царският човек 
приближил и я попитал чие е това момиче. 

– Наше е – отговорила жената сърдито. 
Велможата се навел от коня и тихо ѝ 

прошепнал, че царският син много харесал 
щерка ѝ, та ще дойде да я поиска за царица. 

– Нека дойде царският син, па тогава ще 
видим! – все така сърдито отговорила жена-
та. 

Велможата не разбрал, че момичето 
било сираче и тази жена му била мащеха. Тя 
си имала свое момиче и него си обичала, а 
сирачето мразела, защото било по-добро и 
по-хубаво от нейната дъщеря. 

А сега, като чула злата жена, че царският 
син харесал сирачето и ще се жени за нея, 
още повече я намразила. 

„Трябва да я погубя – рекла си тя, – та да 
оженя моята дъщеря за царския син.“

Вечерта мъжът ѝ се върнал от нивата. 
Жена му го посрещнала още по-сърдита. 

– Не искам вече дъщеря ти! – викнала 
му тя още от портата. – Лоша е, мързелива и 
срами къщата ни... Отведи я в гората – въл-
ци и мечки да я изядат!

На бащата много му дожаляло, но се 
боял от злата си жена и не посмял да ѝ от-
върне. Какво да прави! Взел скришом мал-
ко хляб в една торбичка и повел девойката. 
Вървели, вървели, стигнали до една гъста 

Най-хубаво е у дома!

гора. Бащата подал на девойката торбата с 
хляба и рекъл:

– Стой тука, дъще, почакай ме, аз сега 
ще дойда. 

И оставил момичето самичко в гората. 
На другия ден дошли царските сватове 

да искат момичето за царска снаха. Жената 
стъкмила дъщеря си с нови премени и я из-
вела пред сватовете. 

Но царският син, щом видял момичето, 
викнал:

– Не е тази дъщеря ти! Друга е! Друга е!
– Тази е, царю честити – отговорила же-

ната. – Нямаме друга дъщеря. 
– Доведете бащата! – заповядал царски-

ят син. 
– Къде скри другата си дъщеря? – попи-

тал го момъкът. – Казвай истината или ще 
заповядам да ти отсекат главата!

Човекът паднал на колене и разказал 
всичко, както си било. Не дочакал царският 
син да се доизкаже човекът, обърнал коня и 
препуснал към гората. Ала на онова място 
нямало никого. 

Спрял се царският син и се питал: „Дали 
е жива още? Дали не са я изяли дивите зве-
рове? Къде да я търси в тази гъста гора?“.

А девойката била жива и здрава. След 
като се лутала, видяла една пътечка и тръг-
нала по нея. След малко пътечката я извела 
на широка поляна. Из тревата подавали гла-
вички ситни червени цветенца с черни кап-
чици по листцата. Девойката се зарадвала 
и взела да бере цветя и да вие китка. Като 
свила китката, вдигнала я и целунала цве-
тята. Изведнъж всички цветчета оживели и 
се превърнали в червени буболечки с черни 
точици по гърба. Те полазили по ръцете ѝ, 
по дрехите и по косите. А тя ги милвала и 
тихо им шепнела:

– Мили малки сестрички, ако знаете 
къде е царският син, хвръкнете, кажете му, 
че съм тук, че го мисля и плача за него!

Щом чули буболечките молбата ѝ,  
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 Кого среща при извора царският син? Как постъпва маще-
хата? Защо?
 Къде отвежда бащата момичето? Какво се случва с него? 
 Как царският син го открива? 
 Защо историята с калинките прилича на легенда? Какво 

обяснява тя?

 Открийте 
сравнението в 
текста. 
 Преразкажете 

приказката. 

Най-хубаво е у дома!

хвръкнали и се загубили в гората. 
А царският син стоял все на същото 

място и не знаел къде да дири годеницата 
си. И ето цял рояк буболечки налетели вър-
ху лицето му и се посипали по ръцете му, и 
хвръкнали напред. Почудил се още повече 
царският син, пуснал юздата и конят сам 
тръгнал подир буболечките. 

Вече се мръквало, когато излезли на 
една поляна и момъкът съзрял момичето. 
То плачело и не чуло стъпките на коня. Цар-
ският син извикал радостно, грабнал пре-

малялото момиче и конят му полетял към 
царските палати. 

А мъничките буболечки останали в го-
рата. Те са там и до днес. Всички им казват 
калинки, а децата им викат калинки-малин-
ки, слагат ги на пръстчетата си и им думат: 
„Калинчице-малинчице, я хвръкни ми, по-
кажи ми накъде ми е щастието?“... И калин-
ките раздвояват пъстрата си корубка, прос-
тират тънки черни крилца и отлитат към 
сините простори. 

Георги Райчев 
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Знанието е светлина!

 Защо мишките се крият в дупките 
си? 
 Каква хитрост измислила котка-

та?
 Каква е поуката в баснята?

 Отнася ли се пословицата „Па-
рен каша духа“ за тази басня? 
Защо?

В една къща имало мишки. Котка ня-
каква разбрала това и отишла там. 
Започнала да ги лови една по една. 

А мишките, след като непрекъснато ста-
вали плячка, се скрили по дупките си и 
котката не можела вече да ги достига. Раз-
брала тя, че трябва да ги примами с някаква 
хитрост. Затова се покачила на една дървена 
кука, провесила се на нея и се престорила на 
умряла. Една от мишките надникнала от дупката 
си и като я съгледала, извикала:

– Ей, приятелко! Та ти и на торба да станеш, пак не ще 
те доближим. 

Баснята говори, че разумните хора, след като са изпитали злини 
от други, не могат да бъдат подмамени от техните преструвки. 

Езоп

Паун запитал лястовичка:
– Какво приказват зарад мене
между небесното крилато населенье?
– За тебе – възразила мъничката птичка, –
откак се щурам аз из сините простори,
едно и също нещо се говори!... 
– Че съм най-драголюбен хубавец, нали?... 
– Че си богато пременен глупец!

Стоян Михайловски

щурам се – лутам се, 
мотая се насам-натам 
драголюбен – приятен, 
обичлив

 Кои са героите на баснята? 
 Какво попитал паунът лястовичката? Какъв 

отговор очаквал да получи? А какво му отго-
ворила лястовичката? 
 За кои хора се отнася баснята? 

 Прочетете баснята по роли. 

ПАУН И ЛЯСТОВИЧКА  

КОТКА И МИШКИ
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Един стиснат човек имал необикновена ко-
кошка. Всеки ден тя снасяла по едно злат-
но яйце, което светело в полога като малко 

слънчице. Стопанинът ѝ обаче бил недоволен, че 
яйцата били малки. 

Хрумнало му, че ако заколи кокошката, тя може 
да е пълна със злато, което щяло да го направи 
най-богатия човек на света. Най-накрая, загърбил 
всичките си колебания, скъперникът я заклал. И 
за свой ужас, открил, че вътрешността на необик-
новената му кокошка е съвсем обикновена. 

Разбрал стопанинът, че е постъпил глупаво и 
сам е пропилял богатството си – загубил едновре-
менно и кокошката, и яйцата, които тя щяла да му 
снася всеки ден. 

Поуката каква е тука: 
От лакомия и алчност всеки скъперник може 

за един миг да пропилее всичко, което има, и да 
остане с празни ръце. 

Лафонтен

Извънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

 Какво необикновено качество 
има кокошката на скъперника? 
Защо той е недоволен от нея?
 Какво решение взема скъперни-

кът? Какво очаква да открие? А 
какво открива?
 Каква е поуката от баснята? 

полог – място за 
снасяне на яйца 
или за мътене

 Преразкажете баснята:
І група – по текста на Лафонтен;
ІІ група – от името на скъперника. 

КОКОШКАТА СЪС ЗЛАТНИТЕ ЯЙЦА  
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КЪСНА ЕСЕН
Късна есен 
е надвесила
над полята 
смръщен лик. 
И немирен 
по баирите
тича вятър
с буен лик. 

Зъзнем всички... 
Няма птичките. 
Няма вече 
весел глъч. 
Само враните 
останаха
Чакат още
топъл лъч. 

Идва зима. 
Край камината 
ще се греем
в снежни дни. 
И с надежда
ще поглеждаме 
за пързалки 
и шейни. 

Александър 
Вутимски

 Каква е есента в стихотворение-
то? Защо настроението е тъжно?
 А какъв е вятърът? Опишете го. 
 С каква надежда е свързано ид-

ването на зимата?

 Посочете олицетворенията в 
стихотворението. 

Природата е пълна с красота!



 Защо нощта е 
светла?  
 Какво правят звез-

дите?

 Открийте олицетворението. 
Дайте пример за сравнение в текста. 
 Сравнете „Късна есен“ и „Светла нощ“, като от-

говорите на въпросите:
– Какви епитети са използвани в „Късна есен“?
– А какви епитети са използвани в „Светла нощ“?
– Какво е настроението в двете стихотворения?
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СВЕТЛА НОЩ 
Светла нощ в полето,
месецът блести. 
Трепкат на небето
ясните звезди. 

Бдят с очички будни
бодро над света
и разказват чудни
приказки в нощта. 

Някой път звездички
с грейнали чела
литват като птички
в лунната мъгла. 

Александър 
Вутимски

Природата е пълна с красота!
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 Преразкажете приказката от 
името на Хитър Петър. 

 Какво прави по цял ден султа-
нът? Как решава да се забавлява?
 Каква история му разказва Хитър  

Петър? Защо султанът се ядосва?  
Какъв избор има?
 Какво прави Хитър Петър с па-

рите? Защо?

КАК ХИТЪР ПЕТЪР 
НАДХИТРИЛ СУЛТАНА 

Eдин султан имал купища пари и ни-
каква работа. Той денем и нощем се 
чудел как да се забавлява, как по-ве-

село да прекарва времето си. 
И един ден тръгнали глашатаи, за да 

разнесат новината: който каже най-хуба-
вата лъжа на султана, ще получи торба с 
жълтици. 

Много хитреци се запътили към сул-
танския палат, но се връщали с клюмнали 
глави и празни торби. 

И Хитър Петър яхнал магарето си и 
тръгнал към Цариград. (...)

Когато пристигнал в палата, султанът 
му казал:

– Сигурно си донесъл голяма торба за 
глупавата лъжа, която си намислил. 

– Нито торба нося, нито съм дошъл да 
те лъжа – отговорил Петър. 

– Тогава за какъв дявол си се довлякъл?  
– попитал султанът. 

– Навремето баща ти имал нужда от 
пари и моят дядо му дал назаем две крини, 
пълни със златни лири. Дойдох да си уре-
дим сметките. 

– Как?! – скочил ядосан султанът. – 
Баща ми никога не е вземал пари назаем! 
Това е най-голямата лъжа, която съм чувал 
досега!

– Аз казвам, че е истина и ти трябва да 
ми върнеш две крини със златни лири. Ако 
пък, както казваш ти, е лъжа – ще ми да-
деш една торба с жълтици... 

Знанието е светлина!

Нямало що да прави султанът и из-
пълнил обещанието си. Петър взел пъл-
ната торба с жълтици и си тръгнал, като 
си мислел: „Немъчена пара без сметка се 
харчи!“. Докато стигнал у дома, където 
видел сиромах, давал му по една жълтица. 
Накрая в торбата останали две жълтици. 
Жена му го посрещнала:

– Изглежда, малка е била лъжата ти, 
Петре?

Хитър Петър скочил от магарето и раз-
веселен махнал с ръка:

– Абе, жена, лъжата ми беше добра и 
торбата – пълна, но нали знаеш: сиромах 
човек и от малко е доволен!

Преразказал Сава Попов

крина – мярка за зърнени 
храни (около 15 кг)



ПАЯЦИ 

Паяците са хищни безгръбначни живот-
ни. Познати са близо 38 000 вида. 

Паяците имат осем крака, които завърш-
ват с нокътчета. Челюстите им са снабдени 
със зъби, отделящи отрова. Жлезата, с коя-
то правят паяжината, се намира в задната 
част на коремчето. Дишат с бял дроб. Мо-
зъкът на някои дребни видове се намира в 
краката им. Паяците имат по няколко чиф-
та очи. Тялото им е покрито с „косъмчета“, 
с които долавят трептенията на въздуха. 

Улавят плячката си в паяжина или като 
скачат върху жертвата. Основната им хра-
на са насекомите. Живеят предимно в гори, 
храсталаци и ливади, но някои обитават 
жилищата на хората. 

Паяците могат да вървят по вода и да 
дишат под нея. 

Знанието е светлина!

Според учените паяците са по-древни 
от динозаврите. Намерени са останки от 
паяк, запечатан в смола преди 20 милиона 
години. 

Много хора се боят от паяците заради 
отровата, която отделят при ухапване. Пос- 
ледиците са неприятни, но рядко – смър-
тоносни. 

Някои хора отглеждат един вид паяци 
като домашни любимци – тарантулите. В 
света на паяците те са гиганти – достигат  
23 см. На цвят са сини, сиви, тъмнокафя-
ви, понякога и черни. Живеят дълго – от 25 
до 40 години. 

У нас са известни над 700 вида паяци, 
от които опасен за човека е черният отро-
вен паяк, но той се среща рядко. 

 Из интернет

 Какви са паяците? Колко вида 
паяци съществуват?
 Как изглеждат? С какво се хра-

нят? 
 Защо хората се боят от паяците?
 Как изглеждат тарантулите?
 Колко вида паяци живеят у нас?

 Какво е прякото значение на 
думата „паяк“? Дайте примери 
за преносното значение на тази 
дума.
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Приятелю, подай ръка!

КОЙ Е ПО-СИЛЕН 

Срещнал паякът на пътя си слон и му 
казал:

– Ти се смяташ за силен, но аз 
мога да те победя. 

– Как ще го направиш? – засмял се сло-
нът. 

– Почакай до петък и ще ти покажа. 
Отишъл паякът при хипопотама и му ка-

зал: 
– Ти се смяташ за силен, но аз мога да те 

надвия. 
– Как ти, малчо, ще го сториш?
– Хайде да се срещнем в петък на брега 

на реката и ще видиш как – предложил пая-
кът. 

Дошъл петък. Паякът приготвил дълго 
здраво въже и повикал слона. 

– Е, да видим сега кой е по-силен от два-
ма ни!

Завързал паякът слона за края на въжето 
и рекъл:

– Аз ще ида от другата страна на реката. 
Да видим кой кого ще придърпа при себе си. 

На другия бряг вече го чакал хипопота-
мът. Завързал го паякът със свободния край 
на въжето и пак казал:

– Аз ще ида от другата страна на реката. 

Да видим кой кого ще придърпа при себе си. 
Скрил се паякът, а слонът и хипопотамът 

започнали да теглят въжето всеки на своя-
та страна. Теглили, теглили чак до вечерта. 
Накрая на слона му доскучало. Минал той 
на другия бряг и за своя почуда, намерил 
там хипопотама. 

– Кой те завърза тук? – попитал слонът. 
– Паякът – отвърнал хипопотамът. – А 

тебе?
– И мен паякът! Е, добре – надхитри ни, 

но ще съжалява. Аз ще се погрижа повече 
да не може да си намери храна в гората. 

– Аз пък няма да му позволя да стъпи на 
брега на реката – заканил се хипопотамът. 

На другия ден паякът облякъл овча кожа 
и отишъл в гората. Чул слонът, че някой 
мърда в храстите, и попитал:

– Кой е там?
– Аз съм, овцата – с преправен глас за-
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 Какво казва паякът на слона? А на 
хипопотама? Как ги надхитрил?
 Какво решават слонът и хипопота-

мът, когато разбират, че паякът ги е 
надхитрил? 
 Кое е по-важно според вас – силата 

или умът?

 Как паякът успява да надхитри сло-
на и хипопотама втори път?
 Как оценявате постъпката на паяка? 

Разтълкувайте последното изречение 
на приказката. 

 Прочетете приказката по роли. 
 Драматизирайте текста на 

приказката. Работете в екипи. 

Съблякъл овчата кожа, яхнал един кон и 
приближил до слона. 

– Чух, че искаш да се биеш с мен?
– Не, не – отвърнал притеснено слонът. 
– Е, хубаво! И за тебе ще е по-добре така. 
Отишъл след това при хипопотама. 
– Казват, че се готвиш да се биеш с мене. 
– Не, не! Искам да бъдем приятели – ре-

къл хипопотамът. 
Оттогава никой не пречел на паяка да си 

намира храна в гората и да пие вода от ре-
ката. 

Африканска приказка

говорил паякът. – Скарах се с паяка и по-
исках да го ударя с единия си крак, но той 
изтръпна. Посегнах с другия крак, но и той 
изтръпна. Едва се влача на двата си здрави 
крака... 

– Така ли? Аз исках да отмъстя на паяка 
за лошата му шега, но май ще го оставя на 
мира. 

– Ако питаш мене, стой по-далече от 
него. 

Продължил пътя си преоблеченият паяк 
и приближил хипопотама. 

– Кой е там? – попитал хипопотамът. 
– Аз съм, овцата – заговорил паякът. – 

Скарах се с паяка и поисках да го ударя с 
единия си крак, но той изтръпна. Посегнах 
с другия крак, но и той изтръпна. Едва се 
влача на двата си здрави крака... 

– Така ли? Значи, ще е по-добре да не се 
карам с него?

– Не те съветвам, освен ако не искаш 
да те сполети някаква беда – отговорил със 
загрижен глас паякът и се върнал вкъщи. 

Приятелю, подай ръка!
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КОЛИБЪРЧЕТО И СЛОНЪТ    

Далеч в океана, на остров Мадагаскар, живее едно малко пти-
че, колибърче. То е голямо колкото муха. Затова учените на-
ричат колибърчето „птица – муха“. Чудна премяна е дала 

природата на това птиче. Има колибърчета червени като череши, 
има жълти като кехлибар и зелени като шумата на дърветата. Ко-
гато колибърчето кацне на някое клонче, прилича на разцъфнало 
цвете. Слънчевата светлина играе по перушината му и то блещука 
като скъпоценно камъче. Колибърчето е мъничко, но то се смята 
голямо като всяко дребно нещо на света. 

Мадагаскарчето си беше свило гнезденце някъде в шумата на 
едно дърво край пътеката, която водеше към гората на слоновете. 
Гнездото беше голямо колкото напръстник, а яйцата, които птичето 
снесе, приличаха на ябълкови семки. Легна отгоре им колибърчето 
и си измъти три птичета. Те бяха толкова мънички, че когато май-
ката им хвърляше по някоя мушичка, едвам я поглъщаха. 

Веднъж старата птичка се вдигна рано и каза на дечицата си:
– Деца, стойте мирно в гнездото и не шавайте. Аз ще се върна 

подир един час. 
– Къде отиваш? – попитаха пиленцата. 
– Отивам в село Чики-Тава. Там има бананови градини. Ще ви 

донеса за обяд бананова кашица. Бъдете ми само послушни, сгу-
шете се и поспете малко, докато се върна. 

Щом майката замина, пиленцата си завряха главичките в топ-
лия мъх на гнездото и задрямаха. Тъкмо в туй време от гората из-
лезе един слон. Той пристъпваше бавно, махаше хобота си и ця-
лата земя трепереше под краката му. Отиваше надолу към реката. 
Когато стигна до дървото на колибърчетата, той се спря и почна 
да си чеше хобота. Дръвчето се залюля и една росна капка капна в 
гнездото. Колибърчетата трепнаха и се събудиха. 

– Наводнение! – нададоха писък намокрените душички. 
Подадоха главичките си навън и изтръпнаха от страх, като ви-

дяха слона. А слонът си чешеше дългия хобот и силно огъваше 
надолу дръвчето. 

– Стой, дядо! Какво правиш! Ще ни изтърсиш от гнездото! – 
писнаха в хор трите пиленца. 

– Кой бръмчи там горе? – попита слонът и вдигна глава. 
Като видя малките намокрени птиченца, той се засмя и пръхна. 

От силното духане едното колибърче изхвърча навън, тупна на зе-
мята и рече:

– Хопла! 
Слонът отмина. Подир малко се върна старата птичка. Тя граб-

на рожбата си от земята, дигна я в гнездото и попита:
– Какво се е случило?

Най-хубаво е у дома!



 Къде живее колибърчето? Как го нари-
чат учените? Защо? 
 Къде е гнездото на колибърчето? Къде 

отива една сутрин майката?
 С кого се срещат малките пиленца? 

Какво се случва с едно от тях? Какво 
разказва то на майка си?
 Защо пиленцата се смеят?
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 Открийте сравнението в 
приказката. 
 Опишете с думи как 

изглежда колибърчето 
според описанието на автора. 
 Прочетете по роли 

приказката.  

блещука – блести

Най-хубаво е у дома!

– Ах, майчице, ти не знаеш какво страшно нещо мина оттук! – 
забръмчаха пиленцата. 

– Голямо ли беше?
– Много голямо, с две опашки: една отпред и една отзад. 
– Колко беше голямо, като мене ли?
– Много по-голямо!
Тогава птичката се накокошини и почна да се надува. 
– Кажете, деца, толкова голямо ли беше?
– Още по-голямо!
– Какво?! Още по-голямо ли? Ох, смешни глупави пиленца! То-

гава трябва да е било ей такова! – и тя се наду още повече. 
– Не, майко, още, още по-голямо!
– Ох, деца, вие ще ме накарате да се пукна от смях! Има ли 

нещо по-голямо от мене? Гледайте сега, като разперя криле, цялото 
гнездо покривам. Когато мине втори път, искам да ми го покажете. 

– Защо, майко?
– Ще го клъвна!
Птиченцата започнаха да се смеят, но за да не оскърбят майка 

си, закриха човки с крилцата си. 
Ангел Каралийчев 
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КОЛИБРИ 

Най-дребните птици на Земята са ко-
либритата. Пчелното колибри тежи около 
2 грама, а на дължина достига 5 см. Това 
го прави най-малката птица в света. Ня-
кои видове обаче са значително по-едри. 
Например гигантското колибри е голямо 
колкото врабче. 

 Оперението на колибритата често е 
многоцветно, с метален блясък. 

 Колибритата могат да летят много 
добре, да се задържат на едно място във 
въздуха, да летят назад и да изпълняват 
всевъзможни фигури с голяма ловкост и 
скорост (могат да се движат с около 54 
км/ч). 

Извънкласно четене
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 Каква е най-важната особеност 
на колибритата? По какво те се 
отличават от останалите птици? 
Посочете две разлики от текста.  
 С какво се хранят колибритата?

 Подредете в таблица данните за 
теглото, скоростта, с която се дви-
жат колибритата, пулса им. 
 Сравнете двата текста: „Коли-

бърчето и слонът“ и „Колибри“. 
По какво си приличат и по какво 
се различават?
 Потърсете информация и проче-

тете и за други птици. Разкажете 
за тях на приятелите и съученици-
те си. 

 За разлика от повечето „нормални“ 
птици, чиито крила при полет се движат 
нагоре и надолу, при колибритата крила-
та се въртят, описвайки осморки. Именно 
това им помага да застават неподвижно 
във въздуха. 

 Сърцето на колибритата е изключител-
но добре развито и е относително голямо. 
То запълва около половината от телесната 
им кухина. При някои видове пулсът дос-
тига 1000 удара в минута. 

 Мъжките екземпляри са по-дребни 
от женските, но яростно защитават тери-
торията си. Понякога проявяват агресия 
дори срещу по-големи от тях птици. 

 Женската снася яйца, които са по-мал-
ки от зърната на кафето. Гнездата са при-
крепени към клоните на цъфнали дръвче-
та, тъй като менюто на тези птици се със-
тои главно от прашеца и нектара на цвето-
вете им. 

Из интернет
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ЦАР ДРОЗДОБРАД 

Един цар имал дъщеря, която нямала равна по красота, но и била 
толкова горда и високомерна, че не харесвала нито един жених. 
Отпращала ги един след друг и дори се подигравала с тях. 

Веднъж царят наредил да се даде голяма гощавка и поканил мно-
го гости. Застанали те в редица: на първо място царете, после херцо-
зите, князете, графовете и бароните, накрая обикновените благород-
ници. Повел след това царкинята покрай редицата, но тя у всекиго 
намерила някакъв недостатък. (...)

Особено смешен ѝ се видял един цар, понеже брадичката му била 
малко извита. И царкинята викнала:

– Ой, брадичката на тоз човка е комай на дрозд!
Оттогава му останал прякорът Дроздобрад. 
Но старият цар, като видял, че дъщеря му само се подиграва с 

хората, ужасно се разгневил и се заклел, че ще я омъжи за първия 
просяк, който се мерне пред портите на двореца. 

След няколко дни под прозорците спрял един странстващ певец и 
запял с надежда да получи макар и нищожна милостиня. Чул песента 
му царят и рекъл:

– Доведете го при мене! (...)
– Заклех се да те дам на първия просяк, който се мерне край дво-

реца, и няма да престъпя клетвата си. 
Не помогнали никакви жалби и никакви увещания, довели свеще-

ника и царкинята била принудена да се венчае веднага с певеца. 
Уловил я просякът за ръка, извел я и тя тръгнала пешком с него. 

Стигнали до една голяма гора и тя попитала:
– Чия е тази хубава гора?
– Владение на царя Дроздобрад. Да бе го взела, твоя би била. 
– Ах, моят земен дял е тъй нерад, не взех тогава царя Дроздо-

брад! (...)
Накрая стигнали до една много мъничка къщурка и тя попитала:

Най-хубаво е у дома!
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Най-хубаво е у дома!

– Чия ли е пък тази къща малка, тъй вехта и прихлупена, и жалка?
Певецът отвърнал:
– Тази къща е моя и твоя, в нея ще живеем двама. 
– Къде е прислугата? – попитала царкинята. 
– Каква прислуга? – отвърнал просякът. Ти самата ще вършиш 

всичко. 
Но царкинята не умеела нито огън да накладе, нито ядене да сгот-

ви, та просякът трябвало да ѝ помогне да приготви криво-ляво нещо. 
Живели така няколко дни и изяли всичко, каквото имали за ядене. 

Тогава мъжът рекъл:
– Жено, така не може да продължава – само да ядем, а да не пече-

лим нищо. Почни да плетеш кошници. 
Отишъл той край реката, нарязал върбови клонки и ги донесъл у 

дома. Захванала тя да плете, но жилавите върбови клонки изранили 
нежните ѝ ръце. (...)

– Виждаш ли – рекъл мъжът, – не те бива за никаква работа, добре 
се наредих с тебе! Сега ще се помъча да завъртя търговия с грънци, 
ти ще ходиш на пазара и ще продаваш стоката. 

Първия ден потръгнало, защото тя била хубава, хората на 
драго сърце купували от нея и плащали, колкото им искала. 
Със спечелените пари преживели известно време. 

После мъжът закупил нови грънци, седнала тя пак на ъгъ-
ла на пазара, наредила ги край себе си и почнала да ги про-
дава. Не щеш ли, долетял на кон един пиян хусар, бухнал се 
право в грънците и ги направил на сол. Разплакала се тя и 
от уплаха не знаела какво да прави. 

– Така става, щом се сяда с грънци на ъгъла на паза-
ра – рекъл мъжът. – Стига си плакала сега, виждам, че 
не те бива за никаква свястна работа. Но аз се отбих 
в царския дворец и питах нямат ли нужда от кух-
ненска прислужница. Обещаха ми да те вземат и в 
замяна ще ти дават даром ядене. 

Сега царкинята станала кухненска прислуж-
ница, помагала на готвача и вършела най-чер-
ната работа. Закрепила под дрехата си две 
торбички с по едно гърненце, в които 
слагала, каквото ѝ отделели от не-
изядената храна, занасяла я в 
къщи и с нея се хранели. 

Случило се, че 
празнували сватбата 
на първородния царски 
син. Бедната жена застанала 
отвън до вратата на голямата зала да 
погледа. Като запалили свещите и почнали да влизат гостите, сърце-
то ѝ се свило и тя се замислила за участта си и проклела гордостта и 
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 Каква е царската дъщеря? Защо 
не иска да се омъжи за никого?
 Какъв прякор получава кандида-

тът с извитата брадичка?
 Кого избира царят за мъж на дъ-

щеря си? Защо?
 Какъв е животът на царкинята в 

малката къща? През какви изпи-
тания преминава тя, за да осигури 
прехраната на семейството си?
 Как цар Дроздобрад успява да 

сломи високомерието и гордостта 
на царкинята?

 Преразкажете приказката, като 
спазите последователността на 
епизодите. 
 Посочете доказателства за 

високомерието на царкинята. 
 Нарисувайте илюстрации към 

отделните епизоди на приказката 
по избор. 

хусар – конен войник

Най-хубаво е у дома!

високомерието си. Прислужниците ѝ отсипвали малко от чудесните 
гозби, които внасяли и изнасяли. Тя слагала всичко в гърненцата си, 
за да ги занесе после у дома. 

По едно време влязъл царският син, цял в кадифе и коприна и 
със златна верижка на шията си. Като видял младата хубава жена, 
застанала до вратата, той я уловил за ръка и я повел да танцува с нея, 
но тя се съпротивлявала и изтръпнала от страх, като забелязала, че 
това е цар Дроздобрад. Връвта, на която били вързани торбичките, 

се скъсала, гърненцата паднали, супата се разпиляла и късчетата 
месо се пръснали по пода. Спуснала се тя към вратата да побег-

не, но на стълбата я застигнал един мъж и я върнал. Като го 
погледнала, видяла, че пак е цар Дроздобрад. Той ѝ заго-
ворил ласкаво:

– Не се плаши, аз и певецът, който живееше с тебе в 
жалката къщурка, сме един и същи човек. Заради тебе се 
престорих на друг. Аз бях също хусарят, който ти изпотро-
ши грънците. Всичко това стана, за да сломя гордостта ти 
и да те накажа за високомерието, с което ти ми се подигра. 

Заплакала тя с горчиви сълзи и рекла:
– Отнесох се много несправедливо към тебе и не заслу-

жавам да бъда твоя жена. 
Но той рекъл:
– Успокой се! Тежките дни се свършиха, сега ще отпраз-

нуваме сватбата си. 
Дошли дворцовите прислужнички и я облекли в разкошна 

рокля. Дошъл и баща ѝ с цялата си придворна свита и всички ѝ 
пожелали щастие по случай сватбата ѝ с цар Дроздобрад, и чак 
тогава почнали истинска веселба. Хубаво щеше да бъде, ако ти 
и аз също бяхме там. 

По Братя Грим

 Представете сборник с приказки        
от Братя Грим. Работете по групи. 
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Играта радост ми дарява!

Драги ми Смехурко,
Баба Цоцолана вчера рано стана. И рано излезе. Малко време 

мина, при мене пристигна моята дружина. 
– Бате Патилане! Снегът до колене! Сега ако кажеш, че няма да 

стане – нищо не разбираш! По-скоро на двора – всички ни на меко 
да фотографираш!

Изскочихме вънка. И на снега снехме нашите портрети. И все-
ки повтори, и всеки потрети. Вик и смях се дигна. И нова дружина 
след малко пристигна. Трите патиланки при нас закрещяха. Трите 
без покана в снега се простряха. 

После стана Дана и викна високо:
– Патиланци верни, клетва да дадеме! Който тука влезе, няма да 

излезе, докато портрета в снега си не снеме!
– Прието, прието!
Най-напред козлето във снега навряхме. После Дебеланко на 

меко простряхме. 
Дойдоха отвънка все отбор другари. Натръшкахме всички – кой 

когото свари. И те се разсмяха, и те закрещяха. 
Ала тъкмо беше най-сладка играта, баба тежкокрака разтърси 

земята. От пътя извика:
– Чакай, да ви питам кой ви тука свика! Само патиланци ей сега 

ще стане!
– Бягайте, другари, кой където свари! – успях аз да викна. 
Но смел патиланец към мен се закани:
– Пръв изневеряваш, бате Патилане. Клетвата забравяш! Порт-

ретът на баба за кога оставяш?
– Бягай сега, бягай! – викнах отдалече. – Не знайш ли какво е 

баба да те хване! Бягайте юнашки! А портретът бабин – той сам ще 
си стане!

Както аз предрекох, тъкмо така стана. Хукна да ни гони баба 
Цоцолана. Ала се препъна, в снега се стовари. Като рак се пери. Не 
може да стане. На молба удари:

– Помощ, Патилане!
И аз се затекох, за ръка я хванах, но тя се не дига. 

РАН БОСИЛЕК 
(1886 – 1958)

Истинското име на Ран Босилек е Генчо Негенцов. Роден е в град 
Габрово. Години наред издава списание „Детска радост“, където 
помества произведенията на най-добрите ни автори. Самият 
той създава незабравими стихотворения, приказки и разкази за 
малките си читатели. 

ПЪРВИ СНЯГ  
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Играта радост ми дарява!

 С каква молба пристигат пати-
ланците при бате Патилан?
 Как се правят портрети в снега?
 Каква клетва си дават приятели-

те? Защо се разбягват патиланци-
те, когато се появява баба Цоцола-
на?
 Как портретът на баба Цоцолана 

се оказва на снега? 
 От кого до кого е писмото? 

 Потърсете в интернет и 
запишете по три заглавия на 
стихотворения, приказки и разкази 
от Ран Босилек.
  Разкажете за вашите зимни 
игри, сякаш пишете писмо дo ваш 
приятел.  

– Помощ, патиланци!
Цялата дружина на помощ пристига, за мене се хваща, юнашки 

напъва... Баба се поклаща. Вече се изправя. Но някак си мръдна 
нагоре ръката. Помислих: „Настава часът за отплата“. Пуснах се от 
баба. И на снега всички гърбом се прострехме. Хем портрети нови 
за спомен си снехме, хем и баба леко, без да щем, разсмехме. Та без 
бой се мина...

Хайде стига вече, драги ми Смехурко. 
Поздрав най-сърдечен от моята славна и вярна дружина!
 
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Из „Патиланско царство“ от Ран Босилек
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Нищо, че решавате задачи с хиксо-
ве и с разкриване на скоби. Нико-
га няма да разкриете как изчезнаха 

многоглавите лами. Това не може го нап-
рави дори електронната машина. 

Защото гледай сега. Ламята е имала де-
вет глави, нали. Идва Юнакът с меча, който 
ще отсече последователно деветте ѝ глави. 
Обаче нали на мястото на всяка отсечена 
глава на ламята ѝ покарват три нови? Три 
по девет – двайсет и седем. При първата 
сеч деветоглавата ламя става двайсет и се-
демглава. 

Юнакът, естествено, продължава да 
сече. На мястото на всяка отсечена глава 
порастват нови три, бълват огън из ноз-
дрите си и тъй нататък. Или три по двайсет 
и седем равно на осемдесет и едно. Юна-
кът точи нови мечове и сече ли, сече. Нови 
глави на ламята никнат ли, никнат. 

На Юнака може и да му е трудно да сече 
по-нататък, но и на нас няма да ни е лесно 
да умножаваме по три новите многоброй-
ни глави. Край няма да има. Юнакът ще си 
сече, а главите ще си се утрояват. 

Добре, ама ламите изчезнаха и те като 
динозаврите. Как стана тая работа? Ето 
как. 

Живот си живееше Деветоглавата 
ламя. Излегнала се беше в голямата долина 
между Рила и Витоша, където се събираха 
девет извора (днешният язовир „Искър“). 
Всеки ден от всяко село ѝ носеха по девет 
тлъсти овце, за да нахрани огромния си 
търбух. От всяка бензиностанция ѝ докар-
ваха по девет варела бензин, за да бълва 
огън с ноздрите си. От деветте ручея уто-
ляваше жаждата си. Нямаше за какво да се 
грижи Деветоглавата ламя. 

Добре, ама една глава като няма за как-
во да мисли и да се грижи, из нея започват 
да се въртят разни глупости и простотии. 
Същото важи и за девет глави. Като няма-
ха за какво да мислят главите на Ламята, 

КАК ИЗЧЕЗНАХА МНОГОГЛАВИТЕ ЛАМИ   

Играта радост ми дарява!

започнаха да се карат помежду си коя е 
по-главна. 

– Така де – подхвана едната глава. – 
Главата е главен орган на тялото. А ние 
като сме девет глави, коя е главната?

– Ами аз, коя? – каза съседката ѝ отля-
во. 

– Брей, да имаш да вземаш! – извъртя 
люспеста шия към нея съседката ѝ отдяс-
но. – Хайде де, ти си главна глава, а ние 
сме лукови глави. 

Че като захванаха да пръхтят и остана-
лите, като запреплитаха шии коя да бъде 
най-отгоре, като забълваха огън една сре-
щу друга. Не зная една откъде намери хи-
мически молив и си изписа с него на чело-
то римската цифра I. 

– Край! Аз съм Първа глава! – провик-
на се тя. – Ето, пише го черно на бяло. 

Другите се заоглеждаха и те за хими-
чески молив, но Първата глава вече пред-
видливо беше го глътнала. 

– Аз съм Първа глава, ти си Втора гла-
ва, ти си Трета глава – командваше вече 
Първата глава. 

Деветата глава клюмна отчаяна надо-
лу. Ами че то да си девета глава на ламята, 
е все едно като да си девета дупка на кава-
ла.  Добре, ама нещата тутакси се измени-
ха в нейна полза. Ако, разбира се, това би 
могло да се нарече така. Междувременно 
беше пристигнал Юнакът с меча. Коя гла-
ва да отсече първо? Да не седне да търси 
някаква номерация? Замахна с меча и от-
сече Деветата глава, защото бе най-ниско 
и с най-отпаднал боен дух. 

На нейно място веднага покараха три 
нови глави. Вдигнаха гордо общата си шия 
и викнаха:

– Ние сме най-главните глави. Защото 
сме потомци на първата глава. (...)

Една глава срещу три глави не може да 
излезе наглава. Бившата Първа глава отс-
тъпи и клюмна. Още повече че Юнакът 
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КАК ИЗЧЕЗНАХА МНОГОГЛАВИТЕ ЛАМИ   

 Какъв е животът на последната 
ламя?
 Защо започват да се карат глави-

те? Кой пристига в този момент? 
 Защо спорът между главите се 

разгорещява? Какво забелязва 
Юнакът, че се случва с тялото на 
Ламята? Как постъпва той?

 Определете от кое място в текста 
започва приказката.
 Направете сбит преразказ на 

приказката. 

Играта радост ми дарява!

бе отрязал втора глава – бившата Пета. На 
нейно място бяха изникнали нови три гла-
ви, та вече се водеше борба не за първото 
място, а за второто. (...)

Юнакът, разбира се, сечеше, без да 
спазва някакъв ред. Споровете за първен-
ството се усложняваха до немай-къде. Не 
им се виждаше краят. Но и на сечта не се 
виждаше. Добре, че Юнакът по едно време 
поспря, за да избърше с кърпа потното си 
чело. Като се извърна към туловището на 
Ламята, що да види? То изпосталяло, от-
слабнало, та чак изсъхнало. Не ламя, а жив 
чироз. Главите, увлечени в разправиите си 
за първенство, бяха забравили да хранят 
тялото. 

– Какво съм се захванал аз да сека тия 
глупави глави! – тупна се по челото Юна-
кът. – Нека да бълват огън и жупел една 
срещу друга, пък аз да взема да смета бив-
шето чудовище ей там в големия дол. 

Захвърли Юнакът меча, грабна метла и 
лопата и сбута останките на Ламята надо-
лу в Искъра. 

Главите още продължаваха да съскат 
една срещу друга коя е главна глава на Ла-
мята. А то вече отдавна нямаше Ламя. 

Така изчезнаха многоглавите лами. 
 Марко Ганчев

чирoз – сушена риба
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НА ГОСТИ 

Гена и Чебурашка бяха вече истински 
приятели. След работа те се събира-
ха у крокодила. Разговаряха, пиеха 

кафе и играеха морски шах. 
Един ден Чебурашка реши да покани 

крокодила на гости. Взе телефона и му се 
обади. 

– Ало, Гена, здравей! Ела ми на гости 
да пием кафе!

– Добре – съгласи се крокодилът, – с 
удоволствие ще дойда. 

– Само че, моля те, вземи със себе си 
чашки, защото вкъщи нямам никакви. 

– Добре, ще взема – каза Гена и започ-
на да се приготвя. 

Чебурашка отново му се обади. 
– Знаеш ли, Гена, оказа се, че нямам и 

кафеник. Моля те, вземи твоя. 
– Добре, ще го взема. 
– И още една молба. Отбий се в мага-

зина, че и кафето ми се е свършило... 
След малко Чебурашка се обади още 

веднъж и помоли Гена да вземе кофичка. 
 – Като идваш насам – обясняваше 

Чебурашка, – ще минеш покрай чешмата. 
Налей вода, моля те, за да не излизам... 

– Добре – каза Гена. – Ще донеса всич-
ко. 

Скоро той се появи, натоварен с всичко 
като носач на гарата. 

– Колко много се радвам, че дойде! – 
посрещна го домакинът. – Ама аз не мога 
да правя кафе, никога не съм правил... Ще 
го направиш ли ти?

Гена се хвана на работа. След половин 
час кафето беше готово. Чебурашка го под-
несе, седнаха, пиха кафе и си поговориха... 

На сбогуване Гена каза:

 Защо Чебурашка кани Гена?
 Колко пъти още се обажда 

Чебурашка на Гена и какво 
още го моли? 
 Добър приятел ли е Гена? 

Защо?

 Прочетете по роли откъса. 
 Разкажете как посрещате гостите си 

вкъщи. 
 Прочетете книгата „Крокодилът Гена“ 

на Едуард Успенски. Разкажете на 
съучениците си епизод по избор. 

Приятелю, подай ръка!

 – Кафето беше великолепно! Но ще 
те помоля нещо. Ако пак ти се прииска да 
ме поканиш на гости, ела вкъщи. Само ми 
кажи с какво искаш да ме нагостиш. У дома 
има всичко. Ще ми бъде много по-удобно. 
Разбрахме ли се?

 – Разбрахме се – отговори Чебурашка. 
Малко се пообиди от забележката на 

Гена, но все пак беше доволен. Та нали са-
мият крокодил му беше дошъл на гости!

Из „Крокодилът Гена“  
от Едуард Успенски 
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 Какво е кучето според детето? 
 Защо според вас детето дава име 

на кучето?
 Колко дълго иска да продължи 

дружбата му с кучето?
 Какво се оказва истинското име 

на кучето? Как мислите – кой го е 
извикал?

 Прочетете изразително стихотво-
рението. 
 Вие имате ли куче? Какво е то? 

Разкажете. 
 Открийте сравнението в стихо-

творението. 

Приятелю, подай ръка!

А пък аз си имах куче,
чистокръвно, сто на сто, 
само дето ми се случи
малко чуждо да е то. 

Бяхме с него вечно двама,
име му измислих – Спас,
и че дружбата ни няма
край да има, мислех аз. 

Но за жалост, вчера,
щом го изведох от квартала,
някой му извика: – Том! 
и то хукна като хала...

 

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 
(1920 – 2014)

Валери Петров е роден в София. Той е поет, преводач и 
сценарист. За деца пише стихове и приказки. Произведенията 
му разказват за приятелството, за честността, за 
семейството. 

КУЧЕ



ОРАЧ ОРЕ РАВНО ПОЛЕ    
Станенине, господине!
Орач оре равно поле,
ралото му – чудно дърво,
чудно дърво дафиново,
воловци му – два ангела. 
Ярема му – кръст позлатен. 
Весден оре, бога моли
да се роди чисто жито,
да го жънат малки моми,
да го вози колесница,
да го вършат врани коне,
да го мели воденица,
да го месят, бре, невести,
да го месят вити колак,
да го дадат коледаро,
да благослови домакини. 

Народна песен

50

 Какви пожелания се изричат в 
песента? Защо всички са за жито-
то? 
 Кой ги изрича?

 Открийте повторенията и избро-
яването в народната песен. 
 Открийте характерни за разго-

ворната реч и за народното твор-
чество думи и изрази. 
 Прочетете изразително народна-

та песен. 

воловци – волове 
ярем – дървено приспособление, в 
което се впрягат едри домашни 
животни, използвани за работа – 
крави, биволи и др. 
весден – по цял ден
вран – черен; определение за 
животно, което има много черен, 
лъскав косъм
колак – вид празничен хляб с кръгла 
форма
вършат – вършеят

Извънкласно четене
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 Открийте сравнението в стихотворе-
нието. 
 Открийте повторенията в стихотво-

рението. 
 Определете видовете изречения по 

цел на изказване в стихотворението. 
Кои видове изречения по цел на изказ-

ване имат по-широка употреба в тек-
ста на стихотворението?
 Сравнете произведенията, посветени 

на Коледа, които изучихте или проче-
тохте самостоятелно през тази година. 
По какво си приличат и по какво се 
различават?

Празник е, празник е днес!

Млада Бога се роди,
грейте, сребърни звезди.

Пейте, румени деца,
пейте с весели сърца. 

Бог е светъл като ден,
Бог отново е роден. 

Той роди се във нощта
сред бездомните в света. 

Той е беден като тях,
приближете Го без страх. 

Той дошъл е в тоя свят
да посее благодат. 

Да посей на длъж и шир
сговор, светлина и мир. 

И с любов да утеши
безнадеждните души!

   

АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ 
(1897 – 1951)

Асен Разцветников е роден в село Драганово, Великотърновско. 
Той е поет и преводач от немски език. Майстор е на 
стихотворните гатанки и залъгалки. Стихотворенията му 
за природата са истински художествени картини. Пише и 
римувани приказки. 

РОЖДЕСТВО

 Кой се е родил? Как е назован в стихотворе-
нието новороденият Бог? 
 Сред кого се е родил? Защо? 
 Какво дава Бог на хората? 
 Кой от даровете му е най-ценен за вас?
 Какво означава според вас „безнадеждни 

души“? С какво ще ги утеши Бог?



НАЙ-ДЪЛГАТА НОЩ 
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Слънцето се е обърнало и е тръгнало към лятото – така казва 
народът, щом дойде Бъдни вечер!

В тази най-дълга нощ във всеки дом е празнично и топ ло. 
Тази вечер е необикновено светла и радостна. 

– Тази нощ е най-дългата, най-святата – ласкаво ще подхване 
бабата. 

В тази нощ се появила над Витлеем – малкото градче в Юдея, 
ярка звезда, необикновена звезда. Тя била с дълга светеща опашка и 
пръскала светлина по цялата земя. 

 „Знамение ще да е!“ – мъдрували хората и гледали удивено голя-
мото чудо. Овчарите, които пазели стадата си наблизо, се уплашили. 
Но ангелският глас от небето ги успокоил и им известил радостната 
вест, че тази нощ се е родил отдавна чаканият Спасител. Ангелско 
песнопение славело мира и спокойствието, пратени на Земята. Ця-
лото небе празнувало, обляно в светлина. И както е обичаят, овчари-
те нарамили агнета и тръгнали към мястото, което им сочела опаша-
тата звезда. Когато стигнали в пещерата, изненадата им била голяма, 
като видели рожбата на Мария и Йосиф – хора кротки, добри и бла-
гочестиви – да лежи, положена в яслите върху сламата. Поклонили 
се те и поднесли своите дарове на младенеца. Скоро заприиждали 
поклонници от близо и далече. Тръгнали към витлеемската пещера и 
мъдреците, пратени от злия цар Ирод. И станало чудо. Те забелязали 
как светлата опашата звезда ги повела. Спряла се току над пещерата. 
Голяма била радостта им да видят сбъднати пророческите им виде-
ния и предсказания. Поднесли те скъпите дарове на детето от злато 
и сребро. И нали били мъдри, не се върнали повече при злия цар, а 
минали по други пътища. Познавали те неговото властолюбие и не 
очаквали нищо добро. 

Оттогава в тази нощ срещу Коледа във всяка къща по Земята, 
където живеят християни, се слави Рождество Христово. 

„Бог се роди, Коледо ле!...“, ще се разнесе песента на коледарите 
в тази нощ и всеки дом ще очаква да потропат на портата и да запеят: 

Отворете чимшир порти, стопани, да улезнат коледари, да внесат 
ясно Слънце, да текнат реки от имане – първа с жито загария, втора 
с мляко каймаклия, трета с вино барутлия:

Тебе пеем, станинине,
Тебе пеем, Бога славим,
От дружина веселбина,
живо здраво догодина. 
Догодина до амина!

Избраният водач на коледарската дружина – станеникът, е при-
готвил кравай с дупка в средата, около която са набучени стръкчета 

Празник е, празник е днес!



Празник е, празник е днес!
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 Коя е най-дългата нощ в годината? 
 Къде се появява звездата, която известява идването 

на Спасителя? 
 С какво име християните назовават Спасителя?
 Кои са родителите на Спасителя?
 Какво се слави в тази нощ?
 За какво пеят коледарите? Кое е най-ценното има-

не според тях? Защо?
 Как осъмват къщите?

 Как вие 
празнувате 
Коледа? 
Разкажете. 

босилек. Той е опасан с нанизи пуканки, царевица и сухо 
грозде. 

Зората бавно ще слезе по рътлините. Петлите ще се 
надпреварват да известят утрото на най-големия празник. 
Скоро черковната камбана ще прикани хората на черква и с 
цяло гърло ще каже: „Бог се роди! Коледа е!“. 

Така къщите осъмват празнично в очакване. 
Лозинка Йорданова

рътлина – хълм,  
връх, височина
загария – вид 
пшеница с много 
добри качества, 
отглеждана 
предимно в 
Старазагорско 
каймаклия – 
(разг.) мляко, 
което има гъст 
каймак
барутлия – 
(разг.) избухлив, 
несдържан; за вино 
– силно, буйно, 
кипящо 
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ЕЛХИЦА-ХУБАВИЦА

Празник е, празник е днес!

От близката горичка
за празничния час
зелената елхичка
дошла е тук при нас. 
 
Приготвяме я всички
за празника любим. 
Зелените иглички
сега ще украсим. 
 
Поставяме звънчета,
и топки там и тук,
гирлянди и джуджета
с брадички от памук.  
 
Елхица-хубавица!
Чак спира ти дъхът!
Със сребърна звездица
полюшва се върхът. 

Ангелина Жекова

 Кой е дошъл за празничния час от 
близката горичка?
 Кой украсявана елхичката? Как е 

украсена тя?
 Как поетесата нарича елхичката?

 Открийте олицетворението в сти-
хотворението. 
 Нарисувайте с думи как изглежда 

елхичката. 
 Прочетете изразително стихотво-

рението. 
 Вие участвате ли в украсяването 

на елхата вкъщи? Разкажете. 
 Потърсете информация в интер-

нет за най-красивите и най-ориги-
налните елхи по света.
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 Как се нарича още празникът Во-
дици? 
 Какво отбелязват християните с 

този празник? 
 Защо този празник в миналото  е 

най-очакваният и най-веселият?
 Какво правят хората на този праз-

ник? 

 Намерете в интернет повече ин-
формация за празника Богоявле-
ние. 

Празник е, празник е днес!

ВОДИЦИ
Този ден (6 януари) от календара се нарича още Богоявление, 

или Йордановден. 
Някога в древността празникът Водици е бил най-очакваният, 

най-веселият ден, защото хората вярвали, че злите сили бродели 
от Игнажден (20 декември), когато денят е най-малък, до Йорда-
новден, когато небето се отваряло. 

Рано сутринта преди изгрев-слънце момите пълнели от реката 
„кръстена вода“, измивали иконата, а после и лицето си и така сре-
щали деня с пожелание за здраве. 

На този ден според християнската религия се извършва светото 
кръщение на Исус Христос в реката Йордан. Небето се разтворило 
и Бог Отец известил, че това е неговият Син. Светият Дух се явил 
като гълъб. 

В църковния храм на Богоявление има тържествена литургия с 
великолепни песнопения. 

Свещеникът хвърля кръста в реката и яки мъже се спускат да 
го хванат за здраве. 

Лозинка Йорданова 
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затуй – затова

 Открийте сравнението в 
стихотворението. 
 Открийте олицетворението в 

стихотворението.  

 Коя част от денонощието настъп-
ва? Какво чака шейната?
 Какво е книгата за героя от стихо-

творението? 
 Как разбирате стиха „Тя дава на 

всички хора светлина“? 

ЗИМНА ВЕЧЕР  

Знанието е светлина!

Заслиза мракът. Стана тихо. 
Като по знак от вечерта 
зад хълма вихрите се скриха, 
та аз спокойно да чета. 

Шейната вече си почива
и чака утрешния ден. 
А книгата е тъй щастлива, 
че разговаря пак със мен. 

Над нея уча и решавам,
със нея даже съм в съня. 
Обичам книгата. Тя дава
на всички хора светлина. 

Дали затуй като в загадка
дори и мракът не е чер?
Снегът е чист като тетрадка
на дете!

Николай Кънчев
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Веднъж лисицата разказвала на вълка за силата на човека – ня-
мало животно, което можело да излезе насреща му. 

Вълкът отвърнал:
– Ако ми се случи някой път да видя човек, въпреки всичко ще 

се нахвърля върху него. 
– Аз ще ти помогна да видиш човек – рекла лисицата. – Ела утре 

сутринта при мене, ще ти покажа един. 
Отишъл вълкът рано-рано при лисицата и тя го завела до пътя, 

по който всеки ден минавал един ловец. (...)
Накрая се задал ловецът с пушка двуцевка на гърба и ловджий-

ски нож на колана. Лисицата рекла на вълка:
– Ето виж, иде човек! Нахвърли се върху него, но аз ще се при-

бера в дупката си. 
Вълкът се спуснал към човека, а ловецът, щом го забелязал, 

вдигнал пушката, прицелил се и изстрелял сачми-
те срещу вълка. 

Вълкът разкривил муцуната си от болка, но не 
се изплашил. Тогава ловецът измъкнал лъскавия 
си нож и му нанесъл няколко удара. Заревал въл-
кът и цял окървавен, побягнал при лисицата. 

– Е, куме – рекла лисицата, – как се справи с 
човека?

– Ох – отвърнал вълкът, – не си представях 
така силата на човека. Най-напред свали от рамо-
то си една тояга, духна в нея и върху муцуната ми 
налетя нещо, което ужасно ме загъделичка. А ко-
гато се приближих съвсем до него, той измъкна от 
тялото си едно лъскаво ребро и така ме заблъска с 
него, че щеше да ме убие. 

– Виждаш ли – рекла лисицата – какъв голям 
самохвалко си! А който се хвали, нищо не прави. 

Братя Грим

 Какво разказва лисицата на въл-
ка? Какво решава той?
 Как постъпва вълкът при среща-

та с ловеца? 
 Как отвръща ловецът на нападе-

нието? А как възприема случило-
то се вълкът?

 Направете сбит преразказ на 
приказката. 

Голям залък лапни, голяма 
дума не казвай. 

Който се хвали, не пали. 

ВЪЛК И ЧОВЕК  

Извънкласно четене
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КОЙТО НЕ РАБОТИ, НE ТРЯБВА ДА ЯДЕ

В едно село расла хубава мома Богдан-
ка. Тя била едничка на баща и май-
ка. Била много галена. Майка ѝ ше-

тала из къщи, чистела, готвела. Богданка 
само ходела насам-нататък, нищо не пох-
ващала.

Почнали да идат оттук-оттам да я ис-
кат за снаха. Майка ѝ на всички казвала:

– Наша Богданка не е научена да рабо-
ти. Тя е галена.

Щом чуели това, всички си отивали.
Веднъж дошъл един старец и казал:

– Чух, че имате хубава мома, дойдох да 
я взема за снаха.

Майката и нему отговорила:
– Наша Богданка е много галена. Тя 

нищо не знае да работи.
– Нека – рекъл старецът, – у нас никой 

никого не кара да работи. Който иска да 
работи – работи. Който не иска – така си 
седи.

След седмица-две направили сватбата.
Старецът имал трима синове и още две 

снахи.
На другия ден след сватбата всички се 

заловили за работа. Невястата седяла пре-
менена и нищо не похващала.

Събрали се за обед. Седнали на трапе-
зата. Невястата седяла настрана и чакала 
да я поканят. Другите снахи донесли гоз-
бата. Сложили пред свекъра голяма пита 
хляб. Той взел питата и я разчупил на тол-
кова парчета, колкото души били на тра-
пезата.

– А на невястата? – рекла свекървата.
– Тя не е гладна – отвърнал старецът. – 

Когато човек не работи, не огладнява.
Следобед всички пак започнали рабо-

та. Невястата седяла и нищо не похващала.
Събрали се да вечерят. Сложили пита 

пред свекъра. Старецът взел питата и я 
разчупил пак на толкова парчета, колкото 
души били на трапезата.

– А на Богданка? – запитала свекърва-
та.

– Тя не е гладна – отговорил старецът. 
– Който не работи, не огладнява.

Вечеряли, поприказвали кой какво ще 
работи на другия ден, па легнали и скоро 
заспали.

Легнала и невястата. Но гладни очи 
заспиват ли? Едвам дочакала да се съмне. 
Станала тихичко, измила си очите, издои-
ла кравите, изкарала телците.

Станали и другите. Като видели що е 

Най-хубаво е у дома!



 Каква е Богданка?
 Какво правела майка ѝ? Какво обяс-

нявала на всички тя?
 Какво обещал старецът, когато взел 

Богданка за снаха?
 Защо старецът не дал от питата на 

Богданка?
 Какво направила тя сутринта?
 Получила ли тя от питата на обед?
 Как Богданка посрещнала 

родителите си?

 Преразкажете приказката.

 Драматизирайте приказката. Ра-
ботете по групи. 

Извънкласно четене
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направила невястата, спогледали се и се 
усмихнали.

На обед невястата сложила трапезата и 
седнала наред с другите.

Старецът разчупил питата, подал 
най-голямото парче на невястата и рекъл:

– Ти, невясто, днес работи най-много 
от всички. Ето и на тебе от питата.

Изминали се седмица-две. Невястата 
по цял ден шетала.

На третата седмица майка ѝ и татко ѝ 
дошли на гости. Съгледали ги и излезли 
всички на двора да ги посрещнат.

Невястата припнала най-напред. Тя от-
ворила портите и бързо извикала:

невяста – млада жена
гозба – ястие

– Мамо!... Тате!... Сли-
зайте по-скоро от колата 
и се хващайте на рабо-
та! Тука не е като у 
нас... Тук, който не 
работи, не му дават 
да яде!

 Ран Босилек
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СЕБЕЛЮБИВИЯТ ВЕЛИКАН 

Всеки следобед, на връщане от учи-
лище, децата се отбиваха да поигра-
ят в градината на великана. Това бе 

голяма, хубава градина с мека зелена тре-
ва. 

Тук-там от тревата се издигаха цветя, 
прекрасни като звезди. Имаше дванадесет 
праскови, които напролет се покриваха с 
нежен розовобисерен цвят, а наесен даваха 
богат плод. Птичките кацаха по дърветата 
и пееха тъй сладко, че децата прекъсваха 
игрите си, за да ги послушат. 

– Колко щастливи сме тука – казваха си 
те едно на друго. 

Един ден великанът се завърна. Беше 
отишъл на гости при своя приятел и бе 
останал при него седем години. Когато си 
дойде, видя децата да играят в градината 
му. 

– Какво правите тук? – извика той с 
много груб глас и децата избягаха. – Мо-
ята градина си е моя градина – продължи 
великанът. – Не ще позволя на никого да 
играе в нея освен самият аз!

После я загради от всички страни с ви-
сока стена и сложи табела:

Играта радост ми дарява!

Той беше много себелюбив великан. 
Бедните деца сега нямаше къде да иг-

раят. Опитаха се да играят на пътя, но той 

беше прашен и осеян с остри камъни и не 
им хареса. Те обикаляха около високата 
стена и си приказваха за прекрасната гра-
дина от другата ѝ страна. 

– Колко щастливи бяхме там! – казваха 
си те. 

После дойде пролетта и навсякъде 
имаше цветенца и птиченца. Само в гради-
ната на себелюбивия великан бе още зима. 
Птиците не искаха да пеят в нея, понеже 
нямаше деца, а дърветата забравиха да 
цъфнат. Единствените, които бяха довол-
ни, бяха снегът и мразът. 

Снегът покри тревата с голямата си 
бяла наметка, а мразът посребри всички 
дървета. Те поканиха сребърния вятър да 
им дойде на гости и той дойде. Загърнат в 
кожи, той ревеше по цял ден из градината 
и събаряше шапките на комините. 

– Това е чудесно кътче – рече той. – 
Трябва да поканим и градушката да ни 
споходи. 

Така дойде и градушката. Дъхът ѝ беше 
като лед. Всеки ден по три часа тя тропо-
леше върху покрива на замъка, като изпо-
чупи повечето плочи. След това се втур-
ваше с всички сили да обикаля градината. 

– Не мога да разбера защо пролетта 
толкова закъснява – казваше себелюбиви-
ят великан, докато седеше на прозореца 
и гледаше навън към своята студена бяла 
градина. 

Но пролетта не дойде изобщо, нито 
пък лятото. Там все си оставаше зима и 
само северният вятър, градушката, мразът 
и снегът кръжаха между дърветата. 

Една сутрин великанът лежеше буден в 
леглото, когато чу някаква хубава музика. 
Всъщност това бе само една малка сипка, 
която пееше пред неговия прозорец. Но 
той толкова отдавна не беше чувал пти-
ча песен в градината си, че му се стори 
най-хубавата музика на света... Чудно уха-
ние го лъхна през отворения прозорец. 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ 
В ГРАДИНАТА!

 НАРУШИТЕЛИТЕ 
ЩЕ БЪДАТ 

ПРЕСЛЕДВАНИ!



 Къде обичат да играят децата? 
Защо? 
 Какво се случва след пристигане-

то на великана?
 Как изглежда оградената гради-

на през пролетта? Кои са новите ѝ 
стопани? 
 Кой довежда отново пролетта? 

Защо в единия ъгъл още е зима? 
 Какво решава да направи велика-

нът?

 Обяснете значението на думата 
себелюбив. Заменете я със сино-
ним или синонимен израз. 
 Опишете градината при завръща-

нето на децата. Илюстрирайте я. 
 Съставете план и направете пре-

разказ на приказката. 

Играта радост ми дарява!

– Пролетта, изглежда, е дошла най- 
после – рече великанът, скочи от леглото и 
погледна навън. 

Той видя най-изумителната гледка. 
През малка дупка в стената децата се бяха 
промъкнали в градината и бяха насядали 
по клоните на дърветата. А дърветата, за-
радвани, че децата са пак при тях, се бяха 
покрили с цвят и нежно размахваха клони 
над главите на малките. Птиците прехвър-
чаха насам-натам и чуруликаха от възторг, 
а цветята надзъртаха през зелената трева и 
се смееха. Картината беше възхитителна! 

Само в единия ъгъл още бе зима. Това 
беше най-далечният ъгъл на градината и 
там стоеше едно момиченце. То беше тъй 
малко, че не можеше да достигне клоните 
на дървото и обикаляше около него с гор-
чив плач. Бедното дърво още беше цялото 
покрито със скреж и сняг и северният вя-
тър ревеше над него. 

И докато гледаше навън, сърцето на ве-
ликана се стопи. 

– Колко съм бил себелюбив! – каза си 
той. – Сега зная защо пролетта не е иска-
ла да дойде тука. Аз ще сложа това малко 
момиченце навръх дървото, а след това ще 
съборя стената и моята градина ще бъде 
детска площадка за вечни времена... 

И по пладне, на път за пазара, хора-
та видяха великана да играе с децата в 
най-хубавата градина, която някога бяха 
виждали... 

Оскар Уайлд 

сипка – малка птичка, 
стърчиопашка
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МЪДРОТО МОМЧЕ 

Знанието е светлина!

Хората разказват легенди за мъдростта на цар Соломон и за 
това как умно и справедливо решавал споровете на хората. 
Ала в живота понякога се случва и малко дете да покаже при-

мер за мъдрост на възрастните. 
Ето какво се случило в много стари времена с двама търговци. 

Дюкянчетата им били едно до друго на пазара и ги разделяла само 
тънка дървена преграда. В едното се продавало зехтин, а в другото – 
благовонни масла. 

Една вечер търговецът на благовонните масла надзърнал през 
малка пролука в преградата в дюкянчето на своя съсед. Видял как той 
брои спечелените през деня златни динари и ги завързал в червена 
кърпа. Търговецът на благовонните масла също ги преброил – били 
точно шестдесет и пет монети. Обзет от алчност, той решил да си ги 
присвои. Изтичал на улицата и започнал да вика:

– Стража! Ограбиха ме! Откраднаха ми парите!
Стражите веднага дотичали. 
– Кой смяташ, че ги е взел? – попитали те. 
– Не зная. След като завързах парите в една червена кърпа, 

никой не е влизал в дюкяна ми освен моят съсед – търговецът на 
зехтин. А в кърпата бяха шестдесет и пет златни динара... 

Стражите претърсили магазинчето на съседа и в едно скришно 
местенце намерили златни монети, завързани в червена кърпа. На-
празно търговецът на зехтин се кълнял, че парите са негови. Стражи-
те не му повярвали, заловили го и го хвърлили в тъмница. 

Съдията взел да разследва каква е работата, но не могъл да уста-
нови истината. От случая се заинтересувал дори управителят на гра-
да, но и той не можал да вземе решение. (...)

Веднъж, като се разхождал из града, градоначалникът се на тъкнал 
на група деца, които си играели. Тогава чул как едно момченце каза-
ло:

– Хайде да си играем на съд. Ти ще бъдеш търговецът на зехтин, 
ти – неговият съсед, а аз ще съм съдията. 

Управителят на града се притаил зад едно дърво и взел да наб-
людава. Децата дотъркаляли един голям камък и момчето, което било 
„съдия“, седнало там. Към него се приближили другите две деца, кои-
то щели да играят търговците. 

– Тези шестдесет и пет динара са мои – рекло едното. – Спечелих 
ги от продажбата на зехтин. 

– Не, мои са! – възразило второто дете. – Аз ги преброих, завързах 
ги в червена кърпа и ги сложих в чекмеджето на масата, а ти си дошъл 
и си ги откраднал. 

Като изслушал и двете деца, „съдията“ казал:
– Донесете ми леген с гореща вода!
– Защо ти е? – учудили се другите деца, които наблюдавали играта. 



 Как търговецът на благовонни 
масла измамва съседа си? Защо е 
трудно да се докаже кой е краде-
цът?
 На какво играят децата? 
 Как момчето доказва чии са па-

рите? Защо управителят признава 
мъдростта му?

 Напишете план на приказката и я  
преразкажете.
 Потърсете в интернет сведения за 

мъдрия цар Соломон. 

Знанието е светлина!

благовонен –  
ароматен, благоуханен

– За да сложа динарите във водата. Ако на повърхността из-
плуват мазни капки, значи, парите са на търговеца на зехтин – той 
цял ден налива зехтин и ръцете му са мазни. Значи, и монетите 
трябва да са мазни. Ако не се появят мазни капки, значи, парите 
са на съседа му. 

Като чул това, градоначалникът излязъл от прикритието си, 
целунал момчето „съдия“, записал си как се казва и къде живее. 
Като се върнал у дома, обявил, че на другия ден ще се състои 
съдебният процес. Рано на другия ден огромна тълпа се събрала, 
за да чуе решението – кой от двамата търговци е крадецът. Уп-
равителят наредил да му донесат леген с гореща вода и кърпата 
със златните монети. Той изсипал парите във водата и веднага на 
повърхността ѝ изплували мазни капки. 

– Покажете легена на народа – заповядал управителят. – Нека 
всички кажат чии са тези пари!

– На търговеца на зехтин! – извикали в един глас хората. 
Златните динари били върнати на техния собственик, а 

алчният му съсед бил хвърлен в тъмницата. Всички при-
състващи почнали да хвалят мъдростта на упра-

вителя. Тогава той вдигнал ръката на 
момченцето и казал:

– Не аз, а това 
момче разобличи 

коварния лъжец!
Еврейска 
приказка 
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СЕМЕЙСТВО ДАДА 

В първата къща на улица „Близна-
ците“ живее семейство Дада. Тат-
ко Добре, мама Дада и четирите 

им деца – близнаците Може и Защоне и 
близначките Бива и Става. Ще речеш на-
вярно: „Какво им е особеното?“. Ами осо-
беното е, че те винаги отговарят с „да“. 
„Да“, за каквото и да става дума. За беда, 
те са готови да кажат „да“ на всяка глу-
пост. Но от друга страна, те посрещат с 
„да“ и всичко разумно. „Да, да, да“ – бърза 
да отговори всеки един Дада, сякаш изри-
ча скоропоговорка. 

Веднага ще ти дам един пример: Може, 
Защоне, Бива и Става се връщат по оби-
чайния си път от училище към къщи. Вър-
вят, размятат чанти и се зазяпват по всички 
витрини, покрай които минават. Много са 
интересните витрини, пред които се засто-
яват, но любимата им витрина е тази на 
магазина за животни. Подът зад стъклото 
е покрит със стърготини, малка решетка 
разделя витрината на две. От едната стра-
на се боричкат тромави паленца – всяко 
гледа да захапе някое друго за ухото. От 
другата страна скимтят новородени котен-
ца. Прогледнат ли веднъж, те се свиват на 
кълбо и започват да дебнат опашките си. 
Над кученцата и котенцата висят кафези с 
папагалчета: банановожълти, тревистозе-
лени или синкави като истински порцелан. 
На витрината има и клетки с бели мишки. 

И ето че веднъж, изправени за поре-
ден път пред толкова много животинчета, 
четиримата малки Дада се сръчкаха един 
друг и в един глас се запитаха:

– Дали да не помолим мама да си взе-
мем едно животинче?

Досещаш ли се как си отговориха? 
Хукнаха вкупом към къщи – кой от кой 
по-бързо. Може за малко не се спъна, а 
Бива направо блъсна една жена. Когато на-
хълтаха вкъщи, завариха майка си в кух-
нята – тя тъкмо попълваше един талон от 

Извънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

вестника. Защото във вестника пишеше: 
попълнете и изрежете. 

– Мамо, може ли да си взема куче? – 
викна Може Дада. 

– Ами да, момчето ми! – съгласи се 
госпожа Дада. – Толкова е хубаво човек да 
си има куче. 

– А аз? А аз? Искам и аз! – викнаха в 
един глас Защоне, Бива и Става. 

– Да, разбира се – съгласи се госпожа 
Дада. – Иначе няма да е справедливо. 

– Страшна си, мамо! – развика се За-
щоне. – А може ли да си взема и едно коте? 
Мъничко и черничко?

– Да, защо не – съгласи се госпожа 
Дада. – Стига да си внимателен с него и да 
не го държиш под корема, когато го вди-
гаш. 

– О, тогава и аз искам коте – обадиха се 
Може, Бива и Става. 

Може искаше бяло коте с черни лапич-
ки, Бива – жълтеникаво на ивици, а Става 
– сиво с розово носле. И майка им отново 
се съгласи. 

– А пък аз искам и папагалче – обади 
се Бива. – Може ли?

– Даа... – съгласи се госпожа Дада. 
Сестра ѝ и братята ѝ също поискаха 

да си имат папагалчета. Става на свой ред 
си пожела бяла мишка. Толкова отдавна си 
мечтаела за това. И всички гракнаха може-
ло ли и те да си вземат по една бяла мишка. 

– Да, да, да – повтаряше само госпожа 
Дада. 

– А пари, за да ги купим?! – викнаха 
четиримата в един глас. 

И госпожа Дада се видя принудена да 
им даде портмонето си с всички пари, кои-
то имаше в него. 

– Не го изпускайте из ръце и не забра-
вяйте да приберете рестото – предупре-
ди ги тя, преди да излязат (ако трябва да 
бъда съвсем точна, преди да изхвръкнат) 
от къщи. (...)



Всеки от четиримата получи по 
четири животинчета, тъй че ресто 

нямаше. (...) Госпожа Дада позволи на 
децата да внесат животните в къщата 
и те плъзнаха из всички стаи. Кученца-
та гледаха да захапят котетата, котетата 
взеха белите мишки, които се стрелкаха 
насам-натам, за топчета и решиха да си 
поиграят с тях. А папагалчетата се раз-
положиха върху един корниз и за щъкаха 

напред-назад, сякаш имаха някаква цел. 
Наложи се да разпределят животните по 
стаи, гостната отредиха на кученцата, а 
спалнята – на котетата. Защоне и Може 
прибраха в своята стая белите 
мишки, а Бива и Става взеха 
папагалчетата. 

 Къде живее семейство Дада? 
 Как се казват членовете на това 

семейство? Защо? 
 Коя е любимата витрина на деца-

та? Защо? 
 Какво искат децата от майка си? 

Как отговаря тя? 
 Как разпределят животните по 

стаите вкъщи? 
 Как реагира таткото, когато се 

връща от работа? 
 Харесва ли ви семейство Дада? 
 Защо не трябва родителите да из-

пълняват всички прищевки на де-
цата?  Прочетете откъса по роли. 

Извънкласно четене
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Когато татко Дада се прибра от работа, 
всичко бе тръгнало почти нормално. Куче-
то на Защоне се мъчеше да прегризе един 
пантоф, а кучето на Може – телефонния 
шнур. Палето на Става бе докопало лю-
бимата кукла на Бива и бе забило зъби в 
ръката ѝ. 

– Виж какво прави глупавото ти куче – 
викаха в един глас Бива и Става. 

А мама Дада дръпна татко Добре нас-
трани и на четири очи го попита:

– Нали нямаш нищо против, че всяко 
от децата си има свои животинчета? Тол-
кова ме молиха!

– Добре, добре – отвърна Добре Дада, 
при това съвсем искрено... 

Из „Смешни семейства“  
от Гунел Линде
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МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА

Беше люта зима, валеше сняг, настъп-
ваше тъмна вечер – последната ве-
чер на годината. 

В тоя студ и в тая тъмнина вървеше 
по улиците бедно малко момиченце, го-
логлаво и босо. Наистина, когато излезе 
от къщи, то имаше на нозете си чехли, но 
каква полза от тях? По-рано ги беше носи-
ла майка му, затова те бяха много големи 
за него. Момиченцето ги загуби, когато из-
тича да прекоси улицата, за да не го прега-
зят минаващите коли. Единия чехъл то не 
можа да намери, а другият бе грабнат от 
едно улично момче, което избяга с него. И 
момиченцето отмина нататък съвсем босо, 
с посинели от студ крачка. В червената си 
престилчица то носеше кутии с кибрит, а 
една държеше в ръката си. През целия ден 
никой не купи от него кибрит, никой не му 
даде нито пара. 

Треперещо от студ и глад, бедното дете 
вървеше бавно нататък. Жално му ставаше 
на човек, като го гледаше...

Снежни парцали покриваха дългите 
светлоруси коси на детето, които падаха по 
шията му на хубави къдрици. Но момичен-
цето не мислеше за своите хубави къдри-
ци. Във всички прозорци горяха светлини, 
отвсякъде се носеше мирис на печена гъс-
ка – нали беше нощта срещу Нова година. 
Да, момиченцето мислеше само за това...

Приятелю, подай ръка!

Ханс Кристиан АНДЕРСЕН
(1805 – 1875)

Ханс Кристиан Андерсен е роден в град Оденсе, Дания. Той 
не само преразказва и обогатява народните приказки, но 
и създава свои, оригинални. Децата на света порастват с 
незабравимите му произведения „Грозното патенце“, „Дивите 
лебеди“, „Малката русалка“, „Новите дрехи на царя“, „Малката 
кибритопродавачка“, „Снежната царица“ и много други. 

В един ъгъл между две къщи, от кои-
то едната се издаваше напред, момиченце-
то седна да си почине, като сви под себе 
си измръзналите си крачета. От това му 
стана още по-студено, но то не смееше да 
се прибере вкъщи. Не беше продало нито 
една кибритена клечка, не беше спечелило 
нито парица. Баща му щеше да го бие, пък 
и у тях не беше никак топло. Само един 
покрив стърчеше над главата им, а вятърът 
духаше на воля, макар че бяха запушили 
със слама и парцали най-големите дупки. 

Малките му ръчички се бяха почти 
вкочанили от студ. Ах! Една само клечка 
кибрит можеше да му помогне, ако посме-
еше да я извади от кутията, да я драсне о 
стената и да си сгрее пръстите!

Най-сетне момиченцето се реши и из-
вади една клечка. Драс! Клечката изсъска 
и пламна. Детето простря ръка над нея и 
клечката загоря с такъв светъл пламък, с 
такава топла светлина, като че беше свещ. 
Чудна беше тая свещ. На момиченцето се 
струваше, че седи пред голяма желязна 
печка с излъскани медни крака и с медна 
вратичка. Колко весело играеше в нея огъ-
нят, колко приятно топлеше! Детето иска-
ше да простре и нозете си, за да ги стопли, 
но в тоя миг огънят угасна, печката изчез-
на и в ръчичките остана само крайчецът на 
изгорялата кибритена клечка. 



Приятелю, подай ръка!
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 Каква вечер описва писателят в 
началото на приказката? 
 Как изглежда момиченцето, кое-

то върви по улицата? 
 Какво решава да направи бедното 

дете?
 Какви са виденията на малката 

кибритопродавачка? 
 Какво се случва с нея? 

 Опишете с думи картините, кои-
то се явяват пред погледа на моми-
ченцето при запалването на кибри-
тените клечки. 
 Преразкажете приказката. 

То драсна о стената друга. Клечката 
пламна, нейната светлина озари стената и 
тя стана прозрачна като було. Момиченце-
то можеше да гледа в стаята. На трапеза-
та беше постлана бяла покривка и върху 
нея бяха сложени порцеланови съдове, а 
в една чиния се мъдреше печена гъска с 
ябълки и сливи; носеше се сладка мириз-
ма. Но най-чудното беше това, че гъската 
скочи изведнъж от чинията и като се закла-
ти с нож и вилица в гърдите, тръгна право 
към бедното момиченце...

Но ето че угасна и тая клечка: моми-
ченцето се намери отново пред дебелата, 
мокра и студена стена. 

То запали още една клечка и тогава се 
намери под една великолепна новогодиш-
на елха. Тя беше много по-голяма и по-ху-
бава от оная, която момиченцето беше 
видяло през прозорците на един магазин. 
Хиляди свещи горяха по зелените ѝ клон-
чета и шарени картинки – от ония, които 
красят прозорците на магазините – гледа-
ха момиченцето. То протегна ръчички към 
тях, но в тая минута клечката изгасна. Све-
щите по елхата започнаха да се издигат на-
горе, все по-високо и по-високо, най-после 
му се сториха като небесни звезди. Една от 
звездите падна и остави след себе си дълга 
огнена бразда. 

„Някой умира в тоя час!“ – помисли 
си момиченцето, защото баба му, която 
го обичаше много, но бе умряла вече, му 
беше разказвала, че когато пада някоя звез-

Приятелю, подай ръка!

да, тогава се възнася към бога една човеш-
ка душа. 

Момиченцето драсна още една клечка; 
стана пак светло и старата му баба се из-
прави пред него светла и лъчезарна, крот-
ка и любеща...

– Бабо – извика детето. – Вземи ме със 
себе си! Аз зная, че ти ще си отидеш, кога-
то клечката угасне; ти ще се изгубиш като 
топлата печка, като чудно опечената гъска, 
като хубавата голяма елха! – И то бързо из-
драска цялата кутия клечки, защото иска-
ше да задържи баба си за по-дълго време. 

И клечките светнаха толкова силно, 
че наоколо стана светло като ден. Никога 
баба му не е била толкова голяма и хубава! 
Тя улови момиченцето за ръце, прегърна 
го и изведнъж двете в блясък и радост се 
издигнаха високо над земята; и там, къде-
то те хвръкнаха, нямаше нито студ, нито 
глад, нито неволя. 

А в ъгъла, облегнато до стената, сто-
еше в студеното утро бедно момиченце с 
червени бузички и с усмихнати устица – 
то беше замръзнало през последната вечер 
на старата година. 

Новогодишното слънце изгря над мъ-
ничкия труп. Вдървено седеше момичен-
цето с кибрита си, от който една кутия 
беше изгоряла. „То е искало да се стопли!“ 
– казваха хората. Но никой не знаеше кол-
ко хубави неща видя то и в какъв блясък се 
възнесе с баба си към радостите на Новата 
година. 

 



МАЛЪК СЕЧКО

Що за хала
завилняла – 
вятър, дъжд и сняг!
Вей, завява,
заслепява
ни очите чак!
 
Малък Сечко,
Сечко-Бечко,
стига се люти!
Не върлувай,
не бушувай – 
спри гнева си ти!
 
Духаш, чукаш
и се пукаш,
ала пролетта
пак ще блесне
посред песни,
радост и цветя!

Гео Милев

 Какво време носи Малък Сечко? 
Какво прави той?
 Кой идва след Малък Сечко? Как-

во носи?
 Кой месец е Малък Сечко според 

народните вярвания?
 Колко дни има той? 

 Прочетете други художествени 
произведения за Малък Сечко. По 
какво приличат на „Малък Сечко“ 
от Гео Милев? А по какво се раз-
личават?

Природата е пълна с красота!
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В едно село живеели бедни хора – мъж и жена с дъщерите и 
синовете си. Настанали гладни и безплодни години. За да 
преживеят, те трябвало да продадат едно по едно всичко, 

що имали. Продали си и добитъка. Останала им само една нива, но 
нямало как да я орат. Решили да продадат и нея. Съседът им бил 
малко по-богат от тях. Той имал волове, можел да я оре. Купил я. 

Още на другия ден новият стопанин излязъл на оран. Както 
орял, ралото се спънало в нещо твърдо. Разкопал селянинът на 
това място и намерил гърне с жълтици. Повикал съседа си и му 
казал:

– Вземи си тия пари – те са твои. В твоята нива ги намерих. 
– Не са мои, твои са – рекъл оня. – Тая нива не е моя, аз ти я 

продадох. 
– Вярно е, че аз купих нивата, но не съм купил и гърнето с 

жълтиците. 
– Не ставай магаре! – викнал оня. – Вземи си жълтиците! Те са 

били твой късмет. Който купува земята, купува и всичко в нея. 
– Не съм аз магаре, а ти! – креснал другият. – Аз съм честен 

човек. Баща ми и майка ми са ме учили да не лъжа и да не крада. 
Не мога да взема чужд имот. Дигай си парите и си върви!

– Тъй ли? А мене за безчестен ли ме смяташ? И аз не искам да 
присвоявам чуждо. Тия пари са твои и аз няма дори да ги пипна. 

Скарали се двамата селяни. Отишли при царя да се съдят. 
Той ги изслушал, разпитал свидетелите, узнал всичко. Зачу-
дил се много на такава голяма честност. Най-после рекъл:

– Слушайте! Научих се, че и двамата сте имали синове 
и дъщери. Сродете се и дайте жълтиците на младоженците. 

Двамата съседи се зарадвали на тая присъда. Върнали се 
в село, един от момците на единия взел една от момите на 
другия, направили сватба и дали парите на младоженците. 
Новото семейство си накупило земя, построило си голяма 
къща и разбогатяло. Край него и родителите заживели добре. 
Настъпили плодородни години и нивите, и лозята, и овощните 
градини родили много. Сродените семейства живеели в сго-
вор и благополучие. 

Един ден на същото място, където някога било изровено 
гърнето, пораснал трендафил. Но какъв чуден и невидян трен-
дафил! Цветовете му били от чисто злато, никога не увяхвали 
и вечно ухаели. Стопаните откъснали няколко рози, направи-
ли китка и я пратили подарък на стария умен цар. А той имал 
син. Князът взел китката и я отнесъл в стаята си. Сложил я в 
чаша с вода. Миризмата на розите била толкова силна и при-
ятна, че се разнасяла по целия дворец и всеки, до когото стиг-
нела, изпитвал голяма наслада. 

КНЯЗЪТ И ЗЛАТНИЯТ ТРЕНДАФИЛ 
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Минали се дни. Минали се месеци. Розите не увяхвали. Те уха-
ели като в първия ден. На княза се поискало да купи трендафила 
и да го пресади в царската градина. Отишъл при ония хора и им 
казал, че желае да му продадат чудния храст. Но те не искали да се 
разделят с него. 

– От Бога ни е дар – отвърнали те, – не го продаваме. 
Князът не рекъл нищо, но много се ядосал. Оскърбил се, че 

бащини му поданици не щат да му изпълнят волята. И един ден, 
както се връщал от лов, свърнал с другарите си през онова място. 
Смушкал коня си и прескочил оградата. Отишъл при трендафи-
ла, хванал го яко с ръце и се напънал да го изскубне. Ала ето, че 
храстът се отделил от земята, измъкнал се от ръцете на княза и се 
издигнал с корените чак до небето. Момъкът не само се почудил, а 
се и уплашил, като видял това. Погледал, погледал, па си тръгнал. 
Когато понечил да яхне коня си, обърнал се и видял, че тренда-
филът си расте – както си растял преди това. Върнал се князът и 
се напънал отново да го изтръгне. И тоя път храстът се вдигнал 
до небето. Три пъти станало това чудо. Тогава князът се ядосал и 
заповядал на своите спътници да препуснат конете си по лозята и 
градините наоколо и да изтъпчат всичко – за отмъщение на ония, 
които не искали да му продадат цветето. 

Стопаните видели всичко, но не смеели дори да се покажат вън 
от къщи: боели се, че ловците ще ги убият. 

Царският син се върнал в двореца и разказал всичко на баща 
си. Царят го укорил за стореното. После свикал всички мъдреци 
и гадатели от столицата и ги запитал какво е това чудо и какво 
означава то. Дълго мислили мъдреците, но нищо не измислили. Те 
рекли: 

– Царю честити, това чудо е голямо и нашият ум не го побира. 
Питай по-умни от нас. 

– Че къде да намеря по-умни от вас?
– Прати сина си да походи по света: все ще намери някого да му 

разтълкува що значи това чудо. 
Князът бил там и чул това. Той се приготвил за път, сбогувал се 

с баща си и тръгнал... Вървял, вървял и стигнал до един краймор-
ски град. Питал, разпитвал къде живее най-мъдрият човек. 

Завели го в малка, но хубава и чисто наредена къща. Там го 
посрещнал човек на средна възраст, червендалест и силен, с черна 
коса и брада. Когато князът му разправил кой е, отде иде и какво 
желае да узнае, мъдрецът си погладил брадата, усмихнал се и ка-
зал:

 – Земята, където расте тоя розов храст, била продадена от 
един беден селянин на по-богатия му съсед. Но и двамата били 
честни люде. Богатият изровил в тая земя жълтици, а не му 
дошло и на ум да си ги присвои, ами повикал съседа си, от 
когото купил земята, и му казал да си прибере парите. Ала 
и оня ги не щял – съвестта му не давала да вземе пари, наме-

Най-хубаво е у дома!
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 Защо семейството продава нива-
та си?
 Какво намира в нивата новият 

стопанин? Как постъпва той?
 При кого отиват двамата скарани 

селяни? Как приемат съвета на 
царя?
 Какъв е трендафилът, който из-

никва на мястото на изровеното 
гърне?
 Какво прави князът при отказа 

на стопаните да му продадат трен-
дафила?
 Какво разказва мъдрецът на кня-

за?
 Как постъпва князът след съвета 

на мъдреца?

 Съставете план с епизодите на 
приказката. Преразкажете я. 
 Нарисувайте серия от 

илюстрации.

рени в земя, която е продал вече. Отишли при баща ти да се съдят. 
Царят ги помирил, като ги накарал да се сродят, а жълтиците да 
дадат на младоженците. Оттогава и млади, и стари си живеят в 
мир и сговор, честно и почтено, като преди, работят си земята и 
никому зло не правят. Напротив, помагат на всички, които имат 
нужда. Бог им е пратил тоя златен трендафил за награда на голя-
мата честност... И друг никой не може да къса от него цветове. Ти 
сам си видял как се изтръгва трендафилът от ръцете ти и се издига 
до небето, колчем поискаш да го изскубнеш. То е поука: никой не 
може да грабне и да си присвои чуждото щастие. Но човек може, 
ако е зъл по сърце, да развали щастието на другия, както твоите 
спътници са стъпкали лозята и градината на ония честни хора. Не 
бива никой да завижда на другите, а трябва честно да се стреми да 
си осигури свое щастие. 

Князът поблагодарил на домакина за гостоприемството и за по-
уката и си тръгнал. Първата му грижа била да отиде при ония хора 
и да им заплати за щетата, която им бил нанесъл с другарите си. 
Ала колко се зачудил, като видял, че и лозята, и градината били 
по-буйни отнапред, отрупани с плодове. Чудният розов храст бил 
пораснал колкото високо дърво и още отдалече светел, покрит със 
златни трендафили... 

Арменска приказка,
из „Приказки от цял свят“ от Николай Райнов 



Чeтиримата пътници се изпра-
виха пред голямата порта на 
Изумрудения град и позвъниха. 

След многократно звънене портата бе 
отворена от същия пазач, който бе ги 
посрещнал и по-рано. 

– Какво, върнахте ли се? – учуди се 
той. 

– Не ни ли виждаш? – отвърна пла-
шилото. 

– Но аз мислех, че тръгнахте към 
магьосницата от Запад?

– Там бяхме – кимна утвърдително 
с глава Плашилото. 

– И тя ви пусна да си отидете?! – 
все повече се изненадваше човекът. 

– Тя не можеше да ни попречи, за-
щото се стопи – обясни Плашилото. 

– Това е наистина добра новина – 
каза пазачът. – А кой я стопи?

– Дороти – отговори важно лъвът. 
– Гледай ти! – извика пазачът и се 

поклони много дълбоко на Дороти. 
Тогава той ги въведе в малката 

стая, извади зелените очила от голе-
мия сандък, сложи ги на очите им и 
ги заключи. След това те минаха през 
Портата на Изумрудения град и се за-
пътиха към двореца на Оз. 

Войникът със зелените бакенбар-
ди беше пак на пост пред вратата, но 
той веднага ги пусна да влязат и те пак 
бяха посрещнати от красивото Зелено 
момиче. То ги отведе в предишните им 
стаи, за да си починат, докато Великия 
Оз се приготви да ги приеме... 

На следната утрин, точно в девет 
часа, войникът със зелените бакенбар-
ди се яви при тях и след четири мину-
ти те всички влязоха в тронната зала 
на Великия Оз. 

Безспорно всеки един очакваше да 
види вълшебника в предишния му вид 
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и всички бяха много изненадани, когато се 
огледаха и не видяха никого в стаята. Не 
след много те чуха глас, който им се стори, 
че иде от върха на високия купол. 

– Аз съм Оз, Великия и Страшния. 
Защо идвате при мене?

Дороти почна първа:
– Дойдохме да поискаме да изпълните 

вашето обещание. 
– Какво обещание?
– Вие обещахте да ме върнете в Канзас, 

когато Лошата магьосница от Запад бъде 
унищожена. 

– Обещахте да ми дадете мозък – доба-
ви Плашилото. 

– А на мен обещахте да ми дадете сър-
це – каза Тенекиения дървар. 

– Вие обещахте да ми дадете смелост – 
изрева лъвът. 

– Наистина ли Лошата магьосница е 
унищожена? – запита гласът, който, както 
се стори на Дороти, леко потреперваше. 

– Да – заяви момичето. – Аз я стопих с 
една кофа вода. 

– Така ли? – каза гласът. – Колко нена-
дейно! Добре, елате утре! Трябва ми време 
да помисля. 

– Имахте достатъчно време досега – 
ядоса се Тенекиения дървар. 

Лъвът реши, че и той трябва да уплаши 
вълшебника, и нададе силен рев, толкова 
свиреп и страхотен, че Тото се уплаши и 
катурна паравана, който стоеше в ъгъла. 
Параванът падна с трясък и четиримата 

 Кой пристига в Изумрудения 
град? Кои са четиримата пътници?
 Какво искат те от Великия Оз? 

Как те разкриват кой е Оз?
 От какво се притеснява Великия 

Оз? 

бакенбард – ивица коса по 
дължината на ухото
параван – подвижна преграда

 Направете драматизация на 
приказката, като работите в екипи. 

останаха като гръмнати от учудване. За-
щото видяха, че на мястото, прикривано от 
паравана, стоеше дребен старец с плешива 
глава и набръчкано лице, който изглежда-
ше толкова изненадан, колкото бяха и те... 

– Кой сте вие?
– Аз съм Оз, Великия и Страшния – 

каза дребният човек, – но не ме удряйте, 
моля ви, недейте, ще направя всичко, което 
пожелаете... 

Приятелите го гледаха изненадани и 
смутени. 

– Аз мислех, че Оз е една голяма глава 
– каза Дороти. 

– Аз мислех, че Оз е красива жена – 
рече Плашилото. 

– Аз мислех, че Оз е страшен звяр – до-
бави Тенекиения дървар. 

– Аз мислех, че Оз е огнена топка – из-
вика лъвът. 

– Вие всички грешите – каза кротко 
дребният човек. – Всичко това беше изма-
ма. 

– Измама! – извика Дороти. – Не сте ли 
вие Велик вълшебник?

– Тихо, мило дете – каза той. – Не го-
вори толкова високо, може някой да чуе и 
тогава съм загубен... Всички ме мислят за 
Велик вълшебник. 

– Нима не сте?
– Ни най-малко. Аз съм съвсем обикно-

вен човек... 
Из приказната повест „Вълшебникът 

от Оз“ от Лиман Франк Баум 



СРЕЩА
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Клоните на храстите леко прошумо-
ляха и Татко Вълк приклекна, готов 
за скок. А после, ако го наблюдавах-

те, щяхте да видите най-чудното нещо на 
света – вълк да се спира насред скок. Той 
вече бе отскочил, когато видя върху какво 
се е хвърлил, затова се опита да се възпре. 
В резултат на това замръзна във въздуха на 
четири-пет фута над земята, а после падна 
почти на същото място, откъдето бе ско-
чил. 

– Човек! – озъби се той. – Малкото на 
човек. Виж!

Право пред него, държейки се за нисък 
клон, стоеше едно голо мургаво бебе, ед-
ва-що проходило – толкова нежно и с трап-
чинки на бузите малко създание никога не 
бе се появявало нощем пред пещерата на 
вълците. То погледна в лицето Татко Вълк 
и се засмя. 

– Това малкото на човек ли е? – попита 
Мама Вълчица. – Никога не съм го вижда-
ла. Донеси го тук. 

Вълк, свикнал да пренася своите въл-

чета, може, ако се наложи, да пренесе и 
яйце в устата си, без да го счупи, и макар 
че челюстите на Татко Вълк се затвориха 
точно върху гърба на детето, нито един зъб 
не одраска дори кожата му, когато го поло-
жи сред своите вълчета. 

– Колко е малко! Как е голо и... колко е 
смело! – каза нежно Мама Вълчица. 

Бебето си проправяше път между въл-
четата, за да се приближи до топлата май-
чина кожа. 

– О! Иска да бозае с моите рожби. Зна-
чи, това е малкото на човек. Имало ли е ня-
кога вълчица, която да се похвали, че мал-
кото на човек е било сред нейните рожби?

– Чувал съм, че понякога са се случва-
ли такива неща, но никога в нашата глут-
ница, нито по мое време – отговори Татко 
Вълк. – То няма нито един косъм по тялото 
си и е толкова слабичко, че бих могъл да го 
убия само като го перна с лапата си. Виж, 
то ни гледа и никак не се бои. 

Внезапно лунната светлина, която нах-
луваше през отвора на пещерата, помрък-
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 Защо Татко Вълк се спира насред 
скока си? 
 Какво вижда той?
 Как изглежда бебето? Как го при-

емат Татко Вълк и Мама Вълчица?
 Защо Шир Хан идва при вълчата 

бърлога? Какво търси той? 
 Защо Мама Вълчица е готова да 

се бие с Шир Хан? Как възприема 
детето тя?
 Как отговарят Татко Вълк и 

Мама Вълчица на Шир Хан? Как-
во решават те? Какво име дават на 
детето? 

 Направете сбит преразказ на 
откъса. 

Най-хубаво е у дома!

на, защото голямата четвъртита глава и 
плешките на Шир Хан бяха затулили входа. 

– Шир Хан ни оказва голяма чест – 
каза Татко Вълк, но очите му проблясваха 
сърдито. – Какво желае Шир Хан?

– Моята плячка. Малкото на човека 
мина насам – рече Шир Хан. – Родителите 
му избягаха. Дайте ми го. 

Татко Вълк знаеше, че отворът на бър-
логата е много тесен, за да може тигър да 
се промъкне вътре. 

– Вълците са свободен народ – каза 
Татко Вълк. – Те получават заповеди от 
водача на Глутницата, а не от някакъв си 
ивичест убиец на говеда. Малкото на чове-
ка е наше – ще го убием, ако така решим. 

– Вие решавате, така ли? Що за реше-
ние е това? В името на вола, който убих, 
нима трябва да стоя във вашата кучешка 
бърлога и да моля за справедливата си 
плячка? Не друг, а аз, Шир Хан!

Ревът на тигъра отекна гръмовито в пе-
щерата. Мама Вълчица се отдели от мал-
ките си и скочи напред, а очите ѝ, блеснали 
като две зелени луни в тъмнината, гледаха 
право в пламтящите очи на Шир Хан. 

– Аз пък съм Ракша Демона, която ти 
отговаря. Малкото на човека е мое, Лун-
гри... то принадлежи на мен! И няма да 

бъде убито. Ще живее, ще тича с Глутни-
цата, ще ходи на лов с нея; а накрая ти, 
ловецо на малки, беззащитни същества, 
който се храниш с жаби и убиваш риба, ще 
намериш смъртта си от него! Сега се ма-
хай оттук, защото, кълна се в името на еле-
на, който убих (аз не ям мършави говеда), 
ще те пратя при майка ти, опърлен звяр от 
джунглата, по-куц, отколкото си се родил 
на света! Върви си!

Татко Вълк я гледаше изумен. Шир Хан 
може би щеше да се справи с Татко Вълк, 
но нямаше да устои срещу Мама Вълчица. 

– Всяко куче лае в своя двор! Ще ви-
дим какво ще каже Глутницата за отглеж-
дането на човешко дете при вас. 

Мама Вълчица се отпусна задъхана 
сред своите вълчета, а Татко Вълк ѝ каза 
сериозно:

– В тези думи на Шир Хан има нещо 
вярно. Трябва да покажем детето на Глут-
ницата. Още ли искаш да го задържим, 
майко?

– Да, искам! – изпъшка тя. – Та то дойде 
нощем голичко, самичко и много гладно; 
но въпреки това никак не го беше страх! 
Виж го, вече избутва настрана едно от мо-
ите малки. А този куц кръволок щеше да 
го убие и да избяга във Вайнгунга, дока-
то тукашните селяни преобръщат наопаки 
всичките ни леговища, за да си отмъстят! 
Да го задържим ли? Аз непременно ще го 
задържа. Лежи спокойно, малко жабче. О, 
Маугли – да, така ще те нарека, защото 
Маугли значи жаба, – ще дойде ден и ти 
ще убиеш Шир Хан, както той сега искаше 
да убие теб... 

Из „Книга за джунглата. Маугли“  
от Ръдиард Киплинг

кръволок – кръвопиец, хищник, 
убиец



МИНА ВЯТЪРЪТ КРАЙ МЕНЕ
Мина вятърът край мене,
звънна ръж... 
В миг закапаха зелени 
капки дъжд. 

Аз със сламената шапка 
хващам тук
всяка искра, всяка капка,
всеки звук. 

И напълних я догоре – 
погледни:
нося в шапката простори,
равнини. 

Светят сливи и череши,
Вит сияй... 
Сякаш в шапката лежеше
моят край. 

Николай Зидаров

 Какви са капките дъжд?
 Какво носи в сламената си шапка 

героят? 
 Къде лежи родният край?  

 Открийте повторенията в сти-
хотворението. 
 Открийте олицетворенията в сти-

хотворението. 
 Прочетете изразително стихотво-

рението.  

Природата е пълна с красота!

Вит – река в Северна България
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БАЩА МИ 

 Какъв е бащата в очите на мом-
чето? За какво мечтае то?
 Как работи бащата? 
 От какво се срамува детето? 

Защо се чувства гузно и обидено? 
 Открийте сравненията в текста 

на разказа. 

Никой не беше по-силен от него. Само с няколко удара на брад-
вата поваляше дървета в гората, достатъчно беше да духне 
на ръцете ми, за да ме стопли, достатъчно беше да каже само 

една дума на биволите, и те се изправяха, протягайки своите опашки. 
Той можеше всичко и свит в сянката му, мечтаех един ден да стана 

силен, безстрашен и непобедим като него. 
Гледах го как сече дърветата с брадвата. Те се сгромолясваха с 

писък върху снега, доловете повтаряха ехото на техните викове, а аз 
усещах тръпки по тялото си от това, че цялата гора вика, разтрепера-
на от брадвата на баща ми. И сега го виждам как без всякакво усилие 
товари насеченото върху шейната, стяга дърветата със синджира, а те 
се огъват, смаляват се, сякаш връзва житен сноп. После впряга двата 
бивола, черни и огромни като змейове от бабина приказка; но те не 
могат да тръгнат, защото плазовете на шейната са замръзнали. Баща 
ми се напъва с рамо, замръзналият сняг кънти и биволите потеглят 
леко по пъртината. 

Седя отгоре на шейната, увит в неговата стара полушуба, и го гле-
дам как крачи тежко напред, уловил небрежно синджирите на биво-
лите. Черните змейове вървят послушно подире му като кученца, а 
аз все не мога да разбера откъде е тази сила у баща ми, та покорява 
всичко около себе си. 

Слънцето си се търкаля по небето, спокойно и сигурно. Баща ми 
пали цигара и води биволите по пъртината – спокойно и сигурно. Но 
неочаквано се подхлъзва и пада в снега също както и аз падам на 
пързалката. Става ми неловко, дори ми се плаче от срам, че съм ви-
дял баща ми да падне в снега и за един миг само да се почувства 
безпомощен. 

И сега не вярвам, че това е било истина, ма-
кар че помня как отупваше с кас-
кета снега от себе си и се ус-
михваше гузно и малко оби-
дено. Аз също се чувствах 
и гузен, и обиден, защото 
това не бе някой друг, а 
баща ми, който за мен бе 
всичко.

Йордан Радичков  

пъртина – утъпкана пътека 
в снега
плаз – долна част на шейната, с 
която тя се хлъзга по снега



Най-хубаво е у дома!

Моят бащин край е ненагледен – 
ниви и ливади с мирис меден. 

Скъпи ми са къщите червени
със стобори нови оградени,

кладенеца с дървеното рамо,
приказките, твойте песни, мамо. 

Скъпи ми са веселите птици,
кацнали по клони и по жици... 

И да ида чак отвъд морето,
ще ме тегли все насам сърцето. 

Все ще чувам песните на мама,
с мойто село все ще бъдем двама. 
 Николай Зидаров

МОЯТ БАЩИН КРАЙ   

 Какъв е бащиният край? 
 Какво вижда и какво чува  

героят?
 Къде героят завинаги ще носи 

бащиния си край?
 С какво най-силно свързва геро-

ят родното си село? Защо? 
 Къде героят завинаги ще носи 

бащиния си край?  
 Какво героят ще чува винаги?  
 Кои ще бъдат винаги двама? 

 Открийте повторенията в 
стихотворението. 
 Прочетете изразително 

стихотворението.  

стобор – ограда
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ЧАВДАР 
ПРЕЗ ГОРА 
ВЪРВЕШЕ 
Чавдар през гора вървеше
и на гората думаше:
– Горо ле, горо зелена,
имаш ли, горо, юнаци
из тебе, горо, да ходят,
и аз при тях да отида?
Гората мълчи, не казва,
водата бучи, не чува,
най се обади славейче,
то на Чавдара думаше:
– Чавдаре, младо юначе,
вчера оттука замина
баща ти с вярна дружина,
замина, за теб питаше:
„Къде е Чавдар да дойде,
дружина да ми поведе,
байряка да ми развее!“.

Народна песен

 Къде върви Чавдар? На кого го-
вори той? 
 Кой отговаря на Чавдар? Какво 

му казва?
 Какво художествено средство е 

използвано при представянето на 
славейчето?
 Как е построена песента – като 

разказ или като диалог? 

 Открийте повторенията в песента. 
 Открийте диалога в песента. 
 Прочетете по роли песента. 

Обичам те, родино моя!

думам – говоря
байряк – знаме 
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ЧИСТИЯТ ПЪТ

 На 1870 г. И. Грозев тръгнал по своя 
работа от Пловдив за Карлово, отде е ро-
дом. Още като бил в Пловдив, той чул 
твърде безпокоителна мълва относител-
но дякона Василя Левски: Васил Левски 
бил в Карлово, правителството подушило 
това и изпратило за там страшния кър-
сердар хаджи Исмаил ага с четирийсет и 
пет души конни войници със заповед да 
разтършува цялото Карлово и да намери 
и доведе жив или мъртъв Левски. В съ-
щото време дало заповеди на властите по 
цялата Карловска околия да бдят и бъдат 
нащрек. Всеки друм, всеки хан, всеки по-
дозрителен пътник бил турен под надзора 
на заптиетата. Като знаял тия извънредно 
сериозни мероприятия на турското пра-
вителство, за да тури ръка най-после на 
неуловимия и опасен революционер, Гро-
зев бил твърде угрижен. Когато стигнал 
Средна гора и минал селото Чукурлии, на 
срещната рътлина се запрашило шосето и 
една дружина конници се показала. Вед-
нага познал, че това е потерята на хаджи 
Исмаил ага, която се връща. Грозев пот-
реперал при мисълта дали не е там и Лев-
ски. Той с олекнало сърце видял когато 
се доближил, че Дякона няма там. Хаджи 
Исмаил ага, който се познавал с Грозева, 
спрял го, изпушили по една цигара в не-
значителни разговори, пожелал му добър 
път и отминал с конницата си. 

На петдесет разкрача по-нататък 
Грозев видял, че се подава един конник 
българин, облечен в потури, с фес, и 
който държал ниско над главата си една 
омбрела, за да му пази сянка, понеже 
силно пекло. Омбрелата му не допуща-
ла да види в лицето този пътник, та това 
и не го интересувало. Когато се пресрещ-
нали с пътника и Грозев си отминувал 
спокойно, зачул, че пътникът с омбрелата 
го извикал:

– Бай Грозев, добър час!
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 Какво чува Грозев? Как се чув-
ства той, след като е чул за дейст-
вията на турското правителство?
 Кого среща Грозев? Какво му 

разказва Левски?
 Какво вижда от високото бърдо 

Грозев?
 Защо според Левски „сега пътят 

е най-чист“?

 Опишете устно как изглежда път-
никът с омбрелата. 
 Преразкажете разказа. 

Извънкласно четене
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Грозев се извърнал и го погледнал. Какво било неговото удив- 
ление и ужас, когато познал в този господин Василя Левски!

Здрависали се, па захванал да го съди каква е тая лудост да 
пътува с потерята, да се излага на всеки миг на ужасна опасност. 
Хоканията, мъмренията на Грозева, произходящи от топло дру-
жеско съчувствие към обичния на всички апостол, нямали край. 

Левски се усмихнал, па казал:
– Не се безпокой: сега пътят е най-чист. 
– Сега най-чист пътят? Луд ли си, Дяконе? – сърдел се Грозев, 

като му посочил потерята. 
– Като вървя с потерята, аз съм в пълна безопасност... Кому 

ще хрумне на ума да ме подозре сега! Целият свят е уверен, че 
Левски сега се крие в миша дупка... Слез, слез!

И като се смъкнал от коня си, заставил и Грозева, още по-сил-
но втрещен и уплашен, да слезе и седнали под клоните на един 
бряст край пътя. 

Там Левски разправил подробно опасността, в която е бил 
поставен от вдигнатата от турците тревога в Карлово, всичките 
къщи, в които го дирили, как и къде се крил и колко пъти на косъм 
висял животът му. 

– Пък бързах за Пловдив. Там ме вика делото. Щом потегли 
кърсердарят от Карлово, и аз потеглих с него, както видиш... Да 
пътувам инак, всяко заптие щеше да ме изгледа... Сега съм мирен. 

– И ти ще влезеш в Пловдив с хаджи Исмаил ага? – попитал 
Грозев. 

– Непременно: даже ще се смеся там със самата потеря. Но 
сбогом, да вървя и аз, че дружината ми отминува – казал усмих-
нат Левски и се простил с Грозева, па яхнал здравото си конче. 

Подир няколко минути, когато Грозев се изкачил на по-високо 
бърдо, той се обърнал и погледнал в с. Чукурлии: видял там, че 
низамите на кърсердаря отседлали и развеждали конете си. При 
тях и един българин в потури и със свита омбрела в ръка развеж-
дал своя. 

Иван Вазов 
София, май 1895

кърсердар – началник на полската 
стража
омбрела – чадър
низами – войници от редовната 
войска в Османската империя



Празник е, празник е днес!

МАРТ

 Какво иска Баба Марта? Как ще 
постъпи тя? 
 Какво ще покаже на детето? Кой 

пристига?

 Открийте сравнението в текста 
на стихотворението. 
 Открийте повторенията. Открий-

те и олицетворението.
 Прочетете изразително стихотво-

рението. 

Баба Марта като мама
иска аз да съм голяма,
ще ми сложи нова блузка, 
ще погали мойта бузка. 

Ето там – ще ми покаже
първата тревичка даже,
първи щъркел, първи полет... 
И пристига вече пролет. 

Петя Йорданова
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Имал хан Кубрат петима синове и една чудно ху-
бава дъщеря – Хуба. На тях той завещал повеля-
та да не се разделят и да пазят България. 

След смъртта на баща си синовете бързо забравили 
мъдрия бащин съвет и били победени от предводителя 
на хуните хан Ашина. Той заграбил владенията им и от-
вел в плен Хуба. Братята тръгнали да търсят нова земя, а 
сестра им зачакала новини от тях. И добрата вест прис-
тигнала с разпукването на пролетта, донесена от сокол. 
В писмото Аспарух съобщавал, че е намерил райско 
кътче на юг от река Дунав и ще се заселят там. 

Хуба избягала, водена от сокола, на чието краче за-
вързала бяла копринена нишка. Соколът я отвел до но-
вата земя, но точно в този момент вражеска стрела го 
пронизала, а кръвта му обагрила конеца. 

След като получил скъпата вест, че сестра му е при 
него, Аспарух започнал да къса конци от бяло-червената 
нишка, връзвал ги на ръцете на войниците си и повта-
рял: „Нишката, която ни свързва, да не се прекъсва ни-
кога. Да сме здрави, да сме весели, да сме щастливи, да 
сме българи...“.   Бил ден първи март.

Оттогава бяло-червеният конец е здравата ниш-
ка, която свързва българите по света в едно – да сме 
здрави, силни и щастливи. Да помним, че сме бълга-
ри – където и по света да се намираме. 

 Из интернет 

обагрям – оцветявам

 Колко деца има хан Кубрат? Как 
се казва дъщеря му?
 Какво завещава ханът на децата 

си? Какво се случва след смъртта 
му?
 Каква вест изпраща Аспарух? 

Как постъпва Хуба?
 Какво прави Аспарух с бяло-чер-

вената нишка? Какво повтаря той?
 Какво е посланието на бяло-чер-

вения конец? Кога го връзваме на 
ръцете си? 

 Преразкажете легендата. 
 Сравнете стихотворението 

„Март“ от Петя Йорданова и 
текста „Легенда за мартеничката“. 
По какво си приличат и по какво 
се различават?
 Вие усуквате ли бяло-червени 

конци? На кого ги подарявате? 
Разкажете. 

Празник е, празник е днес!

ЛЕГЕНДА ЗА МАРТЕНИЧКАТА



В рояка спомени свещени,
де моя дух сега се губи,
сè твоят образ въжделени
духът ми, майко, среща, люби. 
Ти люлката ми си люляла
със песни жалостно-упойни,
над мен по цели нощи бдяла
през мойте нощи безпокойни. 
Под твоето крило растял съм,
наяквал съм под грижи мили,
от твойта реч и взор черпал съм
и радост, и духовни сили. 
Душата ми от теб научи
да мрази, да обича страстно,
от твоята душа засучи
любов към всичко, тук прекрасно. 
Ти ме роди, но ти ми даде
и светлото, що в теб блещеше,
ти и човека в мен създаде –
ти два пъти ми майка беше!

 Иван Вазов

МАЙКА МИ 

Най-хубаво е у дома!

въжделен – силно желан, 
очакван, мечтан
взор – поглед 
черпал – черпил, поемал Към кого се обръща поетът?

 Как е раснал той? На какво се е 
научил от майка си?
 Как разбирате думите на поета 

„ти два пъти ми майка беше!“?

 Открийте повторенията в сти- 
хотворението. 
 Научете стихотворението наи-

зуст. 
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СПОМЕН 

 За какво е говорила майката на 
малкия Иван Вазов? Как е говори-
ла?
 Повярвал ли е в думите ѝ той? 

Какви чувства е изпитвал?
 Открийте повторението в текста. 

Обичам те, родино моя!

Когато бях дете още, майка ми, помня, често ми говореше за 
България. 

– България е най-хубавата земя на света, затова всички 
народи ни завиждат. 

Тия думи се втълпиха тогава в ума ми. 
Отде знаеше тя това? Тя не беше видяла България; тя знаеше 

от България само родния ни градец Сопот; нито беше чела някаква 
книга с описанието на България, защото тогава нямаше такива. Но 
тя ни твърдеше това с такава увереност! И аз ѝ повярвах. 

И в моята крехка детска душа отрано се вкорени убеждение-
то, че България, моето отечество, е най-хубавата земя в света. Кои 
„всички народи ѝ завиждаха“ – това не знаех и не се питах. Дос-
та ми беше да зная онова, което знаех. И аз се гордеех, че имаме 
такава хубава земя, че съм роден в най-хубавата земя, и както се 
гордеeх с нея, аз я обикнах. Аз бих я обичал и грозна да беше, оби-
чал я бих за страданията ѝ вековни, за миналото ѝ славно и тъжно, 
обичал я бих за надеждите ѝ и за вярата ѝ в светлото бъдеще, и за 
борбите, чрез които то щеше да се постигне... 

Иван Вазов 



Свраката се разкряка една сутрин из 
гората. Тя прибяга до зайчето, про-
викна се пред дупката на лисицата, 

бързо-бързо говореше нещо на кълвача, на 
гарвана, на синигерчето и орехчето. После 
подхвръкна към нивите, дето в крайгор-
ските шубраци се криеше ято яребици. 

– Чухте ли новината? – викаше тя. – 
Кокиченцето цъфнало!...

Разтичаха се горските обитатели. Все-
ки искаше да види първото пролетно цве-
те. Най-напред се притече зайчето. То по-
мириса бялото звънче на кокичето и кихна 
три пъти от удоволствие. 

– Ех, че хубаво цветенце! – рече то. – 
Времето ще се стопли вече. Иде край на 
зимните ни мъки!...

Лисицата също дойде. Тя погледна 
кокиченцето и ѝ стана много драго. Пос-
ле хукна към припека, който беше залян 
от слънчева светлина. Легна, изтегна се 
и почна да мечтае. Тя знаеше, че щом се 
стопли, нивите ще пораснат. Ръжта ще из-
класи. През високата ръж тя ще стигне чак 
до селото. Никой няма да я види. А там – 
кокошки и пилета колкото искаш!...

Зарадва се и гарванът. Той разпери чер-
ните си криле, хвръкна над високата гора 
и започна да грачи по-силно от всеки път. 

А синигерчето, орехчето и други дреб-
ни птиченца от радост не можеха да си на-
мерят място. Те подхвръкваха ту на това, 
ту на онова клонче, църкаха и пееха. 

– Кокиченцето цъфнало!... Чичи-пей! 
Чичи-пей!... Кокиченцето цъфнало!...

Свраката не се спираше. Тя ходеше 
вредом из гората, по нивите, по поляните 
и де кого срещнеше, викаше му отдалеч:

– Чухте ли новината? Кокиченцето 
цъфнало!...

Слънцето се смееше отгоре. То спуща-
ше от небето сладка и животворна топлина 
и затопляше гората, нивите, зверовете, пти-
ците. Затопляше и цъфналото кокиченце...

ЧУХТЕ ЛИ НОВИНАТА  

Природата е пълна с красота!

II
Цъфтеше кокичето. Радваха му се всич-

ки в гората. Радваха му се и дърварите, и 
овчарите, и децата, които идеха от село да 
го берат. След кокичето цъфнаха минзуха-
рът и синчецът. 

Слънцето все по-рано изгряваше, а  
топлината му от ден на ден се усилваше. 
Раззелениха се поляните и синорите. 
Цъфна дрянът. 

Една сутрин свраката пак се развика:
– Чухте ли новината? Косът дошел. 
Всички се юрнаха да видят коса. Нали 

цяла зима го нямаше този чер, лъскав сви-
рач! Къде ли е ходил? Где ли е бил?

А косът беше кацнал на върха на кисе-
лицата в голямата нива. Вдигаше глава на-
горе, гледаше ясното слънце, синьото небе 
и свиреше нещо много хубаво. Всички се 
спряха да го слушат. Откога не бяха чува-
ли такава сладка песен!...

III
Мина се какво се мина, един ден свра-

ката пак се разкряска. Тоя път тя прелетя 
най-напред при дрозда. Той тъкмо търсе-
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ше някое скришно място, да свие гнездо за 
другарката си. 

– Чухте ли новината? – развика се свра-
ката. 

– Е, чухме де, чухме! – пресече я дроз-
дът. – Стига си бъбрала! Все ти ли най-нап-
ред ще се намериш да тичаш и носиш но-
вините! От тебе никой не може да си види 
работата!...

Не обичаше дроздът свраката. Знаеше 
той, че щом научи гнездото му, ще извар-
ди, когато няма никой, и ще изпие хуба-
вите яйчица. Трябва да се пазят кротките 
птици от тази голяма проклетница. 

Свраката, засрамена, избъбра нещо не-
разбрано и си замина...

Имаше ли нужда да разправя тя още за 
новини? Всеки виждаше, че от ден на ден, 
от час на час става нещо ново под ясно-
то небе. Слънцето печеше вече по-силно. 
В гората, низ шубраците и по синорите, 
всеки ден цъфтяха нови цветя. Въздухът 
трепереше от топлината. Из черните уга-

 Кой разнася първата новина? На 
кого? А каква е новината?
 Какво правят горските обитате-

ли, когато виждат кокичето?
 Каква е втората новина?
 Защо дроздът не обича свраката?

 Посочете примери за описание в 
текста. 

Природата е пълна с красота!

юрна се – втурна се
синор – граница, разделяща две ниви
угар – изорана незасята земя

ри крачеха след ралата работни орачи. Над 
тях весело пееха чучулигите. Далече от юг 
се задаваха върволици от щъркели и жера-
ви. Ниско над гората, развила вече първи-
те си листа, хвърчаха диви гълъби. Сините 
им крила трепкаха на слънцето и издаваха 
нежно свирещ звук:

– Фи-фи-фи-фи!...
Сякаш роден от крилете на гълъбите, 

тих ветрец полъхваше. Понасяше се едва 
чут шепот, сякаш някой тихичко питаше:

– Чухте ли новината?
А новината вече всички я знаеха: дош-

ла е новата пролет, донесла е нова радост 
на света!...

Иван Василев



ПРЕДПРОЛЕТ 

Като безредни бели кръпки
в ливадата белее сняг – 
на зимата последни стъпки,
до тях – събуден кукуряк. 

Стаява се снегът, топи се
от мъка, че е нежелан. 
Прогрейва вече жълтописан,
нетърпелив и жилав дрян. 

Предпролет е! Не ще и дума!
Свирука чичопей в зори. 
Край есенната сива шума
оранжев минзухар гори. 

Ангелина Жекова 

Природата е пълна с красота!

 Как изглежда снегът в края на 
зимата?
 Защо е тъжен той?
 Кои са предвестниците на 

пролетта? Избройте ги.

 Прочетете изразително стихотво-
рението. 
 Открийте епитетите в стихотво-

рението и гатанката. 
 Открийте олицетворенията в сти-

хотворението. 
 Открийте сравненията в стихот- 

ворението. 

Чудна птица
хубавица
кацнала в полето. 
Махне ли с крилете,
ето – вятърът повява,
всичко разцъфтява. 
Че коя ли пък е тя?
Сигурно е...
                       Богомил Евтимов 

ГАТАНКА

чичопей – един от най-
разпространените видове синигери
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ДВЕТЕ ГЪРНЕТА 

Дядо Иван каза „добър вечер“, сложи торбата с крушите на 
земята, седна на одъра и рече:

– Чеда мои, земната ми работа свърши. Аз ще си вървя 
вече. Кога склопя очи, идете в градината и разкопайте земята под 
ябълката! Там ще намерите онуй, което съм скътал за вас. Много 
видях и патих в живота си, много се трудих – туй можах да събера. 
Разделете си го по братски и срещу свет ден се молете на Бога за 
душата ми!

Като изрече тези думи, старецът опря главата си на възглавницата 
и издъхна. Божият ангел влезе през отворената врата на пръсти и 
поведе навън уморената стара душа. 

Едно щурче жално засвири на полицата. 
Същата нощ двамата братя взеха търнокоп и лопата и отидоха 

да търсят бащиното си завещание под ябълката. Като разкопаха ме-
ката пръст, найдоха две гърнета. Едното беше пълно с жълтици. Те 
светеха като едри звезди. 

В другото имаше жито. Отнесоха и двете гърнета в колибата и 
големият брат каза на малкия:

– Хайде да си легнем да спим. Утре, като се разсъмне, ще про-
четем колко жълтици и зърна има в гърнетата и ще си ги поделим 
поравно. 

Но когато малкият брат заспа, големият стана тихо, взе гърнето 
с жълтиците, бутна вратата, прескочи градинския плет и потъна в 
тъмния храсталак. 

Подир него се спусна бащиното му бяло куче. 
На сутринта, когато измаменото момче се събуди и разбра как-

во се е случило, заплака от мъка. 
Жълтата есен гореше в равнините. Наведените от плод клони 

окапваха. Сребърни паяжини лъщяха над пресните угари. Орляци 
птици прелитаха от нива на нива и кълвяха незаровеното зърно. 

По пътеката се зададе една бабичка и го попита какво му е тол-
кова дотегнало, че е заплакал със сълзи. 

Малкият брат ѝ разправи всичко. 
– Не бой се, синко, ти си млад. Едно гърне жито и две яки ръце 

– стига ти толкова имот! Моли се на Бога да ти даде здраве. Ела 
утре у дома. Имам воловци, имам и рало. Впрегни воловците и 
засей житото от гърнето. Видиш ли каква паяжина е опасала уга-
рите? Другата година ще бъде много родовита. 

Зарадва се момъкът. Послуша бабичката. Пося в градината жи-
тото. През лятото пожъна девет снопа. На второто лято зася цялата 
си бащина градина, а на третото напълни цял хамбар с жито и си 
купи волове. И заточиха се години една през друга по-родовити 
и радостни. Накупи малкият брат много земя. Направи си хуба-

Извънкласно четене
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 Какво казва дядо Иван на синовете си?
 Какво намират в гърнетата двамата братя? Как постъпва 

по-големият брат?
 Какво прави по-малкият брат? Какви са плодовете от 

труда му?
 Какво прави големият брат с жълтиците? Какво се 

случва с него? 
 Какво вижда по-малкият брат след седем години?

Извънкласно четене
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ва къща. Дребни деца като пилета зачуруликаха в двора му. Той 
обичаше правото и доброто. Вървеше по правия път. Всяка неделя 
отиваше да пали свещ в черква за душата на баща си... 

Големият брат, като излезе в тъмнината с откраднатото гърне, 
вървя дълго време в нощта. Бялото куче го догонваше. Стигна един 
хан. Пред хана светеше жълт фенер. Кучето остана под фенера, а 
човекът с гърнето влезе вътре. В задимената механа на хана зава-
ри трима души пияни. Седна на масата им, изсипа шепа жълтици 
и поръча вино. Девет дни и девет нощи пиха вино и пяха песни 
четиримата. Един стар едноок гъдулар им свиреше. Подир всяка 
песен пияните лепяха по една жълтица на челото на едноокия и му 
крещяха:

– Карай още!
На десетата нощ се скараха помежду си и извадиха ножове. То-

гава настана нещо страшно. Гъдуларят грабна гъдулката си и се 
изгуби навън. Какво се случи – големият брат не помни. Но когато 
се опомни, видя, че лежи в тъмница. Вън пред вратата, до краката 
на тъмничаря, вярното куче, клекнало, чакаше своя стопанин... 

Минаха седем години. Един неделен летен ден малкият брат, 
като излезе от черква, видя до прага седнал на плочите дрипав про-
сяк с дървено блюдо в ръка. До него се припичаше на слънцето 
мършаво бяло куче. 

Малкият брат бръкна в пояса си, извади една пара от кесия-
та си и се наведе да я пусне в блюдото. Кучето изведнъж скокна, 
хвърли се към него и радостно замаха опашка. Тогава той погледна 
просяка в очите и изтръпна: пред него стоеше по-големият брат с 
просяшко блюдо. 

Ангел Каралийчев

одър – легло
склопя – затворя
найда – намеря 
прочета –  
(тук) преброя

 Открийте сравнението в приказката. 
 Съставете план с епизодите. Преразкажете приказката. 
 Нарисувайте серия от илюстрации по епизодите в 

приказката.
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Полека-лека стъпи пролет
в наший роден край
и ето кукна кукувица,
и цъфна месец май. 

Разлисти се гората,
светна небето синьо, чисто,
полето ширна се зелено
под слънцето лъчисто. 

И кипна над земята бързо
живот засилен, нов,
и свети Георги го поръси
от висинето с богослов. 

Във клоните на люляк бял
през нощ и в слънчев ден
възторжна песен е запял
славеят вдъхновен. 

Славеят слави месец май
и пее, и нарежда:
– Честит да бъде наший край –
със сбъдната надежда!

Елин Пелин

 Как пристига пролетта?
 Какви промени настъпват с идва-

нето ѝ?
 Кой благославя новия живот?
 Каква е песента на славея?
 Кого слави той?

 Прочетете изразително 
стихотворението. 

Природата е пълна с красота!

ПРОЛЕТ

висине – въздушно пространство 
високо над земята
възторжна – възторжена



ЛУДИЯТ ВЯТЪР
По небето, по земята
тича вятър и се мята, 
и се шири и надува,
и над тоя свят царува. 

Вредом място си намира
и пред нищо не се спира,
през кожуха в пазва влиза,
през ръкава се изнизва. 

През комина разпилява
пепелища и жарава,
пилци и кокошки гони
и прекършва сухи клони. 

По небето, по земята
тича вятър и се мята, 
по полета и баири
пролетната песен свири. 

                     Дора Габе 

Природата е пълна с красота!

 Къде царува вятърът? Къде се 
вмъква? Какво разпилява той?
 Как си представяте вятъра 

според описанието в текста?

 Как е описан вятърът в 
гатанката? Как го нарича авторът?

 Открийте повторенията в 
стихотворението. 
 Открийте олицетворението в 

стихотворението. 

 Сравнете описанието на вятъра в 
стихотворението и в гатанката. 

– Пакостнико, палаво момче,
ти със всичко хитро се задяваш. 
Рошиш разцъфтялото дръвче. 
Птицата на клона полюляваш. 
Тичам с изподраскани нозе.
Падам, ставам, гоня те замаян:
– Пакостнико, шапката ми взе. 
Спри се, шегобиецо нехаен. 

Георги Струмски

ГАТАНКА
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ДУЕТ
Знаете ли
какъв музикант е вятъра?
Той не свири в концертната 
зала,
нито в театъра,
а по нивите,
в горите,
по малките улички,
по широките площади. 
Той обича шегите:
ту цигулка извади,
ту писана гайда,
ту голям контрабас
с гръмотевичен глас. 
 
Но тази сутрин вятърът реши:
– Ще посвиря на флейта,
флейта сребърна, тънка. –
И подхвана мелодия звънка. 
 
Щом чу на флейтата
нежния глас,
дъждът се обади:
– Ще посвиря и аз,
за да стане наистина весело!
 
На какъв инструмент
може да свири дъждът?
Дъждът е барабанчик. 
Той веднага зачука
по всички прозорци,
по всички стъкла. 
 
Събуди капчука,
забарабани по клоните
на една ела,
на една топола –
още сънлива и гола. 
 
Заудря по локвите,
по тротоарите,
по покривите на къщите,
на хамбарите. 
Дори всеки срещнат 

дъждобран
той превърна в барабан. 
 
Вятърът надуваше своята 
флейта. 
Дъждът весело барабанеше. 
И се получи дует. 
Един хубав дует. 
Един весел дует. 
 
Кой знае откъде
пристигнаха птички. 
Минзухарите подадоха 
любопитно
своите руси главички. 
 
А дуетът не спираше –
през целия ден,
дори през нощта. 
Когато се съмна,
всички видяха:
дошла е пролетта. 
 
Тя разлистваше с пръсти 
дървета
и слушаше дуета,
сякаш чуваше за първи път
какъв чуден флейтист е 
вятърът,
какъв барабанчик – дъждът!

 Леда Милева 

 Къде свири вятърът? На какви 
инструменти?
 Каква мелодия изпълнява на 

флейта?
 На какво свири дъждът? Къде? 

Защо иска да свири?
 Как се получава дуетът? Кой го 

чува?
 Кого слуша пролетта?

Природата е пълна с красота!



 Каква картина оживява пред вас, до-
като четете стихотворението? Нарису-
вайте я с думи. 
 Как са представени вятърът, дъждът 

и пролетта? Отговорете писмено. 
 Открийте диалога в стихотворението. 

 Открийте олицетворенията в сти- 
хотворението. 
 Прочетете изразително стихотворе-

нието. 
 Открийте изброяването в стихотво-

рението. 

Природата е пълна с красота!

 95



Природата е пълна с красота!
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ИЗГРЕВ

 Как старата гора оповестява нас- 
тъпването на изгрева? 
 Как скърцат дърветата вечер, по 

обяд, при изгрева на слънцето? 
Кой се събужда след дърветата?
 За какво е сигнал второто изскри-

буцване на дърветата? Какво пра-
вят цветята, докато птиците пеят?
 Какво се случва, когато се появи 

слънцето?
 Открийте олицетворенията в 

текста. 

Старата гора оповестява с тържест-
вено скрибуцане настъпването на 
зората, още при първото развиделя-

ване. Това е за дърветата най-вълнуващи-
ят миг – не изгревът, а неговото предусе-
щане. Глухо и свирепо скърцат те вечер, 
нервно и рязко по пладне, а съвсем иначе 
преди изгрева на Слънцето – тогава скър-
цането им е като звук, отронен от кавала 
на Орфей. 

Разнесе ли се той, всичко е на крак: 
чучулигите отхвърчават от гнездата си, 
мравките излизат от мравуняците, черни-
те буболечки изпълзяват изпод шумките, 
а сойките с крясъци прогонват нощните 
остатъци от мрак, оттеглящи се крадеш-
ком низ дълбоките дерета. Капки роса – 
близнати от слънчевия пурпур, блажено 
заблестяват и засияват под усмихналото се 
небе. 

Второ едно изскрибуцване – по-тър-
жествено и дълго, долетяло откъм най-ви-
сокото дърво, подсеща птиците, че е време 

развиделяване – разсъмване
пурпур – яркочервен цвят
тамян – благовонна дървесна 
смола, използвана за прекадяване
Персенк – връх в Родопите

да запеят, и тогава всички пернати, които 
могат и не могат, зачуруликват, и цялата 
гора заехтява като храм. 

Докато птиците пеят, цветята разливат 
своите аромати – опиянителен тамян, сме-
сен с миризмата на пробудена земя, който 
подлудява медоносните бръмбари и те с 
тържествено бръмчене отлетяват към ма-
мещите ги цветя. 

Баирите само не мърдат и не шават: 
подредили се един зад друг така, че и 
по-нисичките да могат да виждат, те чакат 
светото слънчево причастие с наведени 
глави. 

И ето, най-сетне, появява се слънцето 
и се въззема по стръмното било на Пер-
сенк. Докато се изкачва то, птичите песни 
кънтят, върховете бият чела в земята и въз-
дишат, пчелите надуват бръмчилата си с 
пълна сила, цветята излъчват най-вълшеб-
ните си аромати. 

И всичко заживява и запява, щастливо, 
че отново е настъпил ден. 

Николай Хайтов
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ОТКЪДЕ Е СИЛАТА 
НА СЛЪНЦЕТО 
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Вчера сутринта Ицо отиде в ливади-
те. Слънцето едва се бе показало на 
баира, още сънено, със зачервени от 

съня бузи. То стоеше там, протягаше се, но 
нямаше сили да тръгне по небето, затуй се 
търкулна през ливадите, поизми се, осве-
жи се, засия и започна да напича земята. 

Ицо почна да бере цветя и намери в 
чашката на едно цвете много хубава капка 
роса. Тя бе толкова хубава, че изглеждаше 
сребърна в цветето. Ицо реши да я отнесе 
вкъщи на майка си. Докато вървеше през 
ливадите, на няколко пъти се спря, за да 
помирише сребърната капка и да я погле-
да. Нейният дъх бе по-упоителен от дъха 
на ливадите, а светлината ѝ беше толкова 
силна, че самото слънце светеше насреща 
му. 

Щом влезе вкъщи, Ицо извика на май-
ка си:

– Мамо, нося ти вълшебна капка!
 Майката поиска да види вълшебната 

капка, но в чашката на цветето нямаше 
нищо. 

 Как изглежда слънцето сутрин?
 Каква капка роса носи Ицо? На кого иска да 

я занесе?
 Какво вижда Ицо, когато се връща да търси 

вълшебната капка?
 Откъде е силата на слънцето? 

Извънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

 Открийте 
олицетворенията в 
разказа. 
 Изберете и прочетете 

друг разказ от Йордан 
Радичков. 

ЙОРДАН РАДИЧКОВ
(1929 – 2004)

Йордан Радичков е роден в монтанското село Калиманица. 
Автор е на разкази, романи и пиеси. Книгите му за деца – „Ние, 
врабчетата“, „Малки жабешки истории“ и други, са четени от 
малки и големи.

– Сигурно съм я загубил по пътя – каза 
Ицо. – Ще отида да я потърся. 

– По-напред си изпий млякото – каза 
майката. 

– Не, първо ще намеря вълшебната 
капка. 

 Но щом нагази в тревата и се огледа 
наоколо, той видя, че ливадите са пълни 
със сребърни капки. Те блестяха толко-
ва силно, че трудно можеха да се гледат. 
Слънцето се бе повдигнало, бе натопило 
лъчите си в чашките на цветята 
и пиеше от тях вълшебна-
та и искряща роса. 

Ливадите посте-
пенно изгубиха бля-
съка си. Но пък слън-
цето набъбна, стана 
силно и почна да на-
пича земята. Тогава 
Ицо се сети, че слън-
цето всяка сутрин 
пие роса от ливади-
те, затова е толкова 
силно. 

 И тръгна към 
къщи, за да си изпие 
млякото, та да стане и 
той силен. 
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Природата е пълна с красота!

ЕДИН ХУБАВ ДЕН ПОСРЕД НОЩ 

Това се случило преди много, много 
години, когато морето било малко и 
рибите нямали достатъчно място да 

плуват на воля, та постоянно се блъскали 
една в друга. 

– Хубаво щеше да бъде, ако морето 
беше по-голямо! – казвали всички. – А 
сега е много претъпкано! 

– Я се поотдръпни! – викала рибата 
треска на един рак. 

– Престани да се блъскаш! – сърдели 
се сардините на огромния кит, който плу-
вал покрай тях. 

– Внимавайте къде стъпвате! – викали 
стридите на няколко омара, които се прид-
вижвали покрай тях. 

Най-мъдрата риба в морето била една 
стара баба Херинга и тя непрекъснато мис- 
лела: „Ако морето беше по-голямо, няма-
ше да бъде така натъпкано и щеше да има 
място за всички риби. Чудя се какво ли 
може да се направи? Как да стане морето 
по-голямо?“. Дълго мислила баба Херин-
га. Най-сетне измислила един план, изплу-
вала на повърхността, подала си главата от 
водата и извикала на слънцето: 

– Моля ти се, слънце, иди и огрей дру-
гата страна на света! 

– Още е много рано да огрея другата 
страна на света! – отвърнало слънцето. – 
Там е още нощ. Чакай, може пък да стане 
весело! Добре, бабо Херинго, ще отида! 
Чудно ми е, какво ли ще каже месечко? 

А от другата страна на света било тък-
мо посред нощ. Месецът и звездите гре-
ели. Бухали летели. Децата спели в кре-
ватчетата си, врабчетата – в гнездата, и 
кучетата – в колибките си. Ето, че дошло 
слънцето, изгряло и засветило. Всички се 
събудили, прозели се и рекли: 

– Време е за ставане! 
Татковците станали и се обръснали. 

Майките станали и приготвили закуската. 

Децата станали, измили се и помогнали да 
се облече бебето. Врабчетата се събудили, 
зацвърчали, зачистили перцата си и из-
хвръкнали от гнездата. Кучетата излезли 
от колибките си, протегнали крака и после 
отишли и залаяли под стълбището или се 
заиграли в градината. Почти всички били 
много доволни. (...)

Петлите направо били разгневени. 
– Въобще не е за ставане, докато не сме 

изкукуригали! – казали те. – Слънце, вед-
нага се махай! 

– Няма! – рекло слънцето. – Харесва 
ми да светя тука! 

Месецът още светел на небето и той 
също се ядосал. 

– Докато свети месецът, децата тряб-
ва да спят – обадил се той. – Ти си много 
лошо, слънце! 

– Глупости! – отвърнало слънцето. – Аз 
мога да светя по-ярко от тебе. Ти си един 
завистлив стар месец. 

Докато разговаряли, прелетяло едно 
облаче и си помислило: „Не е зле да пова-
ля сега“ – и започнало да сипе дъжд. Като 
из ведро! Децата, които били излезли да 
играят, се намокрили до кости и се разпла-
кали, малките птички, които били станали 
и търсели трохички, се разплакали, куче-
тата, които играели в градините, се разпла-
кали, бухалите – и те се разплакали. 

А в същото време и от другата страна 
на света всички плачели, защото било още 
тъмно и трябвало да лежат в леглата. Така 
че ВСИЧКИ деца в света плачели и ВСИЧ-
КИ майки и бащи, и бухали, и кучета, и 
котки, и врабчета, и таралежи, и прасета, и 
крави, и пеперуди, и жирафи, и слонове – 
всички плачели! Ай, колко сълзи се леели! 

Сълзите потекли в езерата и потоците, 
потоците се вливали в реките, а реките от 
сълзи се втичали в морето. И морето става-
ло все по-голямо и по-голямо, докато най-



Природата е пълна с красота!

 Кои морски животни се карат? Защо? 
Какъв план измисля баба Херинга?
 Какво се случва, когато слънцето 

изгрява през нощта? 
 Кои не са доволни от настъпването на 

деня? Защо? 
 Как морето става голямо? Кой помага 

да не прелее морето? 
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сетне станало толкова голямо, че в него 
имало място за всички риби да плуват, без 
да се блъскат една в друга. 

– Благодарим ти, бабо Херинго! – каза-
ли те. – Сега има много място. 

Ала морето продължавало да става все 
по-голямо и по-голямо и баба Херинга си 
помислила: „Ако стане още по-голямо, ще 
вземе да прелее. Сега трябва да измисля 
как всички да престанат с тоя плач...“ .

Тогава тя изплувала на повърхността 
на морето и повикала петела. 

– Моля ти се, Петльо, изкукуригай кол-
кото сила имаш! 

– Дадено, бабо Херинго! – казал пете-
лът. – Кукуригуууу! 

Слънцето чуло кукуригането на петела 
и си рекло: 

– Време е вече някъде да съмне! А, се-
тих се! Ще се върна в другата страна на 
света и ще я огрея, както си е редно. 

И то се върнало, а денят и нощта почна-
ли да се редуват, така че всички престана-
ли да плачат, а морето престанало да става 
по-голямо и всички риби били много, мно-
го щастливи. 

Доналд Бисет 
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Баба Марта си замина
и дойдоха топли дни. 
Как овощната градина
изведнъж се промени!

Стана бяла, чисто бяла,
сякаш по клонака пак
много дълго е валяло
непрестанен, пухкав сняг!

Той не се топи в лъчите 
и не се бои от студ, 
а летят натам пчелите
в звънък медоносен труд. 

Що за сняг? Синей небето
и ми се завива свят. 
Как така не се досетих – 
та това е вече цвят!

Николай Кънчев

 Кой си е заминал? Кой е дошъл? 
Какво се променя?
 От какво са бели дърветата през 

април?
 Кой лети към тях?
 Какво не се е досетил героят?

 Прочетете изразително 
стихотворението. 

Природата е пълна с красота!

АПРИЛСКИ ДНИ
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 Къде живее мъдрецът? Какво 
знае той? 
 Защо Талес попада в ямата? Как-

во мислят хората за него? Кога 
променят мнението си?
 Какво се случва при слънчево 

затъмнение? 
 Как ученият предсказва слънче-

вото затъмнение?
 Защо водата е най-важна за хора-

та? 
 Подгответе изказване на тема 

Най-важните неща. 

Природата е пълна с красота!

МЪДРЕЦ

Имало едно време един голям 
мъдрец. Той се казвал Талес и 
живеел в град Милет. Много неща 

знаел този Талес – и за числата, и за 
звездите, и как се строят здрави и хубави 
къщи. Пишел умни съчинения, съветвал 
хората да се трудят и мислят, да обичат и 
да защитават отечеството си. Винаги бил 
зает с важни работи, винаги бил замислен. 

 Веднъж се разхождал и както бил впе-
рил очи в звездното небе, пропаднал в ня-
каква яма. Прислужницата му го съзряла, 
помогнала му да се измъкне, па рекла: „Ти, 
Талесе, искаш да видиш далечното, а не 
забелязваш близкото!“.

Но и тя, и някои други, които тайничко 
му се присмивали, защото според тях бил 
завеян човек, се изумили, когато мъдрецът 
предсказал с най-голяма точност, че ще 
има слънчево затъмнение. Не знам дали 
сте виждали такова чудо. Тогава Луната се 
изпречва между Земята и Слънцето. Посред 
бял ден става тъмно като в рог. Случва се 
през точно определен брой години. 

Талес дълго наблюдавал движението 
на небесните тела. Нямало никаква слу-
чайност – той бил истински учен и науката 
му помогнала да познае истината, да я из-
вести на хората. 

Талес Милетски твърдял, че в начало-
то на всичко била водата. Най-напред све-

тът се състоял само от вода и нищо друго! 
Други мъдреци смятали, че най-напред съ-
ществувал само въздухът. Трети пък твър-
дели, че преди всичко останало бил огънят. 

 Все пак Талес не току-така приемал 
водата за най-важна. Той много пътешест-
вал и се уверил с очите си, че най-богатите 
и най-хубавите градове се намирали около 
големите реки. Водата напоявала нивите, 
хората се трудели – земята се отблагодаря-
вала с прекрасни плодове. И днес всички 
изследвания потвърждават – първите дър-
жави са възникнали в близост до пълно-
водните реки. 

Владимир Янев  

Талес – древногръцки философ, 
математик и учен
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Като се хванаха за ръце, Ян Бибиян 
и дяволчето Фют излязоха из трън-
ливата долчинка и се упътиха към 

реката. Ян Бибиян беше особено доволен, 
че си намери другар, и беше горд, че тоя 
негов другар е дяволче. Ухилен и щастлив, 
той от време на време подскачаше с всичка 
сила:

– Варда! – като че пред него имаше 
сума хора, които пречеха на пътя му. 

А наоколо нямаше никого. Но Ян 
Бибиян продължаваше да подскача и да 
вика „варда“, защото, сдружен с дяволчето, 
се чувстваше силен. 

Фют – малкото дяволче – вървеше ре-
дом с Ян Бибиян, от време на време подска-
чаше като него на един крак и крадешком 
му хвърляше лукави погледи. Ухиленото 
му лице показваше, че и той е доволен от 
другаря си. 

– Ян Бибиян! – извика отведнъж Фют. 
– Макар че, както те гледам, много ми ха-
ресваш, но право да си кажа, не те позна-
вам добре и ме е страх от тебе. 

– Защо се боиш? – попита учудено Ян 
Бибиян. 

– Боя се да не ме оставиш. Аз обичам 
да правя странни работи и ти, ако не ми по-
магаш, по-добре да се разделим още сега. 

– Ей – ухили се Ян Бибиян, – не вярвам 
да си по-голям пакостник от мене. 

– Кой знае – рече със съмнение Фют. – 
Аз трябва да те изпитам. 

– Скоро ще се увериш – каза Ян Биби-
ян и така силно тупна Фют по рамото, че 
той се сви и извика от болка. 

Така като се разговаряха, те стигнаха 
до ливадите, които се простираха край ре-
ката. Тук под една стара върба с прогнил 
дънер спряха да си починат на сянка, за-
щото слънцето беше се издигнало високо 
и печеше силно. Двамата се изтегнаха на 
зелената трева, щастливи от великото без-
делие. 

ПЪРВИЯТ ИЗПИТ 
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Знанието е светлина!

По едно време Ян Бибиян се повдигна 
и бутна Фют, който бе задрямал. 

– Фют, ставай! Виж, там, при оная ста-
ра кобила, пасе магарето на кацаря, който 
тая сутрин се опита да ме бие. Искаш ли да 
го пояздим?

Очите на дяволчето светнаха. 
– Искам, искам – каза нервно то и ско-

чи. – Аз отдавна познавам това животно и 
много ме е смях, като го видя. Но аз никога 
не съм се качвал на магаре. А ти?

– Ехе, колко пъти! – отговори с важ-
ност Ян Бибиян. 

– Моят стар баща – рече дяволчето – не 
обича магарето, защото то е добро, смире-
но и послушно животно. Дяволите не оби-
чат добрите и послушни животни – все 
едно хора ли са, или магарета. Магарета-
та с голяма готовност помагат на хората и  
послушно мъкнат тежки товари, и безро-
потно понасят ударите на жилавите пръч-
ки, с които незаслужено ги наказват техни-
те господари. (...)

Ян Бибиян хвана магарето за гривата и 
повика Фют с ръка. Фют заскача с тънките 
си крачета като скакалец през ливадата и 
отиде при магарето. 

– Качи му се! – каза Ян Бибиян. – Нали 
никога не си яздил магаре? Качи му се, то 
носи леко и не тръска. 

Дяволчето скочи пъргаво като бълха и 
се намери на гърба на кроткото магаре. Ян 
Бибиян се качи също. И двамата, хванати 
един за друг, смушиха доброто животно и 
почнаха да го препускат по ливадата. 

Фют издаваше весели дяволски вико-
ве, а Ян Бибиян мушеше животното с голе-
мите нокти на пръстите си и викаше:

– Дий! Дий!
Магарето тичаше по ливадата, а мър-

шавата кобила, която пасеше там, го гледа-
ше съжалително. 

– Искаш ли още по-бързо, Фют?
– Искам, искам! – извика Фют. 
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 Защо Ян Бибиян е толкова щаст-
лив? От какво се притеснява Фют?
 Какво забавление предлага Ян 

Бибиян? Как той кара магарето да 
препуска по-бързо? Как завършва 
ездата за дяволчето? Как изглежда 
то?
 Защо Фют смята, че Ян Бибиян е 

достоен другар?

 Опишете как изглеждат двамата 
приятели.
 Прочетете романа  

„Ян Бибиян“, за да разберете 
запазва ли се това приятелство. 

Знанието е светлина!

Ян Бибиян отиде при кобилата, повдиг-
на опашката ѝ и улови в шепата си няколко 
конски мухи, които обичаха да се навират 
около краката ѝ. Тия мухи той пусна под 
опашката на магарето, върху гърба на кое-
то стоеше Фют и махаше радостно крака. 

Магарето е чисто животно. То не може 
да търпи никаква муха по тялото си. Щом 
го полазиха хапливите насекоми, то полу-
дя от страх и ужас, почна да реве, да тича 
със страшна сила по ливадите и да хвърля 
чифтета със задните си крака. Най-после 
се тръшна на тревата и почна да се тър-
каля. Дяволчето отскочи настрана, удари 
главата си в един пън, преви се и почна да 
вика и да плаче с всичка сила. Ян Биби-

ян отиде при него и като видя грозното му 
сълзливо лице, обляно в кръв, почна силно 
да се смее. 

Отведнъж дяволчето скокна и също 
почна да се смее. Кръвта, която обливаше 
лицето му, изчезна, като че никога не е 
била. То прегърна Ян Бибиян и му каза:

– Браво, браво, Ян Бибиян! Ти наисти-
на си чудно момче. Виждам, че можем да 
бъдем приятели. Ти издържа първия изпит. 
Направи зло на едно невинно животно, на-
прави зло на приятеля си, комуто счупи 
главата. И при това се смя от сърце тогава, 
когато аз плачех от болки. Ти си достоен 
за другар. 

Из „Ян Бибиян“ от Елин Пелин

варда – внимавай, пази се
кацар – занаятчия, който изработва 
бурета, каци, бъчви 
чифте – чифт (две); „хвърля чифтета“ 
– рита едновременно с двата крака 
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ДВОЙНАТА ЛОТХЕН   

Извънкласно четене
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Ловджийското куче дреме. Едно малко момиченце, което си 
няма татко, пие лимонада с друго малко момиченце, което си 
няма майка.  

– Нали си деветгодишна? – пита Луиза. 
– Да – кимва Лоте. – На четиринадесети октомври ще навърша 

десет. 
Изведнъж Луиза се изправя като свещ. 
– На четиринадесети октомври ли? 
– На четиринадесети октомври!
Луиза се привежда напред и прошепва:
– Аз също!
Лоте се вцепенява като кукла. Зад къщата изкукурига петел. 

Ловджийското куче се събуди и прогони една пчела, която бръмчи 
около него. През отворения прозорец се чува да пее жената на 
лесничея. 

Двете деца се гледат в очите като хипнотизирани. Лоте преглъща 
с мъка и пресипнала от вълнение, пита:

– Ами... къде си родена?
Бавно и колебливо, сякаш се страхува, Луиза отвръща:
– В Линц на Дунава. 
Лоте прекарва език по пресъхналите си устни. 
– Аз също!
В градината е съвсем тихо. Само върховете на дърветата се 

полюшват. Може би съдбата току-що е прелетяла над градината и 
ги е докоснала с крилете си. 

Лоте казва бавно:
– Аз имам в шкафа снимка на... на мама. 
Луиза скача. 
– Покажи ми я!
Тя дръпва от стола другото момиче и го повлича след себе си към 

изхода на градината. 
– Гледай ти! – виква възмутено някой. – Що за нови моди?
Това е жената на лесничея. 
– Пиете лимонада, а пък не плащате, а?
Луиза се изплашва. Рови с треперещи пръсти в малкото си 

портмоне, тиква в ръката на жената неколкократно сгъната банкнота 
и тичешком се връща при Лоте. 

– Чакайте да ви върна! – вика жената. 
 Но децата не я чуват вече. Тичат, сякаш от това зависи животът 

им. 
– Какво ли са намислили тия малки гъски? – промърморва жената. 
Сетне се прибира вкъщи. Старото ловджийско куче се потътря 

подире ѝ. 
В детското летовище Лоте рови нервно в шкафа си. Измъква изпод 
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 Какво правят двете момиченца? 
За какво разговарят те?
 Какво показва Лоте на Луиза?
 Какво разбират двете деца?
 Как постъпва Лоте със снимката? 

 Прочетете по роли откъса. 

Извънкласно четене
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купчината бельо една снимка и я подава на Луиза, която трепери с 
цялото си тяло. Момичето поема внимателно снимката и боязливо я 
поглежда. Сетне погледът ѝ се прояснява. Очите ѝ буквално се впиват 
в женския образ. Лицето на Лоте е обърнато в очакване към лицето на 
другото момиче. 

Съкрушена от огромното щастие, Луиза отпуска снимката надолу 
и блажено кимва. След това я притиска буйно до себе си и прошепва:

– Моята майка! Това е моята майка!
Лоте обвива с ръка шията на Луиза. 
– Това е нашата майка!
Двете малки момичета се притискат плътно едно до друго. 
Зад тайната, която току-що им се беше разкрила, се таят нови 

загадки, други тайни. 
Луиза посяга да остави снимката обратно в шкафа. Лоте казва:
– Вземи я. Подарявам ти я!

Ерих Кестнер 

лесничей – служител в горско 
стопанство 
Линц – град в Австрия, разположен 
на река Дунав
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ЦВЕТНИЦА
Цветнице шарена,
Цветнице цветна!
С риза кенарена, 
с песен приветна!
Цветнице, букнала
в здравец, в лаленце,
в утрото хукнала 
с медени менци... 

ВЪРБО ЛЕ, ВЪРБИЦЕ ЛЕ! 

 Кога се празнува Цветница? С какво е свързан този празник 
според християнския календар?
 Защо празникът се нарича още Връбница?  

 Открийте олицетворението в 
текста.
 Открийте повторенията в текста. 

кенар – ръчно тъкан фин памучен 
плат
букнала – разцъфнала
менци – медни котли
друми – пътища
кумица – кръстница

Празник е, празник е днес!

Неделята след Лазаровден е известна в народния календар като 
Цветница, Връбница, Куклинден. В този ден момите отиват на реката 
да избират кумица, а самият обичай се нарича кумичене. 

На Цветница според християнския календар е станало тържест-
веното посрещане на Христос в Йерусалим с лаврови и маслинови 
клончета. Българското обредно дръвце, с което се ходи на празнична-
та литургия, е върбата. Оттам и празникът носи името си Връбница. 
Върбата се освещава в храма и всеки си прави венче от нея и го отнася 
в своя дом. Оставя се пред иконата. За здраве се окичват с върбови 
клонки и портите, а децата пеят песенчица: „Върбо ле, върбо, върби-
це!“.

Лозинка Йорданова 

Цветнице, де ли е
твойто начало,
с пъстро веселие
в нас оцеляло?
Де ли са минали
твоите друми
със неизстинали 
песни и думи?... 
Хубост далечна 
не си отива –
Цветнице, вечно
да си ни жива!

Атанас Цанков

 Как е наречена Цветница?
 Какви са песните, изпълнявани 

на Цветница?
 Какви са друмите, извървени от 

Цветница?



Празник е, празник е днес!

ВЕЛИКДЕНСКА НОЩ 
Хор на ангели запяха
и под всяка родна стряха
стигна вест от небесата –
тази чудна нощ е свята. 

И дечица, и старици
във ръцете със свещици
с обич, с вяра най-голяма
тихо тръгнаха към храма. 

Пред олтара на колени
майки и бащи смирени
ще дочакат вест благàта
с ден Великден във сърцата. 

И камбаните ще пеят,
и звездите ще огреят
във нощта студена, късна,
че Исус Христос възкръсна. 

Йордан Стубел

ВЕЛИКДЕН – ГОЛЯМ ДЕН! 
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 За какво пее хорът на ангелите? 
Къде тръгват всички? Как 
тръгват?
 Как всички чакат вестта за 

Великден? Каква е вестта?

 Как са се поздравявали хората от Великден до 
Спасовден? Какво правят стопанките на Велики 
четвъртък? 
 Колко дни се празнува Великден? Как се празнува? 

 Прочетете изразително 
стихотворението. 
 Разкажете как вие празнувате 

Великден. 

Христос воскресе! Воистина воскресе! Така нашите деди са се 
поздравявали от великата нощ на възкресението до Спасовден. 

Дойде ли Велики четвъртък, преди Слънцето да е изгряло, сто-
панките вече са нашарили първите яйца. Първото яйце е червено и 
се полага на Богородица. С него стопанката потрива бузките на де-
цата кръстообразно и благославя: „Червен, червен Великден, зелен, 
зелен Гергьовден!“. Яйцето е символ на живота. 

Великден се празнува три дни. Рано сутринта всички отиват на 
тържествена литургия в черквата и се връщат със запалени свещи. 
Всички празнуват Великото възкресение!

Лозинка Йорданова 
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благђт – (нар.) честит, 
щастлив
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САМО ДЖИНКА 

Мили бате, дай си ухото да ти пошепна: ВЛЮБЕН СЪМ!
Да не ти го обяснявам – мисля, че знаеш какво значи. Като я 

няма Джинка, все за нея мисля. Заспя ли – сънувам я. А като видя, 
че припка насам по пътя, втурвам се насреща ѝ и я облизвам от 
радост. 

Баба казва, че много съм се променил, пък аз съм просто щаст-
лив. Запазвам за Джинка най-вкусното от яденето си и ми е драго 
как лапа с апетит, но деликатно. Не помня дали ти я описах преди. 
Казват, че не била породиста, ала аз си я харесвам и такава. Козина-
та ѝ е бяла, мека, вълниста, а над челото ѝ пада на палави къдрици. 
Очите ѝ са искрящо черни, ту закачливи, ту замечтани. Но най-кра-
сиви са крачетата ѝ: дълги-дълги, а как бързо тичат! Бате, нали не 
е беда, че Джинка е по-висока от мен и че моите крака са къси? 
Важното е сърцето, а моето сърце е и храбро, и нежно. Ти поне ме 
познаваш. 

Днес изрових най-скъпото си съкровище – големия кокал, и го 
подарих на Джинка. Нали знаеш, момичетата много се трогват от 
подаръци. Тя си го гризеше под дървото с шишарките, а аз лежах 
до нея и ѝ се любувах. После ѝ разказвах разни случки от детство-
то и от младините си, разказвах ѝ за теб и за леля Радина, за со-
фийския ни апартамент и за кучешката градинка, където се събира 
най-отбрано общество. Когато ѝ описах санбернарката Лора, с коя-
то често си играехме, Джина престана да гризе кокала. Погледна ме 
особено и извърна глава настрана. Досетих се веднага: ами че тя ме 
ревнува! А това значи, бате, че тя не е равнодушна към мен! Граб-
нах една шишарка, легнах по гръб и я заподмятах с четири лапи, 
докато Джинка пак се развесели. Стиснах я леко със зъби за вратле-
то и ѝ пошепнах, че за мен не съществува никоя друга, ако ще да е 
най-петнистата далматинка или най-дългоуахата кокер-шпаньолка. 
Ние, дакелите, сме верни до смърт на любимите си. 

Сега се чудя какво геройство да извърша заради Джинка. Вед-
нъж баба ми прочете нещичко от една книга за някакви си рицари. 
Не всичко разбрах, но запомних, че те имали дама на сърцето си. 
Заради нея се биели с други рицари и извършвали разни подвизи. 
Ами аз? Наоколо май няма диви зверове, достойни за мен. Пък и 
врагове нещо не се мяркат – лежат си на сянка по дворовете в село 
и си пощят бълхите. 

Най-после не се стърпях и споделих с баба. Тя ме погали по 
главата и каза, че любовта правела по-добри, по-смели и хората, и 
кучетата. После добави, че сме били още много малки с Джинка – 
да почакаме поне до другото лято. Да, ама какво ще стане, като си 
заминем с баба за зимата в София? Ако вземе някой селски данга-
лак да се завърти край Джинка и ми я отмъкне? А аз няма да мога 
дори да се сбия с него!

Играта радост ми дарява!
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 Каква тайна споделя дакелът с момчето?
 По какво се разбира, че е влюбен?
 Как изглежда Джинка?
 От какво се притеснява дакелът?
 Как бабата успокоява Джери?

 Разкажете как изглежда Джинка според 
думите на дакела. 
 А как си представяте самия дакел?
 Проследете преживяванията му. 

Играта радост ми дарява!

Хем съм щастлив, хем съм много нещастен. Дори загубих апе-
тит – можеш ли да си представиш такова нещо? Баба забеляза, че 
съм умърлушен, пипна ме дали нямам температура. Сетне бръкна в 
шкафа и ми подаде утешително две бисквити. Аз веднага ги скрих 
в старите галоши до входа, знаеш за кого... Бате, бате, по-добре не 
се влюбвай, поне ти да не страдаш!

Джери, рицар на прекрасната дама
Из „Писма на един дакел“ от Станка Пенчева
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ЛИЛИ ЧУДОТО ВЪВ ФУТБОЛНА ТРЕСКА 

Приятелю, подай ръка!

Лили седеше в стаята си и четеше 
спортната рубрика във вестника. 
Интересуваха я футболните резул-

тати от мачовете в събота и неделя и но-
вата таблица с головете от шампионата. 
Тя непременно трябваше да научи резул-
татите наизуст, но това можеше да стане 
само ако Леон я оставеше на мира. Той 
връхлетя в стаята ѝ, разбира се, без да по-
чука. Леон още не можеше да чете, но от 
картинките веднага му стана ясно какво 
правеше Лили.

– Как така изведнъж стана футболен 
фен? – попита я той. 

– Е... защо пък не? – отвърна Лили. 
Трудно ѝ беше да обясни на Леон при-

чината. Не точно футболът я вълнуваше 
толкова много. По-скоро всичко, свързано 
с него, и най-вече едно точно определено 
нещо. Лили беше влюбена, а това изобщо 
не беше работа на Леон. Освен това той 
не би могъл да ѝ влезе в положението, за-
щото от любов разбираше още по-малко, 
отколкото от футбол. Лили не беше влю-
бена във футбола, а в Андреас. Андреас 
беше от нейния випуск и беше „изгряваща 
звезда“, както се казваше във футбола. Из-
гряващата звезда на училищния футболен 
отбор. 

– Когато си влюбена във футболист, 
трябва да разбираш от футбол! – смяташе 
Мона, най-добрата приятелка на Лили. 

А Мона беше наясно с тези неща, за-
щото вече беше получила цели три лю-
бовни писма. А и от шест седмици ходеше 
с Кевин, но никой освен Лили не знаеше 
това. 

– Най-вече когато си влюбена във фут-
болист, който няма ни най-малка предста-
ва какъв късметлия е. Как иначе да го убе-
диш, че и той е влюбен в теб?

Сложни бяха нещата в любовта. Може 
би твърде сложни за момче като Андре-
ас. Като всички останали хлапаци и той 

се интересуваше единствено от футбол. 
Лили беше наясно с това и не можеше да 
търпи повече!

Мона също така ѝ беше казала: „Ние, 
момичетата, трябва да вземем всичко в 
наши ръце!“. Лили само беше кимнала и 
ѝ беше отговорила учудено: „Боже, Мона, 
ти си истинско либеро по въпросите на 
любовта!“. (...)  Да, любовта беше сложно 
нещо! Затова малкият брат на Лили няма-
ше да я разбере. 

– Хайде, чети! – започна да мрънка 
той. 

За да има мир и спокойствие, Лили 
започна да му чете статия за мач от 
Бундеслигата, и то точно от мястото, 
където Леон я беше прекъснал: „...но 
домакините не се предадоха и притиснаха 
съперника си в наказателното поле...“.

– Позволено ли е да притискаш няко-
го? – извика Леон. 

Лили обаче изобщо не го слушаше, а 
продължи да чете по-нататък:

– На гостите все по-рядко им се удава-
ше случай да се освободят от противника 
и да нападнат вратата му. После безми-
лостно се задейства капанът на засадата...

– Какъв капан?
Лили направи гримаса и не се остави 

да я разсейват. 
– Играта продължи с непрестанни 

атаки на домакините, но защитата на гос-
тите беше много силна. Синьо-белите  
напразно атакуваха, защото вратата на 
гостите беше блокирана. 

– Но една врата не може просто така 
да се блокира!

– Не това се има предвид! – обясни 
Лили. – Те не блокират вратата наистина. 

– А какво правят тогава? Пирони ли 
използват, за да заковат нещо пред вра-
тата? Аз блокирах клетката на хамстера, 
като забодох вилици в нея, точно както 
прави и Дейвид Копърфийлд. Е, само 
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 Разкажете история за момче, кое-
то се интересува от художествена 
гимнастика.

 Какво чете Лили? Защо? Кой ѝ 
пречи да чете? 
 Какво кара Лили да се интересу-

ва от футбол? 
 Какво чете Лили на Леон? Защо 

той не я разбира?

Приятелю, подай ръка!

дето той използва дълги ножове... Разби-
ра се, хамстерът не беше в клетката. Едва 
когато бях забил всички вилици, го пус-
нах вътре. Изглеждаше много опасно. 

Лили отново направи гримаса; не зна-
еше да плаче ли, или да се смее. 

– Просто така се казва – вратата е „бло-
кирана“. Разбира се, в действителност тя 
не е блокирана. Във вестника пише още, 
че защитата е била добре разпределена и 
пространството – добре покрито, така че 
противниците да не могат да проникнат. 

– Какво пространство? – Аз мислех, 
че играят на футболно игрище!

Лили си пое дълбоко въздух. 
– Ще ме оставиш ли да чета по-ната-

тък? Искам да разбера дали единият от 

отборите е успял да разбие защитната 
стена. Разбира се, не с помощта на чук, 
нали ти е ясно?

– Разбира се! – каза Леон и кимна 
енергично с глава. – Обаче в детската 
градина ни е забранено да играем футбол 
на закрито! (...)

– Ох, колко е трудно! – каза тя и оста-
ви вестника настрана. 

Вече не се страхуваше да заговори 
Андреас в училищния двор, когато той 
съвсем професионално обсъждаше фут-
болни теми с другите момчета. И ако те 
започнеха да ѝ се подиграват, тя просто 
щеше да спомене няколко резултата от 
мачовете... 

 Из „Лили Чудото във футболна 
треска“ от Книстер

лєберо – защитник във футбола
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ТОМ СЕ ЗАПОЗНАВА С БЕКИ 

Когато Том стигна до малката паян-
това училищна сграда, той влезе 
енергично с походката на човек, 

който много е бързал. Закачи шапката си 
и се отпусна на своето място с делови 
вид. Учителят, седнал в голямото кресло 
до катедрата, леко дремеше, приспиван от 
бръмченето на учениците, които си учеха 
урока. Влизането на Том го разбуди. 

– Томас Сойер!
Том си знаеше, че когато го викат с ця-

лото име, това означава неприятност. 
– Сър!
– Ела тук! Кажи ми сега защо закъсня?
Том тъкмо се готвеше да се оправдае 

с някоя лъжа, когато видя две дълги руси 
плитки, спуснати на гърба на една личност, 
която той веднага позна. До тази личност 
имаше едно свободно място в редицата на 
момичетата. Том каза:

– Спрях се да поприказвам с Хъкълбе-
ри Фин! (...)

– Томас Сойер, това е най-поразител-
ното признание, което съм чувал. За него 
не е достатъчно обикновено наказание. 

Ръката на учителя започна да действа, 
докато най-после се измори, а запасът от 
пръчки значително намаля... 

– А сега, господине, върви да седнеш 
при момичетата! И нека това ти послужи 
за урок. 

Сдържаното кикотене, което се раз-
несе между учениците, сякаш смути Том. 
Той седна на крайчеца на чина, а момичето 
се отдръпна, като тръсна глава. Малко по 
малко престанаха да му обръщат внима-
ние. Тогава Том започна да поглежда към 
момичето. То забеляза това, нацупи се и 
извърна за миг глава. Когато след малко се 
обърна предпазливо, пред нея стоеше една 
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 Как посрещат Том в училище? 
Защо той се отказва да излъже 
учителя?
 Какво наказание налага учителят 

на Том? Как реагират съучениците 
на това, че Том е при момичетата? 
 Как Том впечатлява Беки? Какво 

ѝ признава той?
 Защо сърцето на Том ликува 

въпреки болката в ухото?

 Подгответе информация 
за училищен вестник, като 
представите любимия си герой 
от художествено произведение 
или опишете чувствата и 
преживяванията или действията 
му, които са ви впечатлили. 

Извънкласно четене
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праскова. Девойката я отстрани с ръка. 
Том полекичка бутна прасковата на пре-
дишното ѝ място. Сега вече момичето не 
се докосна до плода. Том написа на плоча-
та си: „Моля, вземете я, имам още“. Моми-
чето хвърли поглед върху написаното, но 
не направи нищо. След това Том започна 
да рисува нещо, като криеше произведе-
нието си с лявата ръка... Най-после тя не 
се сдържа и прошепна колебливо:

– Дай да видя!
Том откри отчасти рисунката си, коя-

то представляваше жалка карикатура на 
къща с комин, от който излиза дим на спи-
рала. (...)

– Хубава е. Нарисувай сега и един чо-
век. 

Художникът изрисува в предния двор 
един човек, приличен на кула. Той беше 
толкова висок, че можеше да прескочи къ-
щата, обаче девойката не беше много взис-
кателна. 

– Чудесен е – прошепна тя. – Нарису-
вай сега и мене как минавам покрай къща-
та. 

Момчето нарисува нещо като пясъчен 
часовник, сложи за глава една кръгла луна, 
прибави тънки като сламки крака и ръце 
и въоръжи разперените пръсти с грамадно 
ветрило. Момичето каза:

– Ох, колко е хубаво! Да можех и аз 
така да рисувам!

– Лесно е – прошепна Том. – Аз ще те 
науча. 

– О, наистина ли? Кога?

– През обедната почивка. Отиваш ли 
си вкъщи за обяд?

– Ако ти останеш, и аз ще остана. 
– Добре. Решено! Как се казваш?
– Беки Татчер. Ами ти? Впрочем знам 

– Томас Сойер. 
– Това ми е името, когато ме бият. Ко-

гато съм добър, ме наричат Том. Ти ще ме 
наричаш Том, нали?

– Да. 
Тогава Том започна да пише нещо по 

плочата, като криеше от момичето написа-
ното. Този път обаче тя не се показа свен-
лива. Помоли го да ѝ покаже написаното. 

– О, то не е нищо. 
– Дай да го видя! – настоя Беки. (...)
Тя сложи малката си ръка върху него-

вата и тогава започна лека борба. Том се 
преструваше, че уж се съпротивлява, а 
всъщност поотместваше ръката си, докато 
се разкриха думите: „Обичам те“. 

– Ах, ти лошо момче! – каза Беки и го 
цапна леко по ръката, изчерви се, но при 
все това изглеждаше доволна. 

Точно в този миг момчето усети как 
една силна ръка бавно и сигурно го стиска 
за ухото и го дърпа нагоре. Така той беше 
преведен през цялата класна стая и поста-
вен на своето място. Учителят постоя над 
него няколко мъчителни мига и най-сетне 
тръгна към трона си, без да продума нито 
дума. Но въпреки че ухото на Том гореше, 
сърцето му ликуваше. 

Из „Приключенията на Том Сойер“ 
от Марк Твен

паянтова – нестабилна, лека
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Празник е, празник е днес!
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ГЕРГЬОВДЕН

ХУБАВ ГЕОРГИ 

На Гергьовден (6 май) се чества памет-
та на свети великомъченик Георги Победо-
носец, роден в Кападокия, с висок военен 
чин, посечен заради Христа. 

Още преди зората да пукне, младите 
отивали в гората билки и гергьовско цвете 
да берат. По пътя се отъркалвали в росната 
ливада за здраве. Зората ги сварвала в ли-
вадата с китки здравец, гергьовка, синя ли-
ляка и божури. Извивали венци от цветята. 
Връзвали люлки и се люлеели за здраве. 
Теглели се на кантар, закачен на здраво 
клонесто дърво. 

Лозинка Йорданова

Хубав Георги, мили Георги!
Кой ти рече ти да дойдеш?
Отговаря хубав Георги:
– Мене рече ден Великден:
„Цветен Георги, мили Георги!
Скоро по мен ти да дойдеш, 
а по тебе шума, трева,
по тревата овчарите, 
по овчари сиво стадо“. 

Народна песен 

 Паметта на кой светец се чества 
на Гергьовден? 
 Какво правят хората на този ден? 

 Кои хора празнуват имен ден на 
Гергьовден?

 Прочетете изразително 
народната песен. 

 Кой е повикал Цветен Георги да 
дойде?
 Кой идва след Гергьовден?



ХУБАВ ГЕОРГИ 

ЧУЧУЛИГА

Вие, градските деца, 
само чели сте на книга
тази дума „чучулига“,
но как пее и каква е,
никое от вас не знае. 
Някой може би е чул, че
мъничка е и с качулче,
но това е много малко
и е много, много жалко,
че в града, в града децата
не са виждали житата,
че за тях е непозната
песента на небесата;
ала този град студен
ще осъмне някой ден
без детински вик и врява
и ще види той тогава,
да, да, да, ще види как
един шарен-марен влак
посред нивите пристига,
пълен с градски 
дечурлига,
невидели чучулига!
Из „В лунната стая“ от 

Валери Петров
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 Към кого се обръща авторът?
 Как изглежда чучулигата? Кога се 

чува песента ѝ?
 Как ще осъмне някой ден градът?
 Къде ще отидат децата?

 Прочетете изразително 
стихотворението. 
 Намерете повторенията в 

стихотворението. 
 Обяснете израза „шарен-марен“. 

Играта радост ми дарява!
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Днеска следобед не беше никак весело 
в училище, директорът дойде в клас-
ната стая да ни раздаде бележници-

те. Като влезе с бележниците под мишница, 
изглеждаше много сърдит. 

– От години работя в образователната 
система – каза директорът, – обаче никога не 
съм виждал толкова недисциплиниран клас. 
Достатъчно е да се погледнат забележките, 
които учителката ви е нанесла в бележници-
те. Сега ще ги раздам. 

Тогава Клотер се разплака. Клотер е 
най-слабият ученик в класа и учителката 
всеки месец пише сума ти работи в неговия 
бележник, татко му и майка му се ядосват 
и го наказват да не яде десерт и да не гледа 
телевизия. Клотер ми е разправял, че съвсем 
били свикнали и майка му един път в месеца 
просто не приготвяла нищо за десерт, а пък 
татко му отивал да гледа телевизия у съсе-
дите. 

В моя бележник пишеше така: Ученикът 
е буен, често разсеян. Би могъл да работи 
по-добре. 

На Йодес му бяха написали: Ученикът е 
недисциплиниран. Бие се с другарчетата си. 
Би могъл да работи по-добре. (...)

Единственият, който просто не би мо-
гъл да работи по-добре, беше Анян. Анян е 
първенец на класа и любимец на учителка-
та. Директорът ни прочете това, което беше 
написано в неговия бележник: Ученикът е 
прилежен и разумен. Има бъдеще. 

Ние всички много се притеснихме, за-
щото татковците ни трябва да се подпишат 
в бележниците, а пък тая работа не е мно-
го весела. И когато би звънецът за излизане, 
вместо да хукнем към вратата, да се блъска-
ме, да се бутаме и да се удряме с чантите по 
главите както обикновено, излязохме тихич-
ко, без да приказваме. Даже на учителката ѝ 
беше някак си тъжно. Ама ние на нея не ѝ се 
сърдим. Общо взето, тоя месец все се пра-
вехме на тарикати. (...) По улицата се мък-

БЕЛЕЖНИЦИТЕ
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Знанието е светлина!

нехме бавно, едва-едва си влачехме краката. 
Пред сладкарницата изчакахме Алсест, кой-
то влезе да си купи шест шоколадови пасти 
и веднага почна да ги яде. 

– Трябва да се подсигуря – каза ни Ал-
сест, – защото десерта тая вечер май...

И въздъхна дълбоко, дъвчейки. Тряб-
ва да знаете, че в бележника на Алсест пи-
шеше: Ако този ученик обръщаше толкова 
внимание на уроците, колкото на храната, 
той щеше да бъде първенец на класа, защо-
то би могъл да работи по-добре. 

Само Йодес като че ли не се притеснява-
ше много. 

– Мен не ме е страх – каза той. – Татко 
изобщо не ми се кара, аз го поглеждам право 
в очите и той тогава ми подписва бележника, 
няма да си играем, я!

Късметлия е Йодес. Като стигнахме до 
ъгъла, се разделихме. Клотер си отиде, пла-
чейки, а Алсест – ядейки. 

Гадното беше, че сега пък аз трябваше 
да се прибирам у дома. Тръгнах си, като гле-
дах да стъпвам само върху плочките на тро-
тоара, и се получаваше много лесно, защо-
то не вървях много бързо. Нали знаех какво 
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ще ми каже татко. Ще ми каже, че винаги е 
бил първенец на класа и че неговият татко 
винаги се гордеел с моя татко, и че винаги 
носел от училище сума ти почетни дипломи 
и медали и жалко, дето не можел да ми ги 
покаже, ама ги бил изгубил, като се оженил 
и се местили в новата къща. После татко ще 
ми каже, че доникъде няма да стигна така, че 
хората ще ме сочат един ден с пръст, ще се 
смеят и ще казват: „Ей това е Николà, дето 
все имаше лоши бележки в училище“. После 
татко ще ми каже, че се съсипва да работи, 
само и само аз да получа добро образование 
и да бъда подготвен за живота, че съм небла-
годарник и не ми е жал дори, дето така съм 
наскърбил родителите си, че няма да получа 

 Защо директорът е в класната 
стая? Какво казва на учениците?
 Кой се разплаква? Защо? Какво 

пише в бележниците на другите 
ученици? Кой е любимецът на 
учителката? Защо?
 Как излизат децата от класната 

стая? Как вървят по улицата? Защо 
са получили забележки?

 От какво се вълнува Николà, 
вървейки към дома си? Как го 
посрещат родителите му? Защо се 
разплаква той?

 Преразкажете текста. 

Знанието е светлина!

десерт, а за кино ще може да се говори чак 
като ни раздадат отново бележниците... 

В хола татко говореше с мама. Пред него 
на масата имаше сума ти листове и никак не 
изглеждаше доволен. Мама също никак не 
беше доволна. 

И аз тогава дадох бележника си на тат-
ко. Татко отвори бележника и го подписа, и  
после ми го върна и продължи да говори. 

– Иди да си играеш в стаята, Николà – 
каза мама. 

– А така, а така – каза татко. 
Аз се качих в стаята си, легнах си в лег-

лото и се разплаках. 
Тъй де, ако татко и мама ме обичаха, 

щяха поне малко да ми обръщат внимание!
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Из „Малкият Николà“ от Рьоне Госини 
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ГРЕШКИТЕ НА ИВАН   
Грешките му нямат граници. 
Вместо с гръмове и пламъци
бъкат случките Иванови
само с гръмъци и пламове. 
Смеем му се чак до мръкване –
бърка до умопобъркване!
Я, Иване, пак безгрешкаво
разкажи онази смешкавост,
във която французони
стрелят в тигрове и слони,
но сред викъци и крясове
зърват лъви и жирафове,
а от гъстите лианци
ги ръмжат орангутанци. 
И горките французони
яхват понета и кони
и със риск да се изложат,
хвърлят пушкове и ножи
и за смях на всички зайове,
тръгват си към свойте крайове... 
Ще припадна вече! Ах!
Скъсва ни Иван от смях! 

Играта радост ми дарява!

Виктор САМУИЛОВ
(1946)

Виктор Самуилов е роден в София. Стихотворенията му се 
четат с удоволствие от деца и възрастни, защото са написани 
със свежо чувство за хумор. Поетът избира близки, познати 
за децата теми, свързани с техните игри и мечти. Такива са 
стихосбирките му „Домашно море“, „Между нас да си остане“, 
„Ние, мальоците“ и други. 

 При кои форми на думата Иван 
допуска грешки?
 Каква история обича да разказва 

момчето? 
 Вие допускате ли грешки? 

Разкажете. Как ги избягвате?

бъка – (разг.) гъмжи, изобилства



 Опитайте се да съчините кратка 
приказка с един от героите. 

Знанието е светлина!

КНИГА И СЛАДОЛЕД 
Ако книгите бяха сладоледи, щях да ги изям с кориците като 

вафлени фунийки. Това каза момчето, на което никак не му се чете-
ше, и захвърли книгата на леглото. И заспа. 

Тогава книгата направи едно малко чудо (това книгите го мо-
гат) и се вмъкна в съня на момчето. И виж ти – страниците ѝ сла-
доледени, а корицата – вафлена. И върху всяка страница – буквите 
ѝ – шоколадени трохи. Прочиташ страницата и те се стопяват в 
устата ти. Така насън момчето изблиза (прочете) четиринадесет 
сметанови страници с шоколад и си гризна от корицата. Книгата 
много му се услади. Като се събуди, тя си беше пак цяла. Отвори я 
и продължи да чете, а в устата си още усещаше вкуса на сладолед. 
Пък и историята вътре беше за една сладоледена книга и момчето, 
което... Знаете я, нали?

        Из „Сватби на животни и неща“
                            от Георги Господинов

СЛАДОЛЕД – КНИГА

 Каква книга си е направило 
детето? Защо?
 Защо са изненадани родителите?
 Как се грижи детето за книгата?
 Как изчезва вкусната книга?

 Какво си мисли момчето, преди 
да заспи?
 Какво чудо прави захвърлената 

книга?
 Как изглежда книгата в съня на 

момчето?
 Какво става, когато момчето се 

събужда?

Едно дете не искало да чете, а обичало сладолед. И си направи-
ло сладоледена книга. 

Правело се, че чете. Майката и бащата били много изненадани, 
че го виждат с книга. А то се смеело. Вечер тайно прибирало кни-
гата в хладилника, но веднъж забравило. Така един слънчев ден 
книгата се стопила и потекла от библиотеката. 

Из „Сватби на животни и неща“
от Рая Господинова
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Извънкласно четене
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НЕБЕСНА ПРИКАЗКА

Често от земята виждали нейната фигура, 
но си мислели, че това е сянка на облак. 
Те съвсем не подозирали, че там горе лети 
една прекрасна небесна амейла и сините 
ѝ очи галят с топъл блясък очертанията 
на тъмния град. Така минали много годи-
ни. Малката амейла пораснала и станала 
още по-красива. От ден на ден тя ставала 
по-тъжна. О, тя желаела поне за миг да зър-
не денем Земята. Поне за миг! И веднъж 
тя не могла да се стърпи. С разтреперани 
ръце взела ключа и предпазливо отключи-
ла вратичката на облачния си дом. Отвън 
я блъснала ярка светлина. В първия миг 
малката амейла нищо не видяла, а когато 
очите ѝ привикнали, останала замаяна от 
красотата, която се откривала пред очите ѝ. 
Ниско долу шумели гори, с бисерен звън 
тичали реки, някакви същества, облечени в 
пъстри дрехи, бързали нанякъде. „О, колко 
е хубаво на Земята!“ – възкликнала небес-
ната девойка. И пленена от земния свят, тя, 
без да мисли за нищо друго, се качила на 
бялото си облаче, сгушила се така, че да 
не се вижда, и му заповядала да я пусне на 
Земята. Понесла се в чудното си столче на-

Високо, високо в далечното синьо 
небе не само се носят топли бели 
облаци, не само проблясват вечер 

тихи замислени звезди. О, там съвсем не е 
тихо, както изглежда от земята. Сред сини 
небесни пътечки се издигат два чудни па-
лата. Единият е златен и топъл, с хиляди 
светли прозорци. Но те съвсем не прили-
чат на тези, които ние виждаме всеки ден 
на земята. Направени са сякаш от прозрач-
но злато и в зависимост от коя страна ги 
гледаш, добиват от сламеножълт до меко-
кафеникав оттенък. Те придават нещо при-
казно на палата. Това е домът на Слънце-
то. А другият е хладен, черен и няма нито 
един прозорец, но също е необикновено 
красив. Сякаш някаква черна коприна се е 
надиплила в странни форми и чака да се 
приближиш, за да те прегърне в хладните 
си покои. Това е домът на Нощта. Тук, сред 
нас, се говори, че Слънцето и Нощта били 
скарани. О, нищо подобно! В небесното 
царство всички живеят в мир и обич. На 
небето живеят и едни странни същества, 
приличащи на хора. Но са много по-краси-
ви. Наричат се амейли. Те са необикнове-
но красиви девойки с прекрасни, сини като 
небето очи и черни като нощта коси. Всяка 
крие в сърцето си по едно от хилядите не-
бесни вълшебства. 

 Ето какво се случило преди хиляди го-
дини. И тогава както сега на небето живее-
ли чудни амейли. Най-малката от тях била 
най-красива. Вълшебството, което криела 
в сърцето си, било любовта. Тя можела 
да обича необикновено силно – повече от 
всички свои сестри. Трябва да знаем, че 
амейлите нямат право да се показват де-
нем на небето. А малката амейла мечтаела 
да види Земята денем. Тя често възсядала 
вечер някое малко бяло облаче и се 
понасяла над смълчания град. Иг-
раела си със звездите. Галела ги с 
пръсти, а те ѝ се усмихвали. (...) 



 Кои са двата палата високо в не-
бето? Как се наричат съществата, 
живеещи на небето? Какви са те?
 Какво се случило преди хиляди 

години? 
 Каква е най-малката амейла?
 Какво видяла тя на Земята? Как 

постъпила тя, за да защити сър-
ненцето?
 Коя е звездата Зорница?

 Открийте повторението в текста. 
 Опишете с думи двата палата 

според описанието в текста. 
 Преразкажете текста.
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свят с чистотата на прекрасното си сърце. 
Но най-много обикнала едно малко сърне, 
което първо я посрещнало в гората. Цял 
ден тя милвала гладката му козина, а то я 
гледало с влажните си очички. Когато над 
Земята се усмихнала Нощта, чудното мо-
миче се сетило, че трябва да отплува пак 
горе, но всичко тук така го привличало, че 
то се решило да остане поне една нощ в го-
рата. И малката амейла обгърнала с нежни 
ръце топлото телце на сърнето и останала 
да бди. Така я заварили първите слънчеви 
лъчи. Те ѝ донесли много болка. Девойката 
трябвало да се сбогува и да отлети горе. Но 
тъкмо възседнала облачето си, и чула тихи 
стъпки. Зад близкия храст се снишавало 
някакво същество. Амейлата не знаела, че 
това е човек. Той държал в ръцете си нещо 
лъскаво и дебнел сърнето, застанало на 
поляната. И в същия миг сянка преминала 
над сърцето на чудната девойка. Тя успяла 
да отскочи пред сърнето точно в момен-
та, когато се разнесъл страшен гръм. „О, 
сбогом, чудно момиче!“ – шепнел вятърът. 
„Сбогом, сбогом“ – нашепвали тихо дър-
ветата. „Сбогом!“ – звъняла реката. Но 

чудно – тялото на малката амейла в миг 
станало леко като въздух и се понесло 
нагоре. И оттогава една от чудните 
амейли липсвала, но преди да сипне 
зората, там горе блести една чудна 

звезда. Наричат я Зорница. И никой 
не знае, дори небесните жители, че това 

е оная прекрасна малка амейла, която в 
името на голямата си прекрасна любов ще 
остане да живее в безкрайността с блясъка 
на светла звезда. 

Петя Дубарова

долу. И след няколко часа се приземила в 
една чудна гора. О, колко щастлива била тя. 
Никога в небесното царство не била виж-
дала такива чудни реки, такава буйна зе-
ленина. Малката амейла обикнала земния 
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ХИМН НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
 
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!
 
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
 
Безвестен беше ти, безславен!... 
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!...“
 
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
 
България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет... 

Стоян Михайловски

 Към кого се обръща поетът? Към 
кого е отправен призивът от пър-
вите четири строфи на стихотворе-
нието? Към какво призовава?
Кой отправя този призив?
 Изпълняват ли България и бълга-

рите завета на „солунските двама 
братя“? 
 Какви изречения по цел на изказ-

ване преобладават в стихотворе-
нието? Какво се изразява с тях?
 Какви чувства поражда стихотво-

рението?

 Открийте повторенията в 
стихотворението. 
 Научете стихотворението 

наизуст.  

бъднина – бъдеще
съдбини – съдби
таз – тази
веч – вече
достославен – който е достоен 
за слава, за прославяне 

Празник е, празник е днес!



 Прочетете изразително 
стихотворението. 

Знанието е светлина!

МОЯТА УЧИТЕЛКА
Когато за пръв път страхливо
аз в класната стая надникнах,
тъй ласкаво ти ме погали,
че в същия миг те обикнах. 

Когато с несръчните пръсти
се мъчех да пиша с мастило,
ти, сведена кротко над мене,
ми вдъхваше вяра и сила. 

С тебе разбрах, че щом учиш,
урокът е винаги лесен,
че винаги трябва да бъда
с другарите искрен и честен. 

Научи ме ти да обичам
от ранните детски години
горите, полята – и всичко,
което наричам „родина“. 

Аз много неща ще забравя,
но теб ще забравя ли? – Няма. 
В сърцето си твоето име
до името пазя на мама. 

Леда Милева

 Кой е първият спомен, свързан с 
училището?
 Какво вдъхва учителката на своя 

ученик?
 Какви човешки ценности изграж-

да учителката у своите ученици?
 С кого сравнява героят учителка-

та си? Защо?
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Играта радост ми дарява!

ДАМА

„Братовчедките са доста досадна 
работа“ – мислеше Васко, докато 
изключваше компютъра. Тъкмо 

беше седнал да играе и хоп – майка му се 
появи с онази усмивка, която предвещава-
ше неприятности. 

– Васенце, нали не си забравил, че леля 
ти ще дойде с Елица към четири? Ти, като 
кавалер, ще трябва да правиш компания на 
младата дама. Хайде, оправи си стаята и се 
изкъпи, че вече е три и половина. 

Да, не беше зле да се изкъпе. Играха 
сума ти време на „Всеки – лаком за гол“ 
и се беше изпотил здраво. Като се прибра, 
направо седна на масата за обяд – беше 
гладен като цяла глутница вълци. Баща му 
даже взе да се смее:

– Ехей, Васко, ти ще надминеш Гого Ба-
лона, ако го даваш с това темпо. 

Вярно, добре си похапна, после поспа 
час – час и нещо. Събуди се с пресни сили 
и с огромно желание да разбие всички във 
FIFA. 

Елица и майка ѝ закъсняха – Васко беше 
започнал да се надява, че няма да дойдат, 
но уви. Братовчедка му беше една година 
по-малка от него, обаче винаги се държе-
ше така, като че ли тя е по-голямата. Ето, и 
сега – опита се да ѝ внуши, че ще ѝ е много 
интересно да го погледа как играе на ком-
пютъра, но тя безжалостно го отряза:

– Ваааско, по-скучно нещо не можа ли 
да измислиш?! Освен това от тоя компютър 
се развалят очите. А мама казва, че и кожа-
та на лицето ти остарява по-бързо, прегър-
бваш се... изобщо... 

Тя махна с ръка и Васко разбра, че тряб-
ва да се примири. 

– Добре де, какво да правим? – попита 
той. 

– Как какво? Ще излезем и ще играем 
на дама!

Излязоха на асфалтовата алея пред бло-

ка. Елица бръкна в чантичката си и извади 
парче тебешир. Васко гледаше като паднал 
от Марс или поне от Луната. 

– Първо трябва да се начертае – обясни 
братовчедка му. – Затова винаги си нося те-
бешир!

Тя се наведе и внимателно разчерта 
една фигура на асфалта. 

– Какво е това, извънземен ли?– изхили 
се момчето. 

Елица не му обърна внимание, а започ-
на да нанася цифри върху фигурата. 

– Ето, готово! – каза накрая тя и прибра 
тебешира. – Сега намери отнякъде едно 
плоско камъче и започваме!

– Какво започваме? – недоумяваше Вас-
ко, но отиде и донесе малко парче счупена 
керемида. Елица я взе, хвърли я в първото 
квадратче и с чуруликащо гласче заобясня-
ва, като през това време грациозно подска-
чаше по фигурата:

– Хвърляш камъчето първо на 1. 
После на един крак скачаш направо 
на 2 – имай предвид, че не трябва да 
стъпваш в квадратчето, където е камъчето. 
Продължаваш на един крак на 3, на 4 и 5 
стъпваш едновременно с двата крака, след 
това на 6 и на 7 пак на един крак, на 8 и 
9 отново едновременно с двата, на 10 пак с 
двата, но като скачаш, се завърташ обратно. 
После се връщаш до началото по същия 
начин. На 2 обаче се навеждаш и взимаш 
камъчето от 1, след това стъпваш и там на 
един крак – понеже квадратчето вече е празно 
– и скачаш навън. След това правиш същото 
нещо, като хвърлиш камъчето на 2, после на 
3 – и така до 10, а после пак обратно до 1. 
Внимавай само да не настъпиш някоя черта 
или да не стъпиш в погрешно квадратче или 
извън дамата. Грешка е също, ако не уцелиш 
с камъчето квадратчето, което трябва, или 
ако пропуснеш да вземеш камъчето. Ако го 
хвърлиш на чертата между две квадратчета, 
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 Какво най-много обича да 
прави Васко? С какво мисли да 
забавлява братовчедка си? Какво 
му предлага тя?
 Как се играе на дама? Защо 

Васко греши играта? Какво мисли 
Гого за нея?

 Разкажете как продължава 
случката според вас. 
 Какви интересни игри знаете 

вие? Как се играят?

Играта радост ми дарява!

хвърляш отново. Като сгрешиш, идва моят 
ред. Когато аз сгреша, продължаваш от 
мястото, където си спрял. Печели този, 
който пръв обиколи дамата до 10 и обратно. 

– Хайде, ти започвай!
Васко взе керемидката от ръката на 

Елица. Чувстваше се малко притеснен, но 
му стана интересно. Смяташе, че лесно 
ще се справи. Наистина, първата и втората 
обиколка минаха като по часовник. Играта 
го погълна и дори не забеляза, че отнякъде 
се беше появил Гого с неизменния сандвич 
в ръка и слушалки на ушите. 

– Какво правиш бе, Васе, ти в ред ли си? 
– изкиска се Балона с пълна уста. 

Гласът му стресна Васко и той стъпи на 

чертата между 1 и 2 точно преди да завър-
ши третата обиколка. 

– Сгрешии! – пропя Елица. – Мой ред е. 
– Абе к’ва е тая игра? – продължи да се 

подхилва Гого. 
– Играем на дама! – авторитетно обясни 

момичето. – Искаш ли и ти да играеш? Като 
сгреша – идва твоят ред. 

– Ааа, не, мерси – отвърна Балона. – 
Нещо играта ми се вижда малко... дамска... 

– Глупости, признай си, че те е страх да 
не си последен – присмя му се момичето. 

– Кой, аз ли, бе? – Гого решително сва-
ли слушалките. – Само да си доям санд-
вича и... 

Петър Чухов 
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НАЙ-ДОБРИТЕ ИГРИ

ИГРИ

Има много игри,
на които играят децата. 
Най-добрите игри
им донася горещото лято. 

Ако има река –
ще се гмуркат във нея децата. 
Ако има лъка –
цял ден топка ще ритат децата. 

Ако има море –
цял ден с лодка ще плават децата. 
Планина ли? Добре –
върхове ще изкачват децата. 

 Михаил Берберов

Тротоарите са сухи,
пълен е с игри светът
и децата стават глухи,
щом ги викнат да ядат,
и за всякое дете
тайна е неразрешима 
как могло е въобще
някога да има зима!

 Валери Петров  

Играта радост ми дарява!

 Какво донасят най-добрите игри 
на децата?
 Какви са игрите на децата през 

лятото?

 За кое годишно време говори 
поетът?
 С какво е пълен светът?
 Защо децата „стават глухи“, 

когато ги викат?
 Коя тайна не могат да си обяснят 

малките палавници?

 Вие на какви игри предпочитате 
да играете? Разкажете.

 Открийте повторенията в 
стихотворението. 

лъка – място, покрай което 
тече река



ЖИРАФ
Колко е горещо лете,
глъхнат в жажда зверовете. 
И не става по-добре,
ако нейде облак спре. 

Вижда се, че тази суша
вече им дойде до гуша. 
Само дългият жираф,
щом застане мигом прав,

над планинската верига 
до небето чак достига
и от облака едва
си отпива след това!

Николай Кънчев

 Кой не се чувства добре през 
лятото?
 Как се спасява жирафът? 

 Прочетете изразително 
стихотворението. 
 Нарисувайте илюстрация към 

него. 

Извънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ
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Играта радост ми дарява!

ПО ВОДА

КОЛЕЛО

Кранът завъртях и ето:
струите шуртят над мен!
Ваната преля. В антрето
плува жълтия леген. 
Мама няма да ме плеска. 
Няма да крещи: „Недей!“.
Тя сама ми каза днеска:
„Синко, ти си Водолей!“.

Виктор Самуилов

– Колко хубаво било
да си имаш колело!
Мога със една ръка!
Мога с дясна! Мога с лява!
Даже без ръце, така
то само се управлява... 
Бум! Е, да, от колелата
често страдат колената!

Валери Петров

 Как се чувства детето? Защо? 
 Как умее да кара колелото си то?
 Защо понякога страдат детските 

колена?

 Прочетете изразително 
стихотворението, така че да се 
усети настроението на героя. 

 Къде се намира детето?
 Каква беля успява да направи?
 Защо не се бои от наказание? 
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Играта радост ми дарява!

НЕВЪЗМОЖНИЯТ АЛФОНСО 
Я го гледай ти, чудак,
кей направил сред полето!
Всички питат: Ама как?
Тук да виждате морето?
 
– То ще дойде – обяснява
им Алфонсо убедено, –
ала първо място трябва
да му бъде отредено. 
 
Пръсна миди, водорасли,
че морето ги обича,
и подряза всички храсти –
на вълни да заприличат. 
 

 Какво построява Алфонсо?
 Защо всички са изненадани?
 Какво им обяснява момчето?
 Как Алфонсо подготвя мястото за морето?

 Какви са вашите 
мечти? Разкажете. 

КОЛЕЛО

Но на хората все още
им се струва, че игра е. 
Той пък фар издигна. Нощем
светлинката път чертае... 
 
...и наистина морето
появи се изведнъж!
Как дойде насред полето,
без да падне капка дъжд?
 
Пристан щом сме построили
за мечтата невъзможна,
тя намира път и сили
и наяве ни спохожда. 

 Петя Кокудева

пристан – пристанище
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ПЕПЕРУДЕНО 
СТИХОТВОРЕНИЕ 

Булевардите вече са скучни,
а и букварите са прочетени. 
Нищо ли няма да ви се случи,
шумолящи момичета,
шумни момчета?
Ще се случи!
Какво? Не гадайте,
а елате, побързайте, моля ви!
Забравете си шапките в стаите,
захвърлете си черните моливи. 
Впрочем цветните ги вземете. 
Нарисувайте с тях в три етюда
пеперуда, по-пъстра от цвете,
и от вас, и от вас
по-игрива и луда. 

Играта радост ми дарява!

 Към кого се обръща авторът на 
стихотворението? Какво предлага 
той на децата?
 Каква е пеперудата?
 Къде децата могат да се срещнат 

с пеперудата?
 Открийте повторенията в 

стихотворението. 

Затрептят ли
крилцата ѝ шарени,
подгонете я, литвайте в ято
и играйте, играйте, обжарени
от слънцата на дивното лято!
Вижте, тя излетя. Но къде е?
Колко пъти в гонитба омайна
пред очите ви ще се мержелее
пеперуда: безименна,
пърхаща тайна. 
Ей, пеперудите
лете са неуловими
и все пак нейде между тревите
може тя да ви каже своето име,
ако имате щастие да я уловите!

 Иван Цанев

етюд – първоначална скица на 
рисунка
мержелее – вижда се с неясни 
очертания



НЕОБХОДИМИ ПОНЯТИЯ

 Олицетворение – художествено средство, чрез което се придават човешки 
качества на предмети, животни и явления. („...и морно дишаш ти“; „...затопляш 
с майчината нежност най-малкото зрънце“)

  Автор – в литературата – създател на литературно художествено произведение 
(разказ, приказка, басня, стихотворение и др.).

 Легенда – литературно произведение или фолклорен разказ за минали събития, 
в който действителността е примесена и украсена с чудновати измислици – ска-
зание, нещо невероятно.

  Диалог – разговор между героите в художествено произведение.

  Монолог – част от литературно произведение, в която говори само един герой. 
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