
 

Вестник, Брой 1,  

ноември 2020 г. 

гр. Париж 

Асоциация  

“Христо Ботев”  

Българско училище 

“Иван Вазов”, Париж 

 

ВЕСТНИК НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ 

Нашата идея 
Светлината на знанието и силата на мъдростта ни помагат да се съхраним като 

хора и общество, да се движим напред. Затова ние, учениците от трети клас на 

българско училище “Иван Вазов” в Париж, решихме да създадем този вестник. 

Той е нашето място за творчество, за забавление, за мислене, за  общуване. 

Вестник “Вазовчета” ще излиза веднъж на два месеца. Надяваме се да ви  

хареса и да привлечем в него и автори от други класове. Повече информация за 

нас можете да намерите на сайта на училището: https://ecole-bulgare.fr. Темите 

на този брой са приятелството, мечтите, любимите неща. 

 

ТАЛАНТЛИВИ ТРЕТОКЛАСНИЦИ - НАСЛЕДНИЦИ 

НА ВАЗОВ 
АКО БЯХ ГОЛЯМ, 

ЩЯХ... 

Ако бях голям, щях да 

имам огромна къща и 

разбира се градина.  

Продължава на стр. 2 

КАКВО СИ, 

ПРИЯТЕЛСТВО ? 

Важно е да имаме 

приятели, защото така 

не сме сами. 

Продължава на стр.3 

СМЕШКА НА БРОЯ 

- Ако утре изкараш 

двойка на теста, 

забравяш, че ... 

Продължава на стр. 6 
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Пловдив -  моята приказка с баба и дядо 

Люна Лякай  

Пловдив - един специален за мен град. Там аз разказвам своята приказка с баба и 

дядо. А тази приказка е най-красивата на света - топла, светла, слънчева, пълна с 

обич, прегръдки и много усмивки. Не ходя често в Пловдив, само когато имам 

ваканция, защото живея далече  от България.  Затова много се радвам, когато 

отида там. Нямам много приятели, с които да играя. Но там са баба и дядо. 

Толкова ми е хубаво в Пловдив! Имам си любимо място - прекрасният парк в 

центъра на града. Там е зелено и пълно с хора и птици. Майки и татковци играят с 

децата си, баби и дядовци ги държат за ръчичка. А децата се смеят, тичат и целият 

парк прилича на щастлива картина, нарисувана от най-добрия художник. Аз най-

много обичам да си играя в дома на баба и дядо. Там с дядо играем на гоненица и 

криеница. Баба не ни се кара, а се усмихва щастливо. Когато се изморя, се гушвам 

в нея. Тя ми дава от нейното сладко от ягоди. Няма по-вкусно нещо на света от 

него. Мисля си: ще потопя пръстче в сладкото, ще запазя вкуса му в устата си до 

следващата ваканция. Дотогава ще усещам дъх на ягоди, усмихнатите очи на дядо 

и топлата прегръдка на баба. 

Продължава на стр. 4-5 

 

Училището 

на бъдещето 



   “ Децата виждат магия, защото я търсят.”     
Кристофър Мур  

Дюн: Ако бях голяма, щях да имам куче.  Щях да съм зооложка 

или ветеринарен лекар. Щях да имам кола, много приятели. Все 

още щях да съм с котенцето ми. Щях да живея в Бретан.  

Емануел: Ако бях голям, щях да спася света. Щях да създам 

ваксина срещу COVID 19.  

Люна: Ако бях голяма, щеше да ми харесва да рисувам край 

морето като художниците. Ако бях голяма, щях да съм астронавт.  

Валерия: Когато порасна искам да стана ветеринарен лекар, 

защото много обичам животните, искам да им помагам и да се 

грижа за тях. Иска ми се да бъда и изследовател, защото така ще 

видя колкото може повече от красивата природа.  

Наталиа: Сега много обичам да пея и да рисувам. Затова мисля, 

че ако бях голяма, щях да съм певица или художничка.   

Себастиан: Когато стана голям ще бъда самолетен инженер.  

Искам да строя самолети и ракети и да живея в София. Би било 

хубаво да  уча в Германия.  

Кристияна: Когато порасна ще стана актриса. Ще играя големи 

роли.  

 

Ако бях голям  

Когато мечтите ни са вече пораснали, а ние сме още деца 

АКО БЯХ ГОЛЯМ, ЩЯХ ... 

 

Ако бях голям, щях да 

имам огромна къща и 

разбира се огромна градина. 

Там щях да отглеждам 5 

кучета, 10 котки, 2 папагала с 

ярки цветове, 10 кокошки, 5 

патки, 20 червени рибки, които 

ще плуват в огромното езеро 

пред къщата ми. Ако бях 

голям, щях да ям по 10 дъвки 

на ден.  

 

Щях да си лягам в 

полунощ, ако бях на 

ресторант с приятели.  

Но най-добре е да съм дете. 

Мога да си играя, вместо да 

работя, да рисувам, вместо да 

пазарувам, да пръскам с воден 

пистолет, да ям пържени 

        СТИХЧЕ НА БРОЯ 

  КОЙ КАК ПИШЕ „ЗАПЕТАЯ“       

Аз диктувам: запетая. 

Петльо пише: запя тая. 

И си мисли: запя тая 

гласовита запетая! 

  

Аз диктувам: запетая. 

Мурджо пише: за пет лая. 

И си мисли: за пет лая 

плаче тая запетая! 

  

Аз диктувам: запетая. 

Пенка пише: зя̀па тая. 

И си мисли: зя̀па тая 

кривоуста запетая! 

  

Аз диктувам: запетая. 

Пенчо пише: за пета я. 

И си мисли: за пета я 

ритам тая запетая! 

 

Иван Кръстев -  

български   поет 
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Емил Лебльо 



Дюн: Ако бях голяма, щях да имам куче.  Щях да съм зооложка 

или ветеринарен лекар. Щях да имам кола, много приятели. Все 

още щях да съм с котенцето ми. Щях да живея в Бретан.  

Емануел: Ако бях голям, щях да спася света. Щях да създам 

ваксина срещу COVID 19.  

Люна: Ако бях голяма, щеше да ми харесва да рисувам край 

морето като художниците. Ако бях голяма, щях да съм астронавт.  

Валерия: Когато порасна искам да стана ветеринарен лекар, 

защото много обичам животните, искам да им помагам и да се 

грижа за тях. Иска ми се да бъда и изследовател, защото така ще 

видя колкото може повече от красивата природа.  

Наталиа: Сега много обичам да пея и да рисувам. Затова мисля, 

че ако бях голяма, щях да съм певица или художничка.   

Себастиан: Когато стана голям ще бъда самолетен инженер.  

Искам да строя самолети и ракети и да живея в София. Би било 

хубаво да  уча в Германия.  

Кристияна: Когато порасна ще стана актриса. Ще играя големи 

роли.  

 

Когато мечтите ни са вече пораснали, а ние сме още деца 

АКО БЯХ ГОЛЯМ, ЩЯХ ... 

 

Ако бях голям, щях да 

имам огромна къща и 

разбира се огромна градина. 

Там щях да отглеждам 5 

кучета, 10 котки, 2 папагала с 

ярки цветове, 10 кокошки, 5 

патки, 20 червени рибки, които 

ще плуват в огромното езеро 

пред къщата ми. Ако бях 

голям, щях да ям по 10 дъвки 

на ден.  

 

Щях да си лягам в 

полунощ, ако бях на 

ресторант с приятели.  

Но най-добре е да съм дете. 

Мога да си играя, вместо да 

работя, да рисувам, вместо да 

пазарувам, да пръскам с воден 

пистолет, да ям пържени 

КАКВО СИ, ПРИЯТЕЛСТВО МОЕ? 

История за палавите  малчугани 

Уфук Самет  

 

В тази история, която искам да ви 

разкажа, единият от палавниците 

съм аз, а другите са брат ми и моите 

братовчеди от България.  

По време на училищет всички сме 

много примерни и ученолюбиви, но 

дойде ли лятната ваканция, всеки 

ден е приключение за нас. С 

нетърпение се прибираме в 

България в нашето китно село, 

заобиколено от поля и гори. Още с 

пристигането ни излизаме на 

улицата и събираме тайфата. 

Скачаме на колелата и лудо 

обикаляме селото. Усещането е 

неописуемо. Никъде не съм усещал 

такава свобода. Чувствам се като 

птица, която лети и преоткрива 

красотите на България. Един ден, 

когато се разхождахме из гората, 

намерихме агънце. То беше 

изостанало от стадото и се беше 

изгубило в гората.  Блееше жално, 

беше уплашено. Тогава аз и моите 

братовчеди решихме да му 

помогнем. Но как се хваща малко и 

пъргаво агънце нямате представа! 

Аз седях в единия ъгъл, 

братовчедите ми в другия. Падахме, 

ставахме, но не можахме да го 

хванем. Агънцето се уплаши от нас 

и избяга още по-далече. 

Помислихме пак.  Решихме да го 

примамим с клонки и листа. Малко 

по малко то дойде при нас. Тогава 

ние си отвързахме връзките на 

маратонките и от тях направихме 

въженце . Така заведохме агнето в 

селото. Там един човек го разпозна 

и то се прибра вкъщи. Този ден ние 

бяхме герои и спасители на едно 

малко агънце, изпаднало в беда. Да 

видим утре какво ли ще се случи?  
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Ангел : Важно е да имаме приятели, защото 

така не сме сами. Играем си заедно. Когато ни е 

тъжно, има с кого да споделим, когато ни е 

весело, има с кого да се посмеем.  

Дюн : За мен приятелството означава да имам 

приятели завинаги. С приятелите се разбираме 

добре и се обичаме.  

Валерия : Хубаво е да имаш приятели. Аз 

имам седем приятелки от училище и от 

детската градина още. Виждаме се всеки ден и 

това е много хубаво. Моето зайче ми е най-

добър приятел от домашните ми любимци. 

Обича ме много и само то не ме хапе.  

Емил : Важно е да имаме приятели, защото с 

тях можем много неща: да играем, да 

разговаряме, да си разказваме смешки, да си 

споделяме тайни, да си помагаме в беда. Важно 

е да имаме приятели, но е 

още по-важно те да са 

верни и добри.  

  

Песен за приятелството 

Приятелство мое, какво 

си? 

На двора безгрижна игра? 

Общ път под крачетата боси, 

в ливадите глъчка събрал? 

А може би ти си само 

загрижена топла ръка, 

на моето сведено рамо 

поставена просто така?… 

Какво си, приятелство мое, 

аз точно да кажа не знам, 

но зная без тебе какво е — 

това е в света да си сам… 

Златина Билярска - български поет 

Песен за приятелството:                                               

https://www.youtube.com/watch?v=d9MgWizZdnA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9MgWizZdnA


 

 

ОТ 61 НАГРАДИ ОТ 18 

КОНКУРСА ЗА 

УЧЕБНАТА 2019-2020 

ГОДИНА. 21 ОТ ТЯХ СА 

СПЕЧЕЛЕНИ ОТ НАС -

ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ.  

 

Това са само част от творбите на 

неуморните третокласници от БУ 

“Иван Вазов” в Париж, които  учат 

в присъствена и в дистанционна 

форма на обучение.  

Виртуално приключение 

Ангел Рапчев  

Беше странно.  От сутринта усещах, че този ден  е 

необикновен. Знаех, че нещо интересно ще се случи. 

Станах и както обикновено се измих,  закусих и си 

пуснах любимата игра.   

Докато играех, изведнъж усетих нещо странно,  

сякаш бях там, вътре в играта. Заоглеждах се 

наоколо.  Сетих се!  Днес получих като подарък 

нови очила и си ги сложих за първи път точно по 

време на играта. От тях беше. Чувствах се така 

сякаш бях герой от самата игра. О, наистина беше 

така! Аз бях в играта. Това беше невероятно. 

Помислих си, че тези очила са вълшебни. Слагах ги, 

махах ги и пак ги слагах. Не можех да им се 

нарадвам. Имах си тайно виртуално приключение. 

Мама не хареса очилата, но аз преживях такова 

приключение, че не мога да ви го опиша с думи. За 

един момент бях герой, а колко е хубаво да си 

герой, било то и само виртуално. Разказвам ви 

накратко за моето вълшебно приключение.  Надявам 

се някой ден да стана истински герой! 

 

 

Като мама 

Дюн Латуш 

Като на мама песента,          

като на баба баницата вкусна. 

Като великденско яйце,        

като червено сърчице. 

Една страна от мен добре 

неразгадана                                       

 

 

 

 

 

на български  разказва ми с 

гласа на мама. 

Обичам аз на мама песента. 

Обичам и на баба баницата 

вкусна. 

Обичам и България - така.  

 

 

 

 

Русе – любимото място на моето семейство 

Кристияна Христова  

Наричат Русе  „Малката Венеция”. Наистина това е 

един много красив град. Запазени са старинните му 

сгради, паметниците, които говорят за историята на 

България. Река Дунав, всеки път  когато я видя, ми 

разказва различна и интересна приказка.  

Но не само затова обичам Русе, а защото там се 

събира цялото ми семейство. Тогава Русе се 

превръща в нашето щастливо, истински топло и 

много скъпо семейно място. Защото какво е един 

град, ако в него ги няма любимите хора? Без тях 

това е просто място като всички други места по 

света.  Аз през по-голямата част от годината живея в 

Париж. Но си признавам, че в сърцето ми първото 

място е за Русе. Този български град е градът на 

моите ваканции. Там са приятелките ми. Когато 

изляза да се разхождам из красивите му улици, 

виждам много познати лица и усмихнати хора. От 

това ми става приятно и аз също се усмихвам. 

Обичам да играя в парка с моя малък брат.  Едни от 

най-хубавите ми часове са тези, в които се виждам с 

моите баби. Събираме се цялото семейство при тях.  

Това аз наричам щастие - всички заедно на място, 

пълно с любов – Русе. 
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Виртуално приключение 

Ангел Рапчев  

Беше странно.  От сутринта усещах, че този ден  е 

необикновен. Знаех, че нещо интересно ще се случи. 

Станах и както обикновено се измих,  закусих и си 

пуснах любимата игра.   

Докато играех, изведнъж усетих нещо странно,  

сякаш бях там, вътре в играта. Заоглеждах се 

наоколо.  Сетих се!  Днес получих като подарък 

нови очила и си ги сложих за първи път точно по 

време на играта. От тях беше. Чувствах се така 

сякаш бях герой от самата игра. О, наистина беше 

така! Аз бях в играта. Това беше невероятно. 

Помислих си, че тези очила са вълшебни. Слагах ги, 

махах ги и пак ги слагах. Не можех да им се 

нарадвам. Имах си тайно виртуално приключение. 

Мама не хареса очилата, но аз преживях такова 

приключение, че не мога да ви го опиша с думи. За 

един момент бях герой, а колко е хубаво да си 

герой, било то и само виртуално. Разказвам ви 

накратко за моето вълшебно приключение.  Надявам 

се някой ден да стана истински герой! 

 

 

Най-красивата страна 

Лео Льокартие  и  Марк Льокартие 

Слънце и сняг. Планини и море. Селца и градове. Баница и 

сирене. Топлата ръка на мама и усмивката на България.  Има ли 

по-красива страна от тази, която има всичко това? 

Едно от най-прекрасните неща в България е хубавото слънчево 

време през лятото. Синьото небе с белите облачета, зад които 

винаги се усмихва слънцето. И снегът през зимата е красив и е 

много. Пейзажите са неповторими и разнообразни - планината, 

морето, езерата, реките. Типична българска красота има и в 

малките селца, и в големите градове. Красива е и София - 

столицата с хубавите ѝ ресторанти, добрите хора, вкусната храна. 

Няма нищо по-вкусно на света от вафли, баница, мусака, 

българско сирене и кашкавал. 

Има ли друга такава страна?  Тази е най-хубавата!  
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      Бека — кучето катеричка 

       Емил  Лебльо  

В Гипсово живее  едно кученце, което се казва Бека. Това е моето куче, което е при баба и дядо. Това 

кученце имаше една мечта: да бъде катеричка. Един ден, една катеричка дойде при Бека. Тя не бе от 

катеричките, които виждаме обикновено. Тази катеричка бе много мъдра и можеше  да чете мисли. 

- Искаш ли да имаш сърце на катеричка ? - попита тя Бека. 

- Да! Много!Това е моята мечта ! Ще бъда най-щастливото куче на света ! - отговори Бека и сърцето ѝ 

 затупка от радост. 

- Внимавай! Избери добре! Ако имаш сърце на катеричка, няма да имаш твоето сърце на куче.  

- Добре. Искам да опитам за един месец.  

 На следващия ден Бека се събуди със сърце на катеричка. Мина кола по пътя и Бека започна да се катери 

на дърво, за да се скрие. Дядо ми се зачуди какво става с кучето, защото когато той сечеше дърва с 

брадвата, а баба работеше с мотиката „кръц- кръц“,  Бека умираше от страх. 

      „- Не. Трябва ми сърце на куче, моето сърце. Аз съм куче, а не катеричка !” -  помисли си Бека на глас.  

      Тогава тя повика мъдрата катеричка. 

      - Не искам да имам сърце на катеричка. Трябва да имам моето сърце, а не сърцето на друг.  

- Добре, както искаш, - каза катеричката и произнесе  думите  „ Абракадабра! Куче остани!“ 

Днес Бека е куче. Пишка, за да си маркира територията, лае силно, гони котките и не я е страх. Но от 

всичко най-много обича да яде орехчета, спомен от това приключение. 

Поуката на този разказ е да си себе си е най-добре! 

 

 



 

 

УСМИВКИ ОТ ЛЯТОТО 
Най-скъпото 

Наталиа Иванов 

Най-скъпото за мен са хората, които 

обичам. Затова любимото ми място е там, 

където всички сме заедно. Това място е Козаревец - моят свят, пълен с 

игрите с моите братовчеди, с добрите очи на баба и дядо, с домашните 

животни  и  прекрасните семейни закуски в неделя. В къщата на баба и 

дядо се чувствам напълно щастлива. Сърцето ми винаги е пълно с 

толкова много обич, че тя ми стига до всеки следващ път, когато се 

връщам там. Най-любимите ми часове са, когато помагам на дядо в 

двора. Много обичам животните. А дядо ми дава да храня зайците с него. 

Помагам му за овцете и прасетата. Имаме и кучета. С тях си играя. 

Толкова топлина има на това място. Сигурно е заради баба и дядо, 

защото те са топли и усмихнати като слънчице. Тук сестра ми, която е по

-голяма от мен, ме води на разходка със себе си и приятелките ѝ. С тях се 

чувствам някак по-голяма и важна. В Козаревец всяка неделя е като 

празник, защото сутрин сядаме всички на масата и закусваме. Тогава 

наблюдавам близките си. Искам да ги запомня така – говорят си, 

усмихват се, красиви са ... Обичам ги.  

 

София - моята любима българска 

приказка 

Себастиан Лексис 

Аз мисля, че всеки човек има свое любимо място, където се чувства 

добре. Това място за мен е София нищо, че живея в Люксембург. Обичам 

София, не защото е столица на България, а защото там получавам много 

обич от моите най-близки хора, от моето семейство. В София живеят 

баба и дядо. Мама е родена в София, затова мисля, че този град е и мой. 

Там има паркове - зелени, големи, пълни с весели деца, родители, баби и 

дядовци. Обичам да ходя в парка Заимов през зимата, когато съм във 

ваканция. Там правим най-веселия бой със снежни топки. Близо до 

нашия дом е храм «Александър Невски». До него е храм «Света София». 

Там кръстихме сестра ми. Мен са ме кръстили в църквата «Света 

Неделя». До баба са жълтите павета на центъра. Те са вече леко кафяви. 

Въпреки това ми харесват, някак слънчеви са. Обичам да ходим с баба в 

Докторската градина. Оттам се вижда университетът. Мама е учила в 

него. Интересно ми е да я разпитвам за учителите ѝ. До бабини е и 

Археологическият музей. Там с баба видяхме златната маска на един 

тракийски цар и тя ми разказа историята му. Разходките с баба са едно от 

най-любимите ми неща заедно с нейната вкусна баница. Тя ме води и в 

Борисовата градина на детските площадки. Харесва ми да гледам през 

прозореца Витоша и да ходя през зимата там, защото има много сняг. 

Обичам София през зимата и лятото. Обичам баба и дядо. Обичам, 

когато мама щастливо се усмихва и ми разказва за своите места в този 

красив град.  Той е моята любима българска приказка.                                                                                   
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СМЕШКА НА БРОЯ 

 

- Ако утре изкараш двойка на 

теста, забравяш, че съм ти 

майка         

- Ок. 

На следващия ден:  

- Какво стана с теста? 

- Ти пък коя си?  
 

Там, където е морето 

Фелисия Ноел  

Там, където е бебето Цветина. 

Там, където е морето и  

продавачът на царевица вика: 

„Царевичандооо!”. Там, където 

е понито Дени. Там, откъдето е 

мама. За мен това е България с 

най-красивото и вълнуващо 

море на света. Аз обичам 

България.  Обичам моята 

братовчедка Цветина. Тя е бебе, 

но когато порасне, ще играе с 

мен. Харесва ми плажа. Там има 

царевица и сладолед. Когато се 

прибираме, продавачът на 

царевица вика смешно: “ 

Царевичандооо!” Мама знае, че 

обичам царевица. Спираме се. 

Тя се усмихва и ми купува най-

в к у с н а т а  ц а р е в и ц а  о т 

Царевичандо. И морето ми се 

усмихва и си играе с мен. 

Плиска ме с вълните си, точно 

когато не очаквам. Обичам 

морето. Обичам България. Там 

яздя понито Дени. То е на чичо 

Стефан и е добричко. България е 

моята морска ваканция.   
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