
 

 

 

 

 
Вестник, Брой 8,  
юли 2022 г. 
гр. Париж 

Асоциация  
“Христо Ботев”  
Българско училище 

“Иван Вазов”, Париж 

Учениците от БУ «Иван Вазов» в Париж изпратиха учебната година със 

спектакъла «Розите на България» и с десетки награди от международни конкурси 

         25 юни 2022 г. – този ден ще се запомни от учениците, учителите, родителите и приятелите на училище 

«Иван Вазов» в Париж с прекрасния спектакъл «Розите на България» и с връчването на десетки награди от 

международни конкурси. Над 60 възпитаници на училището спечелиха 180 награди от около 25 

международни и национални конкурса (литературни, музикални и певчески, по изобразително изкуство, за 

рецитация и фотография), проведени в България, Чехия, Сърбия, Израел, Испания. Извън тази бройка е 

участието на ученици от училището в литературни сборници и алманаси, в 

периодични издания, във филми и форуми, свързани с изкуство и култура, 

както и в издаването на училищния вестник «Вазовчета», на чиито 

страници само за тази учебна година, освен Вазовчетата от Париж, се 

изявиха и деца от 15 държави. В този брой ще видите и прочетете творби 

на деца от България, Германия, Гърция, Чехия, Северна Македония, 

Украйна, Словакия. 
       Специален гост на тържеството за края на учебната година бе г-н Асен 

Кръстев – пълномощен министър, съветник по култура и образование в 

посолството на България в Париж. 
        В началото на спектакъла ни изненадаха и разсмяха две баби, дошли 

от България на гости на внуците, но объркани в големия град. Програмата, 

подготвена от учители и ученици, бе повече от богата. С индивидуални 

изпълнения на стихове и песни се изявиха ученици както от 

присъствената, така и от дистанционната форма на обучение. 

Малчуганите от детската градина очароваха публиката с песни и кръшна 

ръченица. Под ритъма на барабана първокласници и второкласници 

показаха оригинална хореография на народен танц.                                  

Учениците от 3 и 4 клас разказаха и изтанцуваха легенда 

за Розовата долина. Прогимназистите пък пяха за Райна Княгиня и също танцуваха. Любими 

български песни звучаха в изпълнение на ученици от 3 и 4 клас и на училищния хор. 
      След празничната програма се изсипа дъжд от награди. Почти половината от учениците в двете форми на 

обучение бяха наградени. Така бе надминат миналогодишният рекорден брой на наградите. 
Учителите раздадоха свидетелствата, а родителите подготвиха вкусен бюфет. 

Навсякъде грееха усмивки и отвсякъде се чуваше: «Браво, браво!». 

ВЕСТНИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ 

Гост на броя е  Мадлен 

Алгафари - психотелесен 

терапевт с 30 - годишен опит, 

писател, преводач, режисьор, 

автор на 12 книги.  

За нея можете да прочетете 

на стр. 4 

Умуд Самет , 

5 клас 

РУБРИКИ 

3АКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 

ГОДИНА В СНИМКИ 

Четете на стр. 2 - 3 

ПРИЯТЕЛИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ 

Четете от 5 до 12 стр.   

ЧЕТИВА ЗА ЛЯТОТО              

Четете от 13 до 18 стр. 

БЪЛГАРИЙО, ДРАГА, МИЛА... 

Четете от 19 до 22 стр. 
1 

Екип на в-к “Вазовчета” 

Виктория Иванова, 17 г.,  

Арт школа “Колорит” - Плевен 
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Умуд Самет , 5 клас 
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Мадлен Алгафари - психотелесен терапевт с 30 - годишен опит, 

писател, преводач, режисьор, aвтор на 12 книги. Директор на Български 

Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Главен редактор 

на световното списание по психотелесна терапия International Body Psy-
chotherapy Journal, издавано от Европейската и Американската асоциация 

по психотелесна терапия. Повече може да се прочете 

тук: www.madlenalgafari.com или тук: www.binap.eu  

ПРЕЛЕТНИ ПТИЦИ  
 
По-тъжен разказ не съм чела  
от „Майчина сълза“!  
За майката, на път поела,  
и чедото, остало у дома.  
И за сълзата, прелетяла океана  
чрез силата на Любовта!  
И само щом помисля – колко  
сълзи прелитат днес морето –  
от най-нестихващата болка  
на майка по детето,  
усещам как не кръв, а мъка  
изтласква ми сърцето! 
 И в колко „спукани гърнета“  
днес чакат будни майки!  
„Дали ми е добре детето?“ –  
долавят трепети най-малки,  
сълзи, пролети в самотата  
и долетели през морето.  
Без корени светът е безграничен, 
 а прелетните птичета го искат.  
Но в този свят оставаш ничий,  
тук – без удобства, там – без близки. 
И губиш чувство за Земя!  
Ще долетите ли след зимата,  
безкоренни деца?   
Как толкова бързо, без да забележите,  
забравихте смеха немирен,  
„Детство мое“, „Войната на таралежите“,  
омайничетата на Пирин,  
над къщи небето, звездите, копнежите,  
от „Аз съм българче“ носа навирен?  
Да, знам – комуто как е писано!  
Но камъкът тежи на място!  
Дърво без корен е орисано  
да го поваля всеки полъх рязко. 
 Най-силните – дърветата с дълбоки 
корени,  
растат на ветровито място! 

БЪЛГАРКА  
 
Ти си онази – същата, която жънеше до мрак на нивата,  
а гласът ти се носеше морен над къщите.  
Същата си – на хорото – лудата, най-дивата.  
И очите, и ръцете, и косите ти са същите.  
Ти си тази, която замесваше със сълзи хляба, 
но с усмивка, с песен приспиваше децата си.  
Дори когато страх и болка гърлото ти давят,  
запази пламъка и любовта в душата си.  
Ти си – същата – извезала най-фините одежди  
с напукани от работа до кръв ръце  
и скътала в най-безнадеждни времена надежда 
 в кървящото от скръб, но вярващо сърце.  
Онази си – втъкала себе си на чергите във шарките,  
превила гръб, но литнала с душата,  
вградила сянката си в спомените ни – най-жарките,  
за да пребъдат те през времената! 
 Магьосница, светица, страдалка и богиня –  
на мъдрост и сила орисана ти си! 
С течащо по вените наследство-светиня: 
помни се, българко, помни се! 

АЗ СЪМ БЪЛГАРКА 
  
Душата ми отвътре е постлана с 
черги... 
На чубрица мирише и на чесън... 
Оградата е от изгнили тарги... 
Бутни я – ще те срещна с песен. 
Народна песен – автентична, 
провряла се през хиляди години – 
дълбока и меланхолична – 
такава съм отвътре, няма да ми 
мине. 
Ще ти запържа черен боб със 
сълзи 

 
 
в тигана от бакър на баба... 
В сърцето ми добре дошъл си... 
То старо е, но аз съм млада. 
Днес ям хайвер, вчера – лютика! 
На сто години съм отвътре! 
Снова между компютър и 
мотика, 
света обиколих... 
но бълкарка ще съм и утре! 

http://www.madlenalgafari.com/
http://www.binap.eu/
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Лора Брандт  - 4 клас  

       Аз съм рожба, която принадлежи на две майки. 
Дете, което се намира в две топли прегръдки, чедо, 
което получава любов от две грижовни великанки - 
Македония и България. Така небрежно пъхната 
между тези две прекрасни Балкански страни, никога 
не съм почувствала липса на топлината, която с мен 
споделят двете ми майки. За мен е привилегия 
възможността да си разгъна живота върху основите 
на тези две държави, на чиято жилавост мога да се 
доверя изцяло. Нито един политически сблъсък не е 
достатачно силен да ме накара да скъсам връзката 
между моите две майки, връзката, която години 
наред ме отглеждаше и  оформяше, за да даде като 
резултат днешната мен. По принцип двойната 
природа на нещата не винаги е сигнал за нещо добро, 
имайки предвид двойствената природа на личността 
като цяло. Но в моя случай числото две е част от мен, 
начин на оформяне и сегмент от дългия житейски 
път. Какво е България в моите очи? Още една майка, 
но тя е по-далечната майка. Онази, която виждам 
само понякога и само за кратко, но това не ме кара да 
изпитвам по-малко любов към нея. В човешката 
природа е да копнеем по онова, което за нас идва в 
ограничени количества, онова, което идва по-рядко и 
което не се задържа дълго. Такава е връзката с майка 
ми България. Не се виждаме често, но когато сме 
заедно, използваме до последния час цялото време, 
което е само наше и за нещастие винаги така бързо 
минава. България за мен е още един стих, който 
остава дълбоко запечатан под кожата, като стиховете 
на Буковски, с които заспивам и остават да почиват 
между миглите ми, докато не ме събуди новият ден. 
Тя е символ за майчините съвети и приказките преди 
сън. Тя е кафето, което получаваш, без да го търсиш, 
вече готово преди всяко събуждане. Тя е грижата, 
която се полага върху мен, когато ми е най-нужна. 
Кърпичката, която бърше солените сълзи и приятел, с 
когото споделям усмивките. Тя е слънцето, пазещо 
ме грижовно през дългите дни, които като че ли са 
безкрайни, и луната, която ми помага заедно да 
разгадаем тайните на нощта, която ме завива. Тя е 
горещата вода, която получавам в банята като 
награда в края на дългия и изтощителен ден. Тя е 
всички хубави неща, събрани в мен като истински 
ценности, онези, в присъствието на които ме е 
отглеждала както ѝ е позволявало времето. Но тя е и 
далечна, ограничена и майката, която имам само на 
интервали. България в моите очи е родителят, който 
обикновено липсва, но когато имам неговото 
присъствие, моята амбиция няма граници. Дете с две 
майки, "щастливка" - ще кажете всички. Но идва 
момент, в който съм изправена пред решение: в 
прегръдките на коя майка да продължа 
съществуването си. Щасливец е този, който може да 
живее на две места едновременно, този, който няма 
да има нужда да казва сбогом на едната си майка, за 
да каже здравей на другата. Тогава щях да бъда 
късметлийка. Дотогава съм само човек, изправен 
пред ежедневна агония заради постоянната липса на 
едната ми част, заради факта, че не мога да имам 
Македония и България едновременно. 

Теодора Спасовска 

 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

Училище „Здравей“, Скопие  

  Есе за Велики Преслав 

Историческият музей във Велики Преслав има повече от 
век история. Той бил основан на 26.10.1906 год. от 
археологическото дружество „Тича”. В него се пазят повече от 
30 000 предмета. Те ни разказват за живота на хората във 
Велики Преслав. Най-важното за всеки човек тогава било да 
може да прехрани семейството си. Затова всички се трудели 
усърдно: царските вестоносци бързали по каменните пътища, 
търговците идвали от близо и далеч, за да продадат стоката си, 
стражите се оглеждали на всички страни, за да не пропуснат 
някой крадец да влезе в храма на царя, войниците били винаги 
нащрек. Строителите изграждали прекрасни сгради. Всеки ден 
историята на Велики Преслав се пишела спокойно и в мир.  

„Магията на камъка” е приказка, в която се разказва за 
стила във Велики Преслав. Тя започва в Х век, с писателя 
Йоан Екзарх, който разказва на един пътник какво ще види, 
когато влезе в Преславските дворци: големи палати, много 
църкви и други неща. Най-важното е, че всичко е направено от 
камък и дърво, които могат да сътворят такава красота или 
магия. За просперитета на града свидетелстват около 500 
оловни печата, които се пазят в археологическия музей. Те 
датират от края на XI век. Повечето от тях са намерени във 
Вътрешния град. Преславската книжовна школа съществува и 
до днес, но не се използва като училище. Нейните колекции на 
книги са преместени в археологическия музей „Велики 
Преслав”. Училището, основано от Борис Първи в столицата 
Плиска,     било преместено в Преслав от Симеон Първи през 893 
год. Между IX и X век в Преслав се развило мащабно 
строителство. Характерно за него било използването на 
декоративна керамика, която се произвеждала в Абасидска 
Месопотамия.  

Макар да са минали толкова векове, Преславските дворци 
пазят следите от напредъка на Първата Българска държава. С 
намирането на златното съкровище през 1978 г. Преслав 
обоготява не само българската, а и световната история. 
Намерени били около 170 предмета, направени от злато, 
сребро и бронз. В съкровището имало дамски накит от Х век и 
бижута от III до VII век.  

Преслав е много интерсно градче. Има дълга история, а  
най-важната част от миналото на града е запазена в 
археологическия музей „Велики Преслав”. 

Виктор Малезански, 14 г.  
Михаела Пенелова,    

4 клас 
Ивайла Гюрова,  

7 клас 
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Мило вестниче, скъпи Вазовчета, 

Привет от Бремен. С голямо вълнение, 
ентусиазъм и разтуптени сърца ви пишем 
тези редове. Радваме се, че ще разкажете за 
нашето училище на своите читатели в Париж. А ние, когато излезе 
вестничето, ще го покажем на нашите ученици. 

Благодарение на Българо-немското сдружение „Дунав” БНУ „Родна реч” 
отваря врати през януари 2016 г. Оттогава всяка събота с любов към 
българските история, традиции и култура, усмихнати и готови за знания, 
учениците прекрачват училищния праг. Всички заедно, като голямо и 
задружно семейство, опознаваме България и българския език, за да носим с 
гордост българщината в сърцата си! 

На всички Вазовчета бременски поздрав най-сърдечен!  

От педагогическия екип 

ГЕРМАНИЯ 

БНУ “Родна реч”, Бремен 

Родина 

Далече съм от теб, 

но винаги си с мен -  

и всяка тъмна нощ, 

и всеки дълъг ден. 

В сърцето си те нося 

и в сънища бленувам. 

И никога не се срамувам 

да кажа, че за теб тъгувам! 

Аз  твоя рожба съм и твоя дъщеря. 

И като майка -  без причина те обичам 

и с радост Родина те наричам. 

 

Росица Стоянова, 11 г. 

М о я т а  Б ъ л г а р и я                                          
Родината на мама и тати, България, свързвам с моите 
летни преживявания. Тя за мен е страната, в която 
всяко лято се прибирам с нетърпение. Чувствам се 
щастлива само от мисълта, че отново  ще видя моите 
най -близки роднини: бабите, дядовците ми, леля, 
чичо и братовчедите. Времето, прекарано с тях, е 
незабравимо и оставя топли спомени в мен. С тях е 
толково хубаво и забавно, че не усещам как бързо се 
стопяват дните ни заедно. България има неповторима 
природа, красиви кътчета и местности, които всяка 
година аз и семейството ми опознаваме. Мама и тати 
ме водят винаги на нови места, които снимам и 
разглеждам с интерес. Миналата година бяхме на 
Шипка. Вече знаех за историческите събития, които 
са се случили там и с нетърпение очаквах да посетим 
този велик паметник. Страхотно място! Гледката от 
върха ме впечатли най  -много. Беше толкова високо и 
красиво! Отгоре виждахме чак до другия край  на 
планината. Бих казала, че на места дори беше малко 
страшничко. От там си купих и моята книжка с 
печати – 100 национални туристически обекта на 
България. В тази книжка, когато човек посети някойD  
от тези обекти, получава печат. Аз вече съм събрала 
няколко и очаквам това лято да събера още. НайD -
хубавото място в България е с. Венчан, близо до 
Варна. На село найD -много харесвам да храня 
кокошките, да плувам в басейна и да работя с баба и 
дядо  в  градината .  Обичам  България!                                                                                 
Друго мое любимо място е нашето Черноморие. 
Обичам да плувам в морето, когато водата е 
кристално чиста. Винаги сме с роднини или 
приятели. Забавно е и имам с кого да строя пясъчни            
замъци. Обичам и планината! Зелена и ухаеща на 
радост. Пълна с горски плодове. Само като си 
помисля за мириса и гледката, се сещам за         връх 
Снежанка и тамошните горски ягоди и боровинки. 
Това е един от хубавите ми спомени  в България! 
Винаги разказвам за това лято..Моята България е така 
зелена, топла, слънчева, красива, забавна и обичана     
от все сърце! 

Далия Катранджиева, 10 г. 

Красиви кътчета от България 

Винаги нося България в сърцето 
си, в душата си, в спомените, 
свързани със семейни пътувания 
из родината. Когато пътешестваме 
и з  к ра си ви те  къ тч е та  н а 
българската  земя, запазваме 
незабравими моменти, напомнящи 
ни откъде сме и колко   е 
вълнуващо да опознаваш родните 
места и да не спираш да се удивляваш от красивата природа. 
Да разказвам за България е много вълнуващо за мен. На 
своите приятели от Германия често говоря за нашите семейни 
пътешествия. Един красив спомен е нашето семейно 
пътешествие до Боянското езеро. То е част от    Природен парк 
Витоша. Неотдавна, в една ранна утрин семейството ни – 
майка ми, баща ми, аз и моето куче, тръгнахме за Бояна. 
Денят беше слънчев и топъл. Щом пристигнахме, паркирахме       
колата и поехме по една невероятно красива горска пътека. 
Останахме изумени от завладяващата природа. Дърветата 
бяха с тюркоазена окраска, от       жълтозелена до тъмнозелена, 
усещахме уханието на свежа трева и билки. Затворих очи и 
пред мен изникна друг пейзаж – известната картина на Ван 
Гог „Ниска гора с бръшлян” /1889 г./. Прекарвам часове с 
четка в ръка, обичам да рисувам, за мен изобразителното 
изкуство разказва невероятни неща. В своята картина Ван 
Гог изразява въодушевление от буйния растеж на гората – 
точно това преживях и аз сред витошките дървета. След час и 
половина ние достигнахме нашата цел – Боянското езеро. 
Щом видях  красотата на Боянското езеро, ахнах – в синьо-
зелената вода се отразяваше светлосиньото небе, което се 
простираше над него. Тогава осъзнах, че това е една от най- 
завладяващите гледки, които съм виждала! 

София Атанасова, 12 г. 

Дафне, 4 клас 



  

7 

Привет, училищни ръководители, учители, родители! 
Привет на всички Вазовчета от слънчева Кавала, Гърция! 
Скъпи Вазовчета, изключително се радваме да гостуваме във 
вашия прекрасен вестник, олицетворяващ прозореца, отварящ 
знанието и фантазията, развиващ творческите умения, създаващ 
приятелства. Надяваме се да влезем във вашите сърца с нашите 
творби, които носят най-хубавата тема - нашата красива Родина -
 БЪЛГАРИЯ!  
Историята на БНУ "Св. Иван Рилски" започва през март 2017 г., 
когато шепа българи се събират и поставят началото на 
дружество "България" в гр. Кавала с  единствена цел да дадат 
възможност на децата да изучават български език и култура, да 
научат повече за историята на родния край, традициите и 
обичаите в България. Само два месеца по-късно, през април 2017, 
към дружество "България" се създава и българското училище, 
което успява да сплоти цялата българска общност в и около гр. 
Кавала. От 2018 г. е официално одобрено като БНУ "Св. Иван 
Рилски" по постановление №90 на Министерския съвет. Сега в 
него се обучават 85 ученици от подготвителна група до шести 
клас, а училището има свои филиали в Драма и Комотини.  

ГЪРЦИЯ 

БНУ “Св. Иван Рилски”, Кавала 

БЪЛГАРИЯ - МОЯТА РЕЛИКВА 
 

Аз съм българка в Кавала  

и съм винаги в похвала, 

колко горда съм с това, 

че съм от чудна хубава страна. 
Страна с велика и културна слава 

и със азбука прославна,  

тя е дар от Кирил и Методий 
за българите и славянските народи. 

Потомка съм на ханове, царе, реликви, 

като Аспарух, Борис и Симеон Велики. 

Потомка съм на Ботев и Апостола ни Левски, 

които са герои вечни, славни, възрожденски. 
България се тя нарича 

и като нея никоя по хубост не прилича! 

От люлката с любов закърмена към нея, 

с душата си сега аз по Родината копнея. 
И мисля аз: наш дълг е да направим,  

така че и след нас следа да оставим,  

във всяко наше българско дете 

духът, езикът на дедите ни да го зове. 
И от все сърце желая аз  

да ви поканя тук при нас, 

да се хванем дружно за ръце 

да кръшнем здраво българско хорце. 

 

Саша Костова, майка на Мелина Василиаду 8 г.,   
1 клас 

МОЯТА БЪЛГАРИЯ 

 

Не те напуснах - нося те в сърцето си, 

в мечтите си и в спомени. В детето си. 

Сънувам с аромата на липите ти, 

а нощем газя боса по тревите ти - 

най-тучното зелено от палитрата. 

От всички ти си ми най-свидната! 

Дочувам още как шептят тополите, 

изправили снаги напук неволите. 

А там далече, в родния Сакар, 

кръжат соколите над пътеводния ми фар. 

Родих се в теб, но ти живееш в мен. 

Езикът ти от Бог благословен - 

звънлив и мелодичен като ручей, 

и дързък, щом наложи случай, 

и издръжлив и силен, непокорен, 

дори когато беше под окови. 

Дедите ми са горди като теб. 

Кипи кръвта ми с техния завет! 

И колкото и пътища да изминавам, 

със друга никоя не те сравнявам! 

Една е майката, една - родината. 

Не те напуснах, просто съм заминала… 

Валентина Цукева, майка на Виктор 
Цукев 4 г. 

Бориса Борисова,  

7 г., 1 клас 

Виктория Николова, 5 г. 

Йоаннис Стергиу 11г.,4 клас 
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ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

БСУ “Д-р Петър Берон”, Прага  

 

Моята България 

 

Мой мил, безценен роден край, 

 аз в длан те нося, мой малък рай.  

Любов безкрайна от теб извира,  

ъгълче малко в сърцето намира  

към тихия дом най-светлият път. 

 

  Извори с хладни води ни поят, 

  земята ни дава най-сладкия плод. 

Век подир век - достоен народ,  

от траките още напред все лети,  

род и родина, всичко си ми ти! 

 

 Гордост и болка, но нивга омраза!      

 А ти си ни майка - в душата си  бяла, 

 разруха, войни... И пак оцеляла. 

 Макар да не сме ти достойни чеда,  

 че скитаме в чужди страни по света, 

 ярко ще грее в нас твойта следа! 

  

 Мартин Мечкаров, 16 г.  

Аз съм българче и по света 

 

Българче съм по душа, 

вчера, днес и тук сега… 

българче съм у дома  

и навред по света. 

 

За дома си мисля всеки ден и час, 

носталгия у мен  се  ражда ,             
сетя ли се за България аз… 

мислите си върху лист споделям днес пред вас 

да напиша нещо на всеки от нас… 

 

Българското в мене никога не ще замре, 

тъй закърмена съм от дете, 

където и да съм, навред по света  

една е България - в сърцето и в ума… 

 

Чест за мене е да кажа: българка съм, да 

и на всеки да разкажа за моята страна. 

Снимки да покажа от морето, Рила и Пирина 

гордо да възкликна - това е моята Родина! 

 

България - мила, една, 

Родино, на майка и баща, 

в любов към теб сега се вричам  

и името ти с гордост навсякъде  изричам. 

 

Не ще забравя аз моята страна,  

нейните славни и велики времена, 

в чужбина за моята родина мисля всеки ден, 

това е дълг и чест за мен! 

 

Катрин Милорчева, 13 г.  

Мария Тодорова, 7 г. Радослава Иванова, 9 г. 

Радина Михайлова, 14 г. 

Розалия Георгиева, 19 г. 

 

Мартин Мечкаров, 16 г. 

Защо езикът  и родът са 

важни за всеки човек? 

Винаги,  когато мисля за 
връзката между моя 
българския език и рода, от 
който произхождам, си 
спомням на първо място 
огнените слова на Христо 
Ботев от неговото 
стихотворение „На 
прощаване”. Лирическият 
герой е самият поет и 
революционер, той е 
нарамил пушката и е 
тръгнал срещу беснеещия 
тиран да защитава 
бащиното си огнище -  
там, дето аз съм пораснал 
и първо мляко засукал...  

Иван Вазов нарича 

българския „език свещен на 

моите деди“  

Продължава на стр. 9 
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Българското училище в Братислава е основано на 5 ноември 

1948 г.. Историята му продължава вече над 75 години. 

Период, съхранил в себе си трепетите и вълненията, 

тревогите и разочарованията, радостите и копнежите на 

стотиците деца, преминали през класните стаи на 

Българското училище "Христо Ботев" в град Братислава.  

Създадено първоначално като основно, днес училището е с 

12-годишен срок на обучение. От 1995 г. е включено в 

мрежата на словашките училища и е със статут на частно 

училище. Всеки ден в него се учат около 140 деца - 
българчета, словачета, унгарчета. 

СЛОВАКИЯ 

БСУ “Христо Ботев”, Братислава 

               Защо езикът и родът са важни за всеки човек? /Продължение от стр.8/ 

и свързва непосредствено езика и рода в едно изречение. Този език е свещен, но той е и език на „мъки, стонове вековни“, 
а връзката между езика и рода е изстрадана през вековете, тя никога няма да се прекъсне, тя е вдъхновение, което поетът 
изпитва и както пише – “и в светли звукове ще те предам на бъдещото бодро поколение”.  

Не случайно в зората на нашето Възраждане Паисий приканва българите да си припомнят своите велики предци, че са 
имали род, език и държава, царе и патриарси и точно писмеността ги е запазила като народ. В „История 
славянобългарска” той  възкликва: „Българино, знай своя род и език!" . 

Големите ни поети и писатели са усетили тази свещена и съдбовна връзка между род и език и това, че без езика е 
невъзможно и съществуването ни - той ни закриля, пази, определя ни като личности, като народ. 

Не случайно на нашия роден български език са написани и едни от най-красивите слова за отечеството, за родината, а 
думите род и родина са с един и същи  корен. Големият поет Атанас Далчев  пише: “Аз те обичам не защото си богата, 
а само за това, че си родина  моя”. 
Любен Каравелов също се прекланя пред родната земя: “Обичам те, мое мило Отечество! Обичам твоите балкани, 
гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те от всичката си душа и 
сърце, ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи! Всичко, щото е останало досега в моята осиротяла душа, 
добро и свято — всичко е твое!”  
Красотата на родината е уникална, тя е достойна за възхищение, тя вълнува всяко сърце, което тупти силно при думите 
на патриарха на литературата ни: „син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе“. 
Прекланяме се пред отечеството, не само заради красотата му, а и заради юначните подвизи на предците ни, заради 
всички борби за свобода и национално достойнство, заради мъките и страданията на дедите, съхранили род и родина и 
до днес. Някои от тях са се скитали „немили-недраги” по света и единствената им надежда и светъл идеал са били да 
видят родината си свободна. Готови са били да дадат живота си, когато удари часът и отечеството се нуждае от тях, 
защото „народ без жертви не е народ.“ Страдалци, които гордо изплакват: “О, Българио, никога не си тъй мила, както 
кога сме вън от тебе!”. 
Друг голям български поет - Димчо Дебелянов, загинал по бойните полета на Първата световна война, лиричен и 
задушевен, пише прекрасното стихотворение „Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне...“. 
Дебелянов копнее да сложи чело на „безсилното рамо“ на майка си, да влезе „смирено в стаята позната, впил  морен 
поглед  в старата икона“, въпреки че съзнава, че това са само „скрити вопли на печален странник, напразно спомнил 
майка и родина!“  
На прага майката все още чака своя син да се завърне от войната, но само стиховете му отекват в нощта... 
Силна е връзката между родината и словото, между езика и рода, тази връзка за нашите големи поети е измъчена, 
изстрадана, свещена и съдбовна, тя „нашата любов в една съдба превръща.“ 
Любовта към род и родина не е за слава и почести, не е за власт и богатства, тя не е избирана користно, а се е превърнала 
в необходимост, дълг и синовно преклонение, в съдба. А най-големите ни писатели са изразили всичко това на свещения 
език на нашите бащи и деди. 
Борис Първанов, 15 г., БСУ “Д-р Петър Берон”, Прага 

Рисунките са на 

възпитаничката на 

училището -        
Ая Захариева, 10 г. 
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България - близка и далечна 

 

Месечината свети ясно, 

наблюдавам нощна тишина. 

Щурецът свири свойта песен 

и пак не мога да заспя. 

 

В безкрайна нежност на цветята, 

в дълбочината на морето 

аз виждам любовта на прародината 

към всичко българско и родно. 

 

Тя  с миризмата на планините 

и с красотата на небето 

закриля тайно свойто чедо 

от всяка чужда топлина. 

 

Тя пази горския свеж въздух, 

тя лее нежност от сърце 

и с гордост всяка нощ се моли 

да бъдат българите щастливи. 

Лена Горбан, 11 г. 

 

Чужбина 
Чужбино, близка и далечна, 

за теб душата ми тъжи. 

Сърцето ми българско бие 

и гореща в мен кръвта тече. 

 

Аз песни пея тук високо 

за теб прочута прародино, 

за игривите поточета планински 

и за твойта красота неповторима. 

 

Езикът ни е красив - богат и звучен, 

ясен и чист като планинска вода. 

Той идва в сърцето от ранна възраст 

и ще е символ на българска мъдрост. 

Марийка Чолак, 10 г. 

                         Прародина 

 

На небето светят пак звездите, 

скакалецът се чува през нощта, 

щурецът свири свойта песен 

и аз обмислям своята мечта. 

 

Нашата прародина е слънчева къща, 

която е винаги светла и прелестна. 

Навсякъде се чуват детски гласове 

и в песните звучи любовта към нея. 

 

България е родна земя, 

тя е приветлива и примамлива. 

Децата ѝ растат в любов и доброта, 

пък аз се възхищавам на българската красота! 

Татьяна Соболева, 10 г. 
 

УКРАЙНА 

БНУ “Българска светлица”, Измаил 

Измаилско неделно училище «Българска светлица»  към 
Измаилската българска община «Света София» започва своята 
образователна дейност на 30 септември 2017 г. Помещава се в  
сградата на Измаилския държавен хуманитарен университет. 
«Българска светлица»  работи  по проект от Националната 
програма «Роден език и култура зад граница» на МОН на 
България. В училището се обучават повече от 100 ученици, 
разпределени в 5 паралелки. Подготвят се кандидат-студенти 
за вузове в България и Украйна (българска филология), 
провеждат се традиционни календарни празници.                           
Пожелаваме ви здраве и късмет! Бог да ви пази и закриля!  

Светлана Кравченко, директор на неделно училище 
«Българска светлица»   

Елина Гайдай, 16 г. 

Иван Яниогло, 16 г. 

Никита Ткачук, 13 г. 

Николай 

Чубенко, 15 г. 
Андрей 

Гранич, 11 г. 
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                         Прародина 

 

На небето светят пак звездите, 

скакалецът се чува през нощта, 

щурецът свири свойта песен 

и аз обмислям своята мечта. 

 

Нашата прародина е слънчева къща, 

която е винаги светла и прелестна. 

Навсякъде се чуват детски гласове 

и в песните звучи любовта към нея. 

 

България е родна земя, 

тя е приветлива и примамлива. 

Децата ѝ растат в любов и доброта, 

пък аз се възхищавам на българската красота! 

Татьяна Соболева, 10 г. 
 

Мили приятели от БУ “Иван Вазов” в Париж, 

Започваме нашето писмо с думите: Бонжур или 
здравейте! Ние сме ученици в Средно училище „Сава 
Доброплодни“ в гр. Шумен - България, от 7д клас - 
паралелка Музика. Нашият клас се състои от 30 
ученици, които освен с музика, се занимават с 
английски език, информационни технологии, спорт, 
изобразително изкуство, танци и др. Обръщаме се към 
всички вас с добри думи, чувства и пожелания в края на 
учебната година и с послание от китна и красива 
България за здраве, щастлива ваканция, много 
положителни емоции и сбъднати мечти. Макар да сте 
далеч от пределите на българската страна, останете 
верни на нашите традиции и празници, обреди и 
обичаи, изпълнявайте със самочувствие бългаските 
песни. Пазете езика и символите на България, защото 
това чувство е свързано с гордост, патриотизъм и 
принадлежност. Бъдете дръзновени, смели в мислите и 
делата си и ако някой ден се отдаде възможност - 
върнете се в нашата татковина. 

Щастливи летни дни и много усмивки от нас!  

Нека България бъде винаги в сърцата ни! 

БЪЛГАРИЯ 

СУ “Сава Доброплодни”,  

Шумен 

Град Велики Преслав 

 

Едно градче омайно и красиво, 
наглед е малко, но значимо, 
в сърцето на Преславска планина,  
всеки знае неговите славни времена. 
 
Преслав е град велик и много славен,  
от смели хора и дейци е той прославен, 
в миналото столица дори е бил, 
а днес блага и хубост наследил. 
 
Известен е с дворци красиви, 
от мрамор и от злато майстори са ги градили, 
свещени храмове за нас са сътворили,  
за поколения наред духовността са съхранили. 
 
И Симеон, на българите цар, тъй мъдър и напет, 
всички знаем за неговото време и „Златния“ ни век. 
Владетел той е образован и велик, 
затова прекланяме се пред неговия лик. 
 
Неслучайно тоз град наречен е Велики,  
със своята история, предавана навеки, 
за всеки българин той повод е за гордост и за слава, 
градът не ще потъне никога в забрава. 
 
Магдалена Станчева, 7д клас 

 
 
 

Велики Преслав – история на цял един народ 

            Скоро със семейството ми посетих град Велики Преслав. На пръв поглед - малко, обикновено градче, 
като всички останали, но всъщност е един от градовете, заради които в България днес използваме нашата 
кирилица и заради които говорим на нашия език. Той е много важна част от българската история, затова 
смятам, че всеки трябва да знае величественото му минало.   
Преди много години Велики Преслав е бил обикновен за времето си град, но цар Симеон решава да построи 
там своята нова столица и да ѝ придаде блясък. Той бързо започва да строи нови манастири и други сгради, 
развиват се различни занаяти, славянската книжнина, българската култура. Създава се и прочутата 
Преславска книжовна школа, за да може повече хора да се научат да пишат и четат на български език. Бързо 
градът става едно от най-красивите и добре устроени места в цяла Европа, но той блести най-вече със своите 
духовни постижения. Със сигурност това е град, който всеки българин познава и се гордее с него. Град, от 
който е започнал големият разцвет на българската култура, град, от който е започнала писаната история на 
цял един народ. 
Периодът е наречен „Златен век“. Но защо ли? Няма нищо общо със златото или със златните монети, сечени 
тогава в Преслав. Това, което прави този период златен е фактът, че страната ни става средище на културен и 
духовен живот. Започват да се пишат и много книги, но още по-специалното е, че са написани на нашия език. 
Това е още една причина, поради която трябва да се гордеем с нашата страна.  
И може би затова, когато византийците опожаряват Преслав, царят, който е наблюдавал от Мадарските 
скали, се разплаква. Сълзите му били толкова горещи и искрени, че скалата се пропукала и започнала да 
плаче с него за опожарената столица. Това е само една легенда, но аз смятам, че наистина мъката на царя по 
този невероятен град е била огромна. Преслав ни е дал буквите, които използваме и до днес - поклон и 
благодарност към града и неговите жители, съхранили българската книжнина!  

Славея Младенова, 7д клас 

 

Рисунките са на ученици с 

профил “Изобразително 

изкуство” с преподавател 

Димитър Димитров 
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Скъпи Вазовчета, 

Радваме се да гостуваме с рисунки и стихотворения на страниците на 
вашия вестник. 

Благодарим за предоставената ни възможност, въпреки разстоянието, 
което ни дели, да бъдем емоционално заедно с българската общност в 
Париж.  

Ние сме най-малките възпитаници в училище с име на поет – XI основно 
училище „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора. Макар и първокласници с 
много нови грижи и отговорности, започнахме годината с ентусиазъм и 
решихме да създадем в клас Клуб “Родолюбие“, за да научим повече за 
нашето отечество. 

Учебната година завърши, но вие ни дадохте повод да се съберем отново. 
Забавлявайки се, да творим заедно, но този път за вас. 

Продължавайте да носите татковината в сърцата си. Нека помним 
корените си, където и да сме по света. Нека не забравяме, че България е  
там, където любовта към нея гори в сърцето на българина. 

Желаем на всички родолюбци с големи сърца – ученици, родители, 
учители и съмишленици, които заедно пазят българското за поколенията, 
любородната искра да не угасне. 

Поздравяваме всички българи, които тихо, но непрестанно и всеотдайно 
утвърждават българщината. 

Изпращаме ви поздрав в стихове и рисунки от дома, с много обич от нас 
за вас. Това е НАШАТА България! 

Изкласилите първолаци – родолюбци и г-жа Елеонора Кондева 

БЪЛГАРИЯ 

XI ОУ “Николай Лилиев”,  

Стара Загора 

Б като България 

Има във света страна 

с буква Б започва тя. 

Бог пази я от векове 

и България се тя зове. 

  

Родните ни думи са тъй лесни 

и се леят в чудни песни, 

а на картата родината ни грее 

в цветове богати и чудесни. 

 

Обичам я 

и тук съм се родила. 

Елате, вижте я! 

В сърце ви тя ще стане мила. 

Божидара Куманова, 7 г. 

България 

България е моята красива родина. 

Тя е прелестна китна градина, 

пълна е с чудни съкровища, тайни 

и навсякъде мирише на рози омайни. 

 

Тя е най-прекрасният край на планетата 
Земя 

и всеки сезон ни дарява с различни цветя. 

България е моята прелестна страна. 

Благодарни сме за плодородната земя. 

 

Щастлива съм във моята родина да живея, 

където и да ида за нея ще милея! 

 Стефани Господинова, 8 г. 

Моята родина 

България е моята родина 

и тя е като райската градина. 

Започна ли да я рисувам със 

боички, 

прекрасна е и виждате я 

всички. 

 Магдалена Димитрова, 7 г. 

Илияна Делчева, 7 г. 

Божидара Куманова, 7 г. Стефани Господинова,  8г . 
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Вървяло, вървяло и стигнало до едно малко магазинче за храна. Чуло двама да си 
говорят:  

⁃ Ти знаеш ли, че в голямата планина Горово съществува едно магическо огледало. 
Казват му Огледалото на Знанието!- казал единият. 

 ⁃ Да зная - отговорил другият.  

Когато чуло това, Нищото си напазарувало добре и тръгнало към планината. 
Вървяло, вървяло и стигнало до една река. В нея живеела една голяма хапеща 
костенурка. Нищото било хитро и решило да се скрие в черупката на костенурката, 
докато заспи. След време тя се събудила и тръгнала към другия край на брега. 
Спряла и Нищото успяло да тръгне към планината. То падало, ставало, борило се, 
вървяло, изкачвало се и стигнало до огледалото. Когато се погледнало разбрало, че 
не е Нищо. То било една мравка. 

Даниел Фердинандов, 4б клас 

То вървяло през зелени ливади, докато не видяло две момчета. Те се карали на какво да играят. Нищото се снишило, за 
да ги чуе:                                                                                                                                                                                              
- Нека играем на топка, ние винаги играем на гоненица! - казало едното момче.                                                                       
- Не, гоненицата е по-забавна. Хайде да играем на гоненица! – отговорило другото момче.                                        
Нищото загубило равновесие и паднало на тениската на едното момче. В този миг момчето се преобразило. Станало 
добро.                                                                                                                                                                                                   
- Щом искаш да играем на топка, тогава нека играем - казало дружелюбно момчето.                                                          
Нищото било очаровано как тези момчета се сдобрили толкова бързо. То продължило пътешествието си, докато не се 
изморило, и спряло в едно малко селце. Там живеел един винаги намусен и ядосан мъж. Той никога не се усмихвал и 
винаги бил груб към другите. Нищото кацнало на рамото на този мъж и изведнъж той станал много щастлив и добър. 
Поздравил всички по пътя си и даже дал пари на един беден човек. Всички хора от селото били очаровани. Нищото не 
можело да разбере как хората се променят толкова бързо.                                                                                                         
То продължило своето приключение. Видяло един град и решило да се отбие. В него две деца да се карали.                       
- Върни ми играчката, тя е моя! – казало едното дете.                                                                                                                    
- Но аз искам да я видя! – отговорило другото дете.                                                                                                          
Нищото докоснало ръцете на двете деца и изведнъж и те станали много добри и мили. Зачудило се как децата се 
сдобрили в момента, когато то ги пипнало. Решило да отиде при мъдреца и да го попита как се случват всички тези 
неща. По пътя всеки, когото докосвало, ставал добър и мил. Когато Нищото пристигнало, то почукало на вратата и 
мъдрецът го посрещнал.                                                                                                                                                                     
- Какво те води насам? - попитал приятелски той.                                                                                                                          
- Моята странна история ме води при теб. Винаги, когато докосна някого, той става добър и мил. Не мога да разбера как 
става това, затова дойдох при теб - казало Нищото.                                                                                                                       
- Ти си Добротата! – казал мъдрецът. – Когато докоснеш някого, той става добър!                                                                    
- Но, аз си мислех че съм едно нищо! – казало Нищото.                                                                                                                  
- Ти не си Нищо, ти си най-важното Нещо! – отвърнал мъдрецът.                                                                                              
И до ден днешен Нищото сдобрява хората и ги прави щастливи.                                                                                      
Дарина Стоянова, 4б клас 

То живеело при Сашко, откакто майка на момченцето го купила от книжарницата. Но не излизало от несесера и станало 
невидимо. Когато майката на Сашко питала: „Какво има в несесера ти?”, Сашко отговарял: „Нищо.”  

Учителката давала за домашно много упражнения. Но когато майката на Сашко питала: „Какво написа за домашно 
днес ?”, Сашко отговарял: „Нищо.” Ето защо Нищото решило да избяга. 

Докато Сашко бил в час, то се шмугнало в несесера на Йоана. Тя взела Нищото и от него заизлизали лоши думи. 

- Страхотно! Не съм Нищо, аз знам да пиша неща! – помислило си то. 

Една вечер майката на Йоана поискала да види тетрадката ѝ, но Йоана не искала да я покаже. Когато след това майка ѝ 
отворила тетрадката да я прочете, тя се скарала на момичето:  

- Как не те е срам! Имаш толкова хубав химикал, а пишеш толкова грозни думи! 

В този момент Нищото спряло да е Нищо и разбрало, че е химикал. На следващия ден нашият приятел избягал от 
чантата на Йоана и влязъл в несесера на един първокласник, който се казвал Ваньо. Момченцето обичало да пише, но 
знаело да пише само букви. Въпреки това, химикалчето било доволно. Най-накрая се намирало в ръката на някого, 
който обичал да пише и пишел хубави неща. 

- Браво, Ваньо! Пишеш много красиви букви!– казвали родителите на първокласника. Ванко гушкал химикалчето, което 
било най-щастливото на света. 

Химикалчето и Ванко минали във втори клас с отличен успех.                                                                                           
Емил Лебльо, 4б клас 

История за Нищото  

(разказ по зададено 

начало) 

Имало едно време едно 

Нищо. То било толкова 

тъжно и самотно, че 

веднъж решило да направи 

нещо. Мислило, мислило, 

мислило и решило да отиде 

на пътешествие, за да 

разгледа света и да потърси 

себе си. Взело си Нищото 

раничката и тръгнало... 
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 Силвия Малинова 

ЩАСТИЕТО през детските очи 

Ако светът беше по-усмихнат... 

Веднъж, когато съвсем случайно минавах по улицата, видях един 

човек, който беше тъжен. Попитах го защо, а той наведе глава и не 

ми отговори. Искаше ми се да му помогна и да върна усмивката на 

лицето му. Отново го попитах дали е добре и какво му се е 

случило, че е толкова тъжен и нещастен. Възрастният мъж ме 

погледна с празен поглед и еднозначно ми отговори: „Добре съм“. 

Не му повярвах! Огледах се. Точно срещу нас имаше магазинче, 

малко и красиво, с необикновени витрини, на които пишеше, че се 

продава щастие. Помолих възрастния господин да дойде с мен в 

магазина. Той ме погледна невярващо, но тръгна. Влязохме. В 

този малък магазин се намираха най-важните неща в живота - 
любов, вяра, надежда, уважение. Все неща, които не се купуват с 

пари. Може би светът щеше да бъде по-добро място за живеене, 

ако всеки от нас можеше да дари щастие на човек в нужда. 

Представяте ли си, ако в магазините можехме да намерим точно 

тези безценни неща?                                                                           

Но да се върнем на господина, който беше с мен в магазина. Аз го 

попитах какво ще си купи, за да не е тъжен. Тогава той се замисли 

и каза: „Искам да си купя щастие, но то е безценно!”                                                                                                                                         
Аз се усмихнах, защото вече виждах щастието в очите му! 

Щастлив беше и продавачът в магазина, защото какво е по-хубаво 

от това да можеш да подаряваш усмивки на всички тъжни хора!                                                                                                                            
Светът щеше да има едно светло и ведро сияние, ако всички се 

усмихваме повече. Ако имахме силата да не позволяваме на 

тъжните емоции да правят живота ни сив и нещастен.  

Ангел Рапчев, 4а клас  

Богатството и щастието 

Според мен човек е щастлив, когато 

обича и е заобиколен от хора, които 

го обичат. Аз си имам една малка, 

лична мечта. Когато порасна, да 

правя хората щастливи.  

Може би някой ден ще имам 

магазинче, но не обикновено, а 

специално. В него ще продавам 

здраве, надежда, любов, смелост, 

магия, доброта и домашни любимци. 

Знам, че последното звучи странно, 

но съм убедена, че домашните 

любимци правят хората щастливи. 

Клиентите ще посещават моя 

магазин, защото им липсват тези 

неща. Мисля, че не само децата, а и 

възрастните се нуждаят от домашни 

любимци, които да им правят 

компания, от малко магия в техния 

живот или имат нужда от малко 

смелост, която да им помогне да 

посрещнат страховете си.  

Магазинчето ще бъде винаги 

отворено и хората ще плащат с 

усмивка. Щастието трябва да бъде 

безплатно, защото всеки заслужава да 

бъде щастлив.  

Да си богат не означава да имаш 

много пари или да имаш най-големия 

телевизор, най-скъпата кола... Да си 

богат означава да си обичан, да имаш 

много добри приятели и да бъдеш 

щастлив с това, което имаш.  

Валерия Гигова, 4б клас  

Специалното магазинче на баща ми 

В едно малко градче, скрито в планината, имаше специално 
магазинче. В него се продаваше щастие. Собственик и продавач 
беше моят баща.  

Бях на 13 години, когато за първи път го попитах дали мога да му 
помагам, но той ми каза, че все още е рано. Навършвайки 16, 
получих позволение за това. Тогава той ми обясни какво е 
специалното на това място. В него се продаваше щастие, надежда, 
любов, уважение, вяра, добро и усмивки. Всичко, което прави 
човек щастлив!  

С времето разбрах кои са клиентите на магазина. Това бяха хора, 
които нямат деца, които търсят своята половинка, които имат 
някаква болка. Магазинът беше отворен двадесет и четири часа в 
денонощието. Хората пазаруваха с членски карти, които 
получаваха, когато станат клиенти и направят поне една добрина 
на непознат човек.  

Бях щастлив да помагам на баща си, защото чрез магазинчето той даваше това, което липсва на хората. 

Според мен, за да бъде човек щастлив, трябва да е здрав, изпълнен с надежда, да има това, от което се нуждае 
- деца, сродна душа, верни приятели. 

Даниел Фердинандов, 4б клас  
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ЩАСТИЕТО през детските очи 
Вълшебният цървул – Тануки 

Живяла някога в малко село в дълбокия Балкан стара и бедна вдовица. Нямала деца и животът ѝ бил труден откакто 
мъжът ѝ починал.  

Но един ден бабата загубила всяка надежда и желание за живот. Още рано сутринта кметът на селото затропал по 
вратата на къщурката ѝ. Тя бързо вързала кърпата на главата си и нахлузила обущата си. Отворила вратата.                     
- Добър ден, бабо! За съжаление, не ти нося добри новини. Кметството, заедно с останалите жители на селото, взе 
решение незабавно да напуснеш тази къща. Не бива сама жена да заема толкова място. Бай Тошо от горната махала 
има планове да превърне къщата ти в кръчма. Така ще идват много хора от съседни села и ще се съберат пари за 
кметството и за всички селяни.                                                                                                                                                        
- Но, кмете, аз нямам къде да отида. Знаеш, че нямам деца и внуци, които да ме приютят – започнала да го увещава 
бабата.                                                                                                                                                                                                
- Ех, бабо. Оправяй се. Ако искаш да откупиш къщата си, ще трябва да събереш сто и четиридесет гроша – отговорил 
намръщено кметът. – Давам ти един месец срок. Довиждане.  

Кметът напуснал без да поглежда назад към горката баба, която се разплакала и седнала на верандата. Огледала се 
наоколо. Нямала нищо да продаде. Единствената ѝ ценност били лъскавите цървули на мъжа ѝ, които, странно, още 
изглеждали чисто нови. Но тя никога не би ги продала, защото били скъп спомен от мъжа ѝ, който по някаква причина 
много държал на тях. Бабата взела един от цървулите в скута си и се разплакала още по-силно. Сълзите ѝ падали върху 
черния лъскав цървул. Изведнъж чула човешки глас:                                                                                                                    
- Ей, кой ме буди? И какъв е този пороен дъжд?  

Ужасена, бабата хвърлила цървула на земята и се вторачила в него. Цървулът се размърдал като жив. Гладката кожа 
започнала да става пухкава и сред черния цвят започнали да се открояват бели ивици. Да, цървулът бавно се превърнал 
в животинче. То погледнало бабата със смешните си кръгли очи. Онемяла от изненада, тя стояла неподвижна и не 
можела да продума. Цървул да се превърне в животно! А и никога не била виждала такова животно преди – на бели и 
черни ивици, с шарка около очите, подобна на очила, с рунтава опашка и смешен кръгъл корем като барабан.                                                                                                                                                                                    
- Майко мила, полудях! – извикала бабата.                                                                                                                                     
- Аз също! От години бях цървул, омръзна ми! Благодаря ти, че ме събуди!                                                                            
- Ти си истински? Кой си ти?                                                                                                                                                           
- Че не виждаш ли? Аз съм Тануки. О, извинявяй, забравих, че тук съм чужденец и хората не ме познават. Мисля, че 
вие ме наричате „язовец“.                                                                                                                                                                 
- Откъде си дошъл?                                                                                                                                                                           
- От далечна Япония, разбира се. Но това беше преди години. Животът в Балкана отначало не беше лесен. Местните 
животни ми се подиграваха и ме нападаха без причина. Мечките и вълците се бяха събрали една нощ, за да ме убият. 
Нямаше да съм жив, ако не се беше намесил дядо Иван!                                                                                                              
- Дядо Иван? Моят Иван ли?                                                                                                                                                            
- Да, моят скъп Иван! Колко ми липсва!                                                                                                                                         
- И на мен също ми липсва. Беше прекрасен човек и съпруг. Не се учудвам, че е спасил живота ти! – но изведнъж 
бабата пак си спомнила за несгодите си и заплакала. – Но вече го няма и аз съм сама. А след един месец ще бъда 
изгонена от къщата си и може би аз самата ще бъда изядена от мечките и вълците!  

Тануки, който дотогава тичал напред-назад и правел странни подскоци във въздуха, се спрял и помолил бабата да му 
разкаже цялата си история. След това сериозно подел:                                                                                                                
- Бабо, няма да позволя да ти се случи нещо лошо. Заради паметта на дядо Иван, ще ти помогна. Ще съберем тези пари. 

Бабата се засмяла през сълзи.                                                                                                                                                           
- И как ще ми помогнеш ти, смешен плъх!                                                                                                                                     
- Тануки не е никакъв плъх, да не се обиждаме! Аз съм шоумен – като казал това, Тануки се изпъчил гордо.  - Владея 
актьорско майсторство и като всичките ми предци мога да играя в театрите „Кабуки“ и „Но“. Владея и карате. – 
Тануки заразмахвал малките си лапи във въздуха.                                                                                                                                      
- Не знам за какво говориш, казала бабата, – но и аз като млада мечтаех да забавлявам хората. Да знаеш колко добре 
пеех и играех хоро! Баща ми нямаше пари, иначе щеше да ме изпрати в града да стана певица, да обикалям света... или 
поне близките села.                                                                                                                                                                           
- Не е късно, бабо! И аз искам да се науча да играя хоро. Моля те, научи ме! Ще бъдем танцов състав, ще идем на 
мегдана. Всички ще видят колко сме добри! И ще плащат, за да ни гледат.  

Старата баба отначало не приела това предложение насериозно, но тъй като наистина обичала да танцува и трябвало да 
събере тези пари на всяка цена, решила, че няма какво да загуби, ако опита. Двамата отишли на площада още същия 
ден и започнали да се упражняват. Заради възрастта си, бабата била сигурна, че вече не може да играе хоро, не била 
опитвала от години. Но за нейна изненада се оказало, че все още е пъргава като млада девойка. А Тануки... да кажем 
само, че не се справял много добре. Подскачал странно и вместо да размахва бялата си кърпичка, правел движения 
като от бойните изкуства. После изпъчвал гордо кръглия си корем и чакал похвала. Толкова бил смешен!  

Продължава на стр.16 
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Продължение от стр.15 

Бабата не се била смяла така силно от години. Ден след ден така ходели на мегдана и се забавлявали. Истината е, че 
Тануки се учел бързо. След десетина дни вече не бил така смешен, но двамата продължавали да се смеят, просто 
защото им било весело. Малко по малко, в селото, а и чак до близките села и градове, се чуло за забавната двойка 
танцьори. Започнали да прииждат хора да ги гледат. Всички си тръгвали в прекрасно настроение и оставяли по някой 
грош в лъскавия цървул, който танцьорите държали до себе си.  

Един ден бабата решила да преброи спечелените пари. Двеста и осемдесет гроша! Двойно повече от това, което им 
трябвало, за да запазят къщата. С допълнителните пари решили да направят ремонт на къщата. Майсторите свършили 
чудесна работа. Дизайнер бил Тануки и... да си кажем честно, къщата заприличала на традиционна японска къщурка от 
периода „Едо“. 

Когато, няколко дни по-късно кметът дошъл да си иска парите, сигурен, че няма да ги получи, не можал да повярва на 
очите си. Бабата го посрещнала усмихната до уши и с дълбок поклон му връчила сто и четирсетте гроша. Когато 
кметът я попитал как е събрала парите, тя му казала с уважение, че това е тайна и намигвайки, погледнала лъскавите 
цървули, които стояли до вратата. 

Тануки заживял с бабата и станал като неин син. Понякога и до ден днешен могат да се видят на мегдана как се учат 
един друг да играят хоро и театър „Кабуки“. Но вече не събират пари, тъй като си имат всичко, от което имат нужда.  

Стефан Ступак , 6б клас  

ЩАСТИЕТО през детските очи 

Щастие в консерва 

- Бързо щастие! Експресно действие! Консервирано щастие за черни дни! Гарантирано качество от 

единствения магазин за щастие в света! 

Гласът на амбулантния търговец гърмеше от мегафона. Камионетката му беше украсена с лицето на 

президента, от устата на когото излизаха думите: „Купете си щастие! Супер е!”. Виковете на продавача 

влизаха във всеки дом, във всяко ухо, във всеки ум и извеждаха хората навън. Те тичаха бързо на улицата и 

само за няколко секунди се събра стометрова опашка. 

- За Вас какво да е, госпожо? 
- Едно голямо щастие от 3 лева и едно малко щастие от 50 стотинки. 
- Голямото щастие да е прясно или консервирано? 
- Колко е срокът на консервираното? 
- Един месец. 
- Тогава консервирано. 
- Много добър избор! Три и петдесет, ако обичате. А за Вас, господине? 
- Имате ли пудра щастие? 
- Не, свърши. Има щастие за мазане на филийка или разтворимо щастие на гранули, за кафе... Има и 

прясно щастие, на килограм. 
- Ами... Дайте една кутийка за мазане и едно пакетче гранули. Така утре на работа ще бъда щастлив, а не 

изнервен.  
- Отлично! Три лева, ако обичате. 

Така беше всяка неделя. От няколко месеца хората от квартала си купуваха готово щастие за мазане на 

филийки, щастие на килограм или в консерва, а децата най-обичаха щастието за хрупане или щастието на 

бонбонки, за смучене.  

Но една неделя камионетката не дойде.  

Хората чакаха, чакаха чак до вечерта – напразно. Някои останаха на улицата цяла нощ – напразно. 

След един месец запасите от щастие свършиха. Някои разбраха, че продавачът на щастие повече няма да 

дойде и продължиха да живеят живота си. Други го чакат и до днес. 

Емил Лебльо, 4б клас  
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Пресиян Неделчев, 12 г.  

 

Пресиян Неделчев, 12 г.  

Ивайла Петрова, 17 г.  

Томи и магазинчето за щастие 

 

В едно малко селце живеело тъжно и 

самотно момче на име Томи. То мечтаело да 

бъде щастливо и да има много приятели. Един 

ден Томи дочул разговора на двама старци: 

    - Чувал съм от моя дядо за съществуването 

на вълшебно магазинче, което се намира някъде далече в планината – казал 

единият. 

    - И аз съм чувал за това необикновено магазинче. Там всеки може да си купи всичко, което желае. Но аз 

не вярвам в съществуването му – отвърнал другият. – Нима щастието може да бъде купено?  

    Томи се замислил над думите им. Той отдавна мечтаел за щастие и приятели. Взел решение и бързо 

тръгнал да търси магазинчето. Минал покрай зелени полянки, цъфнали дръвчета и ухаещи цветя. Слушал 

невероятните песни на птичките, но пак се чувствал тъжен и самотен. Вървял дни и нощи. Накрая пред 

него се появила една малка сгушена между дърветата къщичка. Томи бил много уморен. Решил да влезе 

вътре и да си почине. Щом отворил вратата, той ахнал. Пред очите му се появили стотици разноцветни 

шишенца, камъчета, пера, звездички и безброй други неща, всяко от които с надпис пред него. Томи 

разбрал, че е попаднал в магазинчето за щастие. Приближил се и започнал да чете табелките. На тях 

пишело: здраве, надежда, любов, доброта, уважение, радост, мъдрост, приятелство, красота, мир и т.н. 

Томи се зачудил от колко много неща се нуждаят хората, за да бъдат щастливи. В този момент към него се 

приближила възрастна жена с бяла коса и широка усмивка на лицето. Заговорила го:  

   -  Здравей, моето момче, какво търсиш тук, от какво имаш нужда? 

   Томи ѝ разказал всичко. Възрастната жена пак се усмихнала, погалила го нежно и му казала:  

  - Можеш да си избереш всичко от този магазин, но трябва да знаеш, че желанието ти ще се изпълни 

тогава, когато направиш същото за друг човек. Ако искаш да бъдеш щастлив, трябва да правиш щастливи 

другите хора. Ако искаш да имаш любов, трябва да даваш любов. Ако искаш да имаш приятели, ти самият 

трябва да си добър приятел. Ако искаш вяра и надежда в живота си, трябва да ги даваш на нуждаещите се. 

Ако искаш да получаваш добро, трябва да правиш добро. 

   Томи слушал внимателно и запомнял всяка казана дума. Накрая той взел перцето с надпис „щастие“ и 

шареното камъче, на което пишело „приятелство“. Прегърнал възрастната жена, благодарил и си тръгнал. 

По пътя за дома Томи срещнал две момчета, които били скарани. Той отишъл при тях, разговаряли, 

веселили се, играли заедно и скараните момчета отново се сдобрили. Те му благодарили и го приели за 

свой приятел. Томи бил изключително щастлив, защото за първи път в живота си имал приятели. Разбрал, 

че възрастната жена била права. Докато се прибере до малкото селце, в което живеел, той направил много 

добри дела и те му се върнали. Той никога повече не бил тъжен и самотен, защото винаги спазвал съвета, 

получен от мъдрата стара жена. Томи запазил камъчето и перцето и ги сложил на видно място в дома си. Те 

винаги му напомняли за магазинчето за щастие и какво е нужно да прави, за да бъде щастлив. 

Дарина Стоянова, 4б клас  

ЩАСТИЕТО през детските очи 

Бояна Георгиева, 7б клас 
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Кристиян Недков, 11 г.  

ЩАСТИЕТО през детските очи 

Вълшебният магазин 

Представете си, че живеете във вълшебен свят, в който царят мир, щастие и 

свобода. Свят, в който всички се обичат и се радват на живота. Свят, в който 

доброто тържествува и хората си помагат. Би било прекрасно, нали?  

Понякога си мечтая да имам малко, жълто като слънцето магазинче с много 

красиви цветя. Но не обикновено, а магазинче, в което да раздавам надежда, 

щастие, любов... 

И в него да идва всеки, който има нужда от това. В него тъжните и отчаяни 

хора, изгубили надежда и любов, ще получат без пари мечтаната подкрепа. Ще 

раздавам без грамаж и мярка всички хубави неща, а наградата за мен ще бъде 

тяхната усмивка. А после всички ще си тръгват щастливи и с радост ще 

разказват за моя вълшебен магазин. Те ще канят и други хора, за да зарадвам и 

тях, да им дам от моята надежда и да повярват в любовта. 

Така ще раздавам аз на воля обич, щастие и топлина по цялата земя. И когато 

всички хора минат през моя необикновен магазин, ще се възцари мир и 

доброта. Тогава всичко ще се промени. Светът ще бъде по-добър и ще спрат 

всички войни. Няма да има бедни и богати, всички ще сме заедно и равни.  

Кристияна Христова, 4а клас  

Магия за щастие 

Имаше едно време малко вълшебно сгушено в края на улицата магазинче. Хората, които влизаха в него, 

бяха тъжни, но когато излизаха, вече бяха щастливи и усмихнати. Повечето бяха възрастни и самотни. 

Реших да вляза и аз в този необикновен магазин. Но какво видях! Щандовете бяха празни, на етажерките 

нямаше нищо. Бях много учудена. Отидох до касата, за да попитам какво продават:  

- Извинете, господине, какво продавате? 
- Аз продавам щастие, мило дете. 
- Но как продавате щастие? 
- С малко магия всичко е възможно. 
- Магия?  
- Да. Магия. С нея човек се чувства по-млад, не толкова тъжен и по-малко самотен. Аз просто искам 

хората да са щастливи.  

Това ми каза необикновеният продавач. Тогава разбрах какво беше това чудно магазинче и защо хората 

влизаха тъжни, а излизаха щастливи. Разбрах, че любовта е магията за щастието.  

Софи Драганов, 4а клас  

Истински приятел 

Една мравка мразила обувките, защото много от нейните приятели умирали смачкани под подметките им.                                                                                                              
Един ден на улицата мравката срещнала една обувка, скочила върху нея и се вкопчила в носа ѝ.  

- Ох! - изстенала обувката. - Боли! 
- Защо мачкаш приятелите ми? – попитала мравката. 
- Не го правя нарочно, не ги виждам – казала в отговор обувката.  
- Ако искаш, от днес ще те предупреждавам къде има мравки.  

Ето как мравката и обувката станали големи приятели. Мравката предупреждавала за опасността, а 

обувката в благодарност развеждала мравката по света.   

Емил Лебльо, 4б клас  

Иван Тенев, ДГ, 1 група 
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Това е България  

Понякога се чудя дали България от Бога е благословена? 

Или това е раят, където Адам и Ева са родени? 

Българийо, понякога се питам кой ли художник е погалил нежно с четка 
тревите ти зелени и пъстрите ливади? 

Кой е маьосникът, посипал тюркоазен цвят в реките чисти и блестящи? 

Дали самата Зима е покрила високите, красиви планини със сняг 
кристалнобял? 

Или са просто паднали перца от гълъб бял? 

Дали ще се докосна някой ден до всичките ти тайни неразкрити? 

Или пък тайнството е скрито в красивите лозя и пещери  

и трябва просто търпеливо да го търся... 

Но зная аз, че даже да не беше така красива, приказна, омайна, 

пак щях да те обичам. 

Пак щях по тебе да копнея, 

защото ти си моята родина.  

Лора Брандт, 5б клас  

На гости при баба и дядо 

Миналото лято, когато се прибрахме в България, отидохме да видим моите баба и дядо, които 

живеят в Благоевград. Пристигнахме много късно вечерта. Бяхме изморени, но щастливи да се видим. 

 Сутринта се събудих от много вкусен аромат. Отидох в кухнята и видях баба да прави любимите ми 

мекици. Изглеждаха толкова вкусни, че нямах търпение да ги опитам. За мен най-вкусната закуска на света 

са мекичките, приготвени от баба и домашното сладко от ягоди. Когато мама и тате станаха, тръгнахме към 

Рилския манастир. Докато пътувахме, видях зелени горички, малки полянки с цветя, както и високите 

върхове на планината. След като пристигнахме, аз се изненадах колко голям е манастирът. Стените и 

таваните му бяха изрисувани с цветни стенописи. Ние запалихме свещички за здраве. След това се 

отправихме към пещерата, където е живял Свети Иван Рилски. Пътят до там беше една тясна и стръмна 

пътечка. Високите дървета стигаха почти до небето, беше спокойно, чуваха се само птичите песни и шумът 

на планинските поточета. Стигнахме до една малка църква, а близо до нея се намираше пещерата, в която е 

живял светецът. Вътре минахме през дупката на пещерата, защото се смята, че така човек се пречиства 

духовно. Разходихме се още малко, а после се прибрахме. 

 На следващата сутрин баба отново беше приготвила вкусна закуска. Този път гореща погача с 

масло и сирене. Беше много смешно, защото всеки грабваше голямо парче и бързаше да го изяде, но скоро 

осъзнахме грешката си - погачата пареше. Изчакахме малко да изстине, а след това тавата вече беше 

празна. Този ден бе планувано да отидем в малко селце до Благоевград, където имаше конна база. Аз бях 

много щастлива, защото обичам конете. Когато пристигнахме, бях очарована от мястото. Намираше се в 

много красива местност, заобиколена от борова гора. Към конната база имаше ресторант. Родителите ми, 

баба и дядо седнаха да пият кафе и разхладителни напитки. Аз и инструкторката отидохме при конете. Тя 

ми разказа за тези красиви животни, за имената им, за възрастта им. Аз си избрах да яздя черен кон на име 

Мълния. Чувството беше невероятно. Изпитах спокойствие, щастие и свобода. На сбогуване наградих 

Мълния с няколко моркова, които тя изхрупа за секунди. Не ми се тръгваше от това невероятно място.  

Изненадите не спряха. На следващия ден тръгнахме към парк Бачиново. Разхождахме се по алеите му и 

спирахме да гледаме пенливите води на реката. Не след дълго стигнахме до езерото, където плуваха 

красиви лебеди и патици. Наехме си водно колело под формата на лебед. Аз и тате въртяхме педалите и го 

управлявахме. Обиколихме езерцето няколко пъти.  

Продължава на стр. 20 

Теодор Десве, ДГ, 1 група 
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 Продължение от стр.19 

Към нас непрекъснато се приближаваха любопитни патици и очакваха да им хвърлим нещо за 

хапване. Следващата ни спирка беше въженият парк и, след като ми сложиха обезопасителен колан, 

започнах да се катеря. Минах през различни препятствия, но беше много забавно. Цялото семейство бяхме 

доста гладни и затова отидохме до механа „Воденицата”, която беше близо до парка. Това място ме 

очарова, защото не беше като съвременните ресторанти. По стените му имаше окачени красиви български 

народни носии, пъстри черги и дървени колела от каруци. Масите бяха украсени с ярки червени покривки. 

Сервираха ни много вкусни български ястия, каквито никъде другаде не бях яла. Свиреше българска 

народна музика и много от посетителите играеха хоро. Аз, мама и баба също се хванахме. Много ми 

хареса. На хорото танцуваха и стари, и млади. Всички бяха с усмивки на лицата. Почувствах се горда, че 

съм българка. Дойде време да си тръгваме и ми беше много мъчно. Събрах в сърцето си цялата тази 

красота. 

           Надявам се това лято, когато се приберем в България, пак да отидем при баба и дядо! 

Дарина Стоянова, 4б клас  

България 

Толкова си ми любима, 

толкова си ми красива, 

толкова вълнуваш ми сърцето, 

толкова блага ни даваш ти! 

 

Планините ти високи и зелени, 

Градините със рози разкрасени, 

реките буйни, езера кристални, 

горите ти вълшебни и омайни... 

 

Небето ти безкрайно се синее, 

докосва нежно старите Балкани, 

целува паметници и светини 

и пътешествията ми рисува в синьо. 

 

Щастлива съм, когато съм при тебе, 

защото всичко ми е скъпо и прекрасно! 

Защото ти си райско кътче на земята, 

защото ти си моята родина свята! 

Софи Драганов, 4а клас  

Пътешествие 

В една топла лятна вечер, когато се разхождах в гората и се 

наслаждавах на прекрасните цветя, подухна лек ветрец и се 

заигра с косите ми. Аз се разсмях, а той ми разказа за 

своите пътешествия по света. Каза ми, че идва от много 

далече и хиляди години обикаля по земята. Всяка сутрин 

посреща изгрева от бреговете на Япония, полита към 

Великата китайска стена и небостъргачите в Сингапур. 

Преминава през гореща Африка, къпе се в пясъците на 

Сахара и обикаля древните пирамиди в Египет, за да стигне 

до града на любовта. Защото обича духа на Париж, скрит в 

малките улички и светлините на Шан-з-Елизе. След това 

поема към Ниагара, където го гъделичкат пръските на този 

величествен водопад, и накрая се потапя в Южна Америка, 

запленен от ритъма на салса и румба.  

Но знаете ли кое е любимото му място? Познахте!  

Да, това е България. Откъде знам ли? Ами той ми каза.  

Беше толкова въодушевен и развълнуван, че клоните на 

дърветата се разклатиха, а листата се посипаха наоколо. 

Косите ми се разхвърчаха и затанцуваха танца на вятъра. 

Разказа ми, че обича да спира край Калиакра, защото там 

величествените скали, които докосват небето, потъват в 

бурните води на Черно море. После леко завива, полита на 

юг и разнася аромата на българска роза. Вплита се във 

върховете на Стара планина, обикаля Рилските езера.         

А най-красивите залези посреща от бреговете на Дунав.  

Разказа ми истории тайнствени и чудновати за това райско 

кътче на света, истории познати и непознати от нашата 

прекрасна страна. 

Отиде си, тъй както и дойде... Ветре, ще се срещнем скоро 

пак край бреговете на Черно море! 

Кристияна Христова, 4а клас  
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Калин Минев, 8б клас 

Мечтание за България 

Аз никога не съм ходила в България, но това не ми пречи да я обичам.  

Свързвам тази страна с моята баба. Тя е българка, но живее при нас в Париж. Винаги ми готви много вкусни 

български традиционни ястия. Обожавам да я гледам в кухнята и да вдишвам тези български аромати! На 

всяка Коледа баба ни прави баница с късмети, които аз обичам да откривам. На 1-ви март с моето семейство 

слагаме мартеници и ги носим целия месец, раздаваме на приятели и разказваме чудната история на Баба 

Марта. Аз очаквам с нетърпение и Великден, защото баба боядисва яйца. Ах, какви красиви яйца прави тя! 

Червени, зелени, жълти, шарени, блестящи! Кой ще получи най-хубавото яйце? Този въпрос занимава нас, 

децата, докато се въртим около баба и ѝ помагаме. А после се борим с яйцата, за да видим кой ще победи.  

Когато сме с баба по време на празниците, с братовчедите ми и с нашите родители, говорим на български 

език, пеем български песни и играем хоро и ръченица. Това е една реална частичка от България и аз я 

притежавам тук, в Париж. 

Не съм виждала България, но чета книги за нея, гледам филми, уча български език, пея български песни, 

танцувам български танци. Това за мен е България. Когато затворя очи, си представям зелени планини, 

полета с розови, червени и бели pози, сини езера, в които се оглежда слънцето, и гъсти зелени гори. Милва 

ме българското слънце, докосват ме вълните на българското море, изгаря ме жаравата под краката на 

нестинарите и чувам бавна родопска песен...  

Дюн Латуш, 4б клас  

Прегръдката на Левски 

Ще ви разкажа моята вълшебна приказка. 

Един обикновен ден се прибирах от училище и видях нов магазин. Реших да вляза. В бързината не обърнах 

внимание на табелата. Влизайки в магазина, бях много изненадана от нещата, които се предлагаха. 

Погледът ми бе прикован от една розова каска, която щеше да отива на новото ми колело. В магазина се 

плащаше с прегръдки. Аз радостно се приближих до касата, прегърнах продавачката и си тръгнах щастлива 

и засмяна. Излизайки навън, веднага си сложих новата каска. Качих се на колелото и стана нещо странно. 

Картината, която бях свикнала да виждам по пътя към вкъщи, се промени мигновено. Бях се телепортирала. 

Годината беше 1870-та.  Времето, когато е живял Васил Левски.  

Бях изключително изненадана и леко изплашена. Оставих колелото и започнах да се разхождам по 

непознатите за мен улици. След миг се сетих, че това е моят роден град, но преди много години. Уверена 

тръгнах напред. След няколко крачки срещнах възрастна жена, която ми каза, че в 12 часа ще се върна 

отново в 2022 година. Смутих се и с още по-бърза крачка продължих по улицата. В главата ми се въртяха 

думите на моята учителка за Левски. Исках да му кажа толкова много неща. Може би днес аз бях гласът от 

бъдещето, който ще го спаси и промени съдбата му.   

Сега, по-уверена от всякога, влязох в първия дюкян. Там ме посрещна младо момиче, което ми предложи 

чай. Стоях часове наред, чакайки отнякъде да видя Левски. Часът беше 11,40.  Времето наближавеше, а аз 

все още не виждах човека, когото исках да зърна. След секунди от близката бръснарница излезе млад синеок 

мъж. Това беше той. Тръгнах към него. Той ме забеляза и зави в тясна улица, където нямаше хора. Аз се 

приближих и с огромно уважение го поздравих. Бях много развълнувана, но го хванах за ръката и му казах, 

че през 1873 година ще бъде обесен от турците. Казах му, че ако иска да промени историята и да започне 

отначало, може да се телепортира с мен в 2022 година. Не получих отговор! Левски стоеше и се усмихваше. 

Аз обаче не пусках ръката му и в следваща минута бяхме в новото време. Показах му родния си град, 

днешна България! Той се обърна към мен и ми каза, че историята не може да бъде променена. Но ние сме 

тези, които можем да променим бъдещето на нашата България. Прегърна ме и изчезна.  

Знаех, че никой няма да повярва на моята история. Върнах се в магазина на улица „Вълшебство – 1873”, за 

да прегърна непознат, защото само така можеше да остане жива прегръдката на Левски.  

Наталиа Иванов, 4б клас  
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 Авантюра 

 

През едно ранно лятно утро в малкото селце Ниала в 

Африка беше много горещо. Самюел и сестра му Зое 

бяха легнали под сянката на едно дърво. Те гледаха 

облаците и си представяха различни животни. Дните им 

се виждаха дълги и много скучни. 

- Скучно ми е, Самюел! Какво можем да измислим да 

правим?  

- Знам какво! Искаш ли да построим колиба? - подскочи от радост Самюел. 

На следващата сутрин децата се захванаха за работа. Три дни  по-късно колибата беше готова. Изморени, 

но много щастливи, те влязоха в нея, за да се скрият от жаркото слънце. Умората надделя и децата бързо 

заспаха. Самюел се пренесе в света на приказните сънища.  

Заедно със сестра си се озова в огромен град. В началото се изплашиха, но любопитството им бе голямо. 

Огледаха се. Всичко беше ново и странно за тях. Хората наоколо не бяха боси, а носеха странни неща на 

краката и телата си. Говореха на език, който децата не разбираха, а колите по улиците ги плашеха. От своя 

страна хората също ги гледаха странно и се чудеха откъде са дошли тези две деца. В цялата тази навалица 

Самюел и Зое забелязаха голяма сива сянка, която приближаваше към тях. Самюел вдигна глава и видя 

огромна страшна птица, която летеше над главите им. Птицата издаваше странен звук и на главата ѝ се 

въртяха четири пръчки.  

- Зое! - извика Самюел. Бързо влизай в колибата! Птицата ще ни изяде! 

Сестра му стоеше без да може да помръдне и трепереше като лист от страх. Самюел хвана Зое за ръката и 

я издърпа в колибата. Двамата бяха толкова изплашени, че затвориха очи и се сгушиха един в друг. 

Момиченцето започна да плаче, а брат ѝ реши да я защити, да намери сили да излезе и да прогони 

птицата. Пое дълбоко въздух  и излезе от колибата. Огледа се внимателно, отново и отново, но не видя 

нито сивата птица,  нито странните хора. Само някакъв глас се чуваше в далечината. Тогава той се 

стресна.  

Събуди се, погледна навън и видя в далечината майка си. Тя ги викаше за вечеря. 

 

Люси Иванова, 6а клас  
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