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Каквото почукало - такова се обадило
Алберт Сюлейманов, V „Б“ клас
Живеели преди много години един мъж и една жена. Мъжът се казвал
Георги, а жената Иванка. Георги се трудел неуморно, а жена му се грижела
за къщата.
Един ден Иванка се увлякла в приказки със съседката и забравила да
приготви вечеря. Когато се върнал уморен от работа, мъжът седнал на
празната маса и попитал:
- Жено, къде е яденето? Няма ли да вечеряме днес?
Жена му не си признала как е прекарала целия следобед. Само кратко
отговорила:
- Че изчакай малко, още не е станало!
Мъжът, понеже цял ден бил работил и бил много огладнял, си отчупил
един комат хляб, отрязал малко сирене, обелил си глава лук и се навечерял,
докато булката му още се суетяла около печката.
Това се повторило на следващия ден. Пак мъжът си легнал, нахранен само
със сух хляб и сиренце. Когато Георги се върнал на третия ден и останал пак на празна маса, казал на
жена си:
- Мила Иванке, така и така аз си приготвям вечеря всеки ден, явно у нас аз съм домакинята, значи ти
пък трябва да изкарваш прехраната на семейството, затова от утре ти тръгваш на работа, а аз оставам
вкъщи. Ето, отсега съм ошетал за следващите три дни – купил съм сирене и хляб…

Когато бях водна капка
Венцислав Генов, V „Б” клас
Аз съм малка водна капка и искам да разкажа за своя живот. През един летен
ден, както си плувах свободно в морето, усетих странно чувство и започнах
да се издигам. Осъзнах, че съм се изпарила. Издигнах се нависоко в небето,
а там ме чакаха моите приятели капки. Заедно образувахме един облак.
Подухна вятър и ни отнесе чак над една планина. Тогава ние си натежахме
една на друга и започнахме да падаме към планината. Там образувахме
едно ручейче, а след малко - голяма река, и се спуснахме надолу. Докато
се спусках, видях едно разклонение, където пътищата с моите приятелки
се разделяха. Едните образуваха езера, а другите се спуснаха към морето.
Аз се спуснах към морето, но моите приятелки решиха да образуват езера.
Влях се в морето, където отново се изпарих, и цялото ми пътешествие се
повтори.

Двама братя
Калоян Стоянов, V „Б” клас
Имало двама братя. Единият бил работлив. Още от малък ставал рано,
учел и пишел домашните си и бил отличен ученик. Пораснал и станал лекар.
Наследил професията на родителите си.
Другият брат бил мързелив. Вече зрял мъж, той продължавал да стои
пред компютъра, да лежи и да нехае.
Минало време. Родителите се споминали. Синовете наследили това,
което принадлежало на родителите им. Завещание разпределяло всичко
справедливо между двамата братя.
Работливият син наследил клиниката, създадена от майка му и баща му.

2

Мързеливият брат получил спестените им пари, които не били никак малко, но той все пак се чувствал
ощетен и обиден, че не са му дали и дял от клиниката. Заминал за красив остров и заживял там охолно.
А работливият му брат продължавал упорито да се труди. Създал си голяма
клиентела.
Славел се с усърдието си и способностите си на добър хирург. Забогатял и все пак продължавал да
работи, защото обичал да помага на хората, а и не мислел, че смисълът на един човешки живот е в
това, да натрупа пари и да ги харчи.
През това време безгрижният брат пирувал и се веселял. Парите му свършили. Завърнал се в родния
град и видял с какво уважение и почит всички се отнасяли към брат му.
Тогава разбрал защо родителите му оставили клиниката само на работливия си син, а парите - на
мързеливия. Работливият с труд забогатял още повече, а този, който не работел, останал без нищо.

Дърварят и синът му
Йоана Антонова, V „Г” клас
Имало едно време един дървар. Той имал син, който трябвало да
наследи занаята на баща си и да стане дървар като него, за да изхранва
семейството, което ще създаде, а и да помага на остаряващия си баща.
Един ден бащата завел сина си в гората, защото искал да го научи на
занаята си.
Бащата му показал как да избира подходящо за сечене дърво, как да
държи правилно брадвата и откъде да подхване сеченето, за да не се
нарани. Синът много – много не внимавал, като повечето мради хора, и
той си мислел, че всичко знае и че сеченето на дърва е лесна работа, няма
какво да й объркаш. Старият дървар, за да види какво е разбрало момчето,
му поставил задача да влезе навътре в гората и да намери подходящо
дърво. Момчето го послушало и тръгнало да търси.
Когато влязло навътре в старата гора, чуло шум. Обърнало се и
видяло, че зад него има мечка. В първия момент се уплашило, но бързо се
сетило какво да направи. Бързо се покатерило на най-близкото дърво. Момчето се опитало да сече
клоните на дървото, за да не може мечката да се покатери до него, но не успявало да се справи. Дори
брадвата се изплъзнала от ръцете му и така не му оставила и възможност да се отбранява или дори
да убие мечката, ако се стигне дотам.
Баща му, който като истински загрижен родител, бил тръгнал отдалеч да следва неопитното си
момче, като видял какво става, тихо се промъкнал зад мечката и я ударил с все сила по гърба с една
дебела сопа, която винаги носел със себе си, когато излизал в гората. Мечката изревала от болка и
избягала.
   Така синът на дърваря по трудния начин разбрал, че сеченето на дърва не е просто нещо и като при
всяка работа, трябват желание и усърдие, за да я усвоиш. След тази случка се научил да сече дърва
и да уважава всеки труд.

Майчината жертва
Арман Чакърян, V „В” клас
  Имало едно време едно арменско семейство с три дъщери. Най-голямата

се казвала Хъназант. Тя била най-красивата, но и най-палава от всички деца
в селото. Когато била малка, се покачила на дърво, счупил се клон и паднала
тежко ранена. За голяма мъка на всички Хъназант загубила умението си да
ходи.
   Настъпило тежко време за арменците. Турската власт започнала гонения
срещу този древен народ. Един ден султанът наредил да ги избият и изпратил
многочислена войска, въоръжена до зъби. Бащата на семейството повел
мъжете от селото да защитят домовете си. За жалост, той загинал. Докато се
водела битката, жените и децата избягали. Майката на Хъназант я носела, а
сестрите й вървели след тях. Труден и тежък бил пътят им. Вървели, без да
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спират – хората бързали, за да спасят живота си. Майката се изморявала все повече и повече.  Краката
й се разранили, а вярата й, че ще се спаси, отслабвала.  Не след дълго човешкият керван достигнал
до река. Тя течала с кървави води. Всички спрели да си починат. Разнесъл се слух, че турската войска
наближава.  Когато почивката свършила, майката на Хъназант трябвало да се изправи пред труден
избор. Тя нямала сили да продължи пътя с недъгавото си дете на ръце. Ако не жертвала Хъназант, и
другите й дъщери щели да загинат. Свило се на буца майчиното сърце.
- Хъназант, дъще,  дълъг беше пътят, изцапахме се, ще те пусна в реката, за да те измия. Когато
усетиш водата, затвори  очи и си спомни колко щастливи бяхме преди.
  Клетата жена целунала детето си и когато я потопила в реката, заплакала с горещи сълзи. Нямало
време за губене, хората от кервана вече не се виждали, а войската наближавала.
  Не след дълго време, когато турската войска отминала, светлина се спуснала над реката, там, където
Хъназант потънала, и й взела душата.  После се издигнала с голяма скорост към небесата.Там и днес
има звездичка, която свети, за да напомня за майчината любов и жертва.

Странен ден
Петя Сергева, V „Б” клас
В един весел ден през пролетта, когато дърветата са цъфнали, има
цветя по поляните, пчеличките жужукат, а пеперудите весело си играят във
въздуха, децата от училище “Христо Ботев“ бяха излезли в градинката.
Там бяха и най-добрите ми приятелки. Те разговаряха най-спокойно, когато
съвсем отникъде долетя една топка. Тя беше пъстроцветна и много красива.
Приятелките ми се чудеха откъде е. В този момет нещо прошумя в храстите.
Те решиха да отидат там, откъдето идваше звукът. Ами разбира се!  Как не се
сетиха! Това бяха едни първолачета, които просто искаха да се забавляват.
Никакви чудеса! Но това не е най-странната случка, която им се случи в този
ден.
   Приятелките ми останаха с първолачетата и си играеха с тях. Но представете си - в този красив пролетен ден заваля силен пороен дъжд.
Тогава първолачетата се забързаха към родителите си, за да се приберат.
Така би направило всяко здравомислещо дете. Според вас и моите приятелки
са си тръгнали, нали? Ех, за жалост, не ги познавате, защото доста често, независимо дали вали сняг,
дъжд или  пече слънце, те почти винаги остават да играят. И сега така постъпиха. Дъждът ги мокреше,
мокреше. Накрая се предадоха и си тръгнаха.
Като се прибраха, седнаха пред компютрите си и започнаха да си пишат по скайповете и да си препращат
снимки, песни и игри. В една от песните, които си пращаха, имаше вирус. Една от приятелките ми го
отвори и някакво топче започна да скача по екрана. Ооо, но какво е това?! Топчето много приличаше
на топката на първолачетата, с които си играеха. Сякаш реалният и виртуалният свят за малко се бяха
преплели! Но приятелките ми не обърнаха особено внимание и просто спряха вируса.
За мен това бе много странна история и един много странен ден, но не споделих това си усещане с
приятелките си. Все пак, не всеки вижда света, който вижда Алиса в страната на чудесата, нали?

Клюката и Лъжата
Виктор Добрев, V „Б” клас
Tръгнала Лъжата, а след нея се затичала и Клюката. Брътвежът им огласил цялото село и
стигнал чак до Станкиния двор. Чула ги Станка, та се затичала да затвори. Да затвори, да затвори, ама
късно дошла и гледа на двора, до самия й чардак, Клюката настигнала Лъжата.
-   Дъра-бъра, дъра-бъра - такъв прах се вдигнал от приказки, та чак кокошките отишли да ги слушат.
Уплашила се Станка и докато се сепне, Лъжата и Клюката се изхилили и завили зад вратника.
Тръгнала момата да ги гони, но къде ти. Само прах и пушек останал след тях. . .
-   Кокошчице, кокошчице, кажи какво си говориха тия двете – навела се момата към една бяла кокошка,
а кокошката толкова се стреснала от неочаквания въпрос, че чак спряла да кълве. А когато една кокошка
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спре да кълве – работата е ясна: или яйце ще снася, или голяма беля ще
става.
-   Кудкудяк, как не си разбрала? Казаха, че си погрозняла – разперила
крила кокошката, изтръскала се два пъти и обърнала бялата си опашка към
Станкиното  лице.
Пребледняла Станка, побесняла, задигнала си полите и хукнала да гони
Лъжата и Клюката. Видели я бабите, та замърморили:
-   Тия двете не трябваше да ги пускаме в селото. Хубава Станка ядосаха.
-   Че какво, като са я ядосали, тя е млада, ще й мине.
-   Че какво като е млада, да не е пък хубава!
-   Как да не е хубава, нали Хубава Станка й викаме.
-   Ами хубава – повторила Клюката зад бабите, изсмяла се и изчезнала.
Поседели бабите, помъдрували, но си обичали момата и никоя
нищо не продумвала, но у всяка се зародило едно съвсем мъничко зрънце
съмнение.
Изведнъж пред тях скокнала и самата мома, бясна, изморена от тичане, с рошава коса, дигната
фуста и мръсно лице. Така й се било изкривило от яд лицето, че чак бабите се стреснали.
-   Къде са ония двете нескопосници? – ревнала Станка насреща им.
-   Че отде да знаем, бе баби – прошепнали стариците.
Врътнала очи момата, та пак хукнала да бяга. Видели я момците, та се разсмели:
-   Не е хубава Хубава Станка вече – рекли момците.
-   Не е хубава Хубава Станка вече – занареждали бабите.
Беснее Станка из село, чупи огледала над миндери, оглежда се в кладенци. Замърморили
хората, дали не е магия влязла в селото или нова някаква болест. Зашушукали по седенките, зашумяла
гората, до гората се закискали Клюката и Лъжата.
-   Хайде да си ходим Клюкичке, че тука вече умирам – заоплаквала се Лъжата. – Ако седим още, в
Истина ще се превърна. Станка вярно ще погрознее, а и от теб нищо няма да остане.
-   Права си, сестро – заклюкала Клюката. – Каква съм аз клюка, ако има истина в мене?
Свили се двете посестрими и беж да ги няма, чак в съседното село.
Дошла привечер, поразхладило се, повеял ветрец, тръгнал Никола, либето на Станка, да се
прибира. Вървял си пред стадото и си свирел с кавала. Засвирил му кавалът, заплакал, че либето му
урочасали и бясно из село беснее. Зачудил се Никола, забързал се. Стигнал в село и що да види: седи
Станка на седянката, една рошава и зла, една черна и мръсна, и с глас реве. А до нея моми и баби не
знаят как да я успокоят. Позачудил се Никола, накривил си калпака и при либето си седнал.
-   Защо си Станке заплакала? Да не ти се е майчица разсърдила или баща разболял, или да си чула
от някого, че съм те аз оставил?
Седи Станка, пули се в Никола и като захванала, ама с глас да реве, че била грозна. Тя реве,
той се смее.
-   Не си грозна Станке, ами вяра си нямаш. Като вярваш в хорските думи, а не в себе си, и грозна ще
станеш, и тъжна, пък и Бог знае още какво – намръщил се Никола. – Прах и пепел са хорските думи, ако
сърце си нямаш да чувстваш и душа си нямаш да вярваш.
Спряла да плаче Станка, попригладила се, поизмила се и пак си станала хубава, и пак си
станала гиздава.
Поуката е, знай, такава:
приплачеш ли за слава и за хвалби големи,
ти винаги ще срещнеш и друго мнение,
според което, знай, не си различен или пък повече обичан.
Но в себе си опора ти намирай и в доброто се опирай.
Когато те настигне злата Клюка, ти отмини я и не спирай.
Кажи й: ”Нямаш място тука!” и смело своя път намирай.

Бедността е богатство
Магдалена Антонова, V „Г” клас
Имало едно време едно голямо и задружно семейство. Те живеели скромно в една малка къщичка.
Имали две момиченца. Едното се казвало Ралица , а другото Теодора. Майка им се казвала Лилия ,
а бащата Георги. Двете момиченца били много красиви. Баща им работел като кравар , а майка им
домакинствала вкъщи. Двете момиченца ходели на училище, където се справяли отлично с всички
уроци. Били умни и сръчни, весели и забавни и всички – и учители, и ученици – ги обичали и им се
радвали.
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Един ден бащата събрал семейството си около масата и им казал , че
вече не могат да плащат за училището и трябва да се откажат. Това много
натъжило децата. Майка им била навела глава много ниско и не смеела
да я вдигне, за да не видят останалите плувналите й в сълзи очи. но двете
момиченца наистина били умни и бързо открили решение на проблема.
Попитали баща си и майка си дали те двете могат да работят и така да
плащат за училището. Родителите се спогледали, развълнувани, че имат
толкова добри, разбрани, умни и работливи деца. макар да не им се искало
да отнемат от безгрижното детство на дъщерите си, просто нямали избор.
Дали съгласието си и момичетата веднага се заели да си търсят работа.
Не се оказало лесно – все пак били деца! Но те не се отчаяли. Търсили,
търсили и най-накрая намерили: наели ги за продавачки. Още на следващия
ден отишли на работа и понеже били лъчазарни и не ги мързяло, продали
много стока и спечелили доста пари. Така те си плащали таксите за училище
и дори помагали на майка си и баща си.
Това е историята на едно бедно , но много задружно и щастливо семейство . Тези хора са богати, но
не с пари, а с любовта в семейството. В някакъв смисъл бедността може да е богатство.

Щастлив живот
Виктория Начева, V „В” клас
Живяло някога едно момиче заедно със своето семейство в малка
къща край брега на морето. Семейството не било богато, но не било и
много бедно. Майката се казвала Елена, бащата - Боян, а момичето Ана. Те
били задружно семейство, отглеждали животни и по този начин изкарвали
прехраната си.
Ана имала едно козленце, което много обичала. Всеки ден тя си говорела
с него. Разказвала му истории за живота, който иска да има.
Един ден Ана и козленцето били в градината, а майка й минала оттам и
дочула разказа на дъщеря си:
- О, мило козленце, мечтая си принцът да се влюби в мен и да
заживеем заедно завинаги!
На другия ден майката отишла на пазар в града. Там вече се било разчуло
за обявата на принца: „Търся девойка, която обича животните и умее да се
грижи за тях!”.
Щом чула тази обява, Елена се затичала към къщи.
- Дъще, скъпа дъще, принцът търси девойка, която умее да се грижи за животните, да отиде в
двореца.
- О, тази девойка мога да бъда аз! – радостно възкликнала Ана. - Аз много обичам животните.
Обличам се и тръгвам. Но, майко, мога ли да взема козленцето?
- Разбира се. Хайде, хайде, тръгвай!
Ана се измила, облякла се, грижливо приготвила козлето и тръгнала. В двореца ги завели направо
при самия принц. Щом го видяла, Ана се влюбила в него.
Принцът завел Ана и козленцето при животните.
- Много малко животни имате! – не се сдържала Ана.
- Малко са, защото всички досегашни животновъди всъщност не обичаха животните и работата
си, не можаха да отгледат животните и те умряха.
- Не се тревожете, аз обичам животните и мога да се грижа за тях.
След разговора на принца с Ана слугите настанили Ана в една от многото стаи на двореца. Козленцето
слезнало долу, при животните, и им казало, че Ана е много мила, грижлива и добра към всички. Щом
чули това, те се зарадвали.
Всеки ден принцът наблюдавал Ана, докато работи, и с всеки изминал ден все повече разбирал
колко мила, добра и грижовна е тя. Принцът се влюбил в Ана и осъзнал, че тя е тази, с която иска да
прекара живота си.
Един ден принцът признал чувствата си на Ана. Щом чула това Ана, го прегърнала, целунала го и
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му казала, че и тя много го обича.
След няколко дни Ана и принцът вдигнали скромна сватба и заживели наистина щастлив живот. А
майката, бащата и козленцето гледали щастливи как прекарва Ана дните си. Те знаели, че с любов и
труд Ана ще бъде щастлива до края на дните си.

Съдба
Мелих Яшаров, V „Б” клас
Имало една време едно хубаво момиченце. То си живеело щастливо в
малко селище с родителите си. Те работели в близкия град, в един голям
завод. А момиченцето на име Ани ходело на детска градина.
Но един ден никой не дошъл да прибере Ани от градината. Тя чакала,
чакала, накрая дошла лелка и казала, че мама и тати са на небето. Ани
учудено веднага вдигнала поглед нагоре, но не ги видяла. После още много
пъти ги търсела с поглед в облаците, но никога повече не ги видяла.
Ани много страдала и плакала. Разбрала какво значи някой да отиде на
небето. Понеже нямала близки и нямало при кого да отиде, настанявали
Ани в различни домове, при различни хора. макар повечето от тях да били
добри хора, никой не успял да запълни празнотата, оставена от родителите
й.
Растяла Ани, станала ученичка в гимназията. Един ден, като си вървяла,
потънала както обикновено в нерадостните си мисли, се блъснала в малко
момиченце, което едва – едва пристъпяло по улицата и горчиво плачело. Ани го попитала:
- Защо плачеш, мило момиченце?
Без дори да вдигне насълзените си очи, детето, хълцайки, отговорило:
- Плача, защото мама и тати отидоха на небето и ме оставиха съвсем самичка.
Развълнувала се Ани, защото в момиченцето разпознала своята съдба. Прегърнала детето и го
прибрала да живее с нея, да не е само и тъжно.
Така заживели заедно, помагали си и се подкрепяли, дори се научили да бъдат щастливи. Помагали
и на други деца със съдба като тяхната.
В живота не можем да избираме какво да ни случи, но можем да избираме как да приемаме нещата,
които ни се случват, и как да правим така, че да ги превръщаме в нещо добро.

ПРИКАЗКА
Анна Дечева V „В” клас
Накрая на острова Каласентос живеела кралица Клариса в един
кристален дворец. Тя била разглезена и самовлюбена, защото притежавала
сила, която можела да подчинява всички природни сили. Всички в кралството
се страхували от нея и задоволявали капризите й. Никой не разбирал защо
кралят я избрал за своя жена и за майка на неговите дъщери - Талия, Ребека
и Анабет. Момичетата не били обикновени принцеси, а с магическа дарба да владеят силата на водата. Най-голямата дъщеря, Анабет – владеела
моретата и океаните, средната – Талия, можела да подчини всяка река да
тече в посоката, която пожелае, а Ребека била приятелка с дъждовните
облаци.
Един ден, когато пролетните цветя с радост разпервали своите
венчелистчета, окъпани в роса, а дърветата поемали живителни сокове от
напоената почва, кралицата решила да покаже на своите придворни новата
си рокля, като се разходи в градината на двореца. Всички се събрали в
очакване на кралицата. Денят бил прекрасен, но всички виждали единствено кралицата и нейната
рокля.
Облаците на небето поглеждали сърдито към кралската градина. Те се грижели за всички
тревички, цветя и дървета, като щедро изпращали дъжд, за да ги напои, били приятели с животните в
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гората, пълнели реките с вода, а сега никой не виждал красотата около себе си, а само тази фалшива
кралица и нейната фалшива рокля.
Събрали се облаците, надули своите бузи и пуснали на земята проливен дъжд, който за ужас на
кралицата измокрил новата й рокля и кални петна я превърнали в дрипа.
Кралицата не вярвала на очите си. Била превърната в плашило. Силна ярост я завладяла,
която още повече засилвала магическите й сили. В този ден Клариса проклела водата и направила
заклинание никога повече да не падне и капка дъжд! За какво й е този дъжд, тя и без това си има
предостатъчно вода в двореца!
Дните минавали. Дърветата пожълтели, тревите свили своите сухи листенца. Животните
се скрили в гората, не се чували птичките, а хората ходели все по-унили и нещастни. Кралицата
продължавала да сменя нови рокли и не поглеждала около себе си.
Хората в кралство губели надежда с всеки изминат ден . Нищо не помагало – нито молбите,
нито щедрите дарове, които правили на кралицата. Останала им една- единствена надежда - да
потърсят помощ от дъщерите на краля, които кралицата заповядала да заключат в отделни стаи в
кулата на двореца.
Но как да стигнат до тях? Талия, Ребека и Анабет били строго пазени, Дори и кралят не можел
да направи нищо, страхувайки се, че кралицата ще използва магията си и за други злини.
Слънцето препичало високо в небето, но топлината му вече не радвала никого, защото един по
един всички извори пресъхвали.
Дните минавали, но никой не успявал да стигне до кулата на двореца, за да потърси помощ!
Тогава през царството минал знатен юнак, който бил тръгнал към слънцето, за да го измоли за светлина
и за своето кралство, което било замъглено от сърдити облаци. Момъкът бил толкова ужасен от
страданието на хората, не можел да повярва, че някой ще пожелае да забрани водата. Та нали тя е
основната живителна сила, нали без нея всичко и всички са обречени на гибел!!!
Решен да помогне, той стигнал до слънцето и силно му се примолил не само за светлина за
неговото кралство, но и за помощ за злочестите хора. Слънцето се съгласило да пусне слънчеви люлки
за трите принцеси и така те да избягат от кулата.
Слънчевите люлки понесли Талия, Ребека и Анабет и ги отвели далеко от кулата и лошата
кралица. Отново заедно, принцесите обединили своите сили. Те станали тройно по-могъщи от лошата
кралица. Нейните заклинания вече не можели да издържат.
Ребека освободила дъждовните облаците, които изпратили много дъжд над царството. Реките
отново потекли пълноводни и напоили зажаднялата земя! Хората изгонили кралицата, която не след
дълго била застигната от заслужена съдба: водата, която тя забранила, я погълнала, за да не може
никога повече да прави злини.
Царството било спасено, а хората научили важен урок: че без вода няма живот!

Раят на животните
Константин Кирилов, V „В” клас
        Имало едно време едно прекрасно местенце, наречено раят на
животните. Наричали го така, защото всички животни имали добро отношение
помежду си. Знаели, че приятелството е много ценно и не могат всички да го
имат, ако не се държат добре със своя приятел, дори вълците били добри и
едни от най-добрите приятели на козите .
       Един ден една лисица говорела с всички, но с всеки поотделно,
и казвала ,че не се знае колко е добър един приятеля и кога може да те
излъже или измами. Животните започнали да се карат. Били толкова
ядосани, че започнали война. Преди да започнат да се избиват, една коза
казала,че лисицата ги мами.Те не повярвали, но тя ги убедила, като им
казала, че лисицата й била най-добрата приятелка, но я измамила, значи
мами и другите животни.Те отворили вратата на рая и изгонили лисицата.
Животните си обещали,че вече ще внимават за измамници като лисицата.
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