
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Есенни премеждия в гората 
 

Измина горещото лято. В гората дойде есента. Тя обагри листата на дърветата в 

красиви цветове – жълти, оранжеви, червени, кафеви. Цялата гора стана сякаш  

нарисувана от художник. Горските обитатели започнаха да приготвят храна за зимата. 

Ето, че  Ежко натрупа с мъх и сухи листа своята хралупа и тръгна из гората да събира 

ябълки, круши и гъби. Той вървеше натоварен с плодове и срещна катеричката Кики: 

- Здравей Кики!  Как  си? Приготви ли се за зимата? 

- Здравей Ежко! Добре съм! Моята хралупа е пълна с орехи, лешници и жълъди! 

Както си говореха изведнъж Кики чу някакъв шум. Наостри 

малките си ушички и се ослуша. 

- Чуваш ли нещо, Ежко? 

- Не! Не чувам! Сторило ти се е, че нещо шумоли. 

Сигурно есенният вятър брули сухите листа. 

Изведнъж от храстите излезе лисицата и подгони Ежко. Той се 

сви на кълбо и се търкулна в шумата. Кики се изплаши. 

Трябваше някак да му помогне и каза: 

- Хей, Лиске! Опитай се да хванеш мен! 

- Защо пък не! Първо ще си хапна катеричка, а после 

таралеж!- помисли си Лиса и рече: 

- Ей, сега ще те хвана! 

И се затича след катеричката. Кики беше отличен акробат. 

Заскача от дърво на дърво, преметна се на по-високите клони и 

лисицата не можеше да я стигне. 

Наблизо имаше голям трап. Лиса не го видя и както гонеше ка-

теричката се търкулна и падна в него. Кики доволно се засмя и 

се върна при 

Ежко. 

Помогна му 

да събере 

разпръснати-

те плодове, а 

той каза: 

- Благодаря 

ти Кики. Без 

твоята помощ 

нямаше да се 

спася! 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Тихо шепне 

есента приказ-

ни слова – 

ученическо 

творчество 

- стр.1,2 
 
 

  Петковден 

 – стр.3 
 
 

 Димитровден 

- стр.3 
 
 

 Хелоуин 

 -  стр.3  

 
 

 Забавни 

минути  

– стр.4 

       

 

Продължава на стр.2 



 
- Радвам се, че успях да ти помогна Ежко! Нали за това са приятелите, за да си 

помагат в беда!- отвърна тя. 

Ежко Бежко тръгна бавно към своята хралупа.  

Кики се метна на един висок клон, направи няколко бързи скока и се мушна в дънера 

на дървото. Тя не се страхуваше от студа, защото имаше храна и топла хралупа. 

Навън заваля ситен есенен дъжд. Вятърът засвири в клоните на дърветата и златните 

есенни листа застелиха земята с пъстър килим. 

                    Виктория Иванова Иванова, 3 кл. 

Глупавото зайче 
 

Един есенен ден зайчето се разхождало из гората и срещнало Баба Меца, която се 

подготвяла за зимен сън. Зайчето я попитало:  

- Бабо Мецо, ами ти какво правиш? 

- Ами нали виждаш- готвя се за зимен сън.- отговорила тя.  
- А какво е това „зимен сън”? 

- Зимен сън е, когато легнеш в пещерата си и спиш докато дойде пролетта. 

Зайко заподскачал нататък и срещнал змията, която едва, едва се гънела към дупката 

си. 

- Защо така бавно пълзиш?- попитало зайчето. 

- Защото вече захладня и трябва да заспивам зимен сън - отговорила змията и се 

шмугнала в дупката си. 

Зайко отворил учудено черните си очички и си казал: „Зимният сън е много сериозно 

нещо”. 

Продължил да припка напред и видял Ежко Бежко да се заравя в купчина от листа. 

- Какво правиш? Защо се заравяш? 

- Защото ще спя зимен сън. 

И заровил още по- дълбоко муцунка в купчината. Тогава Зайко си помислил: „Бре я да 

бягам и аз в моята хралупа и да лягам да спя зимен сън!” 

Хукнал бързо през гората. Стигнал до дупката си, бързо се шмугнал вътре и си легнал. 

Чакал, чакал да заспи, но коремчето му закъркорило, защото бил гладен. Извикал на 

майка си: 

-Мамо, дай ми да се нахраня бързо, защото трябва да заспивам зимен сън! 

Майка му се засмяла и казала: 

-Ееее, шупачето ми, зайците не спят зимен сън! 

                 Анастасия Димитрова, 3 кл. 
 

Есен 
Ето, че настъпи есента, 

тихо капят жълтите листа. 

В есенна омайна красота 

се потапя цялата земя. 

 

Как спокойно в тишината 

дремят есенните тайни. 

Слушат как шепти гората, 

сладки приказки омайни.   

 

Лятото изпратихме с тъга- 

пъстра есен е сега. 

Тя ни прегръща с нежна ръка, 

стопля със краски нашата душа. 

 

      Яница Генчева 7 клас  

 стр. 2 



 
ПЕТКОВДЕН 
Света Петка е родена през 13-и век в тракийския град Епиват на 

Мраморно море в семейството на заможни българи. Тя отрано 

проявявала състрадание към бедните и желание да се посвети на 

Господ. След смъртта на родителите си, раздала имуществото им на 

сиромасите и се оттеглила в малък храм в Иракли, за да служи на Бога. 

След пет години отишла да се поклони на гроба Господен в Палестина, 

след което заживяла отшелнически живот в Йорданската пустиня. Малко преди смъртта 

си се завърнала в родния си град. По време на царуването на Иван Асен Втори през 

1238г. мощите й били пренесени в Търновград.След падането на българската столица 

под османска власт, мощите на св. Петка Търновска били пренесени във Видин, а по-

късно в Белград. Днес те почиват на румънска земя в град Яш, в храма “Три светители”. 

В народните представи Петковден е един от празниците, които бележат завършека на 

лятото, началото на зимата и края на земеделския и животновъден годишен цикъл. 

Затова народът казва: “На Петковден ралото да ти е под стрехата”. На празника 

стопаните се разплащат с наетите през лятото ратаи и овчари. 

 
ДИМИТРОВДЕН 
На 26.10. православната църква почита паметта на св. великомъченик 

Димитър, родил се в III век в Солун и загинал мъченически за 

Христовата вяра. Баща му бил градоначалник. Когато Димитър 

поотраснал, родителите го въвели в молитвената стая и започнали да го 

учат на вярата. Повикали свещеник и го кръстили. След смъртта им 

Димитър наследил голямо богатство. Тайно вярвал в Христа, но не смеел открито да 

изповядва вярата си, тъй като по онова време имало голямо гонение срещу християните.  

Една от стаите в дома си бил превърнал в молитвена, поставяйки иконите на Спасителя и 

на Св. Богородица. Св. Димитър много пъти спасявал Солун от вражески нападения. Той 

бил почитан още от онези времена в Тракия и в Македония. Заради славянския му 

произход, всички славянски народи почитат светеца. В народния календар отбелязването 

на Димитровден е свързано с идването на зимата. 

 
ХЕЛОУИН 
Всяка година у нас става все по-модерно на 31-ви октомври да 

празнуваме Хелоуин. Всичко това се случва в нощта преди Деня на 

народните будители. Дали заради съвпадението на датите или не, 

споровете около Деня на Вси светии също се разпалват. Много хора 

смятат, че този ден не трябва да се празнува, защото няма връзка с 

православния календар. От друга страна защитниците на Хелоуин в 

България го приемат като възможност да се повеселят,  да облекат страшни костюми и 

да хапнат лакомства. Нека все пак си припомним нещо за произхода на празника: 

древните келти смятали, че на този ден се отваря границата между мъртвите и живите и 

сенките на починалите през изминалата година навестяват земята, в търсене на живи 

тела, в които да се вселят. За да се предпазят от тях, хората гасели огъня в огнищата и се 

опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - обличали животински кожи и 

глави, надявайки се да изплашат привиденията. През 853 г. папа Григорий IV утвърдил 

31 октомври като ден на Вси Светии, ден за прослава на всички християнски светци и 

мъченици, който в страните с голямо келтско население естествено съвпаднал и се 

смесил с традиционно съществуващия езически празник. И така на всички, които са 

решили да празнуват на 31 октомври – весело изкарване! Но не забравяйте на следващия 

ден да си спомните за всички достойни българи, които с живота и делото си са 

допринесли за съхраняването на българския дух през вековете! 

стр.3 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8A%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_IV
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
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Между  ученички: 
-Ти каква мислиш да станеш като 
пораснеш? 
- Първо мисля да стана руса... 

           
На кръстовище спрял трабант. 
Регулировчикът извикал: 
- Гражданинът с кашона да се 
качи на тротоара! 

           
Мъж и жена гледат филм на 
ужасите. В един момент на 
екрана се появява страховито 
чудовище. Жената пищи от ужас: 
- Майко мила! 
- Даа, прилича – разсеяно 

коментира мъжът. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

10 ОТКРИЙ                               РАЗЛИКИ 


