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ФЕСТИВАЛ
НА ДЕТСКАТА КНИГА
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НАЦИОНАЛЕН
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
,,МОЯТА ПРИКАЗКА ЗА
ДОБРОТО"
Добре дошли
в най-позитивното
пространство на
вестник „Звънче” –
приказната страна
„Добродания”!
В специалния
брой, посветен на
фестивала, може
да споделяте
новини или реални
случки, които
вдъхновяват,
подтикват към
креативност или
просто носят
оптимизъм!
Защото добрите
новини са
позитивните
новини!

ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХVІ, БРОЙ 1
ВЕСТНИК “ЗВЪНЧЕ”
15 г. издателска дейност

Вестникът се издава от 1996 г.
Редакционният екип са ученици от 7
до 10 г. Консултант е началната
учителка
Мариана
Кулева.
Рубриките на вестничето са над
двадесет.
Вестник
“Звънче”
се
съхранява
в
Националната
библиотека “Св. св. Кирил и
Методий” гр. София и във фонда на
“Банката за детски идеи”. Във връзка с
международния
проект
“Happy
S.C.I.E.N.C.E. се съхранява и в
Националната
библиотека
на
Флоренция.

Плакет и алманах на вестника

Носител е на национални
награди:
 Грамота - V национален конкурс
на тема: “Нашият любим вестник”
на Движение за деца “Рицари на
познанието”.
 Второ
място - Национален
конкурс на тема: “Европанорама”,
организиран от NABEC при ИЦ на ЕС.
Наградата на малките журналисти бе
връчена лично от журналистката
1
Валерия Велева.
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ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО

Когато кажеш „ добро”
ти идва на ум не само едно.
Бъди добър, на хората помагай
и техните сърца зарадвай!
На лошите прости сега
и ще се случат чудеса!
На безпомощните - без хитрини,
направи им много добрини!
Бъди на всички приятел
и на добро ще бъдеш ти създател!
Съюзиш ли се с доброто,
воювай смело със злото!
Доброто винаги побеждава,
с радост то всички дарява!
Дори само да погледнеш с добри очи,
злото вече ти преобрази!
Колкото повече правиш добро,
толкова повече ще те възнаграждава то!
Виктория Петрова - 12 г.
V б клас, ГПЧЕ

Доброто произлиза от душата на човека. То не може да
се купи с пари. Добрият човек винаги изглежда красив и
слънчев. Добротата е начинът, по който един човек се
отнася към околните. Няма нищо лошо в това да показваш
добрината в себе си. Може не всички да я забележат, но
всички ще я оценят.
Добротата е ключ, който отваря врати и изгражда
приятелства. Приятелството е нещо ценно, което трябва да
пазим. За мен то означава да намериш човек, на когото да
разчиташ, да бъде с теб в добро и зло и да направи всичко
възможно да ти помогне в нужда.
Добрината и приятелството са неразделно свързани.
Човек показва добрина, когато го е грижа за другите и
когато е готов да помогне. Да си добър означава да си
учтив, отзивчив, сърдечен, честен, верен и старателен.
Доброто е това, което ни прави щастливи.
Огнян Александров – 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

БЛАГОДАРНОСТ
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
ДОБРОТО
Доброто е нещото у хората, което ги
кара да се чувстват щастливи и да имат нужда
да помогнат на някой. Всеки човек дори и
дяволът таи добро в себе си. Това добро се
намира в сърцето му. Дори да не го усеща, идва
момент, в които ти се иска да направиш нещо
добро за другите. Няма добри и лоши хора.
Даже и в най-добрия и щедър човек, дори да е
една капка и да е на дъното, омразата и
завистта ще присъстват в неговото сърце.
Доброто носи със себе си щастие, правда,
любов и надежда за всички нас! Ум населен
със светли мисли, сърце, обитаемо от светли
чувства, и воля, изразителка на благородни
постъпки, са вечните подтици на Духа на
доброто. Непрестанно трябва да се следва този
път!
Димана Иванова - 12г.
V б клас, ГПЧЕ

Това се случи в началото на учебната година. Една
вечер с баба се връщах от училище. Спряхме пред
една книжарница. Аз исках тя да ми купи една
енциклопедия.
В този момент до нас се приближи млада жена с
малко дете. Тя каза:
- Моля ви, госпожо, дайте ми двадесет лева, тъй
като детето ми е много болно и гладно.
Баба ме погледна и попита:
- Да дам ли парите на жената или да купим
енциклопедията?
Аз веднага й отговорих:
- Бабо, дай парите! Енциклопедията ще купим друг
път. Аз и без това имам много други книги у нас.
Прибрахме се вкъщи без енциклопедия.
След три месеца на нашата врата се позвъни.
Когато отворихме много се изненадахме. Пред нас
стоеше жената с малкото дете. Тя беше дошла да
върне парите и да ни благодари за доброто, което
бяхме направили.
Прави добро, за да получиш и ти добро!
Милен Кабалан - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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ДАРИТЕЛЯТ

ДОБРИЯТ СТАРЕЦ

Всички сме гледали филми за герои и сме чели
разкази за героични постъпки. Понякога хората правят
добрини без да чакат отплата за това. Миналия месец
моят дядо Петьо ми разказа една случка.
Запознал се на улицата с плачеща жена, която търсела
някой да даде кръв срещу заплащане. Съпругът й чакал
за операция в София.
Дядо не се поколебал, въпреки че е куц и с патерици.
Тръгнал с жената за столицата. Категорично отказал
парите. Рече ми, че му стигала благодарността на
разплаканата жена. Казала му, че никога не се надявала
на такава благородна постъпка от непознат.

Имало едно време един белобрад дядо. Той
живеел далече през много планини и реки.
Старецът притежавал чудотворни сили.
Когато видял, че някой е в беда, дядото
веднага отивал да помогне. На всички болни
давал лекарства. На скитниците давал къщи.
На всички слепи давал светлина. На
плачещите давал радост. Всички тези
добрини дядото правел без да си поиска
нищо. Бил беден и трудно намирал храна за
семейството си.
Въпреки това бил щастлив, защото правел
винаги добро. Това било неговият живот.
Затова той останал вечен.
Искра Хубчева - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Дара Ганчева – 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
РИБА НА ПЛОЧА И КОТЕ НА ЧАДЪР
Един летен ден заедно с мама и сестрите ми се
разхождахме в центъра на Бургас. Докато вървяхме,
огладняхме.
Седнахме в един ресторант и си поръчахме вкусни морски
ястия. Беше ни много весело и си направихме хубави снимки.
До нас на съседната маса имаше англичани, които
усмихнато ни наблюдаваха. По-късно те с радост ни
предложиха да ни снимат.
Изведнъж се чу силно мяукане на малко коте. Сузито се
стресна, подскочи, бутна чашата си и заля цялата маса с
ябълков сок.
Докато мама, с помощта на англичаните, попиваше със
салфетки сока по масата, ние се огледахме и видяхме на един
слънчев чадър малко черно коте. Отдолу стоеше майка му и
безпомощно го гледаше. Ние се зачудихме как е успяло да се
качи там, и решихме че е паднало от някое дърво.
За радост на всички успяхме да го свалим от чадъра. След
това му се порадвахме и го нахранихме.
Англичаните също много се радваха на котето.
Този ден беше много забавен и аз няма да го забравя!!!

Катрин Кутайфан - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

РОЖДЕНИЯТ

ДЕН НА МАМА

На 15 юли мама има рожден
ден. Аз и моята сестра
Ники й
бяхме подарили
хубав
подарък.
Но тя
не
се
радваше на него,
а беше щастлива, че ние
сме с нея.
Така аз и сестричката ми сме много
щастливи. Ние й се радваме. Мама е
мила и добра. Аз обичам мама.
Вечерта празнувахме рождения й
ден. Имаше много гости. Всички се
веселихме и танцувахме. Но найценния подарък и гости сме ние двете й слънчеви дъщерички.
Мама е злато за мен. Тя е моята
златна сенчица.
Винаги обичай майка си!
Присила Симеонова – 8г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА

СЛУЧКА С ВРАБЧЕ

Миналото лято аз и мама бяхме в парк „Кайлъка”. Заедно се
забавлявахме. Карахме велосипеди.
Близо до чешмичката срещнахме моя приятел Тони.
Поканихме го да спортуваме заедно, да си говорим и играем.
Качихме се на колелетата, засилихме се, но изведнъж Тони
падна. Ожули си лявото коляно и много го заболя. Започна да
охка от болка.
Аз се притесних. Сърцето ми се разтупка от страх!
Изплаших се за моя приятел. Слязох от колелото си, видях му
раните.
Подадох му ръка да стане. Вдигнах велосипеда му и
извиках баща му. Той ми благодари от сърце, че съм се
притекъл на помощ.
Заедно тръгнахме към дома.
Прибрах се щастлив от деня, прекаран с мама и доволен, че
помогнах на приятел в беда.

Един ден си играех в стаята. Чух
нещо през прозореца.Отидох и видях
гнездо с едно врабче. То мътеше трите
си яйца. Върнах се и продължих и
продължих играта си. Но отново се чу
песента на врабчето. Отново проверих
гнездото, но този път майката я нямаше.
Яйцата бяха се излюпили. Излязох навън
и я потърсих на двора. Беше паднала на
земята. Взех врабчето в ръце и видях, че
си е счупило крачето. В този момент
заваля дъжд. Прибрах гнездото с
врабчетата в стаята. Трябваше да ги
стопля. Помолих майка ми да включи
печката. После отидох при птичето. Взех
една марля и мехлем. Намазах крачето и
го превързах. Занесох врабчето при
малките и ги оставих сами.
На другия ден крачето на врабчето се
беше оправило. Взех гнездото и го
оставих отново на дървото.
Бях много радостен, че съм помогнал
на врабчетата!
Кристиян Серафимов - 8г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Денис Алфарес – 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
СПАСЕНОТО КУЧЕНЦЕ
Един пролетен ден аз и моите приятелки се
разхождахме. До едни дървета видяхме
заклещено кученце. То лаеше жално. Ние се
притеснихме и се чудехме как да му
помогнем. Моята приятелка Инес предложи:
- Хайде да се опитаме да го измъкнем.
Всички се съгласихме. Вимателно го
измъкнахме. Кученцето залая радостно.
На вечеря разказах на бати тази случка.
Той се зарадва и каза:
- Браво момичета!
Анна Миткова – 9 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

-

В ПАРКА
Един ден аз и мама отидохме в парка. Видях едно малко птиче, което се беше заклещило. Аз исках да
му помогна, но мама каза, че трябва да си ходим. Бързо трябваше да измисля нещо. Мислих, мислих и
накрая измислих – да кажа на мама.
Мамо, можем ли да останем, за да помогна на една птичка.
- Добре.
Мама ми позволи и аз отидох при клетото птиче. Когато приближих, видях, че си е счупила крачето. Аз
се притесних. Закарахме с мама птичката в болницата.
След два дена тя оздравя и пуснах птичката на свобода!
Мартин Илиев - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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ДОБРАТА МАЙКА
Сара е кротко и общително куче. Щом ме
види се изправя на задните си крака и радостно
размахва опашка за поздрав. Прегръщам я,
милвам я, храня я. С една дума – приятели сме.
Аз я обичам и тя е привързана към мен. Да, но
ето какво се случи вчера.
Върнах се от училище и отидох при нея.
Посрещна ме като друг път. Помилвах я и я
нахраних. После реших да видя кученцата,
които спяха сладко под пухената завивка. Сара
изръмжа силно и протегна лапи към рожбите си.
Аз стреснато отстъпих назад. Обидих се от
постъпката й, защото ме пропъди като чужд
човек. После поразмислих. Вината е моя. Ние
сме приятели, но тя не знаеше намеренията ми.
Беше добра майка и като истинска орлица
бранеше рожбите си.
Стоян Маринов - 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

ФУТБОЛЕН МАЧ
Един есенен ден аз и моите съученици
играехме футбол в училищния двор. В разгара на
мача, Мартинчо се спъна в един камък и падна на
земята. Много лошо си удари коляното и го
нарани. От раната му потече кръв и той се
разплака. Докато другите се чудеха какво да
направят, аз помогнах на Мартинчо да отиде до
оградата и да седне. И понеже духаше вятър, аз
съблякох тениската си и с нея покрих като
палатка нараненото му краче. Всички се събраха
около него, започнаха да го успокояват и той
спря да плаче. Бързо се възстанови, стана и
продължихме мача си.
Накрая се прибрахме в класната стая доволни,
радостни и щастливи от добрия завършек на
нашия футболен мач.

Анатоли Тодоров – 8 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

В ТРОЛЕЯ

НА ПОМОЩ
Един летен ден аз, Маги, нейните
братовчедки и брат им бяхме в парк „Кайлъка”.
Решихме да се разходим до чешмичката в
красивия парк. Пристигнахме. Пихме вода, но
Алекс си удари крака на един голям камък.
Потече кръв. Момичетата караха колелета аз и
Маги вдигнахме Алекс и тръгнахме към
ресторант „Кошарите”. Там бяха родителите ми
и бабата на Маги. Бях ужасена от раната на
Алекс и ме побиваха тръпки, но му сложихме
лепенка. Успокоихме го. Той ни благодари. Аз
му се зарадвах.
И така денят приключи прекрасно. Аз
много обичам моите приятели.
С добър приятел и в зло време е весело.
Приятел в нужда се познава.
Виктория Нинова - 9 г.
ІІа клас, ГПЧЕ

Един ден мама изпрати мен и баба за покупки. Но
пазарът беше далеко, затова от близката спирка
хванахме тролей. Намерихме свободни места и
седнахме. На следващата спирка в тролея се качи
възрастна жена. Тя потърси място да седне, но
всички места бяха заети. Тогава аз и отстъпих
моето, а баба ми се усмихна одобрително.
Както си пътувахме спокойно, изведнъж на едно
голямо кръстовище, шофьорът заби рязко
спирачка. Някои от правостоящите хора паднаха.
Настана голяма суматоха. Аз също се нараних при
падането, но бързо успях да стана и да подам ръка
на възрастния дядо до мен. На старата жена и се
бяха разпилели всички покупки. Аз ги събрах и ги
пъхнах в нейната чанта. Помогнах и на малко бебе,
което си беше загубило играчката. Малкото зайче
беше паднало до стъпалото на задната врата.
Когато му го подадох то изкрещя от щастие.
На слизане всички много ми благодариха. Баба
беше много горда с мен, а аз бях доволен и
щастлив, че съм помогнал на толкова много хора.
Почувствах се като герой.
Александър Станев – 8г.
ІІа клас, ГПЧЕ
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ПЪРВИЯТ КОЛЕДЕН БАЛ НА
МАЛКИЯ ПРИНЦ И МАЛКАТА
ПРИНЦЕСА
„…Доброто се ражда в сърцето, после го
изразяваш в постъпки…”

ПТИЧКИ
Всеки ден на птички
давам трошички.
Да са сити всички
мънички душички.
Рая Миразчийска - 7 г.
І Б клас, ГПЧЕ

СРЕЩИ С ТВОРЦИ

Среща със СТАНКА ПЕНЧЕВА

Казвам се Ивайло - Крисиян и съм на 8
години. Ученик съм в І б клас на Гимназия с
преподаване на чужди езици в град Плевен.
Доброто за мен е да спасиш нечий
живот, да дариш обич. В този свят доброто
е в човека, човекът прави добрини. Доброто
се прави с обич - идва от сърцето. И после
го показваш със своите дела.
Аз участвах в Коледен концерт, в помощ
на деца в нужда. С моята приятелка Тейа
танцувахме джайф и салса. Смисълът на
такива концерти е „Деца помагат на деца”.
За концерта ни подготви нашата тренъорка
Жени. Тя е добра и ни обича, грижи се за
нас…
Балерините откриха концерта. Бяха
облечени в бяло - като ангели. Танцуваха
като пухкави облаци. След тях пя момиче
от дом за деца с увреждания. Песните бяха
нежни, а гласът й приятен. Публиката беше
притаила дъх.
След това дойде нашият най - вълнуващ
момент. Излязохме с Тейя на сцената.
Чувствах се прекрасно - уверен и горд. Това
беше моят първи голям концерт. Усетих го
като първия ми Коледен бал. Тейя беше
много красива - с бяла рокля и корона на
главата като истинска принцеса. Аз бях
нейният
елегантен
кавалер.
Беше
великолепно! Танцувахме. Получихме
много аплодисменти. Снимаха ни камери.
Целият спектакъл бе посветен на
Българската Коледа. Помогнахме на други
деца да бъдат щастливи.
АЗ ПОВЯРВАХ- НА КОЛЕДА СТАВАТ
ЧУДЕСА!

Ивайло- Крисиян- Цеков
8 г., І Б клас, ГПЧЕ
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ПРИЯТЕЛСТВО ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА
Лятната ваканция отново дойде. Мая,
Мира и Боби тръгнаха на излет в гората над
малкото градче! С раници на гърбовете
потеглиха по стръмната пътека. Спираха,
късаха цветя, хапваха горски ягоди,
боровинки, гонеха пеперуди, тичаха след
катерички. Мая събираше бръмбари.
- Олеле..е! Кракът ми! - Извика Боби.
Кракът му беше попаднал в заешка дупка.
Двете момичета бързо дотичаха. Помогнаха
на Боби да извади крака си. Имаше рана.
Мира, която беше по- малката от двете
момичета, се разплака:
- Какво ще правим сега?
- Не плачи, ще се справим!
Мая беше смело момиче. В училище бяха
учили как се дава първа помощ! Извади вода
от раницата, бързо разплете плитката си и взе
панделката. Изми раната, сложи листо от
билка и превърза с панделката.
Двете момичета подхванаха ранения приятел
и бавно поеха обратно към градчето. Заведоха
Боби у дома. Майка му ги посрещна.
Разказаха й какво се е случило.
Тя похвали Мая за съобразителността й и
каза, че е щастлива и спокойна, че нейният
син има такива приятели.

Ани и Георги са брат и сестра. Родителите им
разрешават да си играят сами в близкия парк,
защото са спокойни, че Ани се грижи добре за
малкия Георги.
И днес Ани и Георги отишли в парка. Играли
безгрижно и се забавлявали с приятелите си.
Откъм храстите Ани чула жалко скимтене!
Озърнала се, отишла по-близо и намерила малко
кученце, свито на кълбо. Повикала братчето си,
кученцето правело опити да мръдне, но не
можело. Краченцето му било счупено.
Ани прегърнала кученцето и двете деца
тръгнали към най- близкия ветеринар. Лекарят
превързал болното краче. Децата занесли
кученцето вкъщи. За няколко дни крачето
оздравяло. Ани и Георги занесли кученцето
отново в парка. Играели, гонели се, кученцето
щастливо въртяло опашка и близвало ръцете им!
… Изведнъж в играта с радостен лай се включило
друго куче - майката на кученцето. Тя се
приближила към рожбата си, потъркала с муцунка
нослето му, близнала го. После обърнала поглед
към децата, които мълчаливо наблюдавали
отстрани! По-топли очи, по-признателен поглед,
децата не бяха виждали!
Ани и Георги никога няма да забравят тази
среща! Те продължават да ходят в парка, а там ги
чакат още двама верни приятели - кученцето и
майка му!
Калина Дочева - 8г.
І Б клас, ГПЧЕ

Ралица Тодорова - 7 г.
І Б клас, ГПЧЕ
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За мен приятелството е да
помагаш. Приятел в нужда се
познава. Трябва да уважаваш
мнението му. Да не го биеш.
Да
не
го
обиждаш.
Приятелите трябва да са
единни винаги. Не можеш без
приятели!
Александър Станев

За да имаш приятели, трябва
да постъпваш добре с тях. Не
трябва да се лъжем, а да си
казваме истината. Ако не
бъдем състрадателни, няма да имаме приятели. За мен
приятелството е радост.
Анатоли Тодоров

За мен приятелството е свято нещо, защото без приятели е
много скучно.
Анна Миткова

Приятелството е нещо добро. Ако си сам, не е приятно.
Трябва да бъдем добри с другите. Не трябва да си красив
отвън, а какъв си отвътре – добър или лош. Затова трябва да
сме винаги добри!
Виктория Нинова

За мен приятелството е нещо хубаво, свято. Без приятел си
самотен. Приятелят е другар, който ти вярва.
Дара Ганчева

Добрият човек трябва да притежава честност, да изслушва, да
приема и да помага в беда на другите. Приятелството е много
скъпо! То е голямо богатство и без него не може. Трябва да си
помагаме!
Денис Алфарес


За мен добрият човек трябва да е честен, да споделя и да не
лъже. За мен приятелството е много важно. Трябва да си
помагаме в нужда. Дори да си богат, не можеш да замениш
парите с приятеля.
Искра Хубчева


За да имаш приятели, трябва да си мил, добър и учтив!
Калин Илиев


Доброто за мен е приятелството. Без добро и сто жълтици да
дадеш, пак приятелство няма.
Карина Цанкова


Добрият човек е приятел. Той помага на хората в нужда.
Мил е.
Кателина Иванова










За мен приятелството е да помагаш.
Трябва да уважаваш мнението на
другите. Добрият човек трябва да е
трудолюбив и честен. Ти самият трябва
да си такъв. Да вярваш в приятелите си.
Приятелството е щастие и богатство!
Катрин Кутайфан


Добър е този човек, който уважава, прави
усилие да помага, да изслушва, да е
трудолюбив и да бъде мил. Този човек е
приятел.
Кристина Боянова


За мен приятелството е най- хубавото нещо на света! То е
щастие. Не се купува. За да имаш приятели трябва да
притежаваш добродетели.
Кристиян Серафимов


Доброто е нещо, което не всеки притежава. Има добри
илоши хора.
Лора Христова


За мен приятелството е нещо много свято, за него всеки си
мечтае.
Мартин Илиев


Чудесно и много хубаво е да имаш приятели. Всеки има
приятели. Но за да имаш приятели трябва да си добър,
честен и да отзивчив.
Милен Кабалан


Добрите хора са приятелите. Без приятели не е хубаво. За да
имаш приятели трябва да си честен и добър, да не обиждаш
и да уважаваш.
Никол Гочева


За мен приятелството е много важно и хубаво. Да не се
лъжем, да се уважаваме. Приятелството е важно за всички.
Огнян Александров


Добър човек е този, който помага на хората, освен на
лошите. За мен приятелството и приятелите са добро,
защото затова са измислени поговорките – „Приятел в нужда
се познава!” и „Сговорна дружина – планина повдига”.
Пламен Борисов


За мен приятелството се крепи на добрината. Без приятели
няма да има добро. За мен най-важното е да имам приятели.
Стилиян Нановски

За мен добрият човек е приятелят. Приятелството е много
свято нещо, защото си помагаме взаимно. То не се купува.
Стоян Маринов
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