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Страници за ученическо творчество  

Тайните на Черно море  

Шарен свят в рими: Най—съкровеното желание  

         Един ден с моето семейство отидохме на разходка до нос Калиакра. Беше прекрасен 

ден, слънчев и ясен. Седнахме на една пейка. Пред нас се разстилаше  като на длан морето, 

спокойно и без никакви вълни. Преместих се по – близо до скалата и се загледах в далечи-

ната. Дали оттук са скочили девойките, за които тати ми разказа? 

    Изведнъж видях два делфина, които весело подскачаха. В началото бяха далеко един от 

друг, но   постепенно се приближаваха все повече и повече и в един момент започнаха да си 

играят заедно, да плуват край  скалите към мен.  Те бяха толкова красиви и нежни, че ми се 

искаше да плувам заедно с тях. Представих си, че разбирам езика им. 

   Единият делфин казва на другия: 

- Хей, как се казваш? 

- Казвам се Ники. А ти? 

- Името ми е Джордж. Ти къде живееш? 

- Ето там в крайбрежната скала има една подводна пещера, там живея със своето 

 семейство. 

- Как изглежда домът ти? 

- По стените има прилепнали миди във формата на делфин. Вътре е светло, защото има 

 няколко изхода. В края на пещерата има сандък със съкровище. Моят дядо разказваше, че 

го е намерил, когато един пиратски кораб се е разбил тук по време на буря! А съкровището 

потънало. То и до ден днешен стои в пещерата. 

- Ей, че хубаво! Аз не мога да се похваля с нещо такова, но пък нашето семейство е 

 голямо и задружно! 

    Ето че делфините отплаваха навътре в морето. Сърцето ми се изпълни с желание да наме-

ря съкровището, скрито в тайнствените води на Черно море. Дали наистина 

съществува? Ако го намеря, ще направя така, че много хора да му се рад-

ват!  

       Ех, какъв прекрасен ден! 

 

Николай Стоянов Василев – I клас, 7 год. 

четвърто място в Международен конкурс “Аз обичам Черно море”  

2017  год., гр. Несебър 
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Последното листенце на една топола 

падна на земята и остана гола. 

Погледна нагоре жълтото листенце 

и попита с тъничко гласченце: 

- Мила моя майчице добричка, 

не се ли чувстваш ти сега самичка? 

Че няма кой със тебе да говори, 

че някой може нещо да ти стори? 

Не тъгуваш ли, че ние, твоите дечица, 

сме прогонени от Вятърка—кралица? 

А и в тази мрачна есен 

ти не чуваш вече птича песен! 

- Не бой се ти за мен , детенце, 

мое шарено листенце! 

На мен ми стига това, 

че сбъдна моята мечта: 

мигът внимание- най-съкровеното ми  

                                                  желание! 

   

Елена Василева - 5. клас, 2017 год. 



     Есен е – пъстра и красива! Постепенно листата на дърветата  обличат  нови жълто – 

оранжеви и червени  рокли, за да отидат на прекрасния есенен бал, където танцуват цяла 

нощ – леки и нежни! А тези, които не са си ушили шарени  рокли, си стоят по клонките и 

жално гледат как другите танцуват. 

    Дъждът, кацнал върху мрачните облаци, наблюдава танца на листата. Понякога му става 

толкова  весело, че слиза нощем и танцува с тях. Тогава става още по – весело, защото на-

вън  са само те, хората си стоят по къщите или гледат през прозорците си в светлината на 

уличните лампи прекрасния бал. Листата се въртят като чадърчета, а  дъждът – все едно 

капят бисерчета! 

     Когато се събуди, се включва и вятърът. Той  подухва понякога мило, а друг път ядоса-

но. Тогава листата се разхвърчават навсякъде. Дъждът, да не остане назад, се захваща за 

чадърените рокли на листата и така заедно се въртят в ритъма на  танца. Толкова е красиво 

– дъждовните капки  по листата блестят като бисери в тъмната нощ! Балът е навсякъде – в 

градината, на улицата, дори в комина. 

     Когато небето спре да плаче, а вятърът се налудува, листата остават като залепени по 

земята, защото не могат да танцуват без дъждовните бисерчета.  

     Толкова много обичам този сезон – красив, шарен и бисерен! Понякога събирам  листа и 

ги нося у дома си. Тогава те си почиват от танците и  сякаш заспиват. А ако реша, че са 

увехнали и ги изхвърля, струва ми се, че за самите листа и това е прекрасно! Те все едно са 

се сдобили с по-нова рокля и разказват на другите, че са приключенствали в далечни земи, 

откъдето са си купили нови одежди. 

     Но скоро танците свършват. Уморени, листата са покрили земята и очакват да дойде 

снегът  със своя дебел пухен юрган, за да ги завие. Готови са да заспят, за да съберат сили 

за следващия приказен бал! 

Есенен танц 

Страница 2 

Шарен свят 

Творби на учители  

“Есенен танц” е раз-

казан, написан от 

третокласничката 

Миряна Иванова Ди-

митрова, с който тя 

участва в  Национа-

лен конкурс “Златна 

есен - плодовете на 

есента” 2017 год., 

гр. Севлиево 

Стихотворението е написано по повод 130 години от основаването на  училището ни 
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Трето място в 

Международен 

конкурс “Европа 

каквато искаме да 

бъде” 2017 год., 

раздел Проза, първа 
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Къщичка 

Автор:  

Радост, 7 клас 

Пътуване в бъдещето  

     Аз съм Джеймс! Шестокласник съм и никак не съм от послушните деца. Случи ми се 

нещо доста необикновено. Ей сега ще ви разкажа!  

      Често пъти аз и моят приятел Ник ходехме до стария пчеларник. Нарича  се така, за-

щото преди беше обитаван от пчели, но да не се отклонявам от темата.Това е нашето лю-

бимо място за игра! Представлява дълга петдесетметрова сграда и вътре е полуразруше-

но. Няма врати и прозорци и винаги, когато аз и Ник искаме да се забавляваме повече, 

ходим там. И така – отидохме и  тогава забелязахме нещо ново –на стената беше  подпря-

на голяма дъска с  размерите на врата. Докато успея да реагирам, Ник изтича до дъската. 

Без да  се бави, я дръпна настрана. Скрита зад нея , изведнъж се появи  врата. Ник изкре-

щя: 

- Врата!!! 

- Забелязах!- отговорих му. 

- Да влезем ли?-попита той притеснено. - Кой знае какво има там!? 

- Иска ли питане! - викнах на свой ред. – Влизаме! 

     Речено – сторено! Влязохме и видяхме стая, по- голяма от самия пчеларник. Не ме 

питайте как досега не сме видели това! В стаята  имаше нещо като космически кораб, но 

с размери и вид  на мерцедес. И двамата онемяхме! 

- Космическа совалка! - изпелтечих аз, а после изкрещях: - Влизаме вътре и без никакви 

възражения! 

- Ама ако... – измънка Ник. 

- Влизаме! 

    Той понечи да каже още нещо, но се отказа и се затичахме към совалката-мерцедес. 

Вътре беше като кола. Наместихме се и забелязахме, че има ключ в контакта. 

- И ти ли си мислиш за същото, каквото и аз? - попитах го. 

- Да се чупим?- попита той с тънък гласец. 

     Погледнах го скептично и завъртях ключа... И после всичко се обърка! Совалката, 

вместо да запали,  се телепортира (звучи лудо, но не си измислям) и се озовахме в стра-

нен град. 

      Позавъртяхме се наоколо. Всичко ми изглеждаше много странно, непознато и необяс-

нимо. 

 - Ама какво…  - понечих да попитам аз. 

- Джеееееееейййййммммссссс! – изкрещя Ник. - Виж! 

    Сочеше табела, на която пишеше:  

 

                     ДОБРЕ ДОШЛИ!!! ПРИЯТНО ИЗКАРВАНЕ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2072  

ГОДИНА! 

 

Ник ме погледна смаян: 

- Отишли сме с повече от петдесет  години напред в бъдещето! 

- Мммда. Тъй и тъй сме тука, да разгледаме! 

- Ок! – съгласи се Ник. 

     След кратка обиколка в Европа установих, че всички европейци говорят един език. Но 

това беше език, който не бях чувал преди, ама никога! Видях  също, че няма блокове, а 

само къщички – малки, кокетни, със стъклени покриви и зелени полянки отпред. Забеля-

зах също, че вместо коли имаше само совалки-беемвета, мерцедеси, и някакви други не-

познати марки. И чак сега забелязах, че са електрически. Как разбрах ли? Много просто - 

нямаха ауспуси!  

     По улиците цареше невероятна чистота, имаше и много паркове с огромни дървета, 

каквито не бях виждал. Хората, когато се срещаха, си сваляха шапки и усмихнато се поз-

дравяваха на неразбираем за мен език. А дори не се познаваха! Всякакви  хора – богати, 

бедни,  с различен цвят на кожата… Изглеждаха спокойни и щастливи. Струва ми се, че 

единствената правилна дума в случая е една – общност. Многолика и разнородна, и в 

същото време  изглеждаше някак единна! Това беше 

една непозната за мен Европа – Европа на бъдещето! 

Трябва да ви кажа, че това, което видях, ми хареса! 

Ама много, наистина много.  

       Докато се озъртах наляво-надясно, една жена 

мина край нас и каза: 

- Екскусимуер! 

Коледна картичка 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
“СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
С. КИЧЕВО, ОБЩ. АКСАКОВО 

Тел. 052/ 673-264  
oukichevo@abv.bg  

http: oukichevo.uchenici.bg  
 

https://www.facebook.com/ 
Шарен-свят 

Издава се от: 

Студио “Театър и слово” 

Ателие за плъсти 

 

 

- Моля!? - попитах недоумяващо аз. 

- Сит транзис ни муо форти!!! 

- Ъъъ, айм сори, ай донт спик европейш! 

       Жената ме погледна подозрително и отмина. 

     В този момент към нас приближи  една мечка. Съвсем, ама съвсем истинска. Ник побеля от страх. 

- Извинявай, но откога в Европа се разхождат мечки?- попита ме той. 

- Не знам! Но това ми харесва! - отговорих.  

    Тогава едно момиченце, навярно китайче, се приближи и погали мечката, а тя измърка като коте и я близна по ръката. 

Явно дивите животни в бъдеща Европа се разхождаха съвсем спокойно и бяха свикнали с хората!  

- Ооох, твърде много адреналин! - промъмори Ник. 

- Ами да отидем там! - посочих един игрален клуб аз.  

    Отидохме там и беше многоо яко - пълно с игрални машини, огромни монитори и с всякакви  3D игри, водни пързалки 

и още, и още ... Това беше мечтата на живота ми! Но най – хубавото беше, че: 

-Тук не не се плаща!!!  

    Постояхме в игралната зала известно време и когато излязохме, видяхме момичето, което още си играеше с мечката. 

     Тогава то се приближи до мен и извика: 

-Събуди сеееееее! 

    Стреснах се и подскочих. Голямата ми сестра  ме будеше, като ме държеше за раменете и ме разтърсваше. 

-Ставай,  закъсняваш! - изкрещя ми тя. 

     В колата тя ме попита: 

- Бълнуваше нещо за совалки и за мечка, я ми разкажи! 

- Дълга, но много хубава история! Ще ми се наистина това да се случи! – казах. – Ти карай,  ще я разкажа по пътя!  

Поле 

Пейзаж от жива вълна Автор: Донатела,  7 кл. 

Пролетно завръщане 

Автор: Миряна Иванова, 3. клас 

Охлюв - обемна фигура от вълна 

Автор: Радост, 7. клас 


